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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai kajian teori yang digunakan pada 

penelitian ini diantaranya pengertian dari permainan puzzle yang mencakup 

diantaranya jenis puzzle dan manfaat dari puzzle. Dalam kajian teori ini juga akan 

membahas  tentang metode demonstrasi sebagai metode yang digunakan oleh 

peneliti, selain itu dalam kajian teori ini akan dipaparkan tentang pengertian 

membaca yang mencakup ciri-ciri, tujuan, faktor yang mempengaruhi dan jenis 

membaca.   

2.1.1 Pengertian Bermain 

Bermain memberikan motivasi instrinsik pada anak yang dimunculkan 

melalui emosi positif. Emosi positif yang terlihat dari rasa ingin tahu anak 

meningkatkan motivasi instrinsik anak untuk belajar. Hal ini ditunjukkan dengan 

perhatian anak terhadap tugas. Emosi negatif seperti rasa takut, intimidasi dan 

stress, secara umum merusak motivasi anak untuk belajar. Rasa ingin tahu yang 

besar, mampu berpikir fleksibel dan kreatif merupakan indikasi umum anak sudah 

memiliki keinginan untuk belajar. Secara tidak langsung bermain sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan anak untuk belajar dan mencapai sukses. Hal 

ini sesuai dengan teori bermain yang dikemukakan oleh James Sully dalam Mayke   

(2011:22), bahwa bermain berkait erat dengan rasa senang pada saat melakukan 

kegiatan.  

Bermain adalah suatu kegiatan yang menyenangkan. Anak merasa gembira 

dan bahagia dalam melakukan aktivitas bermain tersebut, tidak menjadi tegang 

atau stress. Biasanya ditandai dengan tertawa dan komunikasi yang hidup 

(http://marthakristianti.wordpress.com/2008/03/11 /anak bermain).  

Berdasarkan beberapa ahli tentang arti bermain, maka dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas bermain adalah kegiatan yang menyenangkan, menimbulkan rasa 

ingin tahu dan dapat memberikan jalan majemuk pada anak untuk melatih dan 

belajar berbagai macam keahlian dan konsep yang berbeda. Anak merasa mampu 
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dan sukses jika anak aktif dan mampu melakukan suatu kegiatan yang menantang 

dan kompleks yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Oleh karena itu 

pendidik seharusnya memberikan materi yang sesaui, lingkungan belajar yang 

kondusif, tantangan, dan memberikan masukan pada anak untuk menuntun anak 

dalam menerapkan teori dan melakukan teori tersebut dalam kegiatan praktek.  

Adapun upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk menghargai arti 

bermain itu adalah dengan memberikan pengalaman dan kesempatan aktivitas 

bermain pada anak. untuk eksplorasi sendiri serta mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri. Untuk upaya tindakan protektif kepada anak, pendidik 

dapat memberikan kenyamanan dan lingkungan yang mendukung untuk bermain. 

Pendidik juga dapat merencanakan kurikulum dengan sek-sama, menanggapi anak 

pada saat bermain, peduli akan kebutuhan anak, mengobservasi anak pada saat 

bermain spontan dan tahu kapan saatnya pendidik memberikan bantuan, 

mengontrol tingkah laku anak dan membantu anak mengungkapkan perasaan 

melalui verbal pada saat bermain. 

2.1.2 Pengertian Puzzle 

Dilihat dari ilmu Etimologi (asal-usul kata), puzzle awalnya adalah sebuah 

kata kerja. Kata puzzle berasal dari bahasa Prancis Kuno "Aposer". Kata tersebut 

dalam bahasa Inggris kuno menjadi "Pose" lalu berubah menjadi "Pusle" yang 

merupakan kata kerja dengan arti membingungkan (bewilder) atau membaurkan, 

mengacaukan (confound). Sedangkan kata puzzle sebagai kata benda merupakan 

turunan dari kata kerja tersebut menjadi posisi potongan - potongan yang harus 

diatur menjadi suatu kesatuan bentuk (www.http://www.artikata.com: Maret 

2013). Jigsaw Puzzle adalah puzzle yang merupakan kepingan-kepingan. Disebut 

dengan jigsaw puzzle karena alat untuk memotong menjadi keping disebut dengan 

jigsaw (http://wikipedia.org/wiki/Jigsaw: 5 Maret 2013). Jigsaw Puzzle kemudian 

berkembang sangat pesat, pola dan teknik pembuatannya menjadi beragam. Pola 

puzzle menjadi bermacam-macam seperti alat-alat transportasi, binatang, huruf, 

karakter superhero, karakter princess dan lain-lain. Puzzle merupakan teka-teki, 

dan tidak utuh, dalam hal ini media puzzle berbentuk gambar buah-buahan yang 

http://www.http/www.artikata.com
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bentuknya terpotong-potong, yang kalau digabungkan dapat menjadi sebuh 

gambar yang utuh.  

Beberapa pemaparan tentang makna puzzle, dapat disimpulkan bahwa 

puzzle intinya yakni suatu permainan yang kompleks yang dapat dimodifikasi 

bentuknya menurut keinginan (guru) untuk mengetes kemampuan seseorang atau 

siswa, dan untuk menyelesaikannya membutuhkan keahlian tertentu. 

2.1.3 Jenis Puzzle 

Macam puzzle yakni, (1) Spelling puzzle, adalah puzzle yang terdiri dari 

huruf-huruf acak untuk menjadi kosakata yang benar, (2) Jigsaw puzzle, yakni 

puzzle yang berupa beberapa pertanyaan untuk dijawab kemudian dari jawaban itu 

diambil huruf-huruf pertama untuk dirangkai menjadi sebuah kata yang 

merupakan jawaban pertanyaan yang paling akhir, (3) The thing puzzle, yakni 

puzzle yang berupa deskripsi kalimat-kalimat yang berhubungan dengan gambar-

gambar benda untuk dijodohkan, (4) The letter(s) readiness puzzle, yakni puzzle 

yang berupa gambar-gambar disertai dengan huruf-huruf nama gambar tersebut, 

tetapi huruf itu belum lengkap, (5) Crosswords puzzle, yakni puzzle yang berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan cara memasukan jawaban 

tersebut ke dalam kotak-kotak yang tersedia baik secara horizontal maupun 

vertikal.  

Ada beberapa jenis puzzle, peneliti menggunakan jenis spelling puzzle. 

Spelling puzzle adalah permainan edukatif yang berbentuk teka-teki huruf. 

Dengan bermain ini, diharapkan anak akan mengenal huruf dan belajar membaca 

tahap awal. Selain berfungsi untuk mengenalkan huruf, juga dapat melatih 

perbendaharaan kata. Dengan cara menghubungkan antara huruf dengan huruf 

sehingga membentuk kata, suku kata, dan kalimat. 

2.1.4 Manfaat Puzzle 

Otak terdiri dari bagian kiri dan kanan. Otak kiri merupakan tempat untuk 

melakukan fungsi akademik seperti baca-tulis, hitung atau matematika, daya 

ingat, (nama, waktu, dan peristiwa) logika dan analisis. Sedangkan otak kanan 

berkaitan dengan perkembangan artistik dan kreatif, perasaan, gaya bahasa, irama 
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musik, imajinasi, lamunan, warna, sosialisasi serta perkembangan kepribadian. 

Stimulasi yang diberikan harus seimbang dan justru pendidikan dan permainan 

yang kita berikan di sekolah oleh guru bahkan orang tua di rumah, kepada anak-

anak sejak kecil yang membuat anak memiliki IQ tinggi. Demikian dikemukanan 

oleh Prof Craig Ramey, pakar psikologi yang tergabung dalam Asosiasi Psikologi 

Amerika. Berkaitan dengan usaha untuk memaksimalkan kecerdasan dan 

kreativitas anak, puzzle adalah salah satu bentuk media belajar dan bermain yang 

membantu mengembangkan kecakapan motorik halus dan dengan koordinasi 

antara tangan dan mata.  

Puzzle ternyata dapat mencerdaskan anak, bermain dengan kegiatan ini 

merupakan satu sarana pencerdas kemampuan kognitif. Dengan puzzle tersebut 

kita dapat melatih anak untuk mengingat-ingat, berimajinasi, dan menyimpulkan. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Astini Su’udi “Bahwa Puzzle merupakan 

suatu kegiatan yang merupakan salah satu sarana yang dapat mencerdaskan 

kemampuan kognitif, sehingga dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreatifitas 

dari berfikir logis.”  

Puzzle merupakan permainan yang memudahkan anak secara bertahap untuk 

mengembangkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah, dan untuk 

mengetahui akan tempat-tempat permainan yang sesuai serta mengajarkan si anak 

untuk bertindak cermat”. Sedangkan dalam Rubrik Balita (10 Desember 2010) 

“Puzzle adalah suatu permainan yang mengabung-gabungkan potongan-potongan 

angka menjadi angka yang berbentuk deret hitung”. Suara Merdeka (28 Oktober 

2010).  

Pendapat ahli tentang manfaat puzzle, dapat diambil kesimpulan “ Bahwa 

puzzle adalah suatu kegiatan yang berbentuk permainan yang dapat mencerdaskan 

kemampuan kognitif dan dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreatifitas dari 

berfikir logis serta bertindak cermat.” 

2.1.5 Metode Demonstrasi 

Menurut Suprijono (2010:24) langkah-langkah metode pembelajaran 

demonstrasi adalah sebagai berikut: 
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1) Menentukan prosedur atau langkah-langkah yang akan diajarkan kepada 

siswa. 

2) Meminta pada siswa untuk memerhatikan guru dalam mengerjakan prosedur 

tertentu. 

3) Membagi siswa dalam kelompok, kemudian memberikan tugas kepada 

setiap kelompok untuk mengerjakan tugas sesuai prosedur yang telah 

diajarkan oleh guru. Dalam hal ini guru telah mengajarkan bagaimana 

memeragakan pemasangan puzzle berupa huruf-huruf yang dibentuk 

menjadi sebuah kata, suku kata, dan kalimat. 

4) Setelah selesai mengerjakan lembar kerja, salah satu perwakilan dari 

kelompok membacakan hasil dari kelompoknya. 

2.1.6 Hakikat Membaca 

Menurut Akhadiah (1991:22) membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan 

yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenal huruf dan kata, 

menghubungkan dengan bunyi serta maknanya, serta menarik kesimpulan 

mengenai maksud bacaan. Anderson dkk. (1985) memandang membaca sebagai 

suatu proses untuk memahami makna suatu tulisan. Kemampuan membaca 

merupakan kemampuan yang kompleks yang menuntut kerja sama antara 

sejumlah kemampuan. Untuk dapat membaca suatu bacaan, seseorang harus dapat 

menggunakan pengetahuan yang sudah dimilikinya. 

Pada waktu membaca mata mengenali kata, sementara pikiran 

menghubungkan dengan maknanya. Makna kata dihubungkan satu sama lain 

menjadi makna frase, klausa kalimat, dan akhirnya makna seluruh bacaan. 

Pemahaman akan makna bacaan ini tidak mungkin terjadi tanpa pengetahuan yang 

telah dimiliki dahulu misalnya tentang konsep-konsep yang terdapat di dalam 

bacaan, tentang bentuk kata-kata, struktur kalimat, ungkapan, dan sebagainya. 

Dengan singkat, pada waktu membaca, pikiran sekaligus memproses informasi 

grafonik, yang menyangkut hubungan antara tulisan dan bunyi bahasa, informasi 

sintaksis, yaitu yang berhubungan dengan struktur kalimat, serta informasi 

semantik, dan menyangkut aspek makna. 
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Informasi semantik erat hubungannya dengan pengalaman individu. Kalimat 

pagi-pagi ia pergi berbelanja ke pasar, misalnya, akan mengingatkan pembaca 

pada keadaan pasar seperti yang pernah dikenal. Ini bertarti bahwa makna suatu 

bacaan akan ditafsirkan oleh pembaca menurut latar belakang pengetahuan dan 

pengalamannya masing-masing. Perbedaan latar belakang seperti itulah yang 

kerap kali menimbulkan salah paham. Dalam hal ini Robeck dan Wilson 

menyimpulkan bahwa membaca merupakan proses penerjemahan tanda-tanda dan 

lambang-lambang ke dalam maknanya serta pemaduan makna baru ke dalam 

sistem kognitif dan afektif yang telah dimiliki pembaca. 

Tarigan (1979:10) berpendapat bahwa membaca adalah suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. 

Membaca adalah suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang 

merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam pandangan sekilas, dan agar makna 

kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Kalau hal ini tidak terpenuhi, 

maka pesan yang tersurat dan yang tersirat tidak akan tertangkap atau dipahami, 

dan proses membaca tidak terlaksana dengan baik. 

Soedarso (1989:4) berpendapat bahwa membaca adalah aktivitas yang 

kompleks dengan mengerahkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah, 

meliputi orang harus menggunakan pengertian dan khayalan, mengamati, dan 

mengingat-ingat. 

Berbagai definisi membaca telah dipaparkan, dan dapat disimpulkan bahwa 

membaca adalah kegiatan fisik dan mental, yang menuntut seseorang untuk 

menginterprestasikan simbol-simbol tulisan dengan aktif dan kritis sebagai pola 

komunikasi dengan diri sendiri agar pembaca dapat menemukan makna tulisan 

dan memperoleh informasi sebagai proses transmisi pemikiran untuk 

mengembangkan intelektualitas dan pembelajaran sepanjang hayat.   

Anderson dkk. (1985) mengemukakan lima ciri-ciri membaca. Ciri-ciri 

tersebut diuraikan pada bagian berikut : 
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1) Membaca adalah proses konstruktif. 

Tidak ada tulian yang dapat dipahami tanpa bantuan latar belakang 

pengetahuan dan pengalaman pembaca. Banyak hal yang tidak dikemukakan 

secara ekplisit dalam suatu tulisan. Misalnya, jika membaca kalimat : Apa yang 

diketahui Amerika Serikat tentang operasi midway adalah hasil kegiatan intelijen 

yang cemerlang dan sukses gemilang para Ahli Amerika dalam memecahkan 

masalah sandi komunikasi Jepang. 

Untuk memahami kalimat di atas, pengetahuan pembaca tentang makna 

kegiatan intelijen dan bagaimana kegiatan itu dilakukan serta makna kata sandi 

komunikasi yang di dalam tulisan sama sekali tidak dikemukakan, akan sangat 

menolong. Pengertian dan pemahaman pembaca mengenai sutu tulisan merupakan 

hasil pengolahan berdasarkan informasi yang terdapat dalam tulisan itu dipadukan 

dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki. 

2) Membaca harus dilakukan dengan strategi yang tepat. 

Pembaca yang terampil dengan sendirinya akan menyesuaikan strategi 

membaca dengan taraf kesulitan tulisan, pengenalannya tentang topik yang 

dibaca, serta tujuan membacanya. 

3) Membaca memerlukan motivasi. 

Motivasi merupakan kunci keberhasilan dalam belajar membaca. Membaca 

pada dasarnya adalah sesuatu yang menyenangkan. Akan tetapi, pengajaran 

membaca akan membosankan bagi siswa yang menemui kegagalan. 

4) Membaca merupakan keterampilan yang harus dikembangkan secara 

berkesinambungan. 

Keterampilan itu tidak dapat diperoleh secara mendadak atau dalam waktu 

singkat dan untuk selamanya. Keterampilan itu diperoleh melalui belajar, tahap 

demi tahap, dalam waktu yang panjang secara terus-menerus. 

Adapun tujuan dari membaca menurut Nurhadi (1987:11) : mendapatkan 

informasi, memperoleh pemahaman, memperoleh kesenangan. Secara khusus, 

tujuan membaca adalah memperoleh informasi faktual, memperoleh keterangan 

tentang sesuatu yang khusus dan problematis, memberikan penilaian kritis 
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terhadap karya tulis seseorang, memperoleh kenikmatan emosi, dan  mengisi 

waktu luang. 

Tujuan membaca sangat beragam, bergantung pada situasi dan berbagai 

kondisi pembaca. Secara umum tujuan ini dapat dibedakan sebagai berikut: 

1) Salah satu tujuan membaca adalah untuk mendapatkan informasi. 

2) Ada orang-orang tertentu membaca dengan tujuan agar citra dirinya 

meningkat. 

3) Ada kalanya orang membaca untuk melepaskan diri dari kenyataan, 

misalnya pada saat ia merasa jenuh, sedih, bahkan putus asa. 

4) Mungkin juga orang membaca untuk tujuan rekreatif, untuk mendapatkan 

kesenangan atau hiburan, seperti halnya menonton film atau bertamasya. 

5) Kemungkinan lain, orang membaca tanpa tujuan apa-apa, hanya karena 

iseng. 

6) Tujuan membaca yang tinggi adalah untuk mencari nilai-nilai keindahan 

atau pengalaman estetis dan nilai-nilai kehidupan lainnya. 

Hal menarik diungkapkan oleh Nurhadi (1987) bahwa tujuan membaca akan 

mempengaruhi pemerolehan pemahaman bacaan. Artinya, semakin kuat tujuan 

seorang dalam membaca maka semakin tinggi pula kemampuan orang itu dalam 

memahami bacaannya. 

Akhadiah (1991:26) Kemampuan membaca, seperti juga kegiatan membaca, 

merupakan suatu kemampuan yang kompleks, artinya banyak seginya dan banyak 

pula faktor yang mempengaruhinya. Pada bagian ini akan dibahas beberapa 

diantara faktor-faktor tersebut. 

1) Motivasi. 

Motivasi merupakan faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap 

kemampuan membaca. Kerapkali kegagalan dalam bidang membaca terjadi 

karena rendahnya motivasi. Dalam hal ini ada motivasi yang bersifat intrinsik, 

yaitu yang bersumber pada membaca itu sendiri dan motivasi ekstrinsik, yang 

sumbernya terletak di luar membaca itu. Contoh motivasi yang intrinsik ialah 

keinginan atau dorongan untuk mendapatkan penghargaan, atau untuk 

mendapatkan imbalan, baik berupa hadiah atau pujian. Seseorang yang memiliki 
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motivasi tinggi atau kuat, tanpa didorong atau disuruh membaca maka dengan 

sendirinya akan giat membaca, sedangkan yang tidak termotivasi atau 

motivasinya rendah, tentunya akan enggan untuk membaca. 

2) Lingkungan keluarga. 

Orang tua yang memiliki kesadaran akan pentingnya kemampuan membaca 

akan berusaha agar anak-anaknya memiliki kesempatan untuk belajar membaca. 

Kebiasaan orang tua membacakan cerita untuk anak-anak yang masih kecil 

merupakan usaha yang besar sekali artinya dalam menumbuhkan minat baca 

maupun perluasan pengalaman serta pengetahuan anak. 

3) Bahan bacaan. 

Bahan bacaan akan mempengaruhi seseorang dalam minat maupun 

kemampuan memahaminya. Bahan bacaan yang terlalu sulit untuk seseorang 

akhirnya akan mematahkan selera untuk membacanya. Seorang anak yang diberi 

bacaan yang disajikan dalam struktur kalimat serta istilah-istilah yang terlalu 

tinggi baginya akhirnya anak akan menolak untuk membacanya. 

Kegiatan membaca dapat dibeda-bedakan berdasarkan tujuan, jenis wacana 

yang dibaca, cara melakukan kegiatan, dan tempat kegiatan. Berikut ini akan 

dipaparkan beberapa jenis membaca yang biasa dilakukan di sekolah atau di luar 

sekolah. 

1) Membaca teknik. 

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih siswa menyuarakan lambang-lambang 

tertulis. Melalui kegiatan ini siswa dibiasakan membaca dengan intonasi yang 

wajar, tekanan yang baik, dan lafal yang benar. 

2) Membaca dalam hati. 

Jenis kegiatan membaca ini perlu segera dilatihkan setelah siswa menguasai 

semua huruf. Latihan ini telah dapat dimulai pada caturwulan terakhir di kelas 2. 

Siswa dilatih membaca tanpa mengeluarkan suara ataupun gerakan bibir. 

3) Membaca indah. 

Pada hakikatnya membaca indah ialah membaca teknik juga. Tetapi bahan 

bacaan yang digunakan ialah karya sastra, seperti puisi atau prosa. Kegiatan ini 
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lebih bertujuan apresiatif. Siswa diharapkan dapat membaca sebagai ungkapan 

penghayatannya terhadap karya sastra. 

4) Membaca bahasa. 

Kegiatan membaca bahasa ditekankan pada sisi kebahasaan, bukan isinya. 

Jadi, dalam kegiatan ini berdasarkan bacaan yang diberikan, siswa berlatih 

mengenai makna dan penggunaan kata, ungkapan, serta kalimat. 

5) Membaca cepat. 

Tujuan kegiatan membaca cepat adalah agar siswa mampu dengan cepat 

menangkap isi bacaan. Kemampuan ini sangat penting karena informasi mengenai 

ilmu dan teknologi disampaikan melalui tulisan. 

6) Membaca pustaka. 

Kegiatan membaca ini merupakan kegiatan di luar jam pelajaran. Jadi dapat 

bersifat kokurikuler, ekstrakurikuler, bahkan individual. Dalam hal ini yang perlu 

diperhatikan adalah bagaimana menumbuhkan minat baca anak, tidak saja 

terhadap bacaan hiburan, tetapi juga terhadap bacaan yang berisi pengetahuan. 

Untuk itu sekolah perlu menyediakan buku-buku bacaan yang beraneka ragam, 

yang disajikan dalam bahasa yang sesuai dengan tingkatan siswa SD. 

7) Membaca lancar. 

Menurut Zuchdi (1996:11) membaca lancar adalah membaca dengan tidak 

tersendat-sendat, yaitu membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kelancaran 

seorang dalam membaca akan memudahkan pendengar untuk menangkap pesan 

atau isi dari apa yang pembaca sampaikan. 

Tujuan membaca lancar adalah untuk melatih cara membaca yang baik dan 

benar sesuai kaidah kebahasaan. Dalam membaca lancar guru perlu 

memperhatikan siswa agar mengindahkan pedoman sebagai berikut: 

a) Lafal. 

Hal ini perlu ditekankan mengingat latar belakang kebahasaan sebagian 

besar siswa. Sebagian besar anak Indonesia lahir dan dibesarkan sebagai insan 

daerah yang berbahasa daerah. Ciri-ciri kedaerahan itu acap kali sulit sekali 

dihilangkan. Pengurangan ciri tersebut merupakan langkah yang perlu diambil ke 
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arah pengindonesiaan anak-anak Indonesia itu. Rumusan yang dapat dikemukakan 

adalah bahwa lafal yang baku dalam bahasa Indonesia adalah ucapan yang bebas 

dari ciri-ciri lafal daerah. 

Di bawah ini disajikan beberapa contoh pelafalan yang belum sesuai dengan 

kaidah pelafalan bunyi bahasa. 

(a) Pelafalan /c/ dengan (se) 

Contoh: 

WC dilafalkan (we-se) mestinya (we-ce) 

AC dilafalkan (a-se) mestinya (a-ce) 

(b) Pelafalan /q/  dengan (kiu) mestinya (ki) 

Contoh: 

MTQ dilafalkan (em-te-kiu) mestinya (em-te-ki) 

PQR dilafalkan (pe-kiu-er) mestinya (pe-ki-er) 

(c) Pelafalan /h/ dengan jelas 

Tahun dilafalkan (tahun) mestinya (taun) 

Lihat dilafalkan (lihat) mestinya (liat) 

Pahit dilafalkan (pahit) mestinya (pait) 

b) Intonasi 

Bila kita memperhatikan dengan cermat tutur bicara seseorang, maka arus-

ujaran yang sampai ke telinga kita terdengar seperti berombak-ombak. Hal ini 

terjadi karena bagian-bagian dari arus-ujaran itu tidak sama nyaring diucapkan. 

Ada bagian yang diucapkan dengan keras, ada yang diucapkan dengan lembut, 

ada yang diucapkan dengan arus-ujaran yang tinggi. Di samping itu ada yang 

diucapkan lambat-lambat, ada yang diucapkan cepat-cepat. Keseluruhan dari 

gejala-gejala ini yang terdapat dalam suatu tutur disebut: intonasi. 

Untuk menandai tinggi-rendah suatu suara sudah tentu dapat memakai suatu 

penandaan, seperti garis-garis yang menunjukkan tinggi-rendahnya lagu. Biarpun 

begitu, penandaan dengan garis-garis ini tidak memberikan gambaran pola-pola 

yang jelas tentang intonasi suatu bahasa, oleh karena itu biasanya hanya dipakai 

pada tata bahasa-tata bahasa yang penulisannya ingin memberikan gambaran 

tentang intonasi bahasa itu barang kadarnya, dan tidak menyeluruh. Cara yang 
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lebih mudah dipahami ialah penandaan dengan angka-angka, yaitu angka 1 

sampai dengan 4, yang menunjukkan tinggi-rendah nada secara garis besarnya, 

sehingga pola-pola lagu kalimat dapat dilihat secara jauh lebih mudah. Angka 1 

sebagai nada rendah, angka 2 sebagai nada sedang, angka 3 sebagai nada tinggi, 

sedangkan angka 4 sebagai nada yang luar biasa tingginya 

c) Kenyaringan 

Kenyaringan suara perlu diperhatikan oleh pembaca karena dapat 

menunjang keefektifan dalam membaca. Tingkat kenyaringan suara hendaknya 

disesuaikan dengan situasi, tempat, jumlah pendengar dan akustik yang ada. 

Jangan sampai suara terlalu nyaring atau berteriak-teriak di tempat atau akustik 

yang terlalu sempit. Sebaliknya jangan sampai suara terlalu lemah pada ruangan 

yang luas, sehingga tidak dapat diterima oleh pendengar dengan baik.  

8) Membaca permulaan. 

Menurut Zuchdi (1996:49) kemampuan membaca yang diperoleh pada 

membaca permulaan akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan membaca 

lanjut. Sebagai kemampuan yang mendasari kemampuan berikutnya maka 

kemampuan membaca permulaan benar-benar memerlukan perhatian guru. Sebab, 

jika dasar itu tidak kuat, pada tahap membaca lanjut siswa akan mengalami 

kesulitan untuk dapat memiliki kemampuan membaca yang memadai. Padahal, 

kemampuan membaca sangat diperlukan oleh setiap orang yang ingin memperluas 

pengetahuan dan pengalaman, mempertinggi daya pikir, mempertajam penalaran, 

untuk mencapai kemajuan dan peningkatan diri. Oleh sebab itu, guru kelas I dan II 

harus berusaha sungguh-sungguh agar ia dapat memberikan dasar kemampuan 

membaca yang memadai kepada anak didik. Menurut Goodchild (2004:26) 

membaca permulaan merupakan suatu proses dimana anak mulai membaca huruf, 

menggabungkan kata menjadi kalimat. Beliau juga membagi tahapan membaca ini 

dalam beberapa bagian diantaranya adalah : 

a) Pengenalan kata. 

Pada tahap ini anak mulai mengenal jenis kata yang lebih banyak, mereka 

berusaha menuliskan kata-kata, kemudian mereka mengenal bunyi yang mereka 

tulis, menyuarakan kata itu perlahan guna mendengarkan bunyinya. 
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b) Kepercayaan diri yang melambung. 

Pada masa inilah anak-anak menjadi lebih percaya diri dalam membaca 

sendiri, mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang cara kerja tulisan yaitu 

dengan menggerakkan jari-jari mereka pada tulisan dari kiri dan kanan. Jika 

mereka tidak menemukan kata yang belum dimengerti, mereka akan memberikan 

sebuah kata yang kelihatannya sama. 

c) Membaca tanpa bersuara. 

Sebagian anak mulai membaca tanpa bersuara. Pada tahap ini, membaca 

keras-keras dan membaca tanpa bersuara merasa jauh lebuh baik dari pada 

membaca keras-keras. Namu perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut tentang 

pemahaman kepada mereka ketika mereka selesai guna memeriksa apakah anak 

tersebut benar-benar membaca. 

d) Prediksi. 

Anak-anak dalam tahapan ini mulai mampu menggunakan ketrampilan 

berpikir untuk memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya dalam cerita. Serta 

Purwanto dan Alim (1997:35) menyatakan huruf konsonan yang harus dapat 

dilafalkan dengan benar untuk membaca permulaan adalah b, d, k, l, m, p, r, t. 

Huruf-huruf ini, ditambah dengan huruf-huruf vokal akan digunakan sebagai 

indikator kemampuan membaca permulaan, sehingga menjadi a, b, d, e, i, k, l, m, 

o, p, s, t, dan u. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kemampuan 

membaca permulaan mengacu pada kecakapan untuk menguasai kode alfabetik 

yang harus dikuasai pembaca yang berada dalam tahap membaca permulaan. 

Membaca permulaan juga merupakan suatu proses kognitif. Proses ketrampilan 

yang menunjuk pada pengenalan dan penguasaan lambang-lambang fonem untuk 

memahami suatu kata atau kalimat.    

2.1.7 Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Menurut Akhadiah (1991:1) Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan 

salah satu materi pelajaran yang sangat penting di sekolah. Tujuan pembelajaran 

bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia 
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yang baik dan benar serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai 

dengan situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa sekolah dasar.  

Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia bagi siswa adalah untuk 

mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia sesuai dengan kemampuan, 

kebutuhan, dan minatnya, sedangkan bagi guru adalah untuk mengembangkan 

potensi bahasa Indonesia siswa, serta lebih mandiri dalam menentukan bahan ajar 

kebahasaan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan siswa. 

BSNP (2006). Selain itu, tujuan umum pembelajaran sebuah bahasa adalah 

memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial dan emosional 

peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua 

bidang studi. Dengan pembelajaran bahasa memungkinkan manusia untuk saling 

berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain dan untuk  

meningkatkan  kemampuan intelektual dan kesusasteraan merupakan salah satu 

sarana untuk menuju pemahaman tersebut. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah diharapkan  membantu siswa 

mengenal dirinya, budayanya dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan 

perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut dan 

menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada 

dalam dirinya. Pendidikan bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. 

Dengan pembelajaran Bahasa Indonesia agar siswa diharapkan memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1) Siswa diharapkan mampu menggunakan Bahasa Indonesia secara baik dan 

benar serta dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien baik secara lisan 

maupun tulis sesuai dengan etika yang berlaku. 

2) Siswa bangga dan menghargai Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan 

bahasa pemersatu bangsa Indonesia. 

3) Siswa mampu memahami Bahasa Indonesia serta dapat menggunakannya 

dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. 
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4) Siswa mampu menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. 

5) Siswa dapat membaca dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa. 

6) Siswa diharapkan dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia serta 

menghargai dan bangga terhadap sastra Indonesia sebagai khazanah budaya 

dan intelektual Indonesia. 

2.1.8 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004). Menurut Agus Suprijono 

(2010:6-7) hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), 

analysys (menguraikan, menentukan hubungan), sysnthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru, evaluation (menilai). Domain afektif 

adalah receiving (sikap menerima), responding (memberikan respon), valuing 

(nilai), organization (organisasi), Characterization (karakterisasi). Domain 

psikomotor meliputi initiatory, pre-routine, dan rountinized. Psikomotor juga 

mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. 

Sementara menurut Lindgren hasil pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, 

pengertian, dan sikap. Hasil belajar mempunyai peran yang penting di dalam 

proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar siswa dapat 

memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya 

mencapai tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar.  

Menurut beberapa pendapat maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan yang diperoleh siswa 

setelah ia menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat 

mengkonstruksikan pengetahuan yang didapat untuk dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan 

1) Penelitian yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas 

pembelajaran membaca diantaranya adalah PTK karya Arinil Jannah, A.Md yang 

berjudul: Permainan Puzzle Untuk Meningkatkan Ketrampilan Menulis Deskripsi 

Binatang Dan Tumbuhan Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Bagi Siswa Kelas 

2D SDIT Luqman Al Hakim, (Januari 2011) menyimpulkan hasil penelitiananya 

bahwa dengan puzzle siswa lebih berminat menjalani pembelajaran, lebih berani 

berekspresi, suasana belajar lebih alami dan menyenangkan sehingga hasil belajar 

meningkat secara signifikan.  

Persamaan penelitian yang penulis lakukan adalah pada instrumen yang 

digunakan, jenis penelitian sama-sama penelitian tindakan kelas, instrumen yang 

digunakan berupa tes dan non tes. Perbedaan terletak pada masalah, tujuan, 

tindakan, variabel, dan subyek penelitian. Penelitian yang dilakukan Arinil 

Jannah, A.Md menekankan pada ketrampilan menulis sedangkan yang peneliti 

lakukan menekankan pada membaca. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Septiana yang berjudul: Penerapan 

Metode Bermain Dengan Media Puzzle Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

Pada Siswa Kelas 2 SD Negeri Papringan 03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Semarang Tahun Ajaran 2011/2012. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

dengan puzzle siswa lebih tertarik mengikuti proses belajar mengajar, suasana 

belajar menyenangkan sehingga hasil belajar dapat meningkat.   

 Peneliti menganggap penelitian tentang hasil belajar membaca dengan 

media puzzle ini adalah hal yang baru, karena pada umumnya puzzle yang 

digunakan untuk siswa SD berupa gambar atau huruf saja, tetapi media yang 

peneliti gunakan berupa modifikasai suku kata, dan bisa dikembangkan menjadi 

kalimat, yang peneliti sesuaikan dengan materi pembelajaran berdasarkan tema 

pembelajaran.  

2.3 Kerangka Pikir 

Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi 

siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan 

menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik, oleh 
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karena itu guru perlu merancang pembelajaran membaca dengan baik sehingga 

mampu menumbuhkan kebiasan membaca sebagai suatu yang menyenangkan.  

Rendahnya hasil belajar membaca siswa kelas I SD Negeri Lanjan 2 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang karena guru belum menggunakan 

strategi yang tepat. Padahal rendahnya hasil belajar membaca sangat 

mempengaruhi hasil belajar materi yang lain karena semua materi memerlukan 

membaca sebagai suatu cara mengerjakan soal evaluasi.  

Pembelajaran membaca menggunakan metode demonstrasi melalui 

permainan puzzle merupakan langkah yang peneliti ambil untuk memperbaiki 

hasil belajar siswa yang masih rendah, karena pembelajaran menggunakan strategi 

ini merupakan kegiatan yang berbentuk permainan yang tidak hanya melibatkan 

aspek kognitif saja tetapi juga dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreatifitas 

dari berfikir logis serta bertindak cermat. Dalam melaksanakan pembelajaran ini, 

diharapkan anak tidak merasa jenuh dan bosan sehingga akan timbul motivasi 

yang kuat untuk aktif dalam pembelajaran, yang tentunya akan membawa dampak 

yang positif yaitu meningkatnya hasil belajar membaca.  

Kondisi awal, guru belum menerapkan metode demonstrasi melalui 

permainan puzzle dalam pembelajaran, sehingga hasil belajar membaca siswa 

rendah. Setelah dirancang dengan menerapkan metode demonstrasi melalui 

permainan puzzle, diharapkan siswa merasa senang, aktif dan tidak bosan 

sehingga akan membangkitkan minat siswa untuk belajar membaca. Jika minat 

belajar dan aktivitas siswa dalam menerima pelajaran optimal, maka hasil belajar 

siswa akan meningkat.  

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka hipotesis tindakan 

pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Menggunakan metode 

demonstrasi melalui permainan puzzle dapat meningkatkan hasil belajar membaca 

permulaan bagi kelas I SDN Lanjan 2 Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang. 

 


