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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1    Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali yaitu 

siklus satu dan siklus dua masing masing siklus tiga kali pertemuan. Dalam setiap 

siklus terdapat rincian diantaranya perencanaan, pelaksanaan dan observasi serta 

refleksi. 

4.1.1 Pelaksanaan Siklus 1 

Dalam Siklus I terdapat 3 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut: 

a)   Perencanaan 

Peneliti bersama guru mempelajari materi serta mempersiapkan media dan 

alat terlebih dahulu agar menguasai yang akan diajarkan. Perangkat pembelajaran 

juga dipersiapkan lembar kerja siswa, lembar evaluasi siklus I, rubrik penelitian 

dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan media pembelajaran.  

b)  Tindakan dan Observasi 

1)  Pertemuan Pertama 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 9 April 2013, beberapa kegiatan 

sebagai berikut: 

 Pertemuan pertama ini berlangsung pada hari Selasa, 9 April 2013 pukul 

07.00 WIB. Sebelum pembelajaran ruang telah ditata rapi sesuai persiapan 

pembelajaran, siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Untuk mengawali 

pembelajaran ini guru mengucapkan salam, melakukan presensi, melakukan 

apersepsi dengan bertanya pada siswa “Menanyakan kepada siswa ” Apa kegiatan 

kamu jika berada di rumah? Guru tampak membuka pelajaran dengan santai dan 

menarik perhatian siswa. Siswa tampak antusias menjawab pertanyaan guru dengan 

serentak. Guru menginformasikan tetang materi yang akan dipelajari, yaitu” 

membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang terdiri atas 3-5 kata dengan 

intonasi yang tepat. Kemudian, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan 

bersama-sama. 
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Dengan menggunakan permainan puzzle, guru mengajarkan kepada seluruh 

siswa bagaimana cara pemasangan puzzle yang berupa potongan kata agar dapat 

membentuk sebuah kalimat. Guru meminta salah satu siswa untuk maju ke depan 

membuat sebuah kalimat dari potongan-potongan puzzle kata, kemudian siswa 

yang telah menyelesaikan pemasangan puzzle yang membentuk sebuah kalimat 

dapat membaca kalimat tersebut agar siswa yang lain dapat memperhatikan. 

Kemudian siswa dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok 

beranggotakan 4-5 orang. Siswa menerima penjelasan tentang aturan dalam 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setiap kelompok mempunyai tugas untuk 

merangkai potongan puzzle menjadi suatu kalimat. Guru bersama teman sejawat 

mengamati cara kerja siswa dalam merangkai potongan puzzle tersebut. Setelah 

selesai mengerjakan lembar kerja, salah satu perwakilan kelompok membacakan 

hasil dari kelompoknya.    

Guru bersama dengan siswa menarik simpulan dari kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum jelas, dari materi yang telah dipelajari. Guru 

mengadakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Guru 

memberikan pesan kepada siswa agar tetap semangat belajar membaca baik di 

rumah maupun di sekolah. 

2)  Pertemuan Kedua 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 11 April 2013, beberapa kegiatan 

sebagai berikut: 

Pertemuan ini berlangsung pada pukul 09.00 WIB. Sebelum pembelajaran 

ruang telah ditata rapi sesuai persiapan pembelajaran, siswa duduk sesuai tempat 

duduknya masing-masing. Untuk mengawali pembelajaran ini guru mengucapkan 

salam, melakukan presensi, melakukan apersepsi guru bersama siswa mengulas 

materi yang telah di pelajari pada pertemuan pertama. 

  Guru bertanya tentang hobi setiap siswa. Siswa secara antusias menjawab 

pertanyaan guru. Salah satu siswa bernama Titan diminta guru untuk maju ke 

depan menuliskan hobi siswa tersebut kemudian membacanya. Anak ini 

menuliskan sebuah kata yaitu bermain sepeda, kemudian Titan membaca tulisan 
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yang telah ditulisnya itu yaitu bermain sepeda. Kemudian guru menjelaskan 

kepada seluruh siswa bahwa Titan mempunyai hobi yaitu bermain sepeda. 

Kemudian siswa dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok 

beranggotakan 4-5 orang. Siswa menerima penjelasan tentang aturan dalam 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setiap kelompok mempunyai tugas untuk 

merangkai potongan puzzle menjadi suatu kalimat. Guru bersama teman sejawat 

mengamati cara kerja siswa dalam merangkai potongan puzzle tersebut. Setelah 

selesai mengerjakan lembar kerja, salah satu perwakilan kelompok membacakan 

hasil dari kelompoknya.    

Guru bersama dengan siswa menarik simpulan dari kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum jelas, dari materi yang telah dipelajari. Guru 

memberikan pesan kepada siswa agar setiap siswa rajin belajar membaca. Guru 

menutup kegiatan belajar mengajar. 

c)  Pertemuan ketiga 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 12 April 2013, beberapa 

kegiatan sebagai berikut: 

Kegiatan Awal: 

Sebelum pembelajaran ruang telah ditata rapi sesuai persiapan 

pembelajaran, siswa duduk sesuai tempat duduk masing-masing.  

Kegiatan Inti: 

Siswa melakukan evaluasi secara individu yaitu tes membaca dengan 

memperhatikan lafal dan intonasi dengan tepat. 

Kegiatan Akhir: 

Guru mengakhiri pembelajaran. 

d) Refleksi 

Hasil refleksi yang diperoleh pada proses pembelajaran siklus I sebagai berikut : 

Ketika pembelajaran selesai, peneliti mencoba bertanya kepada para siswa 

bagaimana pendapat mereka tentang pembelajaran dengan menggunakan 

permainan puzzle. Apakah mereka merasa senang dengan kegiatan yang 

dilakukan, dan apakah siswa memperoleh kemudahan dalam belajar membaca. 
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Pada umumnya siswa mengatakan bahwa mereka senang mengikuti kegiatan 

belajar mengajar.  

Hambatan: 

- Kelompok yang beranggotakan 4-5 orang dirasa masih terlalu banyak, 

sehingga masih ditemukan siswa yang kurang aktif dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

Penyelesaian: 

- Untuk mengatasi hal ini pada siklus 2 anggota kelompok berubah menjadi 3 

orang saja, hal ini diharapkan agar semua siswa dapat aktif dalam mengikuti 

setiap kegiatan pembelajaran.  

4.1.2 Pelaksanaan Siklus 2 

Dalam Siklus 2 terdapat 3 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut: 

a)  Perencanaan 

Peneliti bersama guru mempelajari materi serta mempersiapkan media dan 

alat terlebih dahulu agar menguasai yang akan diajarkan. Perangkat pembelajaran 

juga dipersiapkan lembar kerja siswa, lembar evaluasi siklus I, rubrik penelitian 

dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan media pembelajaran.  

b)  Tindakan dan Observasi 

1)  Pertemuan Pertama 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 23 April 2013, beberapa 

kegiatan sebagai berikut: 

 Pertemuan pertama ini berlangsung pada hari Selasa, 23 April 2013 pukul 

07.00 WIB. Sebelum pembelajaran ruang telah ditata rapi sesuai persiapan 

pembelajaran, siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Untuk mengawali 

pembelajaran ini guru mengucapkan salam, melakukan presensi, melakukan 

apersepsi dengan bertanya pada siswa guru bertanya  kepada siswa ”Apa kalian 

suka membantu orang tuamu?” Guru tampak membuka pelajaran dengan santai dan 

menarik perhatian siswa. Siswa tampak antusias menjawab pertanyaan guru dengan 

serentak. Guru menginformasikan tetang materi yang akan dipelajari, yaitu 

membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang terdiri atas 3-5 kata dengan 
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intonasi yang tepat. Kemudian, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan 

bersama-sama. 

Dengan menggunakan permainan puzzle, guru mengajarkan kepada seluruh 

siswa bagaimana cara pemasangan puzzle yang berupa potongan kata agar dapat 

membentuk sebuah kalimat. Guru meminta salah satu siswa untuk maju ke depan 

membuat sebuah kalimat dari potongan-potongan puzzle kata, kemudian siswa 

yang telah menyelesaikan pemasangan puzzle yang membentuk sebuah kalimat 

dapat membaca kalimat tersebut agar siswa yang lain dapat memperhatikan. 

Kemudian siswa dibagi menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok 

beranggotakan 3 orang. Siswa menerima penjelasan tentang aturan dalam 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setiap kelompok mempunyai tugas untuk 

merangkai potongan puzzle menjadi suatu kalimat. Guru bersama teman sejawat 

mengamati cara kerja siswa dalam merangkai potongan puzzle tersebut. Setelah 

selesai mengerjakan lembar kerja, salah satu perwakilan kelompok membacakan 

hasil dari kelompoknya.    

Guru bersama dengan siswa menarik simpulan dari kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum jelas, dari materi yang telah dipelajari. Guru 

mengadakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Guru 

memberikan pesan kepada siswa agar tetap semangat belajar membaca baik di 

rumah maupun di sekolah. 

2)  Pertemuan Kedua 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 25 April 2013, beberapa kegiatan 

sebagai berikut:  

Pertemuan ini berlangsung pada pukul 09.00 WIB. Sebelum pembelajaran 

ruang telah ditata rapi sesuai persiapan pembelajaran, siswa duduk sesuai tempat 

duduknya masing-masing. Untuk mengawali pembelajaran ini guru mengucapkan 

salam, melakukan presensi, melakukan apersepsi guru bersama siswa mengulas 

materi yang telah dipelajari pada pertemuan pertama. 

 Guru bertanya tentang makanan kesukaan setiap siswa. Siswa secara 

antusias menjawab pertanyaan guru. Salah satu siswa bernama Laila diminta guru 
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untuk maju ke depan menuliskan makanan kesukaan siswa tersebut kemudian 

membacanya. Anak ini menuliskan sebuah kata yaitu nasi goreng buatan ibu, 

kemudian Laila membaca tulisan yang telah ditulisnya itu yaitu nasi goreng 

buatan ibu. Kemudian guru menjelaskan kepada seluruh siswa bahwa Laila 

mempunyai makanan kesukaan yaitu nasi goreng buatan ibu. Pada saat itu 

serentak seluruh siswa tertawa, mungkin dirasa jawaban teman mereka yang 

bernama Laila terasa aneh. 

Kemudian guru membagi siswa menjadi 6 kelompok, masing-masing 

kelompok beranggotakan 3 orang. Siswa menerima penjelasan tentang aturan 

dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setiap kelompok mempunyai tugas 

untuk merangkai potongan puzzle menjadi suatu kalimat. Guru bersama teman 

sejawat mengamati cara kerja siswa dalam merangkai potongan puzzle tersebut. 

Setelah selesai mengerjakan lembar kerja, salah satu perwakilan kelompok 

membacakan hasil dari kelompoknya.    

Guru bersama dengan siswa menarik simpulan dari kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum jelas, dari materi yang telah dipelajari. Guru 

memberikan pesan kepada siswa agar setiap siswa rajin belajar membaca. Guru 

menutup kegiatan belajar mengajar. 

c)  Pertemuan Ketiga 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 26 April 2013, beberapa 

kegiatan sebagai berikut: 

Kegiatan Awal: 

Sebelum pembelajaran ruang telah ditata rapi sesuai persiapan 

pembelajaran, siswa duduk sesuai tempat duduk masing-masing.  

Kegiatan Inti: 

Siswa melakukan evaluasi secara individu yaitu tes membaca dengan 

memperhatikan lafal dan intonasi dengan tepat. 

Kegiatan Akhir: 

Guru mengakhiri pembelajaran. 
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d) Refleksi 

Diketahui dari hasil pengamatan pada siklus 2, siswa mengalami 

peningkatan dalam bentuk kerjasama dalam kelompok maupun perhatian mereka 

terhadap tugas yang diberikan guru.  

4.2  Hasil Analisis Data 

Data yang dikumpulkan meliputi data pada kondisi awal, siklus I dan siklus 

II yang masing-masing terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan observasi 

dan diakhiri dengan refleksi. Peningkatan yang terjadi kemudian dianalisis dengan 

cara membandingkan antara data pada kondisi awal, siklus I dan siklus II.  

1) Hasil Observasi 

Observasi selama siklus I dan siklus II dilakukan oleh rekan 

sejawat/observer. Pada saat observer mengamati kinerja guru atau aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung, tugas observer adalah memberikan 

tanda cek (√) untuk setiap aspek yang diamati. Setiap aspek yang diamati 

mempunyai skor. Pada setiap aspek mempunyai skor, skor 1 = kurang, skor 2 = 

cukup, skor 3 = baik. Adapun aspek yang diamati pada kinerja guru yaitu: guru 

melakukan apersepsi, memberi motivasi pada siswa, menjelaskan tujuan 

pembelajaran, penguasaan materi, memberikan pertanyaan kepada siswa, 

penggunaan alat peraga, melakukan peragaan memasang puzzle, memberi 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan peragaan di depan kelas, membagi 

siswa dalam kelompok, membagi lembar kerja, membimbing siswa dalam 

memasang puzzle, menyimpulkan materi pembelajaran. Sedangkan aspek yang di 

amati pada aktivitas siswa yaitu: perhatian siswa terhadap materi pembelajaran, 

keberanian siswa mencoba memperagakan memasang pola puzzle, partisipasi 

dalam kerja kelompok, penyelesaian lembar kerja dan evaluasi. Skor yang 

diperoleh dihitung dalam persen. Setelah itu skor dijumlahkan untuk 

diinterpretasikan menurut kriteria penilaian. Kriteria penilaian dari total skor 

85%-100% artinya sangat baik (A), 75%-84% artinya baik (B), 65%-74% artinya 

cukup (C), 55%-64%  artinya kurang (D), dan < 54% artinya sangat kurang (E). 
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a) Hasil observasi kinerja guru dan aktivitas siswa pada siklus 1 

Hasil analisis observasi kinerja guru siklus I pertemuan ke-1 diperoleh 

kinerja 77%, hasil analisis kinerja guru pada pertemuan ke-2 meningkat menjadi 

83%. Untuk hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan penerapan 

permainan puzzle siklus I pertemuan ke-1 adalah 66%, sedangkan pada pertemuan 

ke-2 diperoleh 73%. 

Tabel 4.1 

Hasil Observasi Kegiatan Guru dan Siswa Siklus I 

No. Pertemuan 

Hasil Observasi 

Guru Siswa 

Kinerja Kriteria Kinerja Kriteria 

1 1 77% B (Baik) 66% C (Cukup) 

2 2 83% B (Baik) 73% C (Cukup) 

 

b) Hasil observasi kinerja guru dan aktivitas siswa pada siklus 2 

Hasil analisis observasi kinerja guru siklus 2 pertemuan ke-1 diperoleh 

kinerja 83%, hasil analisis kinerja guru pada pertemuan ke-2 meningkat menjadi 

94%. Untuk hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan penerapan 

permainan puzzle siklus 2 pertemuan ke-1 adalah 80%, sedangkan pada pertemuan 

ke-2 diperoleh 93%. 

Tabel 4.2 

Hasil Observasi Kegiatan Guru dan Siswa Siklus 2 

No. Pertemuan 

Hasil Observasi 

Guru Siswa 

Kinerja Kriteria Kinerja Kriteria 

1 1 83% B (Baik) 80% B (Baik) 

2 2 94% A (Sangat baik) 93%  A (Sangat baik) 

 

Data hasil penilaian observasi kinerja guru dan aktivitas siswa pada siklus I 

dan siklus II dapat dilihat pada lampiran 6 dan 8. 

2) Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

Data hasil belajar bahasa Indonesia khususnya tentang membaca pada 

penelitian ini dapat dilihat peningkatannya berdasarkan data hasil belajar pada pra 

siklus, siklus I dan siklus II. 
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a) Pra Siklus 

Dari data yang diperoleh guru dari analisis hasil belajar membaca dengan 

Kompetensi Dasar: membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang terdiri atas 

3-5 kata dengan intonasi yang tepat, nilai tertinggi 83, nilai terendah 25, nilai rata-

rata 62 dengan KKM mata pelajaran Bahasa Indonesia 65, siswa yang mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) , hanya 10 (55%) dari 18 siswa. Analisis 

nilai hasil tes membaca pra siklus/ kondisi awal dapat dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 

Analisis Nilai Tes Membaca Pra Siklus 

 

b) Siklus 1 

Siklus 1 dilaksanakan 3 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-3 diadakan tes 

membaca, yaitu membaca suatu kalimat yang terdiri dari 3-5 kata. Data hasil tes 

membaca: nilai tertinggi 92, nilai terendah 42, nilai rata-rata 69. Siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar yaitu 13 siswa atau 72%, sedangkan siswa yang 

belum mencapai ketuntasan yaitu 1 siswa atau 28%. Analisis hasil tes membaca 

siklus 1 dapat dilihat pada tabel 4.4 

Tabel 4.4 

Analisis Hasil Tes Membaca Siklus 1 

 

 Tabel 4.4 menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar membaca 

dibandingkan dengan sebelum diterapkan permainan puzzle dalam pembelajaran. 

Nilai Frekuensi % Keterangan Nilai rata-rata 

< 65 8 45 Belum Tuntas 

62 ≥ 65 10 55 Tuntas 

Jumlah 18 100  

Nilai Frekuensi % Keterangan Nilai rata-rata 

< 65 5 28 Belum Tuntas 

69 ≥ 65 13 72 Tuntas 

Jumlah 18 100  
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Jika data hasil tes membaca siklus 1 disajikan dalam bentuk diagram, akan terlihat 

seperti gambar diagram 4.1 

72%

28%

Hasil belajar membaca siklus 1

Tuntas

tidak tuntas

 

 Gambar 4.1 diagram hasil belajar membaca siklus 1 

c) Siklus 2 

Siklus 2 juga dilaksanakan 3 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-3 diadakan 

tes membaca, yaitu membaca suatu kalimat yang terdiri dari 3-5 kata. Data hasil 

tes membaca: niali tertinggi 100, nilai terendah 50, nilai rata-rata 81. Siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar yaitu 17 siswa atau 94%, sedangkan siswa yang 

belum mencapai ketuntasan yaitu 1 siswa atau 6%. Analisis hasil tes membaca 

siklus 2 dapat dilihat pada tabel 4.5 

Tabel 4.5 

Analisis Hasil Tes Membaca Siklus 2 

 

 Analisis data pada tabel 4.5 menunjukkan peningkatan yang signifikan 

dibandingkan dengan hasil tes membaca pada siklus 1 atau setelah diadakan 

perbaikan pembelajaran. Apabila hasil tes membaca siklus 2 disajikan dalam 

bentuk diagram akan terlihat seperti gambar 4.2 

Nilai Frekuensi % Keterangan Nilai rata-rata 

< 65 1 6 Belum Tuntas 

81 ≥ 65 17 94 Tuntas 

Jumlah 18 100  
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94%

6%

Hasil belajar membaca siklus 2

Tuntas

tidak tuntas

 

   Gambar 4.2 diagram hasil belajar membaca siklus 2 

d) Analisis Komparatif 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 1 

SD Negeri Lanjan 2, dilakukan analisis data dengan cara membandingkan hasil 

belajar bahasa Indonesia pada kondisi awal, siklus I dan siklus II. Data dapat 

dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini: 

Tabel 4.6 

Analisis Data Antar Siklus 

No Kategori 
Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah  %  

1  Siswa tuntas  10  55  13  72  17  94  

2  Siswa belum tuntas  8  45  5 28  1 6  

3  Jumlah  18  100  18  100  18  100  

4  Nilai tertinggi 83  -  92  -  100  -  

5  Nilai terendah  25  -  42  -  50  -  

6  Nilai rata-rata  62  -  69  -  81  -  

 

Analisis data antar siklus pada tabel 4.6 menunjukkan adanya peningkatan 

hasil belajar siswa, terlihat nilai rata-rata kondisi awal (pra siklus) 62 pada siklus I 

meningkat sebesar 7% menjadi 69, pada siklus 2 terjadi peningkatan sebesar 12% 

menjadi 81.  

 Prosentase ketuntasan siswa pada kondisi awal (pra siklus) adalah 55%, 

pada siklus I menigkat menjadi 72%, dan meningkat lagi pada siklus 2 menjadi 
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94%. Apabila hasil tes membaca pra siklus, siklus1, dan siklus 2 disajikan dalam 

bentuk diagram akan terlihat seperti gambar 4.3 
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Gambar 4.3 diagram hasil belajar membaca pra siklus, siklus 1, dan siklus 2 

4.3  Pembahasan 

Hasil observasi sebelum tindakan yang dilakukan di kelas 1 SDN Lanjan 2 

ditemukan bahwa hasil belajar Bahasa Indonesia siswa masih rendah, hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya diduga siswa belum secara aktif 

terlibat dalam pembelajaran. Proses pembelajaran sebelum tindakan diduga 

menunjukkan bahwa beberapa siswa masih pasif. Siswa masih bekerja secara 

individual, tidak tampak kreatif siswa dan tidak dibiasakan mengembangkan 

keterampilan bekerjasama dalam sebuah kelompok kecil. Diduga dari tingkat 

keaktifan siswa yang masih rendah mengakibatkan nilai rata-rata pelajaran Bahasa 

Indonesia rendah, khususnya pada materi tentang membaca. Nilai rata-rata yang 

didapatkan siswa sebelum tindakan adalah 62. Siswa yang mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM=65) 10 siswa atau 55%, sedangkan siswa yang belum 

mencapai kriteria ketuntasan minimal sebanyak 8 siswa atau 45%. Nilai tertinggi 

yang berhasil di dapatkan oleh siswa sebelum tindakan adalah 83 sedangkan nilai 

terendahnya adalah 25.  

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar membaca siswa 

kelas I SDN Lanjan 2 diduga karena guru belum menggunakan strategi yang tepat. 

Padahal rendahnya hasil belajar membaca sangat mempengaruhi hasil belajar 
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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.  

 Berdasarkan analisis data dapat diketahui terdapat peningkatan yang 

signifikan pada hasil belajar siswa, setelah guru menerapkan permainan puzzle 

dalam pembelajaran. Presentase ketuntasan siswa pada siklus 1 mencapai 72%, 

meningkat sebesar 17% dari kondisi awal/ pra siklus. Pada siklus 2 presentase 

ketuntasan siswa mencapai 94%, meningkat sebesar 22% dari siklus 1. Nila rata-

rata pada siklus 1 adalah 69, pada siklus 2 meningkat menjadi 81. Peningkatan 

hasil belajar siswa menunjukkan bahwa pemahaman terhadap materi 

pembelajaran meningkat. Pembelajaran dengan permainan puzzle cocok 

diterapkan pada anak kelas 1. Bermain memberikan motivasi intrinsik pada anak 

yang dimunculkan melalui emosi positif. Emosi positif yang terlihat rasa ingin 

tahu, meningkatkan motivasi intrinsik untuk belajar. Hal ini ditunjukkan dengan 

perhatian anak terhadap tugas yang telah diberikan guru. 

 Dengan diterapkannya permainan puzzle pada pembelajaran membaca, 

ternyata perubahan juga terjadi pada guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru 

menjadi lebih kreatif menciptakan alat peraga pembelajaran sesuai dengan tema 

yang ada. Kualitas guru dalam mengajar terlihat lebih meningkat dibanding 

sebelum diadakan tindakan penelitian. Hal tesebut dapat dilihat dari penilaian 

kinerja guru, pada akhir siklus 2 yang mencapai 94%. Kinerja guru yang baik 

perlu dipertahankan dengan selalu aktif mengikuti kegiatan yang berhubungan 

dengan mutu pembelajaran dan pengembangan profesi. 
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 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 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. 

 


