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Membaca merupakan salah satu aspek yang penting dalam keterampilan membaca, 
karena membaca merupakan kunci dalam mencari ilmu pengetahuan atau mempelajari sesuatu. 
Namun hasil refleksi awal penulis mengajar di kelas I SD Negeri 21 Sungai Geringging, didapat 
kemampuan membaca siswa masih rendah, hal ini disebabkan karena minimnya penggunaan 
media dalam pembelajaran membaca dan siswa kurang termotivasi untuk belajar karena pada 
kelas rendah yaitu kelas I SD ini siswa masih ingin bermain. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan tentang kemampuan membaca permulaan melalui media permainan kartu kata 
pada siswa kelas 1SD 21 Sungai Geringging.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk perencanaan, bentuk 
pelaksanaan, dan bentuk penilaian belajar siswa dengan permainan kartu kata dalam membaca 
permulaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas ( PTK ) dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitian adalah guru dan siswa ,dengan jumlah 
siswa 30 orang. Guru sebagai praktisi sekaligus peneliti dan 2 orang pengamat. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Prosedur penelitian terdiri dari : studi pendahuluan/refleksi awal, 
tahap perencanaan, tahap pelaksanaan,tahap pengamatan dan tahap refleksi. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan teknik observasi.sedangkan sumber data adalah hasil observasi dan hasil 
belajar siswa..  

Hasil penelitian dari setiap siklus yang dilaksanakan dalam penelitian ini terlihat 
peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa dari evaluasi tindakan siklus I ke siklus II 
yaitu pada tahap prabaca dari 66% menjadi 72%, pada tahap saatbaca dari 65% menjadi 79%, 
dan pada tahap pascabaca dari 67% menjadi 74%. Dari hasil pengamatan terlihat peningkatan 
keaktifan siswa dalam proses pembelajaran yaitu pada siklus I aktifitas siswa semula 60% 
meningkat menjadi 86% pada siklus II. Begitu juga dengan aktifitas guru juga terjadi 
peningkatan semula pada siklus I 61% meningkat menjadi 83% pada siklus II. Maka dapat 
disimpulkan pada penelitian ini adalah dengan permainan media kartu kata pada kelas I SD dapat 
meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa.  
 


