
i 
 

Anggi Anggraini. 1142111013. Meningkatkan Keterampilan Membaca 

Permulaan Melalui Media Big Book Pada Siswa Kelas I Di SD Negeri 104208 

Cinta Rakyat T.A 2017/2018.  

ABSTRAK 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya keterampilan 

membaca permulaan pada siswa kelas I di SD Negeri 104208 Cinta Rakyat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan membaca 

permulaan siswa yang diajarkan dengan menggunakan media Big Book pada tema 

lingkungan bersih, sehat, dan asri di kelas I SD Negeri 104208 Cinta Rakyat T.A 

2017/2018.  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas I  SD Negeri 104208 Cinta Rakyat yang 

berjumlah 27 siswa, yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. 

Objek penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca 

permulaan siswa dengan menggunakan media Big Book. Penelitian ini terdiri dari 

2 siklus yaitu siklus I dan siklus II yang terdiri dari empat tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sebelum dilakukan tindakan 

pada siklus I peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas I yang bertujuan 

untuk mengetahui keterampilan membaca permulaan siswa kelas I SD Negeri 

104208 Cinta Rakyat. Instrumen penelitian ini melalui wawancara, observasi dan 

tes membaca permulaan. 

 Berdasarkan dari analisis data ditemukan bahwa tingkat keterampilan 

membaca permulaan pada pratindakan dari 27 siswa diperoleh tingkat 

keterampilan sebanyak 9 siswa terampil (33,33%) dengan rata-rata nilai 64,29 dan 

sebanyak 18 siswa (66,67%) belum terampil. Pada siklus I sebanyak 17 siswa 

terampil (62,97%) dengan rata-rata nilai 72,18 dan sebanyak 10 siswa belum 

terampil (37,03%). Pada siklus II diperoleh tingkat keterampilan sebanyak 25 

siswa terampil (92,60%) dengan rata-rata nilai 80,70 dan sebanyak 2 siswa 

(7,40%) belum terampil. Hasil observasi aktivitas guru mengajar juga mengalami 

peningkatan, saat siklus I 70,83% (cukup) dan pada saat siklus II menjadi 87,5% 

(baik). Demikian juga hasil observasi aktivitas siswa pada saat siklus I hanya 

memperoleh 72,84% (cukup) dan meningkat setelah diadakan siklus II menjadi 

85,18% (baik).  

 Dari hasil data yang diperoleh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dengan menggunakan media Big Book dapat meningkatkan keterampilan 

membaca permulaan pada tema lingkungan bersih, sehat, dan asri pada siswa 

kelas I SD Negeri 104208 Cinta Rakyat T.A 2017/2018. Dengan demikian 

disarankan agar guru menggunakan media Big Book dalam pembelajaran. 
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