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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca
permulaan melalui media Big Book pada siswa kelas I SDN 106810 Sampali.
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan desain penelitian
yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc. Taggart yang berbentuk siklus dengan
empat tahap penelitian, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan
refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas I SDN 106810 Sampali
yang berjumlah 38 orang. Objek penelitian ini berupa keterampilan membaca
permulaan. Penelitian ini dilakukan selama dua siklus dengan setiap siklus terdiri
dari tiga pertemuan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan
dokumentasi keterampilan membaca permulaan. Instrumen penelitian yang
digunakan adalah lembar penilaian observasi. Teknik analisis data menggunakan
deskriptif kuantitatif dengan persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan membaca permulaan
siswa kelas I SDN 106810 Sampali meningkat dengan penggunaan media Big
Book hal ini dapat dilihat dari hasil Pra tindakan, nilai rata-rata siswa 46,57dengan
persentase jumlah siswa yang terampil dalam membaca 12 siswa (31,57%) dan
jumlah siswa yang belum terampil dalam membaca 26 siswa (68,42%). Setelah
diadakannya Siklus I, rata-rata siswa meningkat 17,59 dari nilai rata-rata Pra
tindakan 46,57 menjadi 64,16pada Siklus I. Persentase banyaknya siswa yang
terampil dalam membaca pada Siklus I juga meningkat menjadi 22 siswa
(57,89%)dan siswa yang belum terampil membaca 16 siswa (42,10%). Nilai ratarata siswa setelah diadakannya Siklus II juga semakin meningkat sebesar 14,81
dari nilai rata-rata Siklus I 64,16 menjadi 78,97 di Siklus II. Persentase jumlah
siswa yang terampil dalam membaca juga meningkat menjadi 32 siswa (84,21%)
dan siswa yang belum terampil membaca 6 siswa (15,78%). Hasil observasi
aktivitas Guru (peneliti) selama pembelajaran membaca permulaan dengan
menggunakan media Big Bookdalam setiap pertemuan dapat dilihat pada
lampiran. Rekapitulasi hasil observasi peneliti pada Siklus I dalam tiga pertemuan
sebesar 68,86% sedangkan rekapitulasi hasil observasi peneliti pada Siklus II
dalam tiga pertemuan sebesar 83,33%. Berdasarkan hasil observasi aktivitas Guru
(peneliti) dalam pembelajaran dengan menggunakan media Big Book pada Siklus
I dan Siklus II diperoleh sebesar 76,09% maka dapat disimpulkan bahwa peneliti
mengajar dalam kategori baik.
Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan media
Big Book dapat meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa pada
Tema Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri di Kelas I SDN 106810 Sampali T.A
2019/2020.
Kata kunci : Big Book dan Keterampilan Membaca Permulaan
i

