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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode 

Suku Kata dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan 

pada siswa kelas I SDK Sang Timur Semarang. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa-siswi kelas I angkatan 2016/2017 yang 

bersekolah di SDK Sang Timur Semarang.  

Penelitian ini dilaksanakan di SDK Sang Timur Semarang 

yang beralamat di Jalan Wanara Timur Raya 1 Kelurahan 

Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Letak 

SDK Sang Timur Semarang berada di tengah-tengah pemukiman 

penduduk. 

Visi SDK Sang Timur Semarang adalah “Terwujudnya 

peserta didik yang berbudi pekerti luhur, cerdas, trampil, dan berjiwa 

sesuai kultur Sang Timur”. Adapun misi SDK Sang Timur Semarang 

adalah: 

1. Menanamkan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Santun dan 

Semangat) dan kejujuran yang dijiwai semangat kristiani sebagai 

jati diri peserta didik sesuai kultur Sang Timur (Kegembiraan, 

Kesederhanaan, Kasih Persaudaraan). 

2. Membentuk kecerdasan intelektual peserta didik agar mampu 

bersaing dalam era globalisasi. 
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3. Membentuk kecerdasan spiritual peserta didik agar memiliki 

iman yang kuat dan tangguh. 

4. Mengembangkan bakat dan minat peserta didik agar menjadi 

pribadi yang mandiri. 

Di SDK Sang Timur Semarang ini memiliki persyaratan 

bahwa siswa-siswi yang akan menjadi calon peserta didik baru di 

SDK Sang Timur harus telah mengenyam pendidikan TK. Namun, 

pada kenyataannya, terdapat siswa-siswi di kelas I SDK Sang Timur 

Semarang, masih belum lancar membaca permulaan.  

Alasan yang menjadi pertimbangan peneliti memilih SDK 

Sang Timur Semarang dijadikan tempat pelaksanaan penelitian 

adalah: 

1. Sekolah ini ditemukan masih ada beberapa anak di kelas I belum 

lancar membaca permulaan.  

2. Siswa-siswi SDK Sang Timur Semarang, khususnya siswa-siswi 

kelas I, mengalami permasalahan yaitu belum lancar membaca 

permulaan. 

3. Di SDK Sang Timur Semarang belum pernah diadakan penelitian 

mengenai apakah metode Suku Kata dapat meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas I SDK Sang 

Timur Semarang.  

4. Adanya izin penelitian dari Kepala Sekolah SDK Sang Timur 

Semarang.  

5. SDK Sang Timur Semarang, melalui kepala sekolah, bersedia 

untuk dijadikan tempat penelitian.  
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Berdasarkan wawancara dan validasi data nilai Bahasa 

Indonesia ketiga subjek < 70 atau dibawah KKM. Subjek A nilai 

Bahasa Indonesia 62, subjek B nilai Bahasa Indonesia 61, dan subjek 

C nilai Bahasa Indonesia adalah 60. Subjek penelitian ini berjumlah 

3 orang siswa yang berada di Kelas I SDK Sang Timur Semarang 

yang telah di tes menggunakan CPM grade II dan berada di kategori 

rata-rata. Seluruh subjek merupakan siswa kelas I yang berusia enam 

sampai tujuh tahun. Peneliti juga telah memberikan informed 

consent terhadap orang tua ketiga subjek untuk menjelaskan bahwa 

anaknya akan dipakai sebagai subjek penelitian, setelah disetujui 

peneliti melakukan briefing pada tutor pada tanggal 22 April 2017 

mengajarkan kepada tutor bagaimana rencana pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

 

B. Uji Coba Alat Ukur 
 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

membaca permulaan yang diberikan kepada siswa, terdiri dari soal 

pretest dan posttest. Soal pretest dan posttest tersebut berbeda 

namun serupa dengan tingkat kesulitan yang sama. Alat ukur yang 

dibuat disesuaikan dengan kemampuan dasar siswa tersebut. Adapun 

tes kemampuan membaca permulaan yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari subtes membaca huruf, membaca suku kata, 

membaca kata, dan membaca kalimat.  

Validitas alat ukur dalam penelitian ini adalah validitas 

(content validity) yaitu validitas yang diestimasikan lewat pengujian 
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terhadap isi tes dengan professional judgment yaitu melalui 

konsultasi dengan guru pengajar. Reliabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah reliabilitas hasil koordinasi antar rater. Sebelum 

memberikan skor hasil pretest dan posttest, disusun pedoman 

penentuan skor kemampuan membaca permulaan berdasarkan aspek 

ketepatan membaca. 

        Tabel 2.  

          Pedoman Penentuan Skor Kemampuan Membaca Permulaan 

Aspek Kriteria Pengukuran 

Ketepatan Kemampuan siswa 

membaca dengan 

tepat 

Membaca huruf  

(sebanyak 22),  

membaca suku  

kata (sebanyak 

20), kata  

(sebanyak 20),  

membaca 

kalimat 

(sebanyak 10),  

kemudian  

jawaban yang 

benar dijumlah  

lalu diubah  

menjadi skor. 

 

Penilaian yang dilakukan didasarkan pada aspek-aspek 

kemampuan membaca permulaan yaitu: 

1. Ketepatan Huruf 

Cara menghitung ketepatan membaca adalah dengan cara 

menjumlahkan huruf, yang dibaca dengan benar. Pemberian skor 

pada setiap huruf yang benar diberi nilai 1 dan 0 untuk jawaban 

yang salah.  
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2. Ketepatan Suku Kata 

Cara menghitung ketepatan membaca suku kata adalah dengan 

cara menjumlahkan suku kata yang dibaca dengan benar. 

Pemberian skor pada setiap soal suku kata yang benar diberi nilai 

1 dan 0 untuk jawaban yang salah.  

3. Ketepatan Kata 

Cara menghitung ketepatan membaca kata adalah dengan cara 

menjumlahkan kata yang dibaca dengan benar. Pemberian skor 

pada setiap soal kata yang benar diberi nilai 1 dan 0 ntuk jawaban 

yang salah.  

4. Ketepatan Kalimat  

Cara menghitung ketepatan membaca kalimat adalah dengan cara 

menjumlahkan kalimat yang dibaca dengan benar. Pemberian 

skor pada setiap soal kalimat yang benar diberi nilai 1 dan 0 

untuk jawaban yang salah.  

Kriteria untuk jawaban salah adalah sebagai berikut:  

1. Jawaban dibaca lebih dari 1 kali dan mengulang saat membaca. 

2. Membaca masih huruf per huruf atau mengeja dalam membaca. 

3. Jeda membaca terlalu lama. 

4. Salah dalam membaca. 

Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh tiga orang rater dan 

satu orang tutor. Tutor metode Suku Kata diberikan oleh guru kelas I 

B SDK Sang Timur yaitu Bu Dwi. Tutor dipilih karena guru kelas I 

B SDK Sang Timur juga bersangkutan dengan subjek dan peneliti 
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telah memberikan pelatihan penggunaan metode Suku Kata kepada 

tutor. Tugas dari tutor adalah memberikan treatment pada subjek. 

Sedangkan subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas I A. Ketiga 

rater adalah guru SDK Sang Timur, yaitu Bu Cecil, Bu Citra, dan Bu 

Lusi. Ketiga rater tersebut adalah guru kelas II A,B,C SDK Sang 

Timur Semarang.  

Briefing dilakukan pada hari Sabtu, 22 April 2017 dengan 

maksud untuk menjelaskan lebih terperinci tentang penilaian tes 

kemampuan membaca permulaan dan mengajarkan kepada tutor 

bagaimana rencana pembelajaran yang akan dilakukan. Pelaksanaan 

penelitian selama 10 hari, dari tanggal 28, 29 April dilanjutkan 

tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 Mei.  

Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 3 siswa-

siswi kelas I A SDK Sang Timur Semarang yang belum lancar 

membaca permulaan, berusia enam sampai tujuh tahun yang telah di 

tes menggunakan CPM grade II dan berada pada kategori rata-rata. 

Setelah mendapatkan ijin dari kepala sekolah SDK Sang Timur 

untuk melakukan penelitian dan alat ukur siap, peneliti meminta ijin 

kepada orang tua subjek bahwa anaknya dipakai untuk menjadi 

subjek penelitian dan diberikan informed concent. Kemudian, 

kelompok eksperimen diberikan pretest pada tanggal 27 April 2017 

yang dilanjutkan dengan pemberian treatment. Treatment diberikan 

kepada seluruh subjek dengan model pembelajaran individual dan 

durasi 30 menit untuk setiap subjek, sehingga setiap pertemuan 

membutuhkan waktu 90 menit untuk 3 subjek dan diakhiri dengan 
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pelaksanaan posttest pada tanggal 12 Mei 2017. 

C. Pelaksanaan Penelitian 
 

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahap 

yaitu: 

1. Pelaksanaan pretest 

Sebelum mengadakan pembelajaran membaca permulaan 

dengan metode Suku Kata, peneliti melakukan tes membaca 

secara individual untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

sebagai subjek penelitian. Pelaksanaan pretest ini dilakukan pada 

tanggal 27 April 2017 pada jam pulang sekolah di Laboratorium 

IPA sekolah. Pelaksanaan pretest yaitu subjek satu persatu 

dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruangan, kemudian subjek 

diberikan tes kemampuan membaca permulaan secara individual 

yang berisikan soal lembar tes aspek ketepatan, membaca huruf, 

membaca suku kata, kata, dan kalimat sederhana. Subjek 

dipersilahkan untuk membaca satu persatu subtes yang diberikan 

tanpa diberi batas waktu dan saat subjek membaca tes 

kemampuan membaca permulaan subjek direkam tanpa 

sepengetahuan subjek.  

2. Pelaksanaan treatment dengan metode Suku Kata 

Pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan 

metode Suku Kata dimulai pada tanggal 28, 29 April 2017 

kemudian dilanjutkan pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 Mei 

2017 (sepuluh kali pertemuan). Setiap pertemuan dilakukan 

pembelajaran 30 menit untuk setiap subjek. Pembelajaran 
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dilaksanakan oleh tutor (guru kelas I B), sedangkan subjek adalah 

siswa kelas I A dan pembelajaran dilakukan pada jam 11.00 WIB 

(setelah pulang sekolah) secara individual. Pada setiap 

pertemuan, subjek yang pertama melakukan pembelajaran secara 

bergantian menyesuaikan kondisi subjek, sehingga tidak selalu 

subjek yang pertama kali dipilih akan selalu menjadi yang 

pertama dalam pemberian treatment. Dalam proses pembelajaran 

tersebut, subjek yang masih menunggu diberikan pembelajaran 

dipersilahkan untuk menunggu di luar ruangan dan observer 

menemani subjek untuk bermain dan menjaga subjek. Sambil 

menunggu observer memberikan snack pada subjek yang 

menunggu giliran dalam pembelajaran. Peralatan yang digunakan 

dalam pemberian pembelajaran yaitu: (a) papan styrofoam, pin 

board, kertas suku kata, kata (b) peralatan pendukung kegiatan.  

Kegiatan tutor pada langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode Suku Kata meliputi:  

a. Pembelajaran sesi I 

Pembelajaran diawali ice breaking dan dilanjutkan 

pembelajaran huruf yaitu dengan menampilkan huruf 

kemudian subjek diajak mengucapkan huruf yang 

ditunjuk oleh tutor di papan tulis atau papan styrofoam. 

Tutor meminta subjek mencari huruf yang sudah 

disediakan tutor  sesuai ucapan tutor.  
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b. Pembelajaran sesi II – V 

Pembelajaran diawali dengan ice breaking, kemudian 

dilanjutkan dengan pembelajaran suku kata, pertama 

tutor menulis suku kata yang akan diajarkan pada 

subjek, kemudian subjek megucapkan suku kata 

tersebut berulang-ulang dengan bantuan tutor. Apabila 

subjek telah hafal dan memahami, barulah tutor 

menuliskan kata yang didalamnya mengandung suku 

kata yang telah dipelajari sebelumnya. Subjek disuruh 

untuk membacanya, apabila belum benar tutor 

mengajak subjek untuk membaca secara berulang. 

Selanjutnya, tutor mengadakan evaluasi secara 

sederhana.  Seperti contoh subjek disuruh membaca 

kata dengan benar. Apabila subjek benar dalam 

membaca maka diberi reward berupa bintang. 

Pemberian reward tersebut memotivasi subjek supaya 

semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kata yang 

belum dikuasai subjek secara benar, tutor mengajak 

subjek mengulangi supaya subjek dapat benar-benar 

membaca kata tersebut. 

c. Pembelajaran sesi VI dan VII 

Pembelajaran diawali dengan ice breaking, tutor 

mengajarkan kata-kata yang didalamnya mengandung 

suku kata yang telah dipelajari pada pertemuan ke II 
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sampai ke V. Contoh kata-kata yang diajarkan: 

pramuka, swadaya, presisi, primitif, melerai.  

Tutor menulis di papan tulis kata-kata tersebut, subjek 

membaca dibantu oleh tutor bersama-sama. Subjek 

maju ke depan mendekat papan tulis untuk membaca. 

Tutor menyiapkan kata-kata di meja guru menggunakan 

kertas, subjek mencari kata yang diucapkan oleh tutor, 

setelah ketemu ditempel pada papan styrofoam. Kata-

kata yang belum dikuasai oleh subjek diulang kembali 

dibaca bersama-sama tutor dengan subjek. 

d. Pembelajaran sesi VIII sampai X 

Pembelajaran diawali dengan ice breaking, barulah 

tutor memberikan pembelajaran tentang kalimat. 

Contoh kalimat yang diajarkan: khasiat buah delima, 

presiden kita jokowi, burung berkicau merdu dan 

sebagainya. Tutor menulis beberapa kalimat di papan 

tulis, subjek diajak untuk membaca dibantu oleh tutor 

bersama-sama. Subjek maju ke depan mendekat papan 

tulis untuk membaca. Kata-kata yang belum dikuasai 

oleh subjek diulang kembali dibaca bersama-sama tutor 

dengan subjek. 

Pembelajaran untuk ketiga subjek sama baik materi maupun 

waktunya. 
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3. Pelaksanaan posttest 

Setelah pembelajaran diberikan, peneliti melakukan 

posttest untuk mengetahui kemampuan membaca siswa setelah 

mengikuti pembelajaran. Pelaksanaan posttest secara individual 

dilakukan pada tanggal 12 Mei 2017 pada jam pulang sekolah di 

ruang kelas I B SDK Sang Timur Semarang. Pelaksanaan posttest 

yaitu subjek satu persatu dipersilahkan untuk masuk ke dalam 

ruangan, kemudian subjek diberikan tes kemampuan membaca 

permulaan secara individual yang meliputi soal lembar tes aspek 

ketepatan membaca huruf, suku kata, kata, dan kalimat 

sederhana. Subjek dipersilahkan untuk membaca satu persatu 

subtes yang diberikan tanpa diberi batas waktu dan saat subjek 

membaca tes kemampuan membaca permulaan subjek direkam 

tanpa sepengetahuan subjek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




