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LAMPIRAN 
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LAMPIRAN A 

TES KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN 



71 

 

 

 

PRETEST dan POSTTEST 

KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN 

 

1. Kecepatan 

Waktu mulai membaca : .............. 

Selesai Membaca  : .............. 

 

Hari Libur 

 

Hari ini hari libur. Kami sekeluarga tidak pergi akan melaksanakan 

kerja bakti membersihkan rumah dan halaman. Ayah membersihkan halaman. 

Dahan yang tinggi ditebang. Daun yang kuning dipetik. Rumput dipotong 

supaya rapi. Ibu memasak di dapur. Memasak ayam goreng sambal tomat 

aduh sedap sekali. Kakak menyapu di dalam rumah. Pukul satu makan 

bersama. Ayam goreng kesukaanku. Kami makan dengan senang hati. Setelah 

selesai makan, aku dan ibu mencuci piring yang kotor. 
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2. Ketepatan 
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LAMPIRAN B 

DATA SUBYEK PENELITIAN 
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LAMPIRAN B-1 

DATA SUBYEK PENELITIAN 

KELOMPOK EKSPERIMEN 1 
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B-1  Data Kecepatan Penelitian Kelompok Eksperimen 1 

 

 

No. Nama Jenis 

kel 

TTL Hasil 

CPM Pretest Posttes Gain 

Score 

1.  S1 L 9- 6- 2005 III+ 34 54 20 

2. S2 L 28 -11-2004 III+ 24 37 13 

3. S3 L 26 -7- 2005 III+ 30 45 15 

4. S4 L 22- 4- 2005 III- 40 54 14 

5. S5 P 27- 7- 2005 II 33 54 21 

6. S6 P 15 -9- 2005 III- 24 36 12 

7. S7 L 22 -5- 2005 III+ 40 54 14 

8. S8 L 27 -1- 2005 II 39 51 12 

9. S9 P 28- 5- 2005 III+ 36 51 15 

10. S10 L 5 -8-  2005 II 40 54 14 

11. S11 P 28 -3- 2005 III+ 34 49 15 

12. S12 P 12 -2- 2005 II 34 61 27 
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LAMPIRAN B-2 

DATA SUBYEK PENELITIAN KELOMPOK  

EKSPERIMEN 2 
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B-2  Data Subyek Penelitian Kelompok Eksperimen 2 

No. Nama Jenis 

kel 

TTL Hasil 

CPM Pretest Posttes Gain 

Score 

1.  S1 L 3 -8-2005 III+ 34 38 4 

2. S2 L 3-10 - 2005 III+ 22 34 12 

3. S3 L 21- 3-  2005 III+ 30 40 10 

4. S4 L 13 -7-2005 III- 40 48 8 

5. S5 P 31 -12-2005 II 37 48 11 

6. S6 P 9 - 4- 2005 III- 25 34 9 

7. S7 L 6 -12- 2004 III+ 40 48 8 

8. S8 L 27 -5- 2005 II 40 50 10 

9. S9 P 25 -4- 2004 III+ 36 46 10 

10. S10 L 28 -8-2005 II 40 48 8 

11. S11 P 4 -3- 2005 III+ 36 49 12 

12. S12 P 8 -7- 2005 II 41 50 9 
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LAMPIRAN C 

MATERI PEMBELAJARAN 
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LAMPIRAN C-1 

MODUL PEMBELAJARAN 

METODE SAS MELALUI  

MEDIA KARTU BERGAMBAR 
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SILABUS PENGAJARAN MEMBACA 

DENGAN METODE SAS MELALUI MEDIA KARTU BERGAMBAR 

 

   Kelas    : Satu 

   Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

   Semester   : 2 (Dua) 

   Materi     : Nama-nama Bagian Tubuh 

   Pertemuan   : I (Pertama) 

   Waktu pembelajaran : 45 menit 

  

Tujuan Umum : 

Siswa dapat membaca dengan lancar tanpa mengeja serta siswa dapat 

menyuarakan tulisan. 

Tujuan Khusus : 

1. Siswa dapat memahami dan membedakan simbol-simbol alfabet serta 

menyuarakannya 

2. Siswa dapat menguraikan kata nama bagian-bagian tubuh menjadi 

huruf-huruf  dan menggabungkan huruf-huruf kembali seperti kata 

semula. 

3. Siswa dapat membedakan bagian-bagian tubuh sehingga akan 

memudahkan siswa untuk membaca 

No. Kegiatan 

Pembelajaran 

Keterangan Scafolding Talk 

1. Pendahaluan  Doa Pembukaan : 

diawal kegiatan 

siswa diajak untuk 

berdoa terlebih 

dahulu supaya siap 

mengikuti kegiatan 

 Persiapan 

“Selamat siang, pada hari ini kita akan 

belajar membaca, sebelumnya berdoa 

terlebih dahulu, siapa yang berani 

memimpin doa?”.  

 

“Pelajaran membaca hari ini beda dengan 

pelajaran membaca biasanya, kita akan 
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pembelajaran : 

menyiapkan siswa 

untuk mengikuti 

materi yang akan 

diberikan 

membaca dengan menggunakan gambar-

gambar. Siapa diantara kalian yang suka 

melihat gambar-gambar?. Kita akan belajar 

membaca dengan menggunakan gambar 

bagian tubuh.  

2. Inti  Pemberian Metode 

SAS melalui kartu 

bergambar 

 Eksperimenter 

menunjukkan 

gambar salah satu 

bagian tubuh secara 

bergantian 

 

“Anak ada yang tahu ini gambar apa?”. 

“gambar mulut bu”. “iya benar, ini gambar 

mulut” (Guru menunjukkan kartu 

bergambar dihadapan siswa kemudian 

menuliskan kata mulut dipapan tulis). 

“anak-anak kita menuliskan kata mulut, 

perhatikan di papan tulis. Kata ini di baca 

mulut. Mu-lut, m-u-l-u-t. Ini huruf m, u, l, 

u,t. Mu-lut dibaca Mulut. Guru 

menerangkan sampai semua kartu bagian 

tubuh habis. 

3.  Evaluasi  Eksperimenter 

mengulang kembali 

pelajaran yang 

sudah diajarkan 

dengan cara 

menanyakan kepada 

siswa 

“Kita akan mengulang kembali materi 

pelajaran yang telah kita pelajari yang bisa 

silahkan tunjuk jari. Anak-anak ini gambar 

apa?” (Guru memperlihatkan gambar 

mulut). “mulut, bu”. “Siapa yang berani 

menuliskan di papan tulis?” 

Guru mengulang kembali semua meteri 

bagian tubuh, hingga siswa mengerti dan 

paham 

4. Penutup  Pemantapan materi: 

siswa dapat 

mengingat materi 

yang diberikan dan 

memotivasi siswa 

“Anak-anak hari ini kita telah belajar 

membaca melalui bagian-bagian tubuh, 

ada yang masih ingat huruf apa saja yang 

terdapat dalam kata mulut? Sekarang kalau 

ada huruf m, a, t, a, dibaca apa?”. Sekarang 
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SILABUS PENGAJARAN MEMBACA 

DENGAN METODE SAS MELALUI MEDIA KARTU BERGAMBAR 

 

   Kelas    : Satu 

   Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

   Semester   : 2 (Dua) 

   Materi     : Nama-nama Buah 

   Pertemuan   : II (Kedua) 

   Waktu pembelajaran : 45 menit  

Tujuan Umum : 

Siswa dapat membaca dengan lancar tanpa mengeja serta siswa dapat 

menyuarakan tulisan. 

Tujuan Khusus : 

1. Siswa dapat memahami dan membedakan simbol-simbol alfabet serta 

menyuarakannya 

2. Siswa dapat menguraikan kata nama buah menjadi huruf-huruf  dan 

menggabungkan huruf-huruf kembali seperti kata semula 

3. Siswa dapat membedakan nama buah-buahan sehingga akan 

memudahkan siswa untuk membaca 

 

 

supaya rajin belajar  

 

 

 

 Doa Penutup 

anak-anak makin pintar membaca. Kalian 

harus rajin belajar supaya pintar. Selama 

kita belajar ada yang belum jelas atau 

ditanyakan dari pelajaran hari ini?” 

 

“Pelajaran hari ini telah selesai, sebelum 

pulang, mari kita tutup dengan doa. 



83 

 

 

 

No. Kegiatan 

Pembelajaran 

Keterangan Scafolding Talk 

1. Pendahaluan  Doa Pembukaan : 

diawal kegiatan 

siswa diajak untuk 

berdoa terlebih 

dahulu supaya siap 

mengikuti kegiatan 

 Persiapan 

pembelajaran : 

menyiapkan siswa 

untuk mengikuti 

materi yang akan 

diberikan 

“Selamat siang, pada hari ini kita akan 

belajar membaca, sebelumnya berdoa 

terlebih dahulu, siapa yang berani 

memimpin doa?”.  

 

“Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar 

membaca dengan menggunakan gambar 

apa? Kalau kemarin kita belajar membaca 

melalui gambar bagian tubuh, sedangkan 

hari ini kita akan belajar membaca 

menggunakan gambar buah-buahan. Siapa 

diantara kalian yang suka makan buah?. Apa 

saja yang termasuk buah-buahan?” 

2. Inti  Pemberian Metode 

SAS melalui kartu 

bergambar 

 Eksperimenter 

menunjukkan 

gambar bagian 

salah satu bagian 

buah secara 

bergantian 

“Anak-anak ada yang tahu ini gambar apa?”. 

“gambar apel bu”. “iya benar, ini gambar 

apel” (Guru menunjukkan kartu bergambar 

dihadapan siswa kemudian menuliskan kata 

apel dipapan tulis). “anak-anak kita 

menuliskan kata apel, perhatikan di papan 

tulis. Kata ini di baca apel. Apel, a-pel. Ini 

huruf a-p-e-l. a-pel dibaca apel”. Guru 

menerangkan sampai semua kartu materi 

buah habis. 

3.  Evaluasi  Eksperimenter 

mengulang 

kembali pelajaran 

yang sudah 

diajarkan dengan 

“anak-anak ini gambar apa?” (Guru 

memperlihatkan gambar apel). “apel, bu”. 

Huruf-huruf apa saja yang terdapat pada 

kata apel?”.  “a-p-e-l”. Siapa yang berani 

menuliskan di papan tulis. Guru mengulang 
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SILABUS PENGAJARAN MEMBACA 

DENGAN METODE SAS MELALUI MEDIA KARTU BERGAMBAR 

 

   Kelas    : Satu 

   Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

   Semester   : 2 (Dua) 

   Materi     : Nama-nama Perlengkapan 

   Pertemuan   : III (Ketiga) 

   Waktu pembelajaran : 45 menit  

 

Tujuan Umum : 

Siswa dapat membaca dengan lancar tanpa mengeja serta siswa dapat 

menyuarakan tulisan. 

Tujuan Khusus : 

1. Siswa dapat memahami dan membedakan simbol-simbol alfabet serta 

menyuarakannya 

cara menanyakan 

kepada siswa 

semua meteri nama-nama buah sampai 

selesai. 

4. Penutup  Pemantapan 

materi: siswa dapat 

mengingat materi 

yang diberikan dan 

memotivasi siswa 

supaya rajin 

belajar  

 

 Doa Penutup 

“Anak-anak hari ini kita telah belajar 

membaca melalui nama-nama buah, ada 

yang masih ingat huruf apa saja yang 

terdapat dalam kata apel? Sekarang kalau 

buah jeruk warnanya apa? Huruf apa saja 

yang terdapat dalam kata jeruk?”. Sekarang 

anak-anak makin pintar membaca.  

 

 

“Pelajaran hari ini telah selesai, sebelum 

pulang, mari kita tutup dengan doa. 
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2. Siswa dapat menguraikan kata nama perlengkapan menjadi huruf-

huruf dan menggabungkan huruf-huruf kembali seperti kata semula 

3. Siswa dapat membedakan jenis-jenis perlengkapan sehingga akan 

memudahkan siswa untuk membaca 

No. Kegiatan 

Pembelajaran 

Keterangan Scafolding Talk 

1. Pendahaluan  Doa Pembukaan : 

diawal kegiatan siswa 

diajak untuk berdoa 

terlebih dahulu 

supaya siap mengikuti 

pelajaran 

 Persiapan 

pembelajaran : 

menyiapkan siswa 

untuk mengikuti 

materi yang akan 

diberikan 

“Selamat siang, pada hari ini kita akan 

belajar membaca, sebelumnya berdoa 

terlebih dahulu, siapa yang berani 

memimpin doa?”.  

 

“Siapa yang masih ingat kemarin kita 

belajar membaca dengan menggunakan 

gambar apa? Kalau kemarin kita belajar 

membaca melalui gambar buah, sekarang 

kita akan belajar membaca menggunakan 

gambar perlengkapan. Kalau kita 

bersekolah perlengkapan apa saja yang 

kita perlukan? 

Siapa yang tahu buku itu untuk apa?” 

2. Inti  Pemberian Metode 

SAS melalui kartu 

bergambar 

 Eksperimenter 

menunjukkan gambar 

peralatan secara 

bergantian 

“Siapa yanng tahu gambar ini gambar 

apa?”. “gambar buku bu”. “iya benar, ini 

gambar buku” (Guru menunjukkan kartu 

bergambar dihadapan siswa kemudian 

menuliskan kata buku dipapan tulis). 

“anak-anak kita menuliskan kata buku, 

perhatikan di papan tulis. Kata ini di baca 

buku. bu-ku, b-u-k-u. Ini huruf b, u, k, u. 

bu-ku dibaca buku. Guru menerangkan 

sampai habis semua kartu perlengkapan  
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SILABUS PENGAJARAN MEMBACA 

DENGAN METODE SAS MELALUI MEDIA KARTU BERGAMBAR 

 

   Kelas    : Satu 

   Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

   Semester   : 2 (Dua) 

   Materi     : Anggota Keluarga 

   Pertemuan   : IV (Ketiga) 

   Waktu pembelajaran : 45 menit  

 

 

3.  Evaluasi  Eksperimenter 

mengulang kembali 

pelajaran yang sudah 

diajarkan dengan cara 

menanyakan kepada 

siswa 

“anak-anak ini gambar apa?” (Guru 

memperlihatkan gambar buku). “buku, 

bu”. Huruf-huruf apa saja yang terdapat 

pada kata buku?”.  “b-u-k-u”. Siapa yang 

berani menuliskan di papan tulis?. Guru 

mengulang kembali materi perlengkapan 

hingga selesai. 

4. Penutup  Pemantapan materi: 

siswa dapat 

mengingat materi 

yang diberikan dan 

memotivasi siswa 

supaya rajin belajar  

 

 Doa Penutup 

“Anak-anak hari ini kita telah belajar 

membaca melalui jenis-jenis 

perlengkapan, ada yang masih ingat huruf 

apa saja yang terdapat dalam kata buku? 

Kalau meja huruf apa saja yang terdapat 

dalam kata meja? Sekarang anak-anak 

makin pintar membaca.  

 

“Pelajaran hari ini telah selesai, sebelum 

pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu 

agar sampai dirumah dengan selamat.  
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Tujuan Umum : 

Siswa dapat membaca dengan lancar tanpa mengeja serta siswa dapat 

menyuarakan tulisan. 

Tujuan Khusus : 

1. Siswa dapat memahami dan membedakan simbol-simbol alfabet serta 

menyuarakannya 

2. Siswa dapat menguraikan kata nama anggota keluarga menjadi huruf-

huruf dan menggabungkan huruf-huruf kembali seperti kata semula 

3. Siswa dapat membedakan anggota keluarga sehingga akan 

memudahkan siswa untuk membaca 

       

No. Kegiatan 

Pembelajaran 

Keterangan Scafolding Talk 

1. Pendahaluan  Doa Pembukaan : 

diawal kegiatan siswa 

diajak untuk berdoa 

terlebih dahulu 

supaya siap mengikuti 

pelajaran 

 Persiapan 

pembelajaran : 

menyiapkan siswa 

untuk mengikuti 

materi yang akan 

diberikan 

“Selamat siang, pada hari ini kita akan 

belajar membaca, sebelumnya berdoa 

terlebih dahulu, siapa yang berani 

memimpin doa?”.  

 

“Siapa yang masih ingat kemarin kita 

belajar membaca dengan menggunakan 

gambar apa? Kalau kemarin kita belajar 

membaca melalui gambar perlengkapan, 

sekarang kita akan belajar membaca 

dengan cara mengenal anggota keluarga. 

Siapa saja yang termasuk anggota 

keluarga?” 

2. Inti  Pemberian Metode 

SAS melalui kartu 

bergambar 

 Eksperimenter 

“Siapa yanng tahu gambar ini gambar 

apa?”. “gambar bapak bu”. “iya benar, ini 

gambar bapak” (Guru menunjukkan kartu 

bergambar dihadapan siswa kemudian 
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menunjukkan gambar 

anggota keluarga 

secara bergantian 

menuliskan kata buku dipapan tulis). 

“anak-anak kita menuliskan kata bapak, 

perhatikan di papan tulis. Kata ini di baca 

bapak. ba-pak, b-a-p-a-k. Ini huruf b, a, p, 

a, k. ba-pak dibaca bapak. Guru 

menerangkan sampai semua kartu anggota 

keluarga habis. 

3.  Evaluasi  Eksperimenter 

mengulang kembali 

pelajaran yang sudah 

diajarkan dengan cara 

menanyakan kepada 

siswa 

“anak-anak ini gambar apa?” (Guru 

memperlihatkan gambar bapak). “bapak, 

bu”. Huruf-huruf apa saja yang terdapat 

pada kata bapak?”.  “b-a-p-a-k”. Siapa 

yang berani menuliskan di papan tulis?. 

Guru mengulang kembali materi nama 

anggota keluarga sampai selesai. 

4. Penutup  Pemantapan materi: 

siswa dapat 

mengingat materi 

yang diberikan dan 

memotivasi siswa 

supaya rajin belajar  

 

 Doa Penutup 

“Anak-anak hari ini kita telah belajar 

membaca pengenalan anggota keluarga, 

ada yang masih ingat huruf apa saja yang 

terdapat dalam kata bapak? sedangkan kata 

ibu, huruf apa saja yang terdapat dalam 

kata ibu? Anak-anak harus rajin belajar 

supaya pintar.  

 

“Pelajaran hari ini telah selesai, sebelum 

pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu 

agar sampai dirumah dengan selamat dan 

jangan lupa belajar. 
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SILABUS PENGAJARAN MEMBACA 

DENGAN METODE SAS MELALUI MEDIA KARTU BERGAMBAR 

 

   Kelas    : Satu 

   Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

   Semester   : 2 (Dua) 

   Materi     : Kalimat  

   Pertemuan   : V (Kelima) 

   Waktu pembelajaran : 45 menit  

 

Tujuan Umum : 

Siswa dapat membaca dengan lancar tanpa mengeja serta siswa dapat 

menyuarakan tulisan. 

Tujuan Khusus : 

1. Siswa dapat memahami dan membedakan simbol-simbol alfabet serta 

menyuarakannya 

2. Siswa dapat menguraikan kalimat menjadi kata dan huruf-huruf serta 

menggabungkannya kembali seperti kalimat semula 

No. Kegiatan 

Pembelajaran 

Keterangan Scafolding Talk 

1. Pendahaluan  Doa Pembukaan : 

diawal kegiatan 

siswa diajak untuk 

berdoa terlebih 

dahulu supaya siap 

mengikuti pelajaran 

 Persiapan 

pembelajaran : 

menyiapkan siswa 

untuk mengikuti 

“Selamat siang, pada hari ini kita akan 

belajar membaca, sebelumnya berdoa 

terlebih dahulu, siapa yang berani 

memimpin doa?”. 

 

“Siapa yang masih ingat kemarin kita 

belajar membaca dengan menggunakan 

gambar apa? Kalau kemarin kita belajar 

membaca melalui gambar anggota 

keluarga, sekarang kita akan belajar 
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materi yang akan 

diberikan 

membaca dengan kalimat yang ada 

dibawah gambar 

2. Inti  Pemberian Metode 

SAS melalui kartu 

bergambar 

 

 Eksperimenter 

menunjukkan 

gambar-gambar 

bergantian 

“Pada hari kita kan melanjutkan belajar 

membaca, ada yang bisa membaca 

kalimat dibawah gambar ini?”. “bapak 

membaca koran” (Guru menuliskan di 

papan tulis bapak membaca koran). 

“Anak-anak perhatikan tulisan di papan 

tulis ini” bapak membaca koran” mari 

kita baca bersama-sama “bapak membaca 

koran” bapak-membaca-koran. “Ba-pak 

dibaca bapak, mem-ba-ca dibaca 

membaca. Ko-ran dibaca koran. bapak 

terdiri dari huruf b-a-p-a-k , ba-pak 

dibaca bapak. Membaca terdiri dari huruf 

m-e-m-b-a-c-a. Mem-ba-ca dibaca 

membaca. Koran terdiri dari huruf k-o-r-

a-n. Ko-ran dibaca Koran. jadi bapak 

membaca koran”. (Guru memperlihatkan 

kembali gambar dihadapan siswa dan 

guru mengatakan “bapak membaca 

koran”guru memberikan pelajaran 

membaca sampai materi kartu membaca 

kalimat selesai. 

3.  Evaluasi  Eksperimenter 

mengulang kembali 

pelajaran yang 

sudah diajarkan 

dengan cara 

menanyakan kepada 

Guru memperlihatkan gambar dan 

mengatakan “siapa yang bisa membaca 

tulisan dibawah gambar ini?” 
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SILABUS PENGAJARAN MEMBACA 

DENGAN METODE SAS MELALUI MEDIA KARTU BERGAMBAR 

 

   Kelas    : Satu 

   Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

   Semester   : 2 (Dua) 

   Materi     : Membaca bacaan 

   Pertemuan   : VI (Keenam) 

   Waktu pembelajaran : 45 menit  

 

Tujuan Umum : 

Siswa dapat membaca dengan lancar tanpa mengeja serta siswa dapat 

menyuarakan tulisan. 

Tujuan Khusus : 

1. Siswa dapat menggabungkan huruf, menjadi kata, suku kata dan kata 

sehingga siswa dapat membaca kalimat dengan lancar yang terdapat dalam 

bacaan 

2. Siswa dapat membaca bacaan dengan lancar tanpa mengeja 

3. Siswa mengerti dan paham isi dari bacaan 

      

siswa 

4. Penutup  Pemantapan materi: 

siswa dapat 

mengingat materi 

yang diberikan dan 

memotivasi siswa 

supaya rajin belajar 

 Doa Penutup 

“Pada hari ini kita telah belajar membaca 

kalimat. Anak-anak semakin hari 

semakin lancar membaca.  Jangan lupa 

rajin belajar. 

 

“Pelajaran hari ini telah selesai, mari kita 

tutup dengan doa. 



92 

 

 

 

No. Kegiatan 

Pembelajaran 

Keterangan Scafolding Talk 

1. Pendahaluan  Doa Pembukaan : 

diawal kegiatan 

siswa diajak 

untuk berdoa 

terlebih dahulu 

supaya siap 

mengikuti 

pelajaran 

 Persiapan 

pembelajaran : 

menyiapkan 

siswa untuk 

mengikuti materi 

yang akan 

diberikan 

“Selamat siang, kita akan melanjutkan 

belajar membaca, sebelum memulai 

pelajaran alangkah baiknya kalau 

diawali dengan doa terlebih dahulu. 

Siapa yang berani memimpin doa?” 

 

“Kemarin kan kita sudah belajar 

membaca kata, kalimat, melalui bagian 

tubuh, gambar buah-buahan, gambar 

anggota keluarga dan lain-lain, tentunya 

anak-anak sudah makin lancar dalam 

membaca dan pada hari ini kita akan 

belajar untuk membaca bacaan”. 

2. Inti  Pemberian 

Metode SAS 

melalui kartu 

bergambar 

 

“Anak-anak pada hari ini kita akan 

membaca bacaan, bu Guru akan 

membaca dan kalian menirukannya. 

lala dan nina rajin belajar 

mereka senang membaca 

mereka  membaca  buku 

mereka  juga  membaca  majalah 

mereka  jadi  tahu  segala  ilmu 

nilai  mereka  jadi  bagus 

rapor  mereka  pun  bagus 

lala  merasa  senang 

nina  juga  senang. 

Ada yang belum mengerti kata-kata 
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yang dibaca tadi? Apakah 

mengalami kesulitan dalam 

membaca? 

3.  Evaluasi  Eksperimenter 

mengulang 

kembali pelajaran 

yang sudah 

diajarkan dengan 

cara menanyakan 

kepada siswa 

Siapa diantara kalian yang berani 

membaca bacaan ini? 

4. Penutup  Pemantapan 

materi: siswa 

dapat mengingat 

materi yang 

diberikan dan 

memotivasi siswa 

supaya rajin 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 Doa Penutup 

“Hari ini adalah terakhir kita belajar 

membaca, dari awal kita belajar 

membaca dengan gambar bagian tubuh, 

buah, perlengkapan, anggota keluarga, 

kalimat dan terakhir hari ini membaca 

bacaan. Anak-anak sudah makin lancar 

dalam membaca. Terus berlatih dan 

belajar supaya makin lancar 

membacanya. Ada yang belum jelas 

atau ingin ditanyakan?. Trima kasih atas 

partisipasi dan kerjasama dari anak-

anak sekalian telah mengikuti 

pembelajaran membaca”. 

“Sebelum kita pulang kerumah masing-

masing, mari kita berdoa terlebih dahulu  
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LAMPIRAN C-2 

MODUL PEMBELJARAN 

METODE ABJAD 
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 SILABUS PENGAJARAN MEMBACA 

DENGAN METODE ABJAD 

 

   Kelas    : Satu 

   Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

   Semester   : 2 (Dua) 

   Materi     : Mengenal Huruf 

   Pertemuan   : I-II (Pertama dan Kedua) 

   Waktu pembelajaran : 45 menit  

 

Tujuan Umum : 

Siswa dapat membaca dengan lancar tanpa mengeja serta siswa 

dapat menyuarakan tulisan. 

Tujuan Khusus : 

1. Siswa dapat memahami dan membedakan simbol-simbol alfabet serta 

menyuarakannya 

       

No. Kegiatan 

Pembelajaran 

Keterangan Scafolding Talk 

1. Pendahaluan  Doa Pembukaan : 

diawal kegiatan siswa 

diajak untuk berdoa 

terlebih dahulu supaya 

siap mengikuti kegiatan 

 Persiapan pembelajaran 

: menyiapkan siswa 

untuk mengikuti materi 

yang akan diberikan 

supaya siswa bisa lebih 

fokus dalam mengikuti 

“Selamat siang anak-anak, pada 

hari ini kita akan belajar 

membaca, sebelum memulai 

pelajaran mari kita berdoa terlebih 

dahulu, siapa yang berani 

memimpin doa?”.  

“Pada hari ini kita akan belajar 

membaca, siapa yang sudah bisa 

membaca?” . Kita belajar huruf-

huruf terlebih dahulu. Siapa yang 

tau jumlah huruf alfabet ada 
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pembelajaran berapa? 

2. Inti  Pemberian Metode 

Abjad 

 Eksperimenter 

mengajarkan kepada 

anak mengenai huruf-

huruf alfabeth dari A-Z 

“Sekarang anak-anak perhatikan 

dipapan tulis” (ini huruf A-Z), 

guru menulis di papan tulis dan 

menyuarakannya serta ditirukan 

oleh siswa, guru mengajarkan 

mulai dari huruf A sampai dengan 

huruf Z. 

3.  Evaluasi  Eksperimenter 

mengulang kembali 

pelajaran yang sudah 

diajarkan dengan cara 

menanyakan kepada 

siswa 

Guru menulis salah satu huruf di 

papan tulis dan menanyakan 

kepada siswa. “siapa yang tahu 

huruf apakah yang ibu tulis?”  

4. Penutup  Pemantapan materi: 

siswa dapat mengingat 

materi yang diberikan 

dan memotivasi siswa 

supaya rajin belajar  

 

 

 

 

 

 Doa Penutup 

“Anak-anak hari ini kita telah 

belajar mengenal huruf-huruf 

alfabeth ada huruf A, B, C sampai 

huruf Z. Agar kalian tetap ingat 

dan bisa membedakan huruf-

huruf. Anak-anak  harus rajin 

belajar. Selama kita belajar ada 

yang belum jelas atau ada yang 

ingin bertanya dari pelajaran hari 

ini?” 

 

“Pelajaran hari ini telah selesai, 

sebelum pulang, mari kita berdoa 

terlebih dahulu agar sampai 

dirumah dengan selamat.  
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SILABUS PENGAJARAN MEMBACA 

DENGAN METODE ABJAD 

 

   Kelas    : Satu 

   Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

   Semester   : 2 (Dua) 

   Materi     : Suku Kata 

   Pertemuan   : III (Ketiga) 

   Waktu pembelajaran : 45 menit  

 

Tujuan Umum : 

Siswa dapat membaca dengan lancar tanpa mengeja serta siswa 

dapat menyuarakan tulisan. 

Tujuan Khusus : 

1. Siswa dapat menggabungkan huruf-huruf menjadi suku kata dan 

menyuarakannya. 

No. Kegiatan 

Pembelajaran 

Keterangan Scafolding Talk 

1. Pendahaluan  Doa Pembukaan : diawal 

kegiatan siswa diajak 

untuk berdoa terlebih 

dahulu supaya siap 

mengikuti kegiatan 

 Persiapan pembelajaran : 

menyiapkan siswa untuk 

mengikuti materi yang 

akan diberikan supaya 

siswa bisa lebih fokus 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

“Selamat siang anak-anak, pada hari 

ini kita akan belajar membaca, 

sebelum memulai pelajaran mari kita 

berdoa terlebih dahulu, siapa yang 

berani memimpin doa?”.  

“Ada yang masih ingat ada berapa 

jumlah huruf? Apa saja?” 

“Hari ini kita akan belajar suku kata, 

menggabungkan huruf-huruf menjadi 

suku kata seperti ku, ma, ni, dan cu” 
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SILABUS PENGAJARAN MEMBACA 

DENGAN METODE ABJAD 

 

   Kelas    : Satu 

   Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

   Semester   : 2 (Dua) 

2. Inti  Pemberian Metode 

Abjad 

 Eksperimenter 

mengajarkan kepada 

anak mengenai 

penggabungan huruf 

menjadi suku kata 

“masih ingat ini huruf apa?” (guru 

menuliskan huruf “b” dipapan tulis). 

Kalau ini “u”, (guru menuliskan huruf 

“u”) “kalau huruf b digabung dengan 

huruf jadi dibacanya bu” begitu 

seterusnya sampai suku kata telah 

tersampaikan dan anak paham 

3.  Evaluasi  Eksperimenter 

mengulang kembali 

pelajaran yang sudah 

diajarkan dengan cara 

menanyakan kepada 

siswa 

Guru menuliskan bu dipapan tulis. 

“siapa yang bisa baca tulisan di papan 

tulis?” 

4. Penutup  Pemantapan materi: 

siswa dapat mengingat 

materi yang diberikan 

dan memotivasi siswa 

supaya rajin belajar  

 

 

 

 

 Doa Penutup 

“Anak-anak hari ini kita telah belajar 

menggabungkan huruf-huruf menjadi 

suku kata. Huruf yang sudah dipelajari 

diingat-ingat kembali dan dipelajari 

berulang-ulang supaya kalian tetap 

ingat dan bisa membadakan bunyi 

huruf-huruf jika digabungkan menjadi 

suku kata.  

“Pelajaran hari ini telah selesai, 

sebelum pulang, mari kita berdoa  
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   Materi     : Kata 

   Pertemuan   : IV (Keempat) 

   Waktu pembelajaran : 45 menit  

 

Tujuan Umum : 

Siswa dapat membaca dengan lancar tanpa mengeja serta siswa 

dapat menyuarakan tulisan. 

Tujuan Khusus : 

1. Siswa dapat menggabungkan suku kata menjadi kata dan 

menyuarakannya. 

No. Kegiatan 

Pembelajaran 

Keterangan Scafolding Talk 

1. Pendahaluan  Doa Pembukaan : 

diawal kegiatan siswa 

diajak untuk berdoa 

terlebih dahulu supaya 

siap mengikuti kegiatan 

 Persiapan pembelajaran 

: menyiapkan siswa 

untuk mengikuti materi 

yang akan diberikan 

supaya siswa bisa lebih 

fokus dalam mengikuti 

pembelajaran 

“Selamat siang anak-anak, pada 

hari ini kita akan belajar membaca, 

sebelum memulai pelajaran mari 

kita berdoa terlebih dahulu, siapa 

yang berani memimpin doa?”.  

“Ada yang masih ingat kemarin 

kita belajar tentang apa?. Siang ini 

akan belajar menggabungkan suku 

kata yang sudah dipelajari kemarin 

menjadi kata.  

2. Inti  Pemberian Metode 

Abjad 

 Eksperimenter 

Guru menuliskan dipapan tulis kata 

buku. “Anak-anak perhatikan 

tulisan yang ada di papan tulis. B-u 



100 

 

 

 

       

 

mengajarkan kepada 

anak mengenai 

penggabungan suku 

kata menjadi kata” 

dibaca bu, k-u dibaca ku jadinya 

bu-ku dibaca buku” begitu 

seterusnya. 

3.  Evaluasi  Eksperimenter 

mengulang kembali 

pelajaran yang sudah 

diajarkan dengan cara 

menanyakan kepada 

siswa 

Guru menuliskan bu dipapan tulis. 

“siapa yang bisa baca tulisan di 

papan tulis?” 

4. Penutup  Pemantapan materi: 

siswa dapat mengingat 

materi yang diberikan 

dan memotivasi siswa 

supaya rajin belajar 

 

 

 Doa Penutup 

Kita sudah mempelajari huruf dan 

suku kata. Dirumah dipelajari 

kembali macam-macam hurufnya, 

huruf G yang bagaimana, huruf K, 

ketika dibaca penggabungannya. 

Dibaca-baca dan di pelajari lagi 

supaya ingat dan tidak mudah lupa.  

“Pelajaran hari ini telah selesai, 

sebelum pulang, mari kita berdoa”. 
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 SILABUS PENGAJARAN MEMBACA 

DENGAN METODE ABJAD 

 

   Kelas    : Satu 

   Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

   Semester   : 2 (Dua) 

   Materi     : Kalimat 

   Pertemuan   : V (Kelima) 

   Waktu pembelajaran : 45 menit  

 

Tujuan Umum : 

Siswa dapat membaca dengan lancar tanpa mengeja serta siswa 

dapat menyuarakan tulisan. 

Tujuan Khusus : 

1. Siswa dapat menggabungkan kata menjadi kalimat 

2. Siswa dapat membaca kalimat 

3. Siswa dapat memahami dan mengerti makna dari kalimat 

No. Kegiatan 

Pembelajaran 

Keterangan Scafolding Talk 

1. Pendahaluan  Doa Pembukaan : diawal 

kegiatan siswa diajak untuk 

berdoa terlebih dahulu 

supaya siap mengikuti 

kegiatan 

 Persiapan pembelajaran : 

menyiapkan siswa untuk 

mengikuti materi yang akan 

diberikan supaya siswa bisa 

lebih fokus dalam 

mengikuti pembelajaran 

“Selamat siang anak-anak, pada 

hari ini kita akan belajar 

membaca, sebelum memulai 

pelajaran mari kita berdoa terlebih 

dahulu, siapa yang berani 

memimpin doa?”.  

 

“Ada yang masih ingat kemarin 

kita belajar tentang apa?. Siang ini 

akan belajar menggabungkan suku 

kata menjadi kata-kata.” 
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2. Inti  Pemberian Metode Abjad 

 Eksperimenter mengajarkan 

kepada anak mengenai 

penggabungan kata menjadi 

kalimat 

“Anak-anak pada hari ini kita 

akan belajar membaca dari 

kalimat yang kita pelajari kemarin 

kita gabungkan menjadi kalimat”. 

Guru menuliskan dipapan tulis ini 

dibacanya “Tini membeli buku 

baru” dan anak mengikuti guru 

dalam membaca. 

3.  Evaluasi  Eksperimenter mengulang 

kembali pelajaran yang 

sudah diajarkan dengan cara 

menanyakan kepada siswa 

Guru menuliskan kata-kata di 

papan tulis dan meminta anak 

untuk membaca kata tersebut. 

“Anak-anak siapa yang dapat 

membaca kata ini?”. Atau guru 

menunjuk anak-anak yang tidak 

pernah menjawab.  

4. Penutup  Pemantapan materi: siswa 

dapat mengingat materi 

yang diberikan dan 

memotivasi siswa supaya 

rajin belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doa Penutup 

“Materi hari ini sudah sampai 

pada membaca kalimat. jangan 

lupa di rumah dipelajari lagi 

mengenai huruf-huruf, suku kata 

dan kata biar tetap masih ingat 

supaya lancar dalam membaca. 

Besuk kita akan belajar membaca 

bacaan, dari gabungan kalimat-

kalimat akan menjadi sebuah 

bacaan, bisa cerita, berita, materi 

belajar dan masih banyak lagi 

bacaan yang lain. Dirumah di 

pelajari terlebih dahulu mengenai 

bacaan. 
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SILABUS PENGAJARAN MEMBACA 

DENGAN METODE ABJAD 

 

   Kelas    : Satu 

   Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

   Semester   : 2 (Dua) 

   Materi     : Bacaan  

   Pertemuan   : VI (Keenam) 

   Waktu pembelajaran : 45 menit  

 

Tujuan Umum : 

Siswa dapat membaca dengan lancar tanpa mengeja serta siswa 

dapat menyuarakan tulisan. 

Tujuan Khusus : 

1. Siswa dapat membaca bacaan dengan lancar 

2. Siswa mengerti dan paham maksud dari bacaan 

       

No. Kegiatan 

Pembelajaran 

Keterangan Scafolding Talk 

1. Pendahaluan  Doa Pembukaan : 

diawal kegiatan siswa 

diajak untuk berdoa 

terlebih dahulu supaya 

siap mengikuti kegiatan 

 Persiapan pembelajaran 

“Selamat siang anak-anak, pada 

hari ini kita akan belajar 

membaca, sebelum memulai 

pelajaran mari kita berdoa terlebih 

dahulu, siapa yang berani 

memimpin doa?”.  

“Pelajaran hari ini telah selesai, 

sebelum pulang, mari kita 

berdoa”. 
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: menyiapkan siswa 

untuk mengikuti materi 

yang akan diberikan 

supaya siswa bisa lebih 

fokus dalam mengikuti 

pembelajaran 

“Ada yang masih ingat kemarin 

kita belajar tentang apa?. Siang ini 

akan belajar menggabungkan 

kalimat menjadi bacaan. Bacaan 

tidak hanya materi pelajaran tetapi 

bacaan dapat berupa cerita, 

riwayat hidup, berita dan masih 

banyak lagi materi pelajaran yang 

lain”. Siapa yang suka membaca 

buku? 

2. Inti  Pemberian Metode 

Abjad 

 Eksperimenter 

mengajarkan kepada 

anak untuk belajar 

membaca 

“Anak-anak pada hari ini kita 

akan membaca bacaan, bu Guru 

akan membaca dan kalian 

menirukannya. 

“lala dan nina rajin belajar 

mereka senang membaca 

mereka  membaca  buku 

mereka  juga  membaca  

majalah 

mereka  jadi  tahu  segala  ilmu 

nilai  mereka  jadi  bagus 

rapor  mereka  pun  bagus 

lala  merasa  senang 

nina  juga  senang”. 

Ada yang belum mengerti kata-

kata yang dibaca tadi? Apakah 

mengalami kesulitan dalam 

membaca? 

3.  Evaluasi  Eksperimenter 

mengulang kembali 

“Siapa diantara kalian yang berani 

membaca bacaan ini?” 
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pelajaran yang sudah 

diajarkan dengan cara 

menanyakan kepada 

siswa 

4. Penutup  Pemantapan materi: 

siswa dapat mengingat 

materi yang diberikan 

dan memotivasi siswa 

supaya rajin belajar 

 

 Doa Penutup 

Materi pelajaran membaca sudah 

selesai. Semakin sering membaca 

maka akan membuat kalian 

semakin lancar membaca.  

 

 

“Pelajaran hari ini telah selesai, 

sebelum pulang, mari kita berdoa. 
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LAMPIRAN D 

ANALISIS DATA 
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LAMPIRAN D-1 

UJI RELIABILITAS ALAT UKUR  
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RELIABILITAS 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 12 100.0 

Excluded(

a) 
0 .0 

Total 12 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.843 8 
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LAMPIRAN D-2 

HASIL ANALISIS DATA 

KELOMPOK EKSPERIMEN 1 DAN 

EKSPERIMEN 2 
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DATA RATER I 

Kelompok Eksperimen 1 

 

 
No. Nama Pretes Posttes 

Kecepatan Ketepatan Kecepatan Ketepatan 

1.  S1 34 kpm 65 54 kpm 69 

2. S2 24 kpm 64 37 kpm  69 

3. S3 30 kpm 64 45 kpm 70 

4. S4 40 kpm 63 54 kpm 69 

5. S5 33 kpm 63 54 kpm 69  

6. S6 24 kpm 62 36 kpm 68 

7. S7 40 kpm 66 54 kpm 70 

8. S8 39 kpm 62 51 kpm 67 

9. S9 36 kpm 65 51 kpm  70 

10. S10 40 kpm 64 54 kpm 68 

11. S11 34 kpm 63 49 kpm 69 

12. S12 34 kpm 63 61 kpm 70 
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DATA RATER I 

Kelompok Eksperimen 2 

 

No. Nama Pretes Posttes 

Kecepatan Ketepatan Kecepatan Ketepatan 

1.  S1 34 kpm 64 38 kpm  68 

2. S2 22 kpm 65 34 kpm 69 

3. S3 30 kpm 65 40 kpm 67  

4. S4 40 kpm 63 48 kpm 66 

5. S5 37 kpm 62 48 kpm 68 

6. S6 25 kpm 64 34 kpm 67 

7. S7 40 kpm 65 48 kpm 68 

8. S8 40 kpm 63 50 kpm 66 

9. S9 36 kpm 64 46 kpm 67 

10. S10 40 kpm 65 48 kpm 68 

11. S11 37 kpm 65 49 kpm 66 

12. S12 41 kpm 66 50 kpm 69 
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Data Rater 1 

1. Mann-Whitney Test Kecepatan 

 

Test Statisticsb

2.000

80.000

-4.065

.000

.000
a

Mann-Whitney  U

Wilcoxon W

Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

Kecepatan

Not corrected for t ies.a. 

Grouping Variable: Kelompokb. 

 

2. Mann-Whitney Test Ketepatan 

 

Test Statisticsb

11.500

89.500

-3.584

.000

.000
a

Mann-Whitney  U

Wilcoxon W

Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

Ketepatan

Not corrected for t ies.a. 

Grouping Variable: Kelompokb. 

 

Ranks 

12 18, 33 220.00 
12 6, 67 80.00 
24 

Kelompok 
Eksperimen 1l 
Eksperimen 2 
Total 

Kecepatan 
N Mean Rank Sum of Ranks 

Ranks 

12 17.54 210.50 
12 7.46 89.50 

24 

Kelompok 
Eksperimen 1l 
Eksperimen 2 
Total 

Ketekketepatan 
N Mean Rank Sum of Ranks 
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DATA RATER II 

Kelompok Eksperimen 1 

 

 
No. Nama Pretes Posttes 

Kecepatan Ketepatan Kecepatan Ketepatan 

1.  S1 34 65 54 69 

2. S2 24  64 37  69 

3. S3 30  64 45  70 

4. S4 40  63 54  69 

5. S5 34 63 54  69  

6. S6 24  62 36 68 

7. S7 40 66 54 70 

8. S8 39  62 51  67 

9. S9 36  65 51   70 

10. S10 40  64 54 68 

11. S11 34 63 48 69 

12. S12 34 63 61 70 
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DATA RATER II 

Kelompok Eksperimen 2 

 

 No. Nama Pretes Posttes 

Kecepatan Ketepatan Kecepatan Ketepatan 

1.  S1 34  64 38 68 

2. S2 22 65 34 69 

3. S3 30 65 40 67  

4. S4 39 63 48 66 

5. S5 37 62 48 68 

6. S6 25 64 34 67 

7. S7 40 65 48 68 

8. S8 40 63 51 65 

9. S9 36  64 46  67 

10. S10 40 65 48  68 

11. S11 37 65 49 66 

12. S12 41 66 50  69 
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Data Rater 2 

1. Mann-Whitney Test 

 

 

Test Statisticsb

2.000

80.000

-4.067

.000

.000
a

Mann-Whitney  U

Wilcoxon W

Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

Kecepatan

Not corrected for t ies.a. 

Grouping Variable: Kelompokb. 

 

 

 

Ranks 

12 6.67 80.00 
12 18.33 220.00 
24 

Kelompok 
Eksperimen 2l 
Eksperimen 1 
Total 

Kecepatan 
N Mean Rank Sum of Ranks 
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LAMPIRAN D-3 

GAIN SCORE (PENINGKATAN SCORE) 

KELOMPOK EKSPERIMEN 1 DAN  

KELOMPOK EKSPERIMEN 2 
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Tabel 

Hasil Aspek Kecepatan: Pretes, Posttes dan Gain Score 

Dalam satuan kpm (kata permenit) 

Pada Kelompok Eksperimen 1 dan Kelompok Eksperimen 2 

 

No. Eksperimen 1 Eksperimen 2 

Pretes Posttes Gain Score Pretes Posttes  Gain Score 

1. 34 54 20 34 38 4 

2. 24 37 13 22 34 12 

3. 30 45 15 30 40 10 

4. 40 54 14 40 48 8 

5. 33 54 21 37 48 11 

6. 24 36 12 25 34 9 

7. 40 54 14 40 48 8 

8. 39 51 12 40 50 10 

9. 36 51 15 36 46 10 

10. 40 54 14 40 48 8 

11. 34 49 15 36 49 12 

12. 34 61 27 41 50 9 

 

 



119 

 

 

 

Tabel 

Hasil Aspek Ketepatan: Pretest, Posttes dan Gain Score 

Pada Kelompok Kontrol Eksperimen 1 dan Eksperimen 2 

 

No. Eksperimen 1 Eksperimen 2 

Pretes Posttes Gain Score Pretes Posttes  Gain Score 

1. 65 69 4 64 68 4 

2. 64 69 5 65 69 4 

3. 64 70 6 65 67 2 

4. 63 69 6 63 66 3 

5. 63 69 6 62 68 6 

6. 62 68 6 64 67 3 

7. 66 70 4 65 68 3 

8. 62 67 5 63 66 3 

9. 65 70 5 64 67 3 

10. 64 68 4 65 68 3 

11. 63 69 6 65 66 1 

12. 63 70 7 66 68 3 
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LAMPIRAN E 

FOTO PENELITIAN 
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Observasi sekolah 

 

 

 

Tes CPM 
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Pengajaran metode SAS melalui media kartu bergambar 

 

 

 

 

 

 

Pengajaran Metode Abjad 
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LAMPIRAN F 

SURAT PENELITIAN 



124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN F-1 

IJIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN F-2 

SURAT IJIN ORANG TUA 
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LAMPIRAN F-3 

BUKTI PENELITIAN 
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