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Skripsi ini dilatar belakangi oleh masalah yang timbul dikelas I MI Nurul Ulum
Grabagan, yang terdiri dari 28 siswa. Masalah tersebut mengenai kemampuan membaca
lancar siswa kelas I MI Nurul Ulum Grabagan masih sangat rendah. Ini dibuktikan
dengan nilai kemampuan membaca lancar yang masih di bawah KKM (75). Oleh sebab
itu, peneliti melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan media gambar
dengan jenis penelitian kolaboratif yaitu pelaksanaannya dilakukan dengan bekerja
sama dengan guru bidang studi bahasa Indonesia dan dibantu dengan teman sejawat.
Permasalah yang dikaji pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan
media gambar pada mata pelajaran bahasa Indonesia di MI Nurul Ulum Grabagan; (2)
Bagaimana peningkatan kemampuan membaca lancar dengan media gambar di MI
Nurul Ulum Grabagan.
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan media gambar pada
pelajaran bahasa Indonesia dan mengetahui kemampuan membaca lancar pada siswa
dengan menggunakan media gambar di MI Nurul Ulum Grabagan.
Model yang digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah model Kurt
Lewin yang dilaksanakan dalam dua siklus untuk mengetahui kemampuan membaca
lancar siswa dengan menggunakan media gambar. Tiap siklus terdiri atas empat langkah
pokok, yaitu: 1) perencanaan; 2) aksi atau tindakan; 3) observasi; dan 4) refleksi.
Adapun subjek penelitian ini adalah siswa kelas I MI Nurul Ulum Grabagan tahun
pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 28 siswa. Pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, unjuk kerja dan dokumentasi.
Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Penerapan media gambar
pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada siklus I masih belum maksimal. Hal
ini dapat dilihat dari nilai akhir aktivitas guru 72,8 dengan kategori baik dan nilai akhir
aktivitas siswa 72,5 dengan kategori baik. Setelah adanya perbaikan pada siklus II
perolehan nilai akhir aktivitas guru 82,9 dengan kategori baik sekali dan nilai akhir
aktivitas siswa 87,5 dengan kategori baik sekali. 2. Kemampuan membaca lancar siswa
setelah diterapkannya media gambar pada siklus I persentase ketuntasan belajar siswa
mencapai 67,8% dengan kategori cukup dengan nilai rata-rata 78,8 dengan kategori
baik. Siklus II menunjukkan peningkatan yaitu persentase ketuntasan belajar siswa
mencapai 85,18% dengan kategori baik dengan nilai rata-rata 82,7 dengan kategori baik
sekali. Dengan demikian, penerapan media gambar dapat meningkatkan kemampuan
membaca lancar pada siswa kelas I MI Nurul Ulum Grabagan.
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