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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

media papan kata dapat meningkat hasil belajar kognitif siswa  pada tema 

2 dikelas 1 SD. Dalam penelitian ini, maka peneliti menggunankan model 

Reserch and Development (R&D)  dengan menggunakan design yang 

diadaptasi dari Brog and Gall dengan menggunakan 9 tahap yaitu 

penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan draf 

produk, ujicoba lapangan awal ,uji pelaksanaan lapangan 

operasional/empiris, penyempurnaan produk hasil uji  lapangan, uji coba 

lapangan utama, merevisi hasil uji coba,  penyempurnaan produk akhir.  

Berdasarkan hasil validasi dari ahli media dan materi  mendapatkan 

nilai rata-rata 95,5% “sangat valid”, hasil   uji coba lapangan 

menghasilkan skor rata-rata pretest: 48,6, skor posttest:  84,8 yang 

menunjukan hasil belajar kognitif siswa setelah menggunakan media 

papan kata, kemudian untuk N-Gain skor  mendapatkan nilai  71% yang 

dimana apabila dimasukan kedalam   data kualitatif termasuk kedalam 

kriterial “efektif”. 

5.2. Saran  

1. Disarankan untuk guru dapat mengembangkan media papan kata untuk 

menunjang  kegiatan belajar mengajar dikelas.  
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2. Pengembangan media papan kata yang dikembangkan  semoga dapat 

dipergunakan oleh guru  dalam kegiatan pembelajaran  untuk memahami 

materi pada siswa.  

3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar  pengembangan media papan 

kata dapat dilakukan  pada kelas dan pada tema yang lain.  
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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 (RPP) KURIKULUM 2013  

Nama Sekolah   : SD Aisyiyah 1 Mataram 

Kelas / Semester    :  1 /1 

Tema                             :  Kegemaranku (Tema 2) 

Sub Tema                     :  Gemar membaca  (Sub Tema 4) 

Pembelajaran ke          :  2 

Alokasi waktu   :  1 x pertemuan  

 

A. KOMPETENSI INTI 

 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah. 

 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Indikator 

3.1 Menjelaskan kegiatan persiapan 
membaca permulaan (cara duduk wajar 
dan baik,jarak antara mata dan 

buku,cara membalik halaman buku, 
gerakan mata dari kiri ke kanan, 

memilih tempat dengan  cahaya yang 

3.1.1.menunjukkan gambar tentang jarak 

yang  tepat  antara mata dengan objek 

bacaan 
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terang, dan etika membaca buku ) 
dengan cara yang benar. 

 

4.1Mempraktik kegiatan persiapan       

membaca permulaan (cara duduk wajar dan 

baik,jarak antara mata dan buku,cara 

membalik halaman buku, gerakan mata dari 

kiri ke kanan, memilih tempat dengan  

cahaya yang terang, dan etika membaca 

buku ) dengan cara yang benar 

4.1.2. mempraktik jarak membaca  yang 

tepat antara mata dengan objek bacaan 

 

 

PJOK 

Kompetensi Indikator 

3. 1. Memahami  gerak dasar  non-

lokomotor  sesuai dengan konsep tubuh, 

runag, usaha  dan keterbubungan dalam  

berbagai bentuk permainan  sederhana atau 

tradisiona  

3.2.1  menjelaskan  prosedur gerakan  

mendorong tanpa berpindah  tempat 

sesuai  dengan konsep tubuh, ruang, 

usaha, dan keterhubungan  dalam 

berbagai bentuk  permainan sederahan 

atau tradisional. 

4.2  Mempraktik  gerak dasar non-

lokomotor  sesuai dengan konsep tubuh, 

runag, usaha  dan keterbubungan dalam  

berbagai bentuk permainan  sederhana atau 

tradisional 

4.2.1  mempraktik prosedur gerakan  

mendorong tanpa berpindah  tempat 

sesuai  dengan konsep tubuh, ruang, 

usaha, dan keterhubungan  dalam 

berbagai bentuk  permainan sederahan 

atau tradisional. 

 

C. TUJUAN  

1. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur 

gerakan mendorong tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep 

tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk 

permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar. 

2.  Dengan memperhatikan contoh dan penjelasan guru, siswa dapat 

mempraktikkan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat 
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sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam  

berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan 

disiplin. 

3. Dengan kegiatan persiapan membaca, siswa mampu menunjukkan 

gambar tentang jarak yang tepat antara mata dan objek bacaan. 

D.  Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar 

 Media/Alat : Papan kata  

 Sumber belajar  : Buku Pedoman Guru Tema 2 Kelas 1 dan Buku Siswa 

Tema 2 Kelas 1 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

 

E. PENDEKATAN & METODE 

Pendekatan : Scientific 

Strategi  : Cooperative Learning 

Teknik  : Example Non Example 

 Metode  :  Pengamatan,Tanya Jawab, dan Diskusi  

 

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 Guru menyampaikan salam  

 Guru menanyakan  kabar peserta didik 

 Guru mengajak semua peserta didik untuk berdoa sesuai 

agama dan kepercayaan  masing-masing di pimpin oleh 

salah satu siswa.  

 Guru menginformasikan tema yang akan di pelajari 

 

15  

Menit 

Kegiatan 

Inti 

 Guru memberikan peserta didik soal  pre-test sebelum 

belajar 

 Guru membagikan siswa kedalam beberapa kelompok  

 

30 menit 
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 dengan memeperhatikaan  keheterogenen akademik  

Ayo Mengamati 

 Guru memulai pelajaran dengan mengajak siswa ke luar 

kelas menuju halaman sekolah/lapangan olahraga sekolah. 

 Siswa mengamati gambar gerakan mendorong tanpa 

berpindah tempat yang akan dipelajari hari ini. 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang ingin diketahui berdasarkan 

gambar yang sudah ditampilkan. 

 

 

 

 

 

Ayo Membaca 

 Siswa menyimak penjelasan guru karena mereka akan 

melakukan latihan gerakan mendorong tanpa berpindah 

tempat. 

 Sebelum memulai latihan siswa melakukan gerakan 

pemanasan mengikuti instruksi guru. 

 Setelah pemanasan, guru menjelaskan apa manfaat 

melakukan gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. 

Kekuatan tungkai kaki sebagai tumpuan mejadi hal yang 
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penting. 

 Guru dapat meminta salah satu siswa maju ke depan 

untuk menjadi pasangan dalam mempraktikkan. 

  Guru dan siswa yang bersedia maju ke depan 

mengambil aba-aba  untuk mulai melakukan gerak 

mendorong tanpa berpindah tempat. 

 Guru membuka kaki cukup lebar, kaki kiri berada di 

depan dan kaki kanan berada di belakang, bungkukkan 

sedikit badan. Kedua tangan guru dan siswa 

direntangkan ke depan saling memegang. 

  Masih dalam posisi berpegangan tangan, tumpuan ada 

pada tungkai kaki, lakukan gerakan saling mendorong. 

Bertahanlah beberapa menit. 

 Siswa yang memiliki keseimbangan dan kekuatan 

tubuh pada tumpuan tungkai kaki akan lebih stabil 

sehingga dapat bertahan tanpa berpindah tempat. 

 Guru meminta siswa mencoba melakukan gerakan yang 

sudah dicontohkan dengan cara berpasangan. 

 Guru memandu siswa melakukan gerakan tersebut bersama 

pasangannya, sambil mengamati gerakan-gerakan siswa. 

 Guru memberikan aba-aba, dan menghitung 1, 2, 3 lalu 

siswa mulai mendorong bersama pasangannya. 

 Sebagai variasi, guru dapat melakukan lomba dorong-

mendorong melalui gerakan ini sebagai penyemangat 

siswa. Siswa yang dapat bertahan tanpa berpindah tempat 

akan menjadi juaranya. 

 Setiap pasangan siswa maju dan mempraktikkan gerak ini, 

guru melakukan penilaian. 

 Setelah kegiatan permainan ini guru memandu siswa 

melakukan pendinginan 

 Siswa kembali ke kelas untuk melanjutkan kegiatan 

berikutnya. 

C. Ayo Berlatih   

 Setelah siswa siap, siswa diminta mengamati gambar jarak 

yang tepat antara mata dan objek bacaan. 

 Guru memberikan penjelasan berapa jarak yang tepat 

antara mata dan objek bacaannya. Apa keuntungannya 

sehingga aturan ini harus dipatuhi. 

 Siswa mempraktikkan cara tersebut dengan membaca 

kegiatan pada Buku Siswa 
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  Guru memandu dan mengingatkan jika masih ada siswa 

yang belum tepat melakukannya. 

 Setelah posisi buku tepat dan siswa terbiasa mengatur jarak 

antara mata dan obyek bacaan dengan baik, ajaklah siswa 

bermain dengan gambar media papan kata. 

 Siswa mendengar penjelasan guru tentang bermain gambar 

media papan kata. 

 Guru mengingatkan agar siswa menaati aturan permainan 

dan bermain dengan tertib serta saling menghargai. 

 Permainan dalam media papan kata, yaitu berikut langkah-

langkah permainannya: 

 siswa dibagikan beberapa kelompok dan setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 0rang  

  Masing-masing kelompok berbaris dan setiap perwakilan 

kelompok diminta memilih gambar daan huruf abjad yang 

sudah disediakan guru didepan siswa. 

 Guru akan memberikan 1 contoh dan akan mempraktekan 

langsung didepan siswa. 

 Setelah guru memberikan contoh siswa diminta memilih 

gambar dan huruf abjad dan akan menempelkan pada 

media papan kata. 

 Kemudian siswa akan bergiliran untuk memilih  gambar 

dan huruf abjad sesuai yang dilakukan oleh anggota yang 

sebelumnya. 

 Setelah mengidentifikasih media papan kata siswa kembali 

duduk ke-anggota kelompok  

 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru akan memeberikan soal post-test untuk menguji 

tingkat pemahaman peserta didik  terkait materi gemar 

membaca sesudah menggunakan media papan kata.  

 Bersama peserta didik membuat kesimpulan  mengenai 

kegiatan pembelajaran , apa yang di pelajari hari ini  

 Guru bersama-sama  membaca doa penutup  

 Guru mengucapkan salam 

10 

menit 

 

G. PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi pesertadidik. Hasil 
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penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini 

dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes 

pengetahuan dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan 

rubric penilaian. 

 Penilaian Pengetahuan 

1. Tes lisan tentang prosedur melakukan gerak non-lokomotor, 

mendorong tanpa berpindah tempat. 

2. Tes lisan tentang cara mengatur jarak antara mata dan objek baca. 

3. Latihan soal tertulis di buku teks. 

 Penilaian Keterampilan 

1. Melakukan gerakan non-lokomotor, mendorong tanpa berpindah 

tempat. 

2. Lembar pengamatan kegiatan membaca dan mencari gambar dan 

huruf abjad 

 

Kriterial Baik sekali 

(4) 

Baik (3) Cukup (2) Perlu 

pendampingan 

(1) 

1. Melakukan 
gerakan 
nonlokomotor, 

medorong 
tanpa 

berpindah 
tempat 

Melakukan 
kedua 
gerakan 

(mendorong 
dan 

tidak 
berpindah) 
tanpa 

intervensi 
guru 

Melakukan 
gerakan 
dengan 

intervensi 
minimal 

Melakukan 
hanya salah 
satu gerakan 

dengan tepat 

Belum mampu 
melakukan 
kedua 

gerakan 

2.Kegiatan 

membaca 
dan mencari 
gambar dan 

huruf 

Siswa 

mampu 
menemukan 
gambar  

tanpa 
bantuan dan 

dilakukan 
dengan 

Siswa 

mampu 
menmukan 
gambar  

tanpa 
bantuan 

guru 
dilakukan 

Siswa 

menemukan 
gambar  
dengan 

bantuan guru 
dilakukan 

dengan 
kurang cepat 

Siswa belum 

mampu tanpa 
menemukan 
gambar dan 

huruf 
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cepat dan 
tepat 

dengan 
kurang 

 

 

 Lembar Penilian Keterampilan  

 

1. Melakukan gerakan mendorong tanpa berpindah tempat 

 

No  Nama 

Siswa  

Melakukan 

Kedua 

Gerakan 

Tanpa 

Intervensi 

Guru 

Melakukan 

Kedua 

Gerakan 

Dengan 

Intervensi 

Minimal 

Melakukan 

Hanya 

Salah 

Satu 

Gerakan 

Dengan 

Tepat 

Belum 

Mampu 

Melakukan 

Kedua 

Gera 

Predikat 

1 Bima          Sangat baik  

2 Udin          Baik  

3 Lani          Perlu 

pendamping  

 

2. Pengamatan permainan mencari kartu kata 
 

No  Nama 

siswa  

Ketepatan 

dengan 

kata yang 

disebutkan 

Kecepatan 

dalam 

menemukan 

kartu kata 

Membacakan 

kata yang 

tertera 

pada kartu 

dengan 

nyaring 

Mengikuti 

permainan 

dengan 

mandiri 

Predikat 

1 Bima          Sangat baik  

2 Udin          Baik  

3 Lani          Perlu 

pendamping  
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LAMPIRAN 3
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 

 



 
 

104 
 



 
 

105 
 

 

Lampiran 6 validasi   materi 

 

Gambar kegiatan validasi  ahli materi 

 

Gambar kegiatan validasi ahli media  
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Lampin 5. Gambar Kegaiatn Uji Terbatas  

 

 

 

Gambar 13. Uji Terbatas  5 Orang  

Lampiran 7 Uji Lapangan 
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Gambaar Penggunaan Media  Secara Berkelompok  

 

 

LAMPIRAN 7 
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Lampiran 8 
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