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Ibu Wiwik, Guru Kelas 1 SDN Maron Wetan 1 Probolinggo, Jawa Timur.

Kelas Awal: Menyocokkan Kata pada Gambar

Gambar tanpa tulisan pada Buku Besar dan kartu kata yang dibuat Ibu Wiwik, dimanfaatkan untuk
menciptakan permainan menyocokkan kata pada gambar. Hasilnya siswa dapat mengembangkan kosa
katanya sendiri, berani mengungkapkan pendapat, dan belajar tentang ekspresi.
(Untuk informasi lengkap cara mengaplikasikan pembelajaran inovatif pada kelas awal, silahkan Klik
Modul Pelatihan Kelas Awal, Modul Pelatihan PAKEM 1, Modul Pelatihan PAKEM 2, Modul Pelatihan
PAKEM 3 (KTSP), Modul Pelatihan PAKEM 4).

Banyaknya siswa di Sekolah Dasar kelas 1 yang tidak pernah mengikuti proses belajar di TK membuat mereka
tidak mengenal huruf, apalagi membaca. Kondisi ini ditemui Ibu Wiwik, guru kelas satu SDN Maron Wetan 1
Probolinggo, Jawa Timur. Untuk mengembangkan kemampuan membaca mereka, Ibu Wiwik menggunakan
Buku Besar yang dibuatnya sendiri. Ia mengangkat bunga matahari sebagai ide cerita yang akan disampaikan.
Buku Besar ini tidak memiliki kata-kata, hanya judulnya saja. Dengan memberikan berbagai macam ekspresi
pada bunga matahari, para siswa dapat mengikuti kegiatan dengan senang tanpa merasa terpaksa. Ibu Wiwik
mengembangkan kegiatan ini dengan berbagai cara.

Bahan:
Buku Besar yang hanya berisi gambar tanpa tulisan (tulisan hanya pada judul sampul buku).
Kartu kata.
Langkah Kegiatan:
Menyanyi dan gerak: lagu â€œMataharikuâ€•.
Guru menceritakan gambar halaman demi halaman.
Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang gambar yang ada (misal: warna daun, bentuk,
menghitung, dll).
Guru memperlihatkan kartu kata pada saat menunjukkan gambar tersebut.
Setelah selesai membacakan dan memperlihatkan gambar kartu kata, siswa diminta untuk menyocokkan
sendiri antara gambar dan kartu kata.
Apa yang diperoleh siswa dari kegiatan ini?
Pengembangan kosa kata.
Keberanian mengungkapkan pendapat.
Belajar tentang ekspresi.
Pengembangan

Guru meletakkan beberapa kartu kata di setiap halaman dan membacakannya di depan siswa, sehingga
menjadi cerita utuh.
Siswa dalam kelompok diberi kartu-kartu kata tersebut dan diminta untuk menyusunnya kembali.
Bermain peran sesuai isi cerita.
Bongkar pasang gambar.
Dalam 2 menit, siswa harus menutup mata dan mendengarkan suara yang dapat didengar.

Lokasi/alamat pelaksanaan
praktik yang baik

:

Tingkat pendidikan

:

SD/MI

Lingkup pendidikan

:

sekolah

Masalah/Latar belakang –
Mengapa praktik yang baik
ini dianggap penting? Praktik
ini dilaksanakan untuk
mengatasi masalah apa?

:

Tujuan praktik yang baik

Banyaknya anak di Sekolah Dasar kelas 1 yang tidak pernah mengikuti
proses belajar di TK membuat mereka tidak mengenal huruf, apalagi
membaca
:

Membelajarkan siswa mengenal huruf dengan media gambar yang
menyenangkan.

:

Bahan:
Buku Besar yang hanya berisi gambar tanpa tulisan (tulisan
hanya pada judul sampul buku).
Kartu kata.
Langkah Kegiatan:
Menyanyi dan gerak: lagu â€œMataharikuâ€•.
Guru menceritakan gambar halaman demi halaman.
Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang gambar yang
ada (misal: warna daun, bentuk, menghitung, dll).
Guru memperlihatkan kartu kata pada saat menunjukkan gambar
tersebut.
Setelah selesai membacakan dan memperlihatkan gambar kartu
kata, anak diminta untuk menyocokkan sendiri antara gambar dan
kartu kata.

Penjelasan: strategi,
proses/langkah
kegiatan/sumber atau materi
yang dibutuhkan

Hasil, dampak atau perubahan
dari praktik yang baik

SDN Maron Wetan 1 Probolinggo, Jawa Timur.

:

Pengembangan kosa kata.
Keberanian mengungkapkan pendapat.
Belajar tentang ekspresi.

