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SARI 

Mulyani, Mirnawati. 2011. Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman 
dengan Model Word Square Siswa Kelas III SD Negeri Harjowinangun1 

Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2011/2012. Skripsi, Jurusan 
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Subyantoro, M.Hum. Pembimbing 
II: Drs. Haryadi, M.Pd.  

Kata kunci: keterampilan membaca, membaca pemahaman, model word square  

Keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas III SD Negeri 

Harjowinangun1 Kabupaten Grobogan belum mencapai kriteria ketuntasan 
minimal (KKM). Hal tersebut dikarenakan siswa maupun guru menganggap 

keterampilan membaca pemahaman sulit untuk dikuasai maupun diajarkan. 
Penggunaan media dan teknik pembelajaran yang digunakan kurang menarik dan 

belum maksimal. Faktor lain yang memengaruhi rendahnya keterampilan siswa 
dalam membaca pemahaman adalah rendahnya minat siswa dalam pembelajaran 

membaca pemahaman, sehingga siswa sulit untuk bisa menjawab pertanyaan dan 
atau membuat pertanyaan berkaitan dengan isi teks.  

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana proses 
pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square pada siswa kelas 

III SD Negeri Harjowinangun 1 Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2011/2012? 
(2) bagaimana peningkatan keterampilan membaca pemahaman setelah mengikuti 

pembelajaran dengan model word square? dan (3) bagaimana perubahan perilaku 
siswa setelah mengikuti pembelajaran membaca pemahaman dengan model word 

square? Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah (1) mengetahui proses 
pembelajaran keterampilan membaca pemahaman dengan model word square, (2) 

mengetahui peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa setelah 
mengikuti pembelajaran membaca dengan model word square, dan (3) 

mengetahui perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan 
model word square. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I 
dan siklus II. Tiap siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. Subjek penelitian adalah keterampilan membaca pemahaman siswa kelas 
III. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil tes keterampilan membaca 

pemahaman siswa kelas III SD Negeri Harjowinangun 1 Kabupaten Grobogan. 
Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel keterampilan membaca 

pemahaman dan variabel model word square. Pengumpulan data menggunakan 
teknik tes dan nontes. Tes dilaksanakan dalam bentuk uraian berupa tes membaca 

pemahaman, sedangkan teknik nontes diterapkan melalui deskripsi perilaku 
ekologis, catatan harian guru dan siswa, wawancara, sosiometri, dan dokumentasi 

foto. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
secara kuantitatif dan kualitatif. 
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Berdasarkan hasil penelitian, diketahui nilai rata-rata yang dicapai oleh 

siswa sebelum diberi tindakan, yaitu sebesar 52,86 dan berada dalam kategori 
kurang. Pada siklus I, nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan sebesar 10,97 

atau 20,75% menjadi sebesar 63,83 atau berkategori cukup. Nilai rata-rata pada 
siklus I belum mencapai batas ketuntasan yang telah ditetapkan oleh peneliti 

sehingga dilakukan penelitian siklus II. Pada siklus II, nilai rata-rata keterampilan 
membaca pemahaman meningkat sebesar 19,96 atau 31,27% menjadi sebesar 

83,79 atau kategori baik. Selain itu, hasil nontes menunjukkan adanya perubahan 
perilaku siswa ke arah positif. Perubahan perilaku yang terjadi adalah siswa lebih 

aktif selama pembelajaran, lebih santun dalam berperilaku, percaya diri, dan 
saling menghargai dalam kegiatan presentasi, serta lebih mampu bekerja sama 

dengan temannya. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, simpulan yang dapat diambil adalah 

keterampilan membaca pemahaman siswa kelas III SD Negeri Harjowinangun 1 
mengalami peningkatan dan perubahan tingkah laku yang lebih positif setelah 

mengikuti proses pembelajaran dengan model word square. Berdasarkan hal 
tersebut, peneliti menyampaikan kepada guru, khususnya guru kelas III SD Negeri 

Harjowinangun 1 untuk menggunakan model word square. Bagi peneliti lain, 
disarankan agar melakukan penelitian pengembangan yang lebih lanjut mengenai 

keterampilan membaca pemahaman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bahasa memiliki empat keterampilan dasar yaitu keterampilan 

menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan 

menulis. Berdasarkan sifatnya keterampilan tersebut dapat digolongkan menjadi 

dua, yaitu bersifat reseptif dan bersifat produktif. Keterampilan yang bersifat 

reseptif yaitu keterampilan menyimak dan membaca, sedangkan keterampilan 

yang berifat produktif adalah keterampilan berbicara dan menulis. Keempat 

keterampilan tersebut tidak bisa dipisahkan karena memiliki keterkaitan antara 

satu dengan yang lainnya. 

Keterampilan membaca tidak dimiliki seseorang secara alami, namun 

melalui suatu proses. Mengingat pentingnya keterampilan membaca, maka 

keterampilan ini merupakan sesuatu yang perlu diusahakan agar setiap orang 

mampu menguasainya. Pengembangan keterampilan membaca diperlukan agar 

tercipta suatu masyarakat yang gemar membaca. Keterampilan membaca dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia juga memerlukan proses dan latihan. 

Seseorang yang mampu membaca belum tentu terampil membaca. Namun, 

orang yang terampil membaca pasti telah mampu membaca dengan baik. Banyak 
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faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca seseorang. Faktor-faktor 

tersebut yaitu ketekunan dan kesabaran. Ketekunan akan membantu seseorang 

dalam berlatih, sedangkan kesabaran akan sangat diperlukan pada saat seseorang 

belum memahami maksud dari bahan bacaan yang dibaca. Hal lain yang perlu 

diperhatikan dalam membaca yaitu mempelajari bahasa yang ada dalam bacaan. 

Membaca tidak akan berguna jika pembaca tidak memahami bahasa yang ada 

dalam bacaan. 

Membaca semakin penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin 

kompleks. Setiap kegiatan dalam kehidupan selalu melibatkan aspek membaca. 

Kemampuan membaca merupakan tuntutan realitas kehidupan sehari-hari 

manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut setiap 

individu untuk selalu mengetahui informasi terbaru. Perkembangan tersebut 

menimbulkan tuntutan bagi guru untuk menyiapkan bahan bacaan yang memuat 

informasi yang relevan atau sesuai dengan siswa-siswanya. 

Anderson (dalam Tarigan 1984:7) menyatakan bahwa membaca adalah 

suatu proses penyediaan kembali dan membaca sandi (a recording and deconding 

process). Membaca merupakan suatu kegiatan yang menghubungkan kata-kata 

tulis (written word) dengan makna bahasa lisan (oral language meaning) yang 

meliputi pengubahan sebuah tulisan atau cetakan menjadi bunyi yang memiliki 

makna. 

Hampir sama dengan pendapat di atas, Tarigan (1984:56) mengemukakan 

bahwa membaca pemahaman adalah sejenis membaca yang merupakan rincian 
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membaca intensif yang bertujuan memahami standar-standar atau norma 

kesusastraan; memahami resensi kritis;memahami drama tulis dan memahami 

pola-pola fiksi. Membaca pemahaman biasanya dilakukan dengan teknik 

membaca dalam hati.  

Pemahaman membaca sangat dibutuhkan oleh setiap individu untuk 

memperoleh informasi atau pesan dari bacaan yang dibaca. Oleh karena itu, 

keterampilan membaca pemahaman teks bacaan perlu dikembangkan karena 

memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Namun 

demikian, keterampilan membaca bukanlah hal yang mudah dipelajari oleh siswa. 

Keterampilan membaca telah diperkenalkan kepada siswa pada saat siswa 

duduk di sekolah dasar tingkat rendah, tepatnya pada saat siswa duduk di bangku 

kelas I. Namun, dalam kenyataan tidak jarang anak sudah mulai diajari membaca 

sejak di TK. Hal ini sangat baik untuk membantu pemahaman anak terhadap 

dunia sekitar. Siswa yang tidak memiliki kemampuan membaca sejak dini tentu 

akan mengalami kesulitan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Hal ini tidak 

hanya berlaku pada mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga pada mata 

pelajaran yang lain. Tujuan utama keterampilan membaca yaitu agar siswa 

mampu memahami isi teks atau pesan-pesan yang ingin disampaikan penulis 

dalam media bahasa tulis yang dibacanya dengan cermat, tepat, dan tepat. 

Kecermatan dan ketepatan itulah yang mengarahkan siswa untuk mencapai 

pemahaman terhadap isi bacaan tersebut. 
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Dalam KTSP mata pelajaran bahasa Indonesia kelas III SD terdapat 

beberapa kompetensi dasar keterampilan membaca. Salah satu kompetensi dasar 

yang harus dikuasai siswa kelas III SD adalah menjawab dan atau mengajukan 

pertanyaan tentang isi teks agak panjang (150-200 kata) yang dibaca secara 

intensif (Depdiknas: 2006). Diperlukan indikator untuk mengukur ketercapaian 

siswa pada kompetensi dasar tersebut.  

Indikator digunakan sebagai tolok ukur kemampuan siswa. Pada kompetensi 

dasar di atas terdapat dua indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa. Kompetensi dasar tersebut akan dapat tercapai dengan baik 

apabila siswa telah memenuhi indikator-indikator yang meliputi (1) mampu 

menjawab pertanyaan teks agak panjang (150-200 kata) dengan tepat dan (2) 

mampu mengajukan pertanyaan tentang isi teks agak panjang (150-200 kata) 

dengan tepat.         

Indikator pertama yang harus dikuasai adalah mampu menjawab pertanyaan 

tentang isi teks agak panjang (150-200 kata) dengan tepat. Guru mengungkapkan 

bahwa siswa belum terampil dalam menjawab pertanyaan isi teks agak panjang. 

Hal ini disebabkan pemahaman siswa terhadap isi teks masih kurang. Guru 

menuturkan bahwa nilai rata-rata keterampilan membaca siswa adalah 65 

sedangkan kriteria ketuntasan minimal pelajaran bahasa Indonesia adalah 71. 

Selain itu, dari wawancara dapat diketahui bahwa siswa merasa kesulitan dalam 

menjawab pertanyaan tentang teks agak panjang. 
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Ketidakmampuan siswa dalam menjawab pertanyaan isi teks dapat terlihat 

pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Beberapa siswa terlihat gelisah 

dan bingung saat diminta guru untuk menjawab soal yang diberikan. Siswa pun 

merasa kurang percaya diri saat diminta guru untuk mengungkapkan jawabannya. 

Saat diberi kesempatan untuk mengerjakan soal, beberapa siswa terlihat asyik 

mengobrol dengan teman sebangku dan bermain dengan mainan secara sembunyi-

sembunyi. Hal tersebut terjadi karena siswa kurang tertarik dengan pembelajaran 

yang berlangsung. Selama ini guru hanya memberi penjelasan mengenai materi 

tanpa memberikan contoh cara mengerjakan soal terlebih dahulu. Hal ini 

menyebabkan siswa kurang teliti dan hanya memperhatikan makna yang terdapat 

dalam teks dan hanya mengacu untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam 

teks. 

Pemahaman terhadap suatu teks merupakan sesuatu yang penting. Sebelum 

menjawab pertanyaan tentu siswa harus mampu memahami isi teks terlebih 

dahulu. Guru seharusnya membimbing siswa dalam memahami bacaan. 

Pengawasan atas kesesuaian makna yang diperoleh siswa setelah membaca teks 

sangat diperlukan. Selama ini guru kurang memperhatikan hal tersebut, padahal 

perlu dicermati bahwa siswa satu dengan siswa yang lain memiliki tingkat 

pemahaman terhadap isi teks yang berbeda-beda.  

Kelancaran membaca juga mempengaruhi kemampuan pemahaman siswa. 

Siswa yang mampu membaca dengan lancar tentu akan lebih mudah memahami 

teks. Guru mengungkapkan bahwa masih ada beberapa siswa yang belum mampu 

membaca teks dengan lancar. Hal ini disebabkan rendahnya penguasaan kosa kata 
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oleh siswa dan kebiasaan membaca siswa. Sebagian besar orang tua atau wali 

murid berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Latar belakang pendidikan orang 

tua atau wali adalah lulusan SD dan SMP. Hal ini menyebabkan perhatian orang 

tua belum sepenuhnya memperhatikan perkembangan akademik siswa. Orang tua 

jarang menjalin komunikasi dengan anak mengenai pendidikan. Sebagian besar 

orang tua merasa kurang pantas menasihati anaknya mengenai pendidikan, 

sehingga kegiatan belajar siswa di rumah tidak terkontrol. Anak lebih senang 

menghabiskan waktu dengan menonton TV dan bermain, dari pada menghabiskan 

waktu dengan membaca buku. 

Rahim (2008:18) mengungkapkan bahwa lingkungan rumah juga 

berpengaruh pada sikap anak terhadap buku dan membaca. Orang tua yang gemar 

membaca, memiliki koleksi buku, menghargai membaca, dan senang 

membacakan cerita kepada anak-anak mereka umumnya menghasilkan anak yang 

senang membaca. Sehingga orang tua yang mempunyai minat besar terhadap 

kegiatan sekolah bagaimana anak mereka belajar, dapat memacu sikap positif 

anak terhadap belajar, khususnya belajar membaca.  Oleh karena itu, sangat 

diperlukan adanya pengawasan dan bimbingan orang tua terhadap kegiatan belajar 

anak di rumah. 

Indikator kedua adalah siswa mampu membuat pertanyaan mengenai isi teks 

bacaan. Sebelum membuat pertanyaan siswa melakukan kegiatan membaca 

terlebih dahulu. Siswa yang mampu membuat soal atau pertanyaan mengenai teks 

bacaaan, maka siswa tersebut memiliki kemampuan membaca yang baik.  
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Secara klasikal siswa belum mampu memenuhi indikator yang pertama, 

sehingga siswa belum mampu membuat pertanyaan yang tepat. Guru menuturkan 

bahwa siswa merasa bingung dan kesulitan saat diminta menjawab dan membuat 

pertanyaan. Beberapa siswa mengatakan kesulitan saat diminta guru untuk 

membuat pertanyaan. Beberapa di antaranya bahkan terlihat melamun, 

menggambar, atau mengerjakan hal lain saat diminta membuat pertanyaan oleh 

guru. Hal ini dikarenakan siswa belum paham dengan teks yang dibaca. Belum 

tercapainya kompetensi menjawab dan atau mengajukan pertanyaan tentang teks 

agak panjang (150-200 kata) oleh siswa selain disebabkan faktor-faktor dari 

siswa, juga disebabkan faktor-faktor dari guru. Observasi awal yang telah 

dilakukan oleh peneliti pada guru menunjukkan bahwa model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru kurang tepat.  

Selama ini guru masih menggunakan model konvensional, yaitu ceramah 

dan tugas. Hal tersebut membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik saat 

mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Saat pembelajaran berlangsung siswa 

cenderung pasif dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Beberapa 

siswa terlihat mengantuk dan melamun saat pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh 

karena itu, dibutuhkan variasi model pembelajaran untuk menarik minat dan 

semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai model pembelajaran muncul 

sebagai upaya untuk lebih memperlancar pembelajaran. Model tersebut dihasilkan 

untuk membantu siswa dalam pembelajaran.  Salah satu model pembelajaran yang 

dapat digunakan adalah model pembelajaran word square.  
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Urdang dalam Wurianingrum (2008) mengatakan bahwa Word square is a 

set of words such that when arranged one beneath another in the form of a square 

the read a like horizontally, artinya word square adalah sejumlah kata yang 

disusun satu di bawah yang lain dalam bentuk bujur sangkar dan dibaca secara 

mendatar dan menurun. Word square merupakan kotak kata yang berisi susunan 

huruf-huruf yang disusun membentuk jawaban yang berkaitan dengan materi yang 

diajarkan. Oleh karena itu, penguasaan materi sangat dibutuhkan sebelum siswa 

mengerjakan soal. 

Danarti (2008: 97) menyebut permainan word square dengan hidden word. 

Permainan tersebut merupakan lembaran kertas yang berisi huruf-huruf acak. 

Tujuan dari permainan ini adalah untuk menambah kosa kata siswa. Selain itu, 

keterkaitan antara soal dengan jawaban yang disusun dalam kotak kata yang 

digunakan peneliti untuk menyamakan pemahaman mengenai isi teks antara siswa 

dengan guru. Jawaban dari pertanyaan atau soal telah disamarkan dengan 

pemberian huruf. Hal ini bertujuan untuk mengecoh siswa sehingga siswa lebih 

teliti dalam mengerjakan soal.  

Model pembelajaran word square merupakan sesuatu yang baru bagi siswa, 

sehingga siswa akan tertarik dengan untuk menemukan jawaban-jawaban dari 

kotak-kotak huruf yang tersedia. Hal ini memudahkan siswa untuk lebih 

memahami isi bacaan dan menemukan jawaban dengan tepat. Soal dikerjakan 

secara individu sehingga kemampuan pemahaman siswa dapat diketahui pada saat 

siswa menjawab soal. Siswa telah mampu memahami isi teks apabila siswa 

tersebut telah mampu menjawab sebagian besar soal yang disajikan dengan tepat. 
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Sebaliknya apabila siswa belum dapat menjawab soal, maka siswa tersebut belum 

mampu memahami isi bacaan dengan baik. Unsur pemainan dalam model ini 

dapat dimanfaatkan untuk menarik minat siswa, menambah motivasi belajar 

siswa, serta memberikan rangsangan-rangsangan secara kognitif pada siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti akan mencoba 

melakukan penelitian tindakan kelas mengenai peningkatan keterampilan 

membaca pemahaman dengan model word square pada siswa kelas III SD Negeri 

Harjowinangun 1 Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2011/2012. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pada saat pembelajaran membaca pemahaman pada siswa kelas III SD 

Negeri Harjowinangun 1 terdapat beberapa masalah yang sering muncul dalam 

kegiatan pembelajaran. Masalah-masalah tersebut muncul dari faktor guru dan 

siswa.  

Faktor pertama dari siswa adalah siswa kurang berminat mengikuti 

pelajaran bahasa Indonesia. Beberapa siswa beranggapan  bahwa bahasa 

Indonesia adalah pelajaran yang mudah, kurang menarik dan membosankan. Hal 

ini membuat siswa cenderung malas dan tidak bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus bisa memberikan pengertian pada siswa 

pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, guru dituntut untuk mampu 

memberikan variasi dalam pembelajaran.  
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Faktor kedua yang menyebabkan rendahnya keterampilan membaca siswa 

yaitu kurangnya minat baca siswa. Sebagian besar orang tua siswa bekerja sebagai 

petani sehingga ketika berada di rumah siswa lebih banyak menghabiskan waktu 

untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Selain itu, orang tua kurang 

memberikan bimbingan membaca sehingga siswa masih merasa kesulitan untuk 

memahami teks bacaan. Selama ini siswa menganggap memahami teks bacaan 

adalah sesuatu yang sulit dan membingungkan. Oleh karena itu, guru hendaknya 

memberikan pelatihan membaca pemahaman teks bacaan kepada siswa secara 

intensif.  

Selain faktor dari siswa, guru juga menentukan keberhasilan dalam 

pembelajaran membaca pemahaman. Faktor yang berasal dari guru yaitu (1) 

penggunaan model pembelajaran yang kurang menarik dan (2) guru belum 

menggunakan media pembelajaran yang tepat.  

Faktor dari guru yang pertama yaitu penggunaan model pembelajaran yang 

kurang menarik. Selama ini guru hanya menggunakan metode konvensional 

dalam setiap pembelajaran, yaitu ceramah dan tugas. Metode ini memiliki 

kelemahan karena siswa lebih berperan sebagai objek didik, bukan sebagai subjek 

didik yang aktif. Selain itu, penggunaan metode konvensional mengakibatkan 

siswa merasa bosan dan jenuh karena pembelajaran berlangsung secara monoton. 

Oleh karena itu, guru harus mampu menciptakan variasi model pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan agar siswa menjadi lebih tertarik dengan 

pembelajaran serta memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

yang dimiliki. 
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Faktor kedua dari guru yaitu penggunaan media dalam mengajarkan 

membaca pemahaman kurang tepat. Media yang digunakan selama ini kurang 

mendukung pelajaran, karena hanya berupa teks-teks atau bacaan yang berasal 

dari buku teks dan LKS. Oleh karena itu, guru harus mampu memilih media yang 

menarik, inovatif, efektif, dan tepat dalam mengajarkan kompetensi membaca 

pemahaman. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, kiranya tidak semua 

masalah dapat dibahas dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan banyak 

permasalahan yang harus dipecahkan berkaitan pembelajaran membaca 

pemahaman teks di sekolah. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk membenahi 

sistem pembelajaran. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pembenahan buku 

sumber, media pembelajaran, cara belajar siswa, penggunaan strategi belajar, serta 

variasi model yang digunakan dalam pembelajaran. Berbagai variasi model 

pembelajaran telah banyak ditawarkan. Namun, dalam penelitian ini peneliti 

memilih model word square untuk mengatasi pembelajaran yang kurang menarik.  

Oleh karena itu, dalam skripsi ini peneliti hanya akan membahas hal yang lebih 

khusus yaitu keterampilan membaca pemahaman dengan model pembelajaran 

word square pada siswa kelas III SD Negeri Harjowinangun 1 Kabupaten 

Grobogan tahun ajaran 2011/ 2012.  
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1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah proses pembelajaran keterampilan membaca dengan model 

pembelajaran word square pada siswa kelas III SD Negeri Harjowinangun 1 

Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2011/ 2012? 

2) Bagaimanakah keterampilan membaca pemahaman siswa kelas III SD 

Negeri Harjowinangun 1 Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2011/2012 

setelah mengikuti pembelajaran membaca dengan model pembelajaran word 

square? 

3) Bagaimanakah perubahan tingkah laku siswa kelas III SD Negeri 

Harjowinangun 1 Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2011/2012 setelah 

mengikuti pembelajaran membaca dengan model pembelajaran word 

square? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Peningkatan keterampilan membaca pemahaman dengan model word 

square pada siswa kelas III SD N 1 Harjowinangun tahun ajaran 2010/ 2011 

memiliki tujuan sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan proses pembelajaran keterampilan membaca dengan 

model pembelajaran word square pada siswa kelas III SD Negeri 
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Harjowinangun 1 Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2011/2012 Kabupaten 

Grobogan tahun ajaran 2011/2012. 

2) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa 

kelas III SD Negeri Harjowinangun 1 Kabupaten Grobogan tahun ajaran 

2011/2012 setelah menggunakan model pembelajaran word square. 

3) Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas III SD Negeri 

Harjowinangun 1 Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2011/2012 setelah 

mengikuti pembelajaran membaca dengan model pembelajaran word 

square. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca, baik 

manfaat praktis maupun manfaat teoretis. 

1.6.1 Toretis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam teori 

pembelajaran keterampilan membaca, khususnya membaca pemahaman. Manfaat 

yang lain adalah agar dapat menambah pengetahuan bagi guru berkaitan dengan 

pengembangan model pembelajaran, khususnya model pembelajaran membaca 

pemahaman. 

1.6.2 Praktis 
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Terdapat tiga manfaat praktis dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Bagi guru, hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya 

meningkatkan keterampilan membeca pemahaman. Bagi siswa, penelitian 

ini dapat meningkatkan dan memberikan motivasi keterampilan membaca 

pemahaman melalui model pembelajaran word square 

2) Memperkaya wawasan tentang penggunaan model pembelajaran inovatif 

dengan menggunakan model pembelajaran word square  

3) Bagi sekolah, penelitian ini memberikan manfaat dalam peningkatan mutu 

pendidikan dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

kualitas. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

Sebuah penelitian biasanya mengacu pada sebuah penelitian lain yang dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. Peninjauan terhadap 

penelitian lain sangat penting dilakukan karena dapat digunakan untuk 

mengetahui relevansi penelitian yang sudah lampau dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan. Pada dasarnya sebuah penelitian yang dilakukan adalah untuk 

melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Apabila penelitian sebelumnya 

masih memiliki kekurangan, maka kekurangan-kekurangan itulah yang perlu 

dilengkapi dengan mengadakan penelitian lebih lanjut.  

Demikian pula dengan penelitian ini yang berpijak pada penelitian 

sebelumnya. Penelitian mengenai membaca pemahaman pada saat ini sudah mulai 

banyak, tetapi penelitian mengenai model pembelajaran word square masih sangat 

terbatas. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka antara 

lain penelitian yang dilakukan oleh Bell (2001), Wooley (2005), Priyatiningsih 

(2008), Widianingsih (2008), Ningsih (2009), Amalia (2010), dan Indayani 

(2010). 
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Bell (2001) melakukan penelitian yang berjudul Area Reading: Speed and 

Understanding. Penelitian ini mengkaji hubungan kecepatan membaca dengan 

membaca pemahaman. Dalam penelitiannya, Bell mengungkapkan bahwa 

pemahaman seorang pembaca juga dipengaruhi oleh kecepatan membaca. 

Penelitian dilakukan di Republik Arab Yaman. Para siswa yang menjadi subjek 

penelitian diukur kecepatan membacanya, kemudian siswa tersebut dibagi dalam 

dua kelompok pelajar, yaitu kelompok membaca "intensif" dan "ekstensif". 

Kelompok ekstensif merupakan kelompok yang terikat peraturan membaca cepat, 

sedangkan kelompok intensif merupakan kelompok belajar yang lebih berfokus 

pada teks-teks singkat diikuti dengan pemahaman terhadap pertanyaan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa subjek dapat mencapai hasil membaca cepat 

dengan pemahaman yang baik apabila kecepatan membaca secara signifikan lebih 

cepat dan lebih tinggi nilai signifikan pada langkah-langkah membaca 

pemahaman. Simpulan dari penelitian ini adalah membaca cepat akan 

berkembang secara alami jika peserta didik termotivasi untuk membaca materi 

sederhana yang menarik.  

Penelitian di atas memiliki persamaan pada bidang kajian yang akan 

penulis lakukan, yaitu mengkaji keterampilan membaca pemahaman. Perbedaan 

penelitian Bell dengan penelitian penulis yaitu jenis penelitian. Bell menggunakan 

jenis penelitian eksperimen. Subjek penelitian ini mahasiswa dari berbagai jurusan 

di Universitas Kuwait. Hal tersebut berbeda dengan penulis yang menggunakan 

jenis penelitian tindakan, yaitu penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

mengetahui proses, peningkatan, dan perubahan perilaku siswa dalam 
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pembelajaran keterampilan membaca pemahaman. Instrumen yang digunakan 

penulis adalah instrumen tes dan nontes dengan teknik analisis data secara 

kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitian penulis adalah siswa kelas III SD.  

Relevansi penelitian Bell dengan penelitian penulis yaitu keterampilan 

membaca pemahaman  dapat diteliti melalui berbagai jenis penelitian. Bell 

menggunakan jenis penelitian eksperimen untuk mengetahui hubungan antara 

kecepatan membaca dengan membaca pemahaman. Hasil penelitiannya 

mengungkap subjek dapat mencapai hasil membaca cepat dengan pemahaman 

yang baik apabila kecepatan membaca secara signifikan lebih cepat dan lebih 

tinggi nilai signifikan pada langkah-langkah membaca pemahaman. Penulis dalam 

hal ini juga berupaya untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman 

siswa melalui jenis penelitian tindakan.  

Woolley (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Research on Reading 

Comprehension Difficulties After Year Four: Actioning Appropriately, membahas 

mengenai kesulitan membaca pemahaman pada anak usia 4 tahun ke atas. Wooley 

mengungkapkan rata-rata siswa yang mengalami kesulitan membaca pemahaman 

tidak memiliki gangguan kesehatan alat indra atau masalah sosial ekonomi. 

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa banyak masalah ini mungkin berkaitan 

dengan kesulitan berbahasa. Selain itu, peneliti berusaha untuk menjelaskan 

kegagalan membaca terus-menerus dengan mempelajari keseluruhan fungsi otak. 

Analisis Wooley menunjukkan bahwa faktor dari luar siswa yang mempengaruhi 

pada masalah pemahaman membaca di tahun-tahun sekolah menengah. Namun, 

hasil dari berbagai penelitian yang ditemukan oleh Wooley sangat bervariasi 
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sehingga sangat sulit untuk menemukan strategi pembelajaran yang sesuai untuk 

siswa yang mengalami kegagalan membaca pemahaman dalam jangka waktu yang 

lama. Siswa yang memiliki kesulitan membaca biasanya menggunakan strategi 

membaca yang kurang tepat. Wooley menyarankan agar guru dapat menggunakan 

beberapa strategi untuk meningkatkan kompetensi kognitif, motivasi, dan 

interaksi sosial. Guru harus mendorong siswa untuk membangun pengetahuan 

melalui membaca, serta mampu menghubungkan pengetahuan yang didapat 

dengan pengalaman mereka sendiri. Selain itu, guru juga harus bisa menyiapkan 

bahan bacaan yang menarik dan variatif agar siswa dapat mendiskusikan 

pengetahuan mereka dengan pengalaman dengan orang lain. 

Perbedaan penelitian Wooley dengan penelitian penulis adalah pada desain 

penelitian. Penelitian Wooley merupakan analisis, sedangkan desain penelitian 

penulis adalah penelitian tindakan kelas. Perbedaan penelitian Wooley dengan 

penelitian penulis terletak pada jenis penelitian yang digunakan, teknik analisis 

data,  dan subjek penelitian. Penelitian Wooley menggunakan jenis penelitian 

analisis. Wooley menganalisis penelitian yang sudah ada untuk menghasilkan 

suatu kesimpulan. Sementara itu, penulis menggunakan jenis penelitian tindakan 

kelas dengan teknik analisis data yang berupa tes dan nontes. Upaya peningkatan 

keterampilan membaca pemahaman menggunakan model word square. Subjek 

penelitiannya adalah siswa kelas III SD.  

Relevansi penelitian Wooley dengan penelitian penulis yaitu keterampilan 

membaca dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan dapat ditingkatkan dengan model 

dengan model, pendekatan, atau stretegi tertentu. Penelitian Wooley menunjukkan 
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adanya berbagai faktor yang mempengaruhi minat membaca siswa. Dengan 

memilih model pembelajaran word square, penulis berharap penelitian ini dapat 

pula meningkatkan keterampilan menulis argumentasi bagi siswa.  

Priyatiningsih (2008) melalui penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Membaca Pemahaman Teks Bacaan dengan Model Bawah Atas 

Melalui Metode STAD pada Siswa Kelas IIIA SD N Srondol 02 ABDC, 

menyatakan bahwa model bawah atas melalui metode STAD dapat meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman siswa. Hal ini dapat diketahui dari hasil tes 

yang telah dilakukan pada siswa. Pada pratindakan nilai rata-rata membaca 

pemahaman siswa adalah 60,84. Pada siklus I nilai tersebut naik menjadi 69, 36 

sedangkan pada siklus II nilai rata-rata siswa naik menjadi 77, 44. 

Persamaan penelitian Priyatiningsih dengan penleiti yaitu pada analisis 

peningkatan keterampilan membaca pemahaman dan desain penelitian tindakan 

kelas. Perbedaannya terletak pada penggunaan model dan metode yang 

digunakan. Penelitian Priyatiningsih menggunakan model membaca bawah atas 

melalui metode STAD. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang 

menggunakan model pembelajaran word square . 

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah pada aspek kajiannya, yaitu membaca pemahaman. Priyatiningsih 

menggunakan suatu model untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu model 

atas bawah melalui metode STAD. Berbeda dengan hal tersebut peneliti 
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menggunakan model, yaitu model word square. Perbedaan lainnya terletak pada 

tujuan penelitian, subjek penelitian, dan variabel penelitian. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Widianingsih (2008) yang berjudul 

Peningkatan Membaca Pemahaman Dengan Media Reading Box Pada Siswa 

Kelas III SD Pasuruhanlor Kecamatan Jati Kabupaten Kudu. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa media reading box dapat meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman dan adanya perubahan perilaku ke arah yang positif pada 

siswa siswa kelas III SD Pasuruhanlor. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian 

yang menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa. Hasil tes keterampilan 

membaca pemahaman siswa pada pratindakan 66,67. Pada siklus I nilai tersebut 

naik menjadi 75,80, sedangkan pada siklus II nilai siswa mengalami peningkatan 

menjadi 84,60. 

Persamaan penelitian Widianingsih dengan peneliti yaitu analisis 

peningkatan keterampilan membaca pemahaman pada teks bacaan. Selain itu 

Widianingsih dan penulis menggunakan desain penelitian yang sama, yaitu 

penelitian tindakan kelas. Perbedaan penelitian Widiningsih dan penelitian penulis 

terletak pada penggunaan model dan media yang digunakan. Untuk meningkatkan 

kemampuan membaca siswa penelitian Widianingsih menggunakan media secara 

khusus yaitu media reading box, sedangkan penelitian penulis menggunakan 

model pembelajaran word square untuk meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman. 



 
 

 
 

 

 

21 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

keterampilan membaca pemahaman terhadap teks bacaan dapat ditingkatkan. 

Widianingsih menggunakan reading box sebagai media dalam pembelajaran, 

sedangkan peneliti menggunakan model word square untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. Perbedaan yang lainnya terletak pada tujuan penelitian, subjek 

penelitian, dan variabel penelitian. 

Ningsih (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Meningkatkan Aktivitas 

dan Hasil Belajar Siswa Melalui Strategi Cooperative Script  dan Word Square 

Materi Sistem Saraf Manusia Di SMA Ibu Kartini Semarang, menyatakan bahwa 

word square dapat digunakan dalam pembelajaran. Penelitian Ningsih 

memadukan word square dengan strategi cooperative script dan telah mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi sistem saraf.  Pada saat 

pratindakan nilai awal siswa adalah 60,24. Hasil belajar siswa kemudian 

meningkat pada siklus I yakni menjadi 60,6. Pada siklus II hasil belajar siswa 

meningkat hingga mencapai 80,20. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah pada model yang digunakan. Ningsih memadukan word square dengan 

strategi cooperative script dan telah mampu meningkatkan kemampuan siswa 

pada mata pelajaran Biologi materi sistem saraf, sedangkan penelitian penulis 

menggunakan model word square untuk meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman siswa. Selain itu tujuan penelitian, subjek penelitian, dan variabel 

penelitian dari kedua penelitian ini pun berbeda. 
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Relevansi penelitian Ningsih dengan penelitian penulis yaitu model 

pembelajaran word square dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ningsih 

menggunakan word square dan strategi cooperative script untuk meningkatkan 

kemampuan siswa alam materi sistem saraf, sedangkan penelitian penulis 

menggunakan word square untuk meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman siswa. 

Amalia (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Membaca Pemahaman Melalui Teknik Scramble dengan Media 

Rubrik Pengetahuan Majalah Bobo Pada Siswa Kelas III SD 2 Wergu Kulon 

Kudus, menunjukkan bahwa teknik scramble dapat meningkatkan keterampilan 

membaca siswa. Hasil penelitian menunjukkan adanya kenaikan nilai siswa dalam 

membaca pemahaman. Pada tahap pratindakan nilai rata-rata kelas adalah 55,94. 

Setelah diadakan penelitian nilai siswa naik menjadi 63,75, sedangkan pada siklus 

II nilai siswa menjadi 74,69.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penelitian penulis yaitu analisis peningkatan kemampuan membaca pemahaman. 

Amalia menggunakan teknik dan media yang lebih khusus yaitu teknik scramble 

dan media rubrik pengetahuan Majalah Bobo. Berbeda dengan penelitian Amalia, 

penelitian penulis menggunakan model word square untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa. Perbedaan yang lain terletak pada 

tujuan penelitian, subjek penelitian, dan variabel penelitian. 
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Relevansi penelitian Amalia dengan penelitian penulis yaitu keterampilan 

membaca pemahaman dapat ditingkatkan. Amalia meningkatkan kemampuan 

membaca menggunakan teknik dan media khusus yaitu teknik scramble dan 

media rubrik pengetahuan. Penelitian peneliti menggunakan model pembelajaran 

word square. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indayani (2010) tentang Peningkatan 

Keterampilan Membaca Pemahaman Menemukan Gagasan Utama dalam Teks 

Bacaan Menggunakan Metode Make A Match Pada Siswa Kelas VII C SMP 

Negeri 2 Kudus menunjukkan bahwa keterampilan menemukan gagasan siswa 

kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus dapat meningkat setelah mengikuti 

pembelajaran dengan metode make a matc. Hal ini dapat diketahui dari nilai tes 

pratindakan nilai yang dicapai siswa adalah 69,5 atau 27, 8%. Pada siklus I nilai 

meningkat hingga 73,05 atau 29,22%, sedangkan pada siklus II nilai siswa 

mencapai 84 atau 33,6%. Selain itu, metode make a match juga dapat mengubah 

perilaku siswa lebih antusias dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Indayani memiliki persamaan dengan 

penelitian penulis yaitu analisis peningkatan membaca pemahaman. Persamaan 

yang lain terletak pada jenis penelitian, instrumen yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berbeda dengan Indayani yang 

mengkaji peningkatan membaca pemahaman untuk menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan, penulis mengkaji membaca pemahaman untuk menjawab 

pertanyaan teks bacaan. Selain itu Indayani menggunakan metode khusus untuk 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa yaitu melalui metode 
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make a match, sedangkan penelitian penulis menggunakan model pembelajaran 

word square.  

Relevansi penelitian Indayani dengan penelitian penulis yaitu keterampilan 

membaca pemahaman dapat ditingkatkan melalui metode dan model tertentu. 

Indayani menggunakan metode make a match, sedangkan penulis menggunakan 

model pembelajaran word square.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian mengenai 

keterampilan membaca pemahaman telah banyak dilakukan. Berbagai pendekatan, 

metode, teknik, dan media dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memberikan 

pilihan lain dalam pembelajaran membaca pemahaman dari aspek model 

pembelajaran. Penulis menggunakan model pembelajaran word square untuk 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman. Peneliti berharap penelitian 

ini mampu mengembangkan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

2.2  LANDASAN TEORETIS 

Dalam landasan teoretis yang dibahas antara lain yaitu keterampilan 

membaca, membaca pemahaman, model pembelajaran word square, dan 

pembelajaran membaca dengan model pembelajaran word square. Berikut 

penjelasan dari masing-masing pembahasan. 
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2.2.1  Keterampilan Membaca 

Teori tentang keterampilan membaca teks bacaan terdiri atas pegertian 

membaca, tujuan membaca, manfaat membaca, dan jenis-jenis membaca. 

Pembahasan teori tersebut adalah sebagai berikut. 

 

2.2.1.1 Pengertian Membaca 

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa selain menyimak, 

berbicara, dan menulis. Membaca  merupakan suatu kegiatan untuk memahami 

bacaan dalam rangka memperoleh informasi atau pesan yang terkandung di dalam 

bacaan. Untuk memperoleh kemampuan membaca yang memadai, seseorang 

memerlukan banyak pengetahuan dan kemampuan lain sebagai pendukung. 

Menurut Harjasujana dan Mulyati (1996:5), membaca merupakan interaksi 

antara pembaca dan penulis. Interaksi tersebut tidak langsung, namun bersifat 

komunikatif. Komunikasi antara pembaca dan penulis akan semakin baik apabila 

pembaca memiliki kemampuan yang lebih baik. Bermacam-macam kemampuan 

dikerahkan oleh seorang pembaca agar dia mampu memahami materi yang 

dibacanya. interaksi yang terjadi adalah interaksi antara pembaca dan penulis yang 

bersifat komunikatif.  

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Nurhadi (2005:14), yakni membaca 

adalah proses yang kompleks dan rumit, mengindikasikan bahwa kemampuan 

membaca itu adalah kemampuan yang spesifik. Latar belakang faktor kemampuan 
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internal dan faktor eksternal seseorang menyebabkan setiap orang mempunyai 

kemampuan membaca yang berbeda dengan orang lain. Proses membaca yang 

tidak sederhana itu pula yang menyarankan pada setiap orang agar belajar  

meningkatkan kemampuan serta keterampilan membacanya.  

Sementara itu, Haryadi (2006:4-5) mengemukakan bahwa membaca 

merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang termasuk di dalam retorika 

seperti keterampilan berbahasa lainnya. Dalam kegiatan membaca, pembaca 

memerlukan dasar pengetahuan yang tersusun baik dan kemahiran yang telah 

dikuasai. Pengetahuan yang diperlukan adalah pengetahuan yang berkaitan 

dengan kebahasaan dan nonkebahasaan. Pengetahuan kebahasaan meliputi 

pengetahuan tentang huruf, suku kata, kata, frase, klausa, kalimat, wacana, 

semantik, dan intonasi. Pengetahuan nonkebahasaan meliputi pengetahuan tentang 

tema atau judul bacaan, setting, suasana, alur, organisasi tulisan dan sebagainya.  

Sejalan dengan pendapat-pendapat sebelumnya, Crawley dan Mountain 

(dalam Rahim 2007:2) menjelaskan bahwa membaca pada hakikatnya adalah 

suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan 

tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan 

metakognitif. Sebagai proses visual membaca merupakan proses menerjemahkan 

simbol tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berpikir, 

membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pengenalan literal, interpretasi, 

membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Pengenalan kata bisa berupa aktivitas 

membaca kata-kata dengan menggunakan kamus.  
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa membaca 

merupakan suatu kegiatan menerjemahkan simbol-simbol tulis untuk memperoleh 

pesan atau informasi yang terdapat dalam bacaan.  

2.2.1.2 Tujuan Membaca 

 Membaca merupakan aktivitas aktif dengan memberi tanggapan terhadap 

arti dari apa yang telah dibaca. Menurut Anderson (dalam Tarigan 1994:9-10) 

membaca memiliki beberapa tujuan, yaitu membaca untuk menemukan atau 

mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh sang tokoh; apa-apa 

yang telah dibuat oleh sang tokoh; apa yang telah terjadi pada tokoh khusus, atau 

untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dibuat oleh sang tokoh. 

Membaca seperti ini disebut membaca untuk memperoleh perincian-perincian 

atau fakta-fakta (reading for detail or facts). 

 Tujuan membaca yang kedua adalah untuk mengetahui mengapa hal itu 

merupakan topik yang baik dan menarik, masalah yang terdapat dalam cerita, apa-

apa yang dipelajari atau yang dialami oleh sang tokoh untuk mencapai tujuannya. 

Membaca seperti ini disebut membaca untuk memperoleh ide-ide utama (reading 

for main ideas) 

 Ketiga, membaca untuk mengetahui apa yang terjadi pada setiap bagian 

cerita, apa yang terjadi mula-mula pertama, kedua, ketiga atau seterusnya. Setiap 

tahap dibuat untuk memecahkan suatu masalah, adegan-adegan, dan kejadian, 

kejadian buat dramatisasi. Ini disebut membaca untuk mengetahui urutan atau 

susunan organisasi cerita (reading for sequence or organization). 
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 Keempat, membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa para 

tokoh merasakan seperti cara mereka itu, apa yang hendak diperlihatkan oleh sang 

pengarang kepada para pembaca, mengapa para tokoh berubah, kualitas-kualitas 

yang dimiliki para tokoh yang membuat mereka berhasil atau gagal. Ini disebut 

membaca untuk menyimpulkan (reading for inference). 

 Kelima, membaca untuk menemukan serta mengetahui apa-apa yang tidak 

biasa, tidak wajar mengenai seseorang tokoh, apa yang lucu dalam cerita, atau 

apakah cerita itu benar atau tidak benar. Ini disebut membaca untuk 

mengelompokkan, membaca untuk mengklasifikasikan (reading to classify). 

 Keenam, membaca untuk menemukan apakah sang tokoh berhasil atau 

hidup dengan ukuran-ukuran tertentu, apakah kita ingin berbuat seperti yang 

diperbuat oleh sang tokoh, atau bekerja seperti cara sang tokoh bekerja dalam 

cerita itu. Ini disebut membaca menilai, membaca mengevaluasi (reading to 

evaluate). 

 Ketujuh, membaca untuk menemukan bagaimana caranya sang tokoh 

berubah, bagaimana hidupnya berbeda dari kehidupan yang kita kenal, bagaimana 

dua cerita mempunyai persamaan, bagaimana sang tokoh menyerupai pembaca. 

Ini disebut membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan (reading 

to compare or contrast). 

Sementara itu, Downing dan Leong (dalam Nurhadi 2005:134-135) 

menyebut empat aspek tujuan membaca dalam kaitannya dengan proses dan 

kemampuan membaca. Empat aspek tersebut, yaitu (1) gerakan bola mata waktu 
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membaca berubah kecepatannya sejalan dengan perubahan tujuan membacanya; 

(2) kemampuan seseorang dalam memahami bahan bacaan secara nyata 

dipengaruhi oleh tujuan membacanya (tujuan yang jelas akan meningkatkan 

pemahaman bacaan, sedangkan tujuan yang kurang jelas akan menghambat 

pemahaman); (3) tujuan membaca yang terumuskan secara jelas akan 

mempengaruhi pemerolehan pemahaman bacaan; (4) seseorang yang mempunyai 

daya baca tinggi (baik), mampu memanfaatkan teknik membaca yang bervariasi 

sejalan dengan tujuan membaca yang akan dicapainya. 

Sementara itu, Nurhadi (2004:14) mengungkapkan lima tujuan yang ingin 

dicapai pada saat membaca. Tujuan tersebut, yaitu (1) membaca untuk tujuan 

studi (telaah ilmiah); (2) membaca untuk tujuan menangkap garis besar bacaan, 

(3) membaca untuk menikmati karya satra, (4) membaca untuk mengisi waktu 

luang, (5) membaca untuk mencari keterangan tentang suatu istilah. 

Hampir sama dengan pendapat sebelumnya, Supriyadi (dalam Haryadi 

2006: 6) mengemukakan enam tujuan membaca, yaitu (1) untuk mengisi waktu 

luang, (2) untuk mencari hiburan, (3) untuk kepentingan studi, (4) untuk mencari 

informasi dan menambah pengetahuan, (5) memperkaya perbendaharaan 

kosakata, dan (6) memupuk perkembangan kebaruan dan perkembangan. 

Sementara itu, Burn dkk. (dalam Rahim 2007:11-12) mengemukakan 

sembilan tujuan orang membaca. Tujuan membaca tersebut, yaitu (1) untuk 

kesenangan, (2) menyempurnakan membaca nyaring, (3) menggunakan strategi 

tertentu, (4) memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik, (5) mengaitkan 
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informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, (6) memperoleh 

informasi untuk laporan lisan atau tertulis, (7) mengkonfirmasikan atau menolak 

prediksi, (8) menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang 

diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajarai tentang 

struktur teks, (9) menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. 

Setiap individu memiliki tujuan membaca yang berbeda-beda, bergantung 

pada kebutuhan masing-masing kepentingan pembaca. Berdasarkan berbagai 

pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan membaca yaitu untuk 

menemukan informasi dari bahan bacaan yang dibacanya. Bahan bacaan  

menyesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan pembaca.  

2.2.1.3 Jenis-jenis Membaca 

Berkaitan dengan jenis-jenis membaca, Tarigan (1994:12-13) 

mengungkapkan bahwa berdasarkan ada atau tidaknya suara membaca dibagi 

menjadi menjadi dua jenis, yaitu membaca nyaring atau membaca bersuara dan 

membaca dalam hati.  

Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat 

bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau 

pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan 

seorang pengarang. Berbeda dengan membaca nyaring, membaca dalam hati 

hanya menggunakan ingatan visual (visual memory) yang melibatkan pengaktifan 

mata dan ingatan. Membaca jenis ini dibagi menjadi membaca ekstensif dan 

membaca intensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas. Objeknya 
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meliputi sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Membaca intensif 

adalah studi seksama, telaah isi penggunaan terperinci yang dilaksanakan di 

dalam kelas terhadap suatu tugas pada kegiatan membaca. 

Membaca ekstensif dibagi menjadi membaca survey (survey reading), 

membaca sekilas (skimming reading), dan membaca dangkal (superficial 

reading). Membaca survey yaitu mengenali bahan sebelum membacanya secara 

lengkap agar cepat menemukan bahan bacaan yang dibutuhkan. Membaca  sekilas 

(skimming) merupakan kegiatan membaca yang membuat mata kita bergerak 

dengan cepat, melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta 

mendapatkan informasi. Membaca dangkal (superficial reading) dilakukan demi 

kesenangan, bahasa bacaan tidak mendalam, membaca ringan yang mendatangkan 

kebahagiaan di waktu senggang. 

Membaca intensif dibagi menjadi membaca telaah isi (content study 

reading), dan membaca telaah bahasa (linguistic studi reading).  Membaca telaah 

isi (content study reading) menuntut adanya ketelitian, pemahaman, kekritisan 

serta terampil dalam menangkap ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Membaca 

telaah bahasa (linguistic studi reading) membaca untuk mengetahui bahasa pada 

yang lebih khusus. 

Membaca telaah isi (content study reading) dibagi menjadi membaca teliti, 

membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide.  Membaca teliti 

membaca keseluruhan dengan seksama untuk menentukan perincian-perincian 

penting. Membaca pemahaman  bertujuan untuk memahami isi bacaan.  Membaca 



 
 

 
 

 

 

32 

kritis yaitu membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, 

mendalam evaluasinya, serta analitis dan bukan hanya mencari kesalahan.  

Membaca ide adalah kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh serta 

memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. 

Membaca telaah bahasa mencakup membaca bahasa asing dan membaca 

sastra. Membaca bahasa bertujuan untuk memperbesar daya kata dan 

mengembangkan kosa kata.  Membaca sastra untuk menikmati keindahan sastra. 

Sependapat dengan Tarigan, Deni (2010) mengungkapkan bahwa membaca 

merupakan aktivitas yang kompleks. Berdasarkan ada tidaknya suara, Deni 

membagi membaca menjdi dua jenis yaitu membaca yang bersuara dan membaca 

tidak bersuara (membaca dalam hati).  Membaca yang bersuara yaitu suatu 

aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca 

bersama-sama orang lain. Jenis membaca ini meliputi membaca nyaring dan 

keras, membaca teknik, dan membaca indah. Sementara itu, membaca yang tidak 

bersuara (dalam hati), yaitu aktivitas membaca dengan mengandalkan ingatan 

visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Jenis membaca ini biasa 

disebut membaca dalam hati, yang mencakupi: membaca teliti, membaca 

pemahaman, membaca ide, membaca kritis, membaca telaah bahasa, membaca 

skimming, membaca cepat. 

Jenis membaca bersuara yang pertama adalah membaca nyaring dan keras, 

yakni suatu kegiatan membaca yang dilakukan dengan keras, dalam buku 

petunjuk guru bahasa Indonesia untuk SMA disebut membacakan. Membacakan 
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berarti membaca untuk orang lain atau pendengar, guna menangkap serta 

memahami informasi pikiran dan perasaan penulis atau pengarangnya. Membaca 

nyaring ini biasa dilakukan oleh guru, penyiar TV, penyiar radio, dan lain-lain. 

Selanjutnya yaitu membaca teknik, membaca jenis ini biasa disebut 

membaca lancar. Dalam membaca teknik, pembaca harus memperhatikan cara 

atau teknik membaca yang meliputi cara mengucapkan bunyi bahasa yang 

meliputi kedudukan mulut, lidah, dan gigi, cara menempatkan tekanan kata, 

tekanan kalimat dan fungsi tanda-tanda baca. Hal ini bertujuan agar dapat 

menimbulkan intonasi yang teratur, kecepatan mata yang tinggi, dan pandangan 

mata yang jauh. 

Selanjutnya adalah membaca indah. Membaca indah merupakan salah satu 

teknik membaca yang memperhatikan teknik membaca. Hampir sama dengan 

membaca teknik, membaca jenis ini memperlihatkan teknik membaca terutama 

lagu, ucapan, dan mimik membaca sajak dalam apresiasi sastra. 

Sementara itu, jenis membaca yang tidak bersuara yang pertama adalah 

membaca teliti. Membaca teliti yaitu membaca yang menuntut suatu pemutaran 

atau pembalikan pendidikan yang menyeluruh. Jenis yang kedua adalah membaca 

pemahaman, yaitu membaca yang penekanannya diarahkan pada keterampilan 

memahami dan menguasai isi bacaan. Membaca jenis inilah yang akan penulis 

kaji lebih dalam lagi. Selanjutnya adalah Membaca ide, yaitu membaca dengan 

maksud mencari, memperoleh serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada 

bacaan. Jenis membaca yang lain adalah membaca kritis, yaitu membaca yang 
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dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta 

analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan.  

Membaca telaah bahasa yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu membaca 

bahasa asing dan membaca sastra. Membaca bahasa asing yaitu kegiatan 

membaca yang tujuan utamanya adalah memperbesar daya kata dan 

mengembangkan kosa kata. Sementara itu, membaca sastra yaitu membaca yang 

bercermin pada karya sastra dari keserasian keharmonisan antara bentuk dan 

keindahan isi. 

Jenis lain dari membaca tidak bersuara adalah membaca sekilas (skimming). 

Membaca sekilas adalah cara membaca yang hanya untuk mendapatkan ide 

pokok. Sementara itu, membaca cepat adalah keterampilan memilih isi bahan 

yang harus dibaca sesuai dengan tujuan kita, yang ada relevansinya dengan kita, 

tanpa membuang-buang waktu untuk menekuni bagian-bagian lain yang tidak kita 

perlukan. 

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Satata (2010:1-2) membagi 

keterampilan membaca menjadi dua tingkatan, yaitu membaca tingkat dasar dan 

membaca tingkat lanjut. Membaca tingkat dasar adalah kemampuan menyuarakan 

lambing-lambang tulisan yang disampaikan penulisnya. Sementara itu, membaca 

tingkat lanjut adalah kemampuan memahami lambing-lambang tulisan yang 

diungkapkan penulisnya melalui sebuah bacaan. Satata kemudian membagi 

membaca tingkat lanjut menjadi membaca kritis, membaca cepat, membaca indah, 

membaca teknik, dan membaca intensif. 
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Uraian di atas menunjukkan berbagai jenis membaca menurut parv ahli. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses membaca dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu membaca bersuara dan membaca dalam hati. Salah satu 

jenis membaca dalam hati adalah membaca pemahaman.  

 

2.2.2 Membaca Pemahaman 

Teori mengenai keterampilan membaca pemahaman yang akan dibahas 

adalah pengertian membaca pemahaman, tujuan membaca pemahaman, dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman. Pembahasan mengenai 

teori tersebut adalah sebagai berikut. 

2.2.2.1 Pengertian Membaca Pemahaman 

Membaca pemahaman sering disebut juga membaca cermat atau membaca 

intensif. Menurut Tarigan (1994:56) membaca pemahaman adalah sejenis 

membaca yang merupakan rincian membaca intensif yang bertujuan memahami 

standar-standar atau norma kesusastraan; memahami resensi kritis; memahami 

drama tulis dan memahami pola-pola fiksi. Membaca pemahaman biasanya 

dilakukan dengan teknik membaca dalam hati.  

Membaca pemahaman pada hakikatnya adalah kegiatan membaca yang 

dimaksudkan untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu teks. 

Pemahaman suatu teks sangat bergantung beberapa hal. Salah satu yang perlu 

mendapatkan perhatian adalah keterampilan yang dimiliki oleh pembaca dalam 
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memahami teks yang dibaca. Tinggi rendahnya keterampilan membaca yang 

dimiliki pembaca akan sangat berpengaruh pada tingkay pemahaman pada teks 

yang dibaca (Depdiknas 2004:3). 

Menurut Mc Laughlin dan Allen (dalam Rahim 2007:3-4) menjelaskan 

bahwa prinsip-prinsip membaca yang didasarkan pada penelitian yang paling 

mempengaruhi pemahaman membaca. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu (1) 

pemahaman merupakan proses konstruktivis sosial, (2) keseimbangan 

kemahiraksaan adalah kerangka kerja kurikulum yang membantu perkembangan 

pemahaman, (3) guru membaca yang profesional (unggul) mempengaruhi belajara 

siswa, (4) pembaca yang baik memegang peranan yang strategis dan berperan 

aktif dalam proses membaca, (5) membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang 

bermakna, (6) siswa menemukan manfaat membaca yang berasal ari berbagai teks 

pada berbagai tingkat kelas, (7) perkembangan kosakata dan pembelajaran 

mempengaruhi pemahaman membaca, (8) pengikutsertaan adalah suatu faktor 

kunci pada proses pemahaman, (9) strategi dan keterampilan membaca bisa 

diajarkan, dan (10) Asesmen yang dinamis menginformasikan pembelajaran 

membaca pemahaman.    

Hakikat membaca adalah pemahaman. Teknik apa pun yang disarankan oleh 

para pakar linguis, pada akhirnya kita sebagai pelaku kegiatan membaca dituntut 

untuk bisa memahami isi bacaan yang dibaca. Kegiatan membaca yang tidak 

disertai pemahaman adalah sia-sia (Satata 2010:2). 
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca 

pemahaman adalah kegiatan membaca untuk memahami keseluruhan isi bacaan. 

Dalam membaca pemahaman, pembaca tidak hanya dituntut untuk memahami isi 

bacaan, tetapi juga dituntut untuk mengembangkan informasi yang didapatnya 

dengan pengalaman yang dialaminya. 

 

2.2.2.2 Tujuan Membaca Pemahaman  

Membaca pemahaman dimaksudkan untuk memahami makna yang 

terkandung dalam suatu teks. Tarigan (1994:56) mengungkapkan bahwa membaca 

pemahaman (reading for understanding) adalah salah satu jenis kegiatan 

membaca yang bertujuan untuk memahami: (1) standar-standar kesastraan 

(literary standars); (2) resensi kritis (critical review); (3) drama tulis (printed 

drama); (4) pola-pola fiksi (patterns of fiction) antara lain mencakup: unsur-unsur 

fiksi, jenis-jenis fiksi, perbedaan fiksi dan nonfiksi. Tujuan membaca pemahaman 

ada dua, yaitu untuk mencari dan memperoleh informasi yang mencakup isi serta 

untuk memahami isi bacaan. Secara khusus membaca pemahaman bertujuan 

untuk memperoleh perincincian-perincian, memperoleh ide utama, mengetahui 

urutan atau organisasi cerita, menyamaikan, menafsirkan atau mengelompokkan, 

untuk menilai dan mengevaluasi, dan yang terakhir untuk membandingkan atau 

mempertentangkan. 

Moesono (2002:6) mengungkapkan bahwa tujuan akhir dari membaca 

adalah pemahaman dari apa yang dibacanya, yaitu bagaimana seseorang mampu 
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membaca secara efektif dan efisien di dalam waktu yang singkat dicapai tingkat 

pemahaman yang tinggi serta diperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Dengan 

demikian, dalam proses membaca diperlukan suatu pemahaman yang tinggi dari 

pembacanya agar bisa memahami isi dari teks bacaan yang dibacanya. Moesono 

juga menambahkan bahwa untuk mencapai pemahaman yang optimal seperti itu 

ada beberapa kemampuan yang harus dikembangkan pada siswa, yaitu (1) siswa 

harus sudah mencapai keterampilan membaca (Reading Skills) yang terdiri atas 

kemampuan persepsi, kemampuan atensi, dan identifikasi kata, (2) keterampilan 

reading comperhension atau pemahaman membaca, (3) membekali siswa dengan 

keterampilan belajar, (4) memberi latihan membaca fluent dan speed (lancar dan 

cepat), dan (5) mengembangkan minat yang besar untuk membaca, memotivasi 

membaca, dan mengembangkan membaca untuk kesenangan pada siswa, yaitu 

unsur-unsur afektif dalam kegiatan membaca. 

Hampir sama dengan pendapat sebelumnya, Nurhadi (2004:11-14) 

merumuskan tujuan membaca pemahaman yaitu untuk memperoleh isi tentang 

studi (telaah ilmiah). Hal ini menunjukkan bahwa proses membaca bertujuan 

untuk memperoleh informasi untuk keperluan studi atau belajar. Membaca 

memiliki tujuan untuk memahami secara detail dan menyeluruh isi buku, 

menangkap ide pokok atau gagasan utama buku secara tepat, dan mendapatkan 

informasi mengenai sesuatu.   

Membaca untuk memahami bacaan tidaklah sulit, berikut langkah-langkah 

yang digunakan dalam memahami bacaan. Langkah pertama, yaitu membaca 

bacaan dengan cepat untuk menemukan hal-hal yang dianggap penting. 
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Kemudian, beri tanda garis bawah pada bagian yang dianggap penting. langkah 

berikutnya adalah baca kembali dengan teliti agar dapat memahami bacaan 

dengan baik (Depdiknas 2004:23). 

Uraian di atas menunjukkan berbagai tujuan membaca pemahaman 

seseorang. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa tujuan membaca 

pemahaman adalah untuk memperoleh informasi yang terdapat dalam bahan 

bacaan. Dalam membaca pemahaman, pembaca tidak hanya memperoleh 

pemahaman tetapi juga informasi secara keseluruhan dan mendetail dari bahan 

bacaan. 

 

2.2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Membaca Pemahaman 

Pemahaman pada isi bacaan tidak terlepas dari faktor yang 

mempengaruhinya. Hardjasujana (1996:60) menjelaskan bahwa terdapat lima hal 

pokok yang mempengaruhi proses sebuah pemahaman wacana, yaitu latar 

belakang pengalaman, kemampuan berbahasa, kemampuan berpikir, tujuan 

membaca, dan berbagai afeksi seperti motivasi, sikap, minat, keyakinan, dan 

perasaan. Kelima hal tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain.  

Hampir sama dengan pendapat sebelumnya, William (dalam Hardjasujana 

dan Mulyati 1996:61) memberikan komentar bahwa faktor yang mempengaruhi 

membaca pemahaman yaitu ketidaktahuan akan bahasa. Ketidaktahuan akan 

bahasa dapat menghalangi pemahaman pembaca. Apabila pembaca tidak 

mengetahui dan mengerti bahasa pada bahan bacaan maka pembaca tidak akan 
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dapat menangkap makna atau pesan yang disampaikan oleh penulis kepada 

pengarang. Hal ini berhubungan dengan keterbacaan wacana. Pembaca akan 

kesulitan memahami materi bacaan yang disajikan dengan bahasa yang sulit 

dipahami. Keterbacaan tidak hanya bergantung pada bahan teks, tetapi juga 

bergantung pada pengetahuan pembaca tentang isi teks serta bagaimana ketekunan 

dan ketajaman membacanya. 

Sementara itu, Wainwright (2006:44-45) mengungkapkan bahwa terdapat 

tiga cara untuk meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang terhadap 

bacaan. Cara yang pertama, yaitu dengan cara membaca materi bacaan dengan 

tema luas dan beragam. Dalam hal ini keragaman lebih penting dibandingkan 

dengan jumlah. Kedua, melalui kegiatan diskusi. Melalui kegiatan diskusi 

seseorang dapat mengetahui bahwa pemahamannya terhadap sesuatu dapat 

disetujui secara langsung atau ditolak. Dengan demikian, melalui kegiatan diskusi 

pemahaman orang tersebut akan lebih baik dari sebelumnya. Ketiga, melalui tes, 

dengan mengerjakan tes atau latihan soal maka kemampuan memahami suatu 

bacaan dapat meningkat. Hal ini dikarenakan buku latihan yang digunakan untuk 

tes telah disusun secara bertahap dengan tingkat kesulitan yang semakin tinggi.  

Berbeda dengan pendapat di atas, Rahmawati (2010) memiliki pendapat 

bahwa situasi sekitar pembaca berpengaruh terhadap kegiatan membaca 

pemahaman seseorang. Suatu kegiatan reseptif menelaah isi teks bacaan 

memerlukan situasi lingkungan yang tenang. Keadaan yang tenang akan membuat 

pembaca lebih mudah mengenali setiap lambang bunyi, memberi makna dan 

dapat menanggapi isi bacaan dengan cepat. Hal lain yang perlu diperhatikan 
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dalam membaca pemahaman adalah bahan bacaan. Bahan bacaan yang memiliki 

tingkat kesukaran tinggi akan menjadi kendala bagi pembaca dalam memahami 

bahan bacaan. Sebaliknya, siswa akan dapat memahami secara baik bahan bacaan 

yang tergolong mudah. Oleh karena itu, bahan bacaan yang akan disajikan 

hendaklah dipilih yang memiliki tingkat keterbacaan tinggi, bentuk kalimatnya 

efektif, tidak ada unsur asing yang tidak perlu, dan memiliki pola penalaran yang 

runtut. 

Aspek lain yang juga berpengaruh dalam membaca pemahaman adalah 

kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai tingkat 

kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya. Kondisi organ tubuh yang 

lemah, apalagi bila disertai pusing-pusing kepala dapat menurunkan kualitas ranah 

cipta  (kognitif) sehingga materi yang dibaca kurang atau tidak berbekas. Kondisi 

organ-organ khusus siswa, seperti tingkat kesehatan indra penglihat juga sangat 

mempengaruhi kemampuan menyerap informasi dan pengetahuan. 

Aspek lain yang tidak dapat diabaikan adalah aspek keluasan wawasan, 

tingkat kecerdasan, sikap, bakat, minat, dan motivasi. Aspek-aspek ini dapat 

memberikan kontribusi yang baik terhadap tingkat ketrampilan membaca 

pemahaman. Dengan kata lain dapt disimpulkan bahwa bahwa membaca 

pemahaman mempunyai tingkatan yang bervariasi dari tidak mengerti sampai 

mengerti secara lengkap. Ketrampilan membaca pemahaman dipengaruhi oleh 

inputnya. Seperangkat data, keterangan, dan bahan-bahan bahasa yang 

didapatkannya adalah input yang dapat digunakan untuk melewati beberapa aspek 

membaca. Faktor intern dan ekstern lain juga mempengaruhinya. 
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Kemampuan membaca pemahaman tiap orang berbeda-beda. Terdapat 

berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan membaca 

pemahaman seseorang. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kemampuan membaca pemahaman seseorang adalah tujuan 

membaca, latar belakang pengalaman pembaca, minat, serta ketekunan pembaca.  

 

2.2.3 Model Pembelajaran Word Square 

Word square merupakan sejumlah kata yang disusun dalam kotak, sehingga 

kata-kata tersebut dapat dibaca ke depan dan ke belakang. Menurut Laurence 

Urdang (1968) word square is a set of words such that when arranged one 

beneath another in the form of a square the read a like horizontally, artinya word 

square adalah sejumlah kata yang disusun satu di bawah yang lain dalam bentuk 

bujur sangkar dan dibaca secara mendatar dan menurun. Hal ini menunjukkan 

bahwa word square merupakan kumpulan dari kata yang disusun dalam bentuk 

persegi.  

Model word square merupakan model yang dibuat dengan mengurutkan 

pertanyaan sesuai dengan pengertian penting (Subkonsep). Penggunaan word 

square memerlukan pengetahuan dasar siswa maka sebelum menggunakannya 

siswa harus membaca materi yang akan disampaikan oleh guru, sehingga word 

square ini dapat melatih siswa untuk memanfaatkan buku-buku sumber dan 

terlatih untuk belajar mandiri. Langkah-langkah membuat word square adalah 

sebagai berikut: (1) menentukan topik sesuai konsep atau subkonsep, (2) 
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menuliskan kembali kata-kata kunci sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, (3) 

menuliskan kata-kata kunci dimulai dengan kata yang terpanjang, (4) membuat 

kotak-kotak word square, (5) mengisikan kata-kata pada word square, dan (6) 

menambahkan huruf pengisian kotak kata kosong secara acak (Anonim 1991). 

Sementara itu, Saptono (2003) mengungkapkan bahwa terdapat empat 

langkah dalam menyusun word square. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai 

berikut. Pertama, siswa diarahkan untuk mempelajari topik tertentu yang akan 

disampaikan. Selanjutnya, siswa disuruh menentukan istilah dalam word square 

yang relevan dengan topik yang telah dipelajari, Berikutnya yaitu, siswa 

memberikan penjelasan tentang kata yang ditemukan informasi dari siswa tentang 

kata tersebut sebanyak-banyaknya digali oleh guru. Langkah keempat, yaitu siswa 

diberi variasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran. 

Hampir sama dengan Saptono, Suyatno (2009) mengungkapkan bahwa 

langkah-langkah alam word square, yaitu sebagai berikut. Pertama, 

menyampaikan materi sesuai kompetensi. Selanjutnya, guru membagikan lembar 

kegiatan sesuai contoh. Ketiga, yaitu meminta siswa untuk menjawab soal, 

kemudian mencoret huruf dalam kotak sesuai jawaban. Langkah terakhir adalah 

memberikan poin setiap jawaban dalam kotak. Pemberian contoh pada 

pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan memudahkan dan memberikan 

gambaran pada siswa tentang penggunaan model word square dalam 

pembelajaran.  



 
 

 
 

 

 

44 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Widodo (2009) yang menjelaskan 

bahwa word square merupakan model pembelajaran yang memadukan 

kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokan jawaban 

pada kotak-kotak jawaban. Berbeda dengan teka-teki silang, jawaban yang 

tersedia dalam kotak huruf disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan 

dengan sembarang huruf penyamar atau pengecoh. Tujuan pemberian huruf 

pengecoh bukan untuk mempersulit siswa, namun untuk melatih sikap teliti dan 

kritis siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa word square merupakan 

suatu model pembelajaran yang menggunakan kotak-kotak huruf sebagai media 

dalam pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dalam model ini pun telah 

ditentukan. Kotak-kotak huruf tersebut berisi jawaban dari soal yang disajikan 

pada siswa. Pemberian huruf tambahan berfungsi sebagai pengecoh,  sehingga 

siswa lebih teliti dalam menjawab soal. 

 

2.2.4 Pembelajaran Membaca Pemahaman dengan Model Pembelajaran 

Word Square 

Pembelajaran membaca pemahaman merupakan pembelajaran yang 

membantu siswa untuk memahami isi dari teks yang dibaca. Pada penerapan 

pembelajaran keterampilan membaca dengan model word square, siswa dituntut 

untuk mampu menjawab pertanyaan soal yang berhubungan dengan isi teks. 

Pembelajaran membaca pemahaman pada penelitian ini dilaksanakan dengan 
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menggunakan model pembelajaran word square sebagai upaya untuk 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis argumentasi. Sebagai sebuah 

model, pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square memiliki 

empat komponen, yaitu sintaks, sistem sosial, peran guru, dan sarana pendukung. 

Penjelasan mengenai empat hal tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Sintaks 

Pembelajaran membaca pemahaman dengan model pembelajaran word 

square dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu tahap pendahuluan, inti, dan 

penutup. Tahap inti dibagi lagi ke dalam tahap eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. Langkah-langkah tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 

Tahap pendahuluan, pada pembelajaran membaca melalui model word 

square kegiatan awal pembelajaran dimulai dengan guru memberikan apersepsi 

kepada siswa. Guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan 

dilaksanakan serta manfaat yang akan diperoleh oleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan motivasi agar siswa bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran.  

Tahap inti, (1) eksplorasi; guru menjelaskan tentang membaca pemahaman 

dengan model word square. Guru kemudian memperlihatkan media word square 

yang akan digunakan untuk menjawab soal pada siswa. Selanjutnya, guru 

meminta pendapat siswa mengenai media yang ditampilkan, kemudian 

memberikan contoh secara langsung membaca pemahaman dengan model word 

square, (2) elaborasi; siswa membentuk kelompok. Guru kemudian memberikan 
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teks bacaan pada masing-masing kelompok. Selanjutnya, siswa membaca 

pemahaman teks dan mengerjakan soal menggunakan media word square secara 

berkelompok. Soal dikerjakan bersama-sama dengan cara berdiskusi, (3) 

konfirmasi; setelah siswa selesai mengerjakan soal, guru meminta perwakilan dari 

masing-masing kelompok untuk maju ke depan membacakan jawaban dari soal 

yang telah ditemukan. 

Tahap penutup; guru bersama siswa melakukan simpulan, refleksi, 

mengevaluasi, dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Guru kemudian memberikan motivasi pada siswa agar siswa rajin membaca. 

Motivasi bertujuan untuk memberikan semangat pada siswa. 

2) Sistem Sosial 

Sistem sosial yang ada dalam pembelajaran ini adalah keterlibatan guru, 

siswa, sekolah, serta masyarakat umum. Guru pada hakikatnya berperan sebagai 

fasilitator, sedangkan siswa berkedudukan sebagai subjek pembelajaran sehingga 

siswa memiliki kebebasan untuk mencari informasi atau pengetahuan yang dapat 

membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Sedangkan masyarakat umum dan 

komponen di luar sekolah dapat dijadikan sebagai objek sasaran yang dapat 

membantu siswa meningkatkan keterampilan siswa. Pada saat proses pemodelan, 

guru dan siswa terlibat dalam kegiatan memahami teknis pelaksanaan sebelum 

siswa melakukan unjuk kerja. Pada bagian tertentu, kegiatan dilakukan secara 

kelompok dan pada bagian lain, siswa harus menyelesaikan persoalan secara 

individu. Siswa mengerjakan soal latihan secara berkelompok. Hal ini 
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memudahkan siswa untuk berdiskusi, berbagi pendapat, dan guru dapat 

membimbing dengan memberikan saran dan arahan. Pada saat siswa sudah 

berlatih dan telah mengerti teknis menjawab pertanyaan soal, maka prinsip kerja 

sama sudah tidak lagi digunakan. Siswa harus membaca teks dan menjawab 

pertanyaan soal secara individu. 

3) Peran Guru 

Selama proses pembelajaran membaca pemahaman dengan model word 

square, guru bertperan sebagai model, fasilitator, konsultan, dan motivator bagi 

siswa. Guru melakukan pemodelan secara klasikal. Guru merangsang siswa 

dengan topik yang dekat dengan kehidupan siswa. Pada siswa mulai kesulitan 

untuk memahami isi teks yang dibaca,  guru memberikan bimbingan kepada siswa 

untuk memahami pesan yang terdapat di dalam teks. Selain itu, guru juga bisa 

bertindak sebagai instruktur dengan cara memberikan motivasi dan arahan pada 

siswa untuk mengembangkan keterampilan membaca dan menyukai kegiatan 

membaca.  

4) Sarana Pendukung  

Sarana pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran 

membaca pemahaman dengan model word square adalah menggunakan media 

word square dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan media word square dalam 

pembelajaran ini diharapkan dapat mempermudah siswa dalam menjawab soal 

dan memahami isi bacaan. Selain itu, sarana dan prasarana yang dapat 

mendukung dalam pelaksanaan pembelajaran adalah perpustakaan yang telah ada 
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di sekolah. Dengan adanya perpustakaan siswa dapat mengakses beberapa sumber 

informasi dari internet dan buku atau referensi yang telah ada. Siswa juga dapat 

melatih kemampuan membaca di perpustakaan. 

Model pembelajaran word square merupakan salah satu alternatif dalam 

proses pembelajaran membaca pemahaman di kelas. Permainan yang terkandung 

dalam model word square akan dapat menimbulkan ketertarikan pada siswa. 

Latihan yang dilakukan secara intensif akan membantu siswa untuk dapat lebih 

memahami isi bacaan secara tepat. Model ini memungkinkan siswa untuk lebih 

santai dalam kegiatan belajar sehingga siswa belajar dengan perasaan senang.  

2.3 Kerangka Berpikir 

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang penting 

untuk dipelajari. Dengan membaca, pengetahuan akan bertambah serta dapat 

mengetahui informasi yang sedang berkembang. Keterampilan membaca tidak 

diperoleh seseorang secara alami, tetapi harus melalui proses. Kemampuan 

membaca seseorang dapat ditingkatkan melalui latihan.  

Pembelajaran keterampilan membaca pemahaman akan membantu siswa 

untuk memahami informasi yang terdapat dalam sumber bacaan. Salah satu 

keterampilan membaca yang harus dikuasai siswa kelas III SD adalah 

keterampilan membaca pemahaman. Dalam kompetensi ini, siswa diharapkan 

dapat menjawab pertanyaan teks agak panjang (150-200 kata) dengan tepat. 

Dalam penerapannya, siswa sering mengalami kesulitan untuk memahami bacaan 

dan menjawab soal. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian sebagai upaya 



 
 

 
 

 

 

49 

meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca pemahaman melalui model 

pembelajran word square. Penggunaan word square diharapkan dapat menarik 

minat siswa dan memudahkan siswa dalam menjawab soal bacaan. Dalam hal ini, 

peran guru sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Model pembelajaran word square sangat sesuai untuk diterapkan dalam 

pembelajaran membaca pemahaman teks bacaan siswa kelas III SD. Hal ini 

karena model word square memiliki langkah-langkah pembelajaran yang 

sederhana dan mudah diikuti oleh siswa. Selain itu, media kotak kata yang 

digunakan dalam model word square merupakan sesuatu yang baru bagi siswa 

sehinggga bisa mampu menarik perhatian siswa. Dengan menerapkan model word 

square sebagai model pembelajaran yang baru, dapat memberikan kondisi belajar 

aktif kepada siswa. Melalui penerapan model word square, siswa akan mengalami 

proses belajar mengajar yang bermakna, yaitu proses belajar secara aktif untuk 

menemukan jawaban dari soal yang disajikan. Selain itu, siswa juga akan 

memaknai teks bacaan untuk menemukan jawaban yang tepat.  

Model pembelajaran word square dipilih oleh penulis karena model ini 

mengandung unsur permainan, sehingga siswa tidak merasa jenuh atau bosan saat 

mengikuti pembelajaran. Hal ini sesuai dengan siswa kelas III SD yang masih 

dalam usia bermain. Dengan menggunakan model pembelajaran word square, 

maka siswa akan terpacu untuk menemukan jawaban yang telah ada di dalam 

bacaan. Jawaban tersebut berkaitan dengan teks bacaan sehingga akan terjadi 

pemahaman yang sama mengenai teks bacaan yang dibaca oleh siswa dengan isi 



 
 

 
 

 

 

50 

jawaban dari soal yang disajikan. Siswa akan menganalisis keseluruhan isi bacaan 

sehingga siswa dapat memahami isi bacaan.  

Penggunaan model word square dalam pembelajaran juga dapat membantu 

kegiatan agar dapat berpikir untuk menemukan jawaban dari soal, siswa dapat 

mendiskusikannya secara berkelompok, sehingga bisa memecahkan masalah 

untuk dibahas dalam kelas secara keseluruhan. Dalam hal ini guru mendampingi 

siswa untuk mengawasi kegiatan siswa dan menyamakan pemahaman siswa 

mengenai isi bacaan. Hal ini memungkinkan semua siswa dapat memiliki 

pemahaman yang sama mengenai isi bacaan. Materi pembelajaran dalam 

kompetensi ini tidak hanya terbatas buku teks atau teks bacaan saja, tetapi juga 

dapat berasal dari majalah anak, artikel internet, serta sumber lain yang masih 

berhubungan dan dekat dengan kehidupan siswa.   

Peneliti mengharapkan siswa memberikan respon yang positif pada 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square. Respon yang 

diharapkan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran word square dalam 

pembelajaran keterampilan membaca pemahaman, pembelajaran akan lebih 

menyenangkan dan nilai siswa dapat meningkat sesuai dengan target yang 

diharapkan. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teoretis dan kerangka berpikir, hipotesis tindakan 

pada penelitian ini adalah dengan menerapkan pembelajaran membaca 
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pemahaman menggunakan model word square, maka proses pembelajaran 

membaca pemahaman pada siswa kelas III SD Negeri Harjowinangun 1 

Kabupaten Grobogan akan lebih efektif, keterampilan membaca pemahaman akan 

meningkat, dan terjadi perubahan perilaku ke arah yang positif.  

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain  penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Bentuk 

penelitian ini adalah kolaboratif, sehingga terjadi kolaborasi antara peneliti dan 

guru. Penelitian ini akan dilakukan melalui dua tahapan atau dua siklus. Setiap 

siklus terdiri atas empat tahap,  yaitu  perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi. Setelah dilakukan refleksi terhadap proses tindakan biasanya muncul 

permasalahan yang perlu diperhatikan oleh guru maupun siswa.  

Siklus I bertujuan untuk mengetahui keterampilam membaca pemahaman 

siswa dalam tindakan awal dan sebagai refleksi untuk melakukan siklus II. 
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Sementara itu, siklus II merupakan perbaikan dari siklus I yang bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa setelah 

dilakukan perbaikan terhadap proses pembelajarkan yang didasarkan pada refleksi 

siklus I. Rancangan penelitian tersebut digambarkan pada bagan berikut. 

 

  

 

Bagan 1. Desain Penelitian Tindakan Kelas 

Keterangan: 

P1 : Perencanaan Siklus I  T : Tindakan 

P2 : Perencanaan Siklus II  R : Refleksi 

O : Observasi 

 

Berdasarkan bagan tersebut, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini 

dilaksanakan melalui dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Masing-masing siklus 

terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Observasi awal dilakukan sebelum melaksanakan keempat tahap tersebut. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi siswa selama melaksanakan 

pembelajaran di kelas, serta untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan siswa 

dalam pembelajaran. Selain itu, peneliti dan siswa dapat saling mengenal sehingga 
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penelitian yang akan dilakukan dapat berlangsung dengan lancar. Sebelum 

penelitian tindakan siklus I dilaksanakan, peneliti melakukan tes awal untuk 

mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa dalam membaca pemahaman. Hasil 

tes awal digunakan sebagai nilai awal atau nilai prasiklus untuk dibandingkan 

dengan nilai siklus I dan siklus II, sehingga dapat ditentukan kriteria standar 

ketuntasan membaca pemahaman untuk menjawab pertanyaan. 

 

 

3.1.1 Prosedur Penelitian Siklus I 

Prosedur penelitian siklus I mencakup perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. Penjelasan mengenai keempat hal tersebut adalah sebagai berikut. 

 

3.1.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan rencana kegiatan untuk menentukan 

langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah. 

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah persiapan. Peneliti melakukan 

persiapan dengan menyusun rencana pembelajaran membaca pemahaman dengan 

model pembelajaran word square. Selain itu, peneliti menyiapkan soal yang akan 

diujikan melalui lembar soal. Selanjutnya, peneliti menyiapkan teks bacaan yang 

akan digunakan sebagai bahan pada pembelajaran membaca pemahaman dan 

menyusun teks tersebut dalam bentuk word square. Materi membaca pemahaman 

dan menjawab pertanyaan teks juga dipersiapkan. Langkah berikutnya, peneliti 
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menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar deskripsi perilaku ekologis, 

pedoman catatan harian guru dan siswa, pedoman wawancara, pedoman 

sosiometri, dan dokumentasi foto. Peneliti kemudian mengonsultasikan seluruh 

rencana yang telah dipersiapkan kepada dosen pembimbing dan guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia yang bersangkutan. Sebelum melaksanakan tindakan, 

peneliti berkoordinasi dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai 

kegiatan pembelajaran membaca pemahaman dengan menggunakan model word 

square yang akan dilaksanakan. Selain itu, guru tersebut juga dilibatkan sebagai 

pengamat dan ikut menilai kompetensi membaca pemahaman. 

3.1.1.2 Tindakan 

Tindakan mengacu pada rencana pembelajaran yang telah ditetapkan, yaitu 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square. Tindakan 

dilakukan dalam dua pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas tiga tahap, yaitu 

pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kegiatan inti terdiri atas eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Uraian mengenai tahap tindakan pada siklus I adalah 

sebagai berikut. 

1) Pertemuan Pertama 

Tahap  pendahuluan, pada kegiatan ini siswa dikondisikan agar siap 

mengikuti pembelajaran. Peneliti melakukan apersepsi melalui tanya jawab 

dengan siswa mengenai tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, 

serta manfaat yang akan diperoleh siswa setelah melaksanakan pembelajaran. 

Selanjutnya, siswa diberi motivasi untuk meningkatkan keterampilan membaca.  
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Tahap inti; (1) eksplorasi; peneliti memberikan menjelaskan tentang 

membaca pemahaman, cara menjawab soal tentang isi teks, dan menyusun 

pertanyaan tentang isi teks. Selanjutnya, siswa diberi penjelasan mengenai 

membaca pemahaman dengan model word square. Peneliti kemudian 

memperlihatkan media word square yang akan digunakan untuk menjawab soal 

pada siswa. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengungkapkan pendapat mengenai 

media yang ditampilkan. Langkah berikutnya, siswa diperlihatkan contoh secara 

langsung penggunaan word square dalam membaca pemahaman teks bacaan, 

(2)elaborasi; siswa membentuk kelompok. Selanjutnya, teks bacaan dibagikan 

pada masing-masing siswa. Siswa membaca pemahaman teks. Langkah 

berikutnya, siswa berdiskusi untuk menjawab soal berkaitan dengan isi teks 

menggunakan media word square. peneliti membimbing siswa saat berdiskusi 

untuk menjawab soal, agar siswa memperoleh pemahaman yang benar mengenai 

isi bacaan, (3) konfirmasi; setelah selesai mengerjakan soal, salah satu perwakilan 

siswa dari masing-masing kelompok  diminta maju ke depan kelas untuk 

membacakan hasil pekerjaan. Peneliti dan siswa lain kemudian memberikan 

komentar tentang hasil pekerjaan siswa. 

Tahap penutup, pada tahap ini peneliti bersama siswa melakukan refleksi, 

evaluasi, dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Peneliti 

kemudian menanyakan kesulitan-kesulitan yang ditemukan oleh siswa saat 

mengikuti pembelajaran. Siswa diberi masukan untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan tersebut. Selanjutnya, siswa diberi tugas untuk membuat pertanyaan dari 
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teks yang telah dibagikan secara individu. Siswa kemudian diberi motivasi agar 

lebih giat berlatih membaca.  

 

2) Pertemuan Kedua 

Pada tahap pendahuluan, siswa dikondisikan agar siap mengikuti 

pembelajaran. Peneliti melakukan apersepsi melalui tanya jawab dengan siswa 

tentang tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan manfaat yang 

akan diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Siswa juga 

dimotivasi untuk dapat membaca pemahaman dengan lebih baik lagi pada 

pertemuan kedua ini karena sudah memiliki pengalaman membaca pemahaman 

dan memiliki bekal informasi-informasi faktual yang sesuai topik. 

Pada tahap inti, (1) eksplorasi; siswa diingatkan kembali (rehersial) tentang 

topik yang telah dibahas pada pertemuan yang lalu serta tugas yang telah 

diberikan, yaitu menyusun pertanyaan tentang isi teks secara individu. Siswa 

membuka kembali catatan mengenai membaca pemahaman teks. Peneliti 

menanyakan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa terutama pada saat menyusun 

pertanyaan tentang isi teks. Peneliti mengingatkan siswa untuk memperhatikan 

aspek-aspek dalam menjawab soal dan menyusun pertanyaan tentang isi teks, (2) 

elaborasi; siswa membentuk kelompok. Setelah itu, siswa diminta untuk 

memperhatikan word square yang telah dikerjakan pada pertemuan sebelumnya. 

Siswa berdiskusi menyusun pertanyaan tentang isi teks. Peneliti membimbing 

siswa dalam kegiatan diskusi dan memberi masukan kepada siswa untuk 
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mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. Setelah selesai menyusun 

pertanyaan, siswa membuat jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat dalam 

bentuk word square. Selanjutnya, siswa diberi sebuah teks bacaan yang berbeda 

dengan pertemuan sebelumnya. Siswa membaca pemahaman teks tersebut dan 

mengerjakan soal yang berkaitan dengan isi teks secara individu, (3) konfirmasi; 

setelah siswa selesai menyusun pertanyaan dan membuat jawaban, siswa yang 

ditunjuk oleh anggota kelompoknya mewakili kelompok mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. Siswa lain memberi tanggapan, komentar, dan penilaian.  

Tahap penutup, peneliti bersama siswa melakukan refleksi dan 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Peneliti menanyakan 

kesulitan-kesulitan yang masih dialami siswa dalam kegiatan pembelajaran 

membaca pemahaman teks dengan model word square. Selanjutnya, siswa 

diminta berpendapat tentang topik yang akan disajikan dan dibahas pada 

pertemuan siklus II. Hal ini dilakukan untuk mengetahui topik yang diminati 

siswa, sehingga peneliti dapat menyesuaikan teks yang tepat dan membuat siswa 

senang serta semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Siswa juga 

dimotivasi agar melakukan latihan membaca pemahaman dan latihan untuk 

menjawab soal. Pada akhir pembelajaran, peneliti memberikan penguatan kepada 

siswa.  

Setelah melaksanakan pembelajaran siklus I, peneliti menulis deskripsi 

perilaku ekologis dengan dibantu rekan sejawat yang ikut mengamati proses 

pembelajaran untuk mengetahui perilaku siswa selama melaksanakan 

pembelajaran membaca pemahaman dengan dengan model pembelajaran word 
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square. Peneliti juga menulis catatan harian dan juga meminta siswa menulis 

catatan harian. Catatan harian yang ditulis peneliti digunakan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan pelaksanaan pembelajaran membaca dengan model word 

square. Sementara itu, catatan harian siswa digunakan peneliti untuk mengetahui 

kesan siswa terhadap membaca dengan model word square. Setelah itu, peneliti 

melakukan wawancara dengan beberapa responden atau siswa yang mendapat 

nilai tertinggi, nilai cukup, dan nilai terendah. Siswa juga diminta untuk mengisi 

lembar sosiometri untuk memperoleh data tentang siswa yang disukai dan tidak 

disukai, serta siswa yang aktif dan tidak aktif selama kegiatan diskusi kelompok. 

Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti atas bantuan teman sejawat 

mendokumentasikan kegiatan pembelajaran membaca pemahaman dengan model 

word square. 

3.1.1.3 Observasi 

Peneliti mengamati kegiatan siswa selama penelitian berlangsung sampai 

akhir pembelajaran. Observasi adalah mengamati hasil atau dampak dari tindakan-

tindakan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman dengan 

model pembelajaran word square. Observasi dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Sasaran observasi meliputi keaktivan siswa dalam 

mengikuti dan memperhatikan penjelasan dari guru, keaktivan siswa dalam 

bertanya dan berkomentar tentang materi yang dijelaskan, keaktifan siswa 

terhadap pembelajaran membaca pemahaman, kemampuan siswa dalam 

menjawab soal dalam waktu yang sudah ditentukan, serta keaktivan siswa dalam 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan guru di kelas. 



 
 

 
 

 

 

59 

Sebelumnya peneliti menyiapkan lembar observasi yang dijadikan pedoman 

pembuatan data. Lembar observasi yang dilakukan peneliti, yaitu (1) deskripsi 

perilaku ekologis yang digunakan untuk mengetahui perilaku-perilaku siswa 

selama proses pembelajaran langsung; (2) catatan harian dilakukan setelah proses 

pembelajaran selesai untuk memperoleh data secara jujur dan objektif dari guru 

dan siswa tentang kekurangan dan kelebihan materi, model pembelajaran, dan 

media pembelajaran yang digunakan peneliti; (3) sosiometri yang digunakan 

untuk meneliti hubungan sosial siswa dalam kelompok diskusi; (4) wawancara 

digunakan untuk memperoleh data tentang respon siswa terhadap materi, model 

pembelajaran, dan media pembelajaran yang telah disampaikan oleh peneliti; (5) 

dokumentasi foto yang memuat rekaman segala perilaku  siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Dalam melakukan penelitian, peneliti dibantu oleh 

guru mata pelajaran Bahasa Indonesia.  

Proses observasi segera direkam dalam benak peneliti dengan membuat 

catatan-catatan khusus mengenai perilaku-perilaku yang telah terjadi selama 

pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil pekerjaan siswa 

dan perilaku positif atau perilaku negatif terhadap materi membaca pemahaman 

dengan model word square. 

 

3.1.1.4 Refleksi 

Tahap refleksi, peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil 

atau dampak pembelajaran membaca pemahaman tersebut. Refleksi dilakukan 
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dengan menganalisis hasil tes dan nontes siklus I. Kegiatan ini dilakukan untuk 

hasil dari pelaksanaan. Jika hasil tes tersebut belum memenuhi nilai target yang 

telah ditentukan maka akan dilakukan tindakan siklus II. Permasalahan pada 

siklus I dicari pemecahannya, sedangkan kelebihannya dipertahankan untuk 

ditingkatkan pada siklus II. Berdasarkan hasil refleksi ini, peneliti dapat 

melakukan perbaikan terhadap rencana awal tes untuk siklus II.  

 

3.1.2 Prosedur Penelitian Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. Pada 

tahap ini tindakan dilaksanakan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang 

terjadi pada siklus I agar hasil pembelajaran meningkat dan mencapai target yang 

telah ditentukan. Pada tahap ini peneliti memperbaiki rencana dan tindakan yang 

berdasarkan refleksi pada siklus I. 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, peneliti kemudian menyusun 

perencanaan sebagai berikut; (1) menyusun rencana pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square, (2) menyiapkan media pembelajaran 

yang sesuai topik, (3) menyiapkan materi pembelajaran membaca pemahaman, (4) 

menyiapkan perbaikan instrumen penelitian berupa lembar penilaian, lembar 

deskripsi perilaku ekologis, lembar catatan harian guru dan siswa, pedoman 

sosiometri, dan pedoman wawancara, dan (5) mengonsultasikan rencana yang 
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telah disiapkan kepada dosen pembimbing dan guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia yang bersangkutan. Peneliti juga berkoordinasi dengan guru tentang 

rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan agar pembelajaran membaca 

pemahaman pada siklus II dapat berlangsung dengan baik dan lancar sehingga 

hasil yang dicapai sesuai dengan target. Rencana disusun semaksimal mungkin 

sebagai upaya penyempurnaan dan perbaikan rencana sebelumnya. Perbaikan 

rencana pada siklus II ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah dan 

kekurangan-kekurangan pada siklus I sehingga hasil pembelajaran membaca 

pemahaman pada siklus II dapat meningkat. 

 

3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan pada siklus II dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah 

disiapkan oleh peneliti sebagai upaya memperbaiki tindakan sebelumnya dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. Tindakan siklus II dilaksanakan dalam dua 

pertemuan. Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan pada masing-

masing pertemuan yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kegiatan inti 

terdiri atas eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Berikut ini penjelasan mengenai 

langkah-langkah tindakan siklus II. 

1) Pertemuan Pertama 

Pada tahap pendahuluan, siswa dikondisikan untuk siap mengikuti proses 

pembelajaran. Peneliti mengawali tindakan dengan memberi pertanyaan umpan 

balik mengenai kemudahan dan kesulitan yang dialami siswa dan hasil 
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pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square pada siklus I. 

Kemudian peneliti menegaskan kembali tentang penggunaan word square dalam 

pembelajaran membaca pemahaman. Peneliti bertanya jawab dengan siswa 

mengenai tujuan dan manfaat yang akan diperoleh setelah melaksanakan 

pembelajaran. Pada siklus II ini, siswa juga dimotivasi agar lebih bersungguh-

sungguh dalam melaksanakan pembelajaran membaca pemahaman.  

Pada tahap inti, (1) eksplorasi; peneliti memberi pertanyaan umpan balik 

mengenai topik bacaan  pada pertemuan sebelumnya dan menghubungkannya 

dengan topik yang akan diulas pada pertemuan ini. Topik yang diulas pada 

pertemuan ini adalah topik yang dipilih peneliti sesuai dengan masukan siswa 

pada pertemuan sebelumnya. Peneliti memberikan pemecahan kesulitan yang 

dirasakan siswa dalam membaca pemahaman pada pertemuan sebelumnya. Siswa 

diberi penjelasan secara intensif tentang hal-hal yang belum dipahami. Peneliti 

juga mengingatkan siswa untuk memperhatikan aspek-aspek dalam membaca 

pemahaman, serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjawab dan 

menyusun pertanyaan tentang isi teks, (2) elaborasi; siswa membentuk kelompok. 

Setelah itu, siswa diberi sebuah teks bacaan. Siswa membaca pemahaman teks 

tersebut.  Siswa berdiskusi untuk menjawab soal dengan tepat melalui word 

square, (3) konfirmasi; setelah siswa selesai menjawab pertanyaan yang ada, siswa 

yang ditunjuk oleh anggota kelompoknya mewakili kelompok membacakan hasil 

diskusinya di depan kelas. Siswa lain memperhatikan, memberikan tanggapan, 

komentar, dan penilaian.  
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Pada tahap penutup, peneliti bersama siswa melakukan refleksi dan 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Peneliti menanyakan 

kesulitan-kesulitan yang masih dialami siswa pada saat menjawab soal dengan 

word square. Siswa diberi masukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. 

Selanjutnya, siswa diberi tugas atau pekerjaan rumah secara individu untuk 

membuat pertanyaan tentang isi teks secara individu. 

 

2) Pertemuan Kedua 

Pada tahap pendahuluan, siswa dikondisikan agar siap mengikuti 

pembelajaran. Peneliti melakukan apersepsi melalui tanya jawab dengan siswa 

tentang tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan manfaat yang 

akan diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Siswa dimotivasi 

agar lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pembelajaran membaca 

pemahaman teks untuk menjawab dan menyusun pertanyaan, serta meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman pada pertemuan ini.  

Pada tahap inti, (1) eksplorasi; siswa diingatkan kembali (rehersial) tentang 

topik yang telah dibahas pada pertemuan yang lalu serta tugas yang telah 

diberikan, yaitu menyusun pertanyaan tentang isi teks secara individu. Siswa 

membuka kembali catatan mengenai memahami bacaan, menjawab pertanyaan, 

dan cara menyusun pertanyaan. Peneliti menanyakan kesulitan-kesulitan yang 

dialami siswa terutama pada saat menyusun pertanyaan. Peneliti mengingatkan 

siswa untuk memperhatikan aspek-aspek dalam membaca pemahaman untuk 
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memahami bacaan, (2) elaborasi; siswa membentuk kelompok. Setelah itu, siswa 

berdiskusi menganalisis dan mengidentifikasi pertanyaan yang telah disusun oleh 

masing-masing kelompok. Selanjutnya, siswa berdiskusi untuk menyusun 

pertanyaan tentang isi teks dengan benar. Peneliti membimbing siswa dalam 

kegiatan diskusi dan memberi masukan kepada siswa untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dialami siswa. Setelah selesai menyusun pertanyaan, peneliti 

membagikan lembar evaluasi pada masing-masing siswa. Siswa membaca 

pemahaman teks bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada pada lembar evaluasi 

tersebut, (3) konfirmasi; setelah siswa selesai membuat ringkasan dan menjawab 

pertanyaan, siswa yang ditunjuk oleh anggota kelompoknya mewakili kelompok 

mempresentasikan hasil pekerjaannya. Siswa lain memberi tanggapan, komentar, 

dan penilaian.  

Pada tahap penutup, peneliti bersama siswa melakukan refleksi dan 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Peneliti menanyakan 

kesulitan-kesulitan yang masih dialami siswa dalam kegiatan pembelajaran 

membaca pemahaman dengan model word square dan memberi masukan kepada 

siswa. Pada akhir pembelajaran, peneliti memberikan penguatan kepada siswa 

dengan memberikan hadiah kepada siswa terbaik. 

 

3.1.2.3 Observasi  

Pada tahap ini, dilakukan pengamatan terhadap perilaku siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan pada siklus II lebih berfokus pada 
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perilaku siswa yang memberikan respon kurang baik pada pembelajaran siklus I. 

Peneliti mengamati apakah siswa tersebut mengalami perubahan perilaku menjadi 

baik atau tetap seperti pada siklus I. Siswa yang memperlihatkan sikap baik diberi 

motivasi dan penguatan untuk mempertahankan sikap baik tersebut, sedangkan 

siswa yang bersikap kurang baik diberi pengertian dan dorongan agar mengikuti 

pelajaran dengan baik.  

Observasi dilaksanakan peneliti dengan menggunakan instrumen yang telah   

disiapkan berupa lembar deskripsi perilaku ekologis, lembar catatan harian, 

pedoman wawancara, sosiometri, dan dokumentasi foto. Pelaksanaan observasi 

melibatkan siswa, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang bersangkutan, dan 

rekan sejawat yang membantu peneliti. Data hasil observasi ini digunakan oleh 

peneliti untuk mengetahui perubahan sikap dan tingkah laku siswa selama 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square pada siklus II. 

Berdasarkan data tersebut, peneliti dapat melakukan refleksi akhir untuk 

mengukur keberhasilan pembelajaran membaca pemahaman dengan model word 

square. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Pada siklus II, refleksi dilakukan untuk mengetahui keefektivan 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square. Peneliti 

melakukan analisis terhadap hasil tes membaca pemahaman siswa, deskripsi 

perilaku ekologis, catatan harian guru dan siswa, wawancara yang telah dilakukan 
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terhadap siswa, sosiometri, dan dokumentasi foto. Berdasarkan hasil analisis 

tersebut, dapat diketahui peningkatan keterampilan siswa dalam membaca 

pemahaman serta perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran siklus II. Jika 

peningkatan tersebut sudah mencapai target atau bahkan melebihi target yang 

telah ditentukan, penelitian ini dianggap telah berhasil dan tidak perlu dilakukan 

siklus berikutnya. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan membaca pemahaman pada 

siswa kelas III. Adapun sumber datanya adalah siswa kelas III tahun ajaran 

2011/2012 yang berjumlah 29 siswa, terdiri atas 16 siswa laki-laki dan 13 siswa 

perempuan. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Harjowinangun 1 dengan 

alamat di Desa Harjowinangun Kecamatan Godong  Kabupaten Grobogan. 

Peneliti memilih kelas III SD Negeri Harjowinangun 1 sebagai subjek penelitian 

karena faktor-faktor berikut; (1) keterampilan membaca pemahaman siswa kelas 

III berdasarkan daftar hasil belajar siswa hasilnya masih kurang maksimal, (2) 

siswa kelas III kurang berminat dan merasa kesulitan dalam pembelajaran 

membaca pemahaman teks bacaan, terutama dalam menjawab dan menyusun 

pertanyaan tentang isi teks, (3) adanya perilaku negatif yang ditunjukkan siswa 

kelas III dalam pembelajaran membaca pemahaman. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu veriabel bebes dan variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran word 

square, sedangkan variabel terikat adalah keterampilan membaca pemahaman. 

 

3.3.1 Variabel Membaca Pemahaman 

Variabel membaca pemahaman yang dimaksud adalah keterampilan 

membaca untuk memahami keseluruhan isi teks atau bacaan yang dibaca dengan 

tepat. Membaca pemahamanan membuat siswa lebih teliti dalam memahami isi 

bacaan. Siswa harus membaca dengan cermat agar dapat memahami isi bacaan 

dengan baik, serta mampu menjawab dan atau menyusun pertanyaan soal tentang 

isi teks dengan benar. Dalam penelitian tindakan kelas ini, siswa dikatakan 

berhasil membaca pemahaman teks apabila siswa mencapai nilai ketuntasan 

belajar klasikal sebesar tujuh puluh satu dan benar-benar memahami isi teks yang 

dibacanya, serta mampu menyusun pertanyaan dari teks yang dibacanya. Bahan 

bacaan atau teks yang disajikan bertema alam sekitar dan dekat dengan kehidupan 

siswa. 

 

3.3.2 Variabel Model Pembelajaran Word Square 

Model pembelajaran word square adalah pembelajaran membaca 

pemahaman dengan menggunakan model pembelajaran word square. Model 

pembelajaran yang dimaksud yaitu model pembelajaran yang menggunakan word 
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square sebagai media, dan merupakan model pembelajaran yang memadukan 

unsur permainan dengan pembelajaran bahasa. Siswa menjawab pertanyaan 

bacaan dengan cara memilih jawaban yang tepat dari kotak-kotak huruf yang 

tersedia, kemudian memberikan garis pada kotak itu. Setiap garis yang tepat akan 

diberikan poin. 

 

3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi dua aspek, yaitu 

indikator kuantitatif dan kualitatif. Kedua indikator tersebut diuraikan sebagai 

berikut. 

 

3.4.1 Indikator Kuantitatif 

Indikator kuantitatif penelitian ini yaitu ketercapaian target membaca 

pemahaman siswa yang diketahui melalui teknik tes. Siswa dinyatakan berhasil 

melakukan pembelajaran membaca pemahaman apabila nilai yang diperoleh 

sesuai dengan target yang telah ditentukan. Target nilai dalam penelitian ini sesuai 

dengan KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah, yaitu sebesar 71. Siswa yang 

memperoleh nilai minimal 71 dinyatakan tuntas, sementara siswa yang 

memperoleh nilai kurang dari 71 dinyatakan belum tuntas. 
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3.4.2 Indikator Kualitatif  

Indikator kualitatif penelitian ini adalah adanya perubahan perilaku siswa ke 

arah positif. Perubahan perilaku siswa dapat diketahui melalui teknik nontes. 

Perubahan perilaku positif tersebut yaitu (1) siswa menjadi antusias dan semangat 

membaca setelah dilakukan pembelajaran membaca pemahaman dengan model 

pembelajaran word square, (2) siswa bersikap santun dan tertib dalam mengikuti 

pembelajaran, (3) siswa menjadi aktif  bertanya dan memberikan tanggapan yang 

logis, (4) siswa merasa percaya diri ketika membacakan hasil diskusi di depan 

kelas, dan (5) siswa memiliki kemampuan bekerja sama saat kegiatan diskusi 

kelompok. Dengan demikian, dapat disimpulkan pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square dapat dikatakan berhasil dan mampu 

meningkatkan pembelajaran membaca membaca pemahaman.  

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat bantu yang dapat memudahkan peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah instrumen tes dan instrumen nontes. Instrumen tes digunakan 

untuk memperoleh data mengenai  keterampilan membaca pemahaman siswa, 

sedangkan instrumen nontes digunakan untuk mengungkapkan perubahan tingkah 

laku yang timbul setelah pembelajaran. Instrumen nontes yang dimaksud berupa 

lembar deskripsi perilaku ekologis, lembar wawancara, lembar catatan harian guru 
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dan siswa, lembar sosiometri, dan dokumentasi foto. Penjelasan mengenai kedua 

jenis instrumen tersebut adalah sebagai berikut. 

 

3.5.1 Instrumen Tes 

Tes dilakukan untuk memperoleh data mengenai kemampuan siswa dalam 

membaca pemahaman dengan model word square. Tes dilakukan sebanyak dua 

kali, yaitu tes pada siklus I dan siklus II. Penilaian harus menunjukkan 

ketercapaian indikator yang telah ditentukan. Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes membaca pemahaman dengan model word square 

berbentuk uraian. Pelaksanaan tes memerlukan instrumen atau alat bantu yang 

berupan kriteria atau pedoman penilaian. Penilaian harus menunjukkan 

ketercapaian indikator yang telah ditentukan. Indikator dalam pembelajaran ini 

adalah siswa mampu menjawab pertanyaan tentang isi teks dan mampu menyusun 

soal mengenai teks yang telah dibaca. Secara lebih rinci, aspek-aspek tersebut 

dijelaskan dalam tabel rubrik penilaian berikut. 

Tabel 1. Rubrik Penilaian Membaca Pemahaman 

No. Aspek-aspek yang Dinilai Skor maksimal 

1. melengkapi isi tes rumpang dengan tepat 40 

2. kesesuaian kata tanya yang digunakan 30 
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3. kesesuaian pertanyaan dengan isi bacaan 30 

Jumlah 100 

 

Aspek penilaian di atas dijabarkan dalam kriteria penilaian yang memuat 

kriteria penilaian, rentang skor dan kategori penilaian. Kedua hal tersebut secara 

jelas dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Pedoman Penilaian Menjawab Pertanyaan Berkaitan dengan 

Isi Teks 

No Aspek Penilaian Kriteria Skor Kategori 

1 Melengkapi tes 
rumpang dengan 

tepat 

a. Melengkapi lima 
rumpang dengan 

tepat 

b. Melengkapi empat 

rumpang dengan 
tepat 

c. Melengkapi tiga 
rumpang dengan 

tepat 

d. Melengkapi dua 

rumpang dengan 
tepat 

e. Hanya melengkapi 
satu rumpang 

dengan tepat 

5 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

2 

1 

Sangat baik 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

Sangat 
kurang 
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Pada tabel 2 di atas dapat diketahui kriteria, rentang skor dan kategori siswa 

dalam memahami teks yang dibaca. Pada tabel tersebut, dijelaskan ada satu aspek 

penilaian pada indikator melengkapi tes rumpang, yaitu melengkapi isi tes 

rumpang dengan tepat. 

Tabel 3. Pedoman Penilaian Menyusun Pertanyaan atau Membuat Soal 

Berkaitan dengan Isi Teks 

 

No Aspek 

Penilaian 

Kriteria Skor Kategori 

1 

 

 

 

 

 

Kesesuaian 

kata tanya 

yang 

digunakan 

 

a. Menggunakan lima kata tanya 

 

b. Menggunakan empat kata tanya 

c. Menggunakan tiga kata tanya 

d. Menggunakan dua kata tanya 

e. Menggunakan satu kata Tanya 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat 

baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat 

kurang 

 

2 Kesesuaian 

kalimat tanya 

dengan 

jawaban 

a. Membuat lima kalimat tanya yang 

sesuai dengan isi bacaan 

b. Membuat empat kalimat tanya yang 

sesuai dengan jawaban 

5 

 

4 

Sangat 

baik 

Baik 
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yang telah 

disediakan 

 

 

 

 

 

c. Membuat tiga kalimat tanya yang 

sesuai dengan jawaban 

d. Membuat dua kalimat tanya yang 

sesuai dengan jawaban 

e. Hanya membuat satu kalimat tanya 

yang sesuai dengan jawaban 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

kurang 

 

Kriteria penilaian tersebut dapat digunakan peneliti sebagai acuan 

penilaian keterampilan membaca pemahaman  siswa. Tes dilakukan satu kali 

dalam tiap siklus, yang dilaksanakan pada akhir siklus. Jika siklus I hasilnya 

masih kurang atau belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan akan 

dilaksanakan tindakan pada siklus II. Siswa dikatakan mencapai kategori sangat 

baik jika memperoleh nilai antara 86-100, kategori baik nilai antara 71-85, 

kategori cukup nilai antara 56-70, kategori kurang nilai antara 40-55, dan kategori 

sangat kurang antara 0-39. Kategori dan rentang nilai tersebut secara lebih jelas 

dapat dilihat pada tabel pedoman penilaian berikut. 
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Tabel 4. Pedoman Penilaian Keterampilan Membaca Pemahaman  

No Kategori Rentang Nilai 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang  

86-100 

71-85 

56-70 

40-55 

0-39 

 

3.5.2 Instrumen Nontes 

Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran. Bentuk instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi pedoman deskripsi perilaku ekologis, pedoman 

catatan harian guru, pedoman catatan harian siswa, pedoman wawancara, 

pedoman sosiometri, dan dokumentasi foto. Keenam jenis instrumen atau alat 

bantu tersebut diurakan sebagai berikut. 

3.5.2.1 Deskripsi Perilaku Ekologis 

Deskripsi perilaku ekologis digunakan untuk mengetahui perilaku-perilaku 

siswa pada saat proses pembelajaran membaca pemahaman dengan model word 

square yang berlangsung pada siklus I dan siklus II. Perilaku yang diamati adalah 

perilaku positif dan negatif yang dilakukan oleh siswa. Hasil pengamatan terhadap 

perilaku siswa kemudian diuraikan dalam bentuk deskripsi. Sasaran deskripsi 

perilaku ekologis meliputi beberapa sikap positif, yaitu Deskripsi perilaku 
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ekologis digunakan untuk mengetahui perilaku-perilaku siswa pada saat proses 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square yang berlangsung 

pada siklus I dan siklus II. Perilaku yang diamati adalah perilaku positif dan 

negatif yang dilakukan oleh siswa. Hasil pengamatan terhadap perilaku siswa 

kemudian diuraikan dalam bentuk deskripsi. Sasaran deskripsi perilaku ekologis 

meliputi beberapa sikap positif, yaitu (1) kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran, (2) perhatian siswa ketika memperhatikan penjelasan guru, (3) 

keaktivan siswa dalam kegiatan tanya jawab dan memberikan tanggapan yang 

logis saat pembelajaran berlangsung, (4) kesantunan siswa dalam kegiatan diskusi 

kelompok, (5) keaktifitas siswa saat diskusi kelompok, dan (6) antusiasme dan 

semangat siswa saat mengikuti pembelajaran membaca pemahaman dengan model 

word square. 

3.5.2.2 Catatan Harian Guru  

Catatan harian guru adalah riwayat pribadi yang dilakukan secara teratur 

oleh guru tentang hal yang menarik selama pembelajaran. Catatan harian guru 

memuat observasi, perasaan, reaksi, penafsiran, dugaan, hipotesis, dan penjelasan 

berdasarkan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Catatan harian guru dalam 

penelitian ini berisi kesan atau pengalaman yang dirasakan atau diperoleh peneliti 

selama proses pembelajaran berlangsung.  

Pada penelitian ini, catatan harian guru diisi oleh peneliti setiap 

pembelajaran siklus I dan siklus II selesai. Instrumen catatan harian guru berisi 

kesan peneliti terhadap (1) kesiapan dan keantusiasan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square, (2) keaktivan 
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siswa dalam mengikuti pembelajaran, (3) tanggapan guru terhadap pembelajaran 

membaca pemahaman dengan model word square, (4) kesantunan siswa dalam 

mengkuti pembelajaran, dan (5) suasana selama pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square. 

3.5.2.3 Catatan Harian Siswa 

Catatan harian siswa digunakan peneliti untuk mengetahui tanggapan 

siswa terhadap cara peneliti menyampaikan pembelajaran keterampilan membaca 

pemahaman dengan model word square. Siswa diberikan kebebasan untuk 

menyumbang kritik, saran, maupun sekadar mengungkapkan kesan tanpa 

menuliskan identitas dirinya. Peneliti dapat memperoleh data secara jujur dan 

objektif dari siswa tentang kekurangan dan kelebihan pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square. Catatan harian siswa berisi (1) kesan 

siswa terhadap pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square 

yang telah berlangsung, (2) kemudahan dan kesulitan siswa dalam pembelajaran 

membaca pemahaman dengan model word square, dan (3) saran siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran membaca pemahaman. 

3.5.2.4 Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk siswa sebagai 

responden. Pertanyaan-pertanyaan yang ada bertujuan untuk memperoleh data 

tentang respon siswa terhadap pembelajaran keterampilan membaca pemahaman 

dengan model word square. Wawancara dilaksanakan setelah pembelajaran 

selesai pada hari itu juga selama siklus I dan siklus II. Pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan berupa (1) perasaan siswa pada saat membaca pemahaman dengan 
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model word square, (2) pendapat siswa tentang penggunaan model word square 

dalam pembelajaran membaca pemahaman, (3) perasaan siswa pada saat 

menjawab soal melalui kotak kata, (4) kemudahan dan kesulitan siswa dalam 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square, dan (5) minat 

siswa pada kegiatan membaca setelah mengikuti pembelajaran membaca 

pemahamaan dengan model word square terhadap kegiatan pembelajaran 

membaca pemahaman. 

3.5.2.5 Pedoman Sosiometri 

Pedoman sosiometri merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan sosial antarsiswa pada saat melaksanakan kerja kelompok. 

Pedoman sosiometri berisi pernyataan dari siswa yang menunjukkan hubungan 

sosial antarsiswa. Lembar instrumen sosiometri digunakan untuk memperoleh 

data mengenai  (1) siswa yang paling aktif dalam diskusi kelompok, (2) siswa 

yang paling pasif dalam diskusi kelompok, (3) siswa yang paling jahil dan tidak 

memperhatikan penjelasan guru, (4) siswa yang paling bertanggung jawab dalam 

kelompok, dan (5) siswa yang sering membantu temannya yang kesulitan dalam 

kegiatan pembelajaran. Lembar tersebut diisi oleh siswa dengan dibimbing oleh 

peneliti. 

3.5.2.6 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto digunakan sebagai bukti hasil penelitian yang berupa 

gambar. Gambar yang diabadikan melalui dokumentasi foto ini berisi peristiwa 

dan momentum yang menggambarkan perilaku dan aktivitas yang dilakukan 

siswa dan peneliti selama proses pembelajaran berlangsung. Foto yang diambil 
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pada saat proses pembelajaran berlangsung merupakan sumber data yang dapat 

memperjelas data yang lain. Hasil dokumentasi dari siklus I dan siklus II 

dibandingkan untuk melihat gambaran perilaku siswa dan perubahannya.  

Aspek-aspek yang didokumentasikan meliputi (1) aktivitas siswa pada awal 

pembelajaran dan pada saat menerima penjelasan guru, (2) aktivitas siswa pada 

saat berdiskusi dengan kelompoknya, (3) aktivitas siswa pada saat membaca 

pemahaman, (4) aktivitas siswa saat menjawab soal dengan media kotak kata, (5) 

aktivitas siswa saat menyusun pertanyaan berkaitan dengan isi teks yang telah 

dibaca, dan (6) aktivitas siswa pada saat mempresentasikan hasil diskusi atau hasil 

pekerjaannya. 

Hasil pengambilan gambar ini dideskripsikan sesuai dengan aktivitas yang 

dilakukan pada setiap siklus pembelajaran. Foto yang diambil pada saat proses 

pembelajaran berlangsung merupakan sumber data yang dapat memperjelas data 

yang lain. Hasil foto digunakan sebagai gambaran siswa yang diabadikan selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

3.5.3 Validitas Instrumen 

Data memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Hal 

ini dikarenakan, data inilah yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah 

penelitian. Keakuratan data bergantung pada validitas instrumen yang digunakan. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila instrument tersebut mampu mengukur 

apa yang diinginkan, serta dapat mengungkapkan data dari variabel-variabel yang 

diteliti secara tepat. Oleh karena itu, peneliti melakukan uji validitas instrumen 
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sebelum melaksanakan penelitian agar instrumen yang digunakan benar-benar 

valid 

Uji instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas instrumen dengan uji 

validitas, yaitu konsultasi dengan dosen pembimbing dan guru bidang studi yang 

diperoleh kesepakatan bersama bahwa instrumen yang digunakan telah valid. Uji 

validitas instrumen tes dilakukan terhadap perangkat tes sesuai dengan tes 

membaca intensif yang akan dilaksanakan dengan indikator hasil membaca 

intensif  sesuai tingkat kesukaran yang dialami siswa. Tes diukur dengan pedoman 

penilaian dan penskoran dengan rumus tertentu dan sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. Soal dan kriteria penilaian kemudian dikonsultasikan dengan 

dosen pembimbing serta guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sementara itu, uji 

validitas instrumen nontes juga dilakukan dengan cara mengonsultasikan seluruh 

instrumen nontes yang telah dibuat kepada dosen pembimbing dan guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia yang bersangkutan.  Hal ini bertujuan agar instrumen 

yang digunakan untuk mengambil data benar-benar valid. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data 

menggunakan teknik tes dan nontes. Data tes dikumpulkan melalui tes membaca 

pemahaman dengan menjawab dan menyusun soal setelah dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan model word square. Sedangkan data nontes 

dikumpulkan melalui deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru, catatan 

harian siswa, wawancara, sosiometri, dan dokumentasi foto. 
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3.6.1 Teknik Tes 

Teknik tes dilakukan untuk memperoleh data keterampilan membaca 

pemahaman dengan model word square. Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu 

pada siklus I dan siklus II. Hasil tes tersebut digunakan untuk mengukur 

ketercapaian dan peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa. Pada 

penelitian ini, keterampilan membaca siswa dikatakan berhasil apabila nilai siswa 

sudah mencapai standar ketuntasan minimal yang telah ditetapkan. 

3.6.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat abstrak, 

yaitu perubahan-perubahan sikap dan perilaku siswa dalam membaca pemahaman. 

Teknik nontes dalam penelitian ini diterapkan melalui deskripsi perilaku ekologis, 

catatan harian guru, catatan harian siswa, wawancara, sosiometri, dan 

dokumentasi foto. Uraian mengenai teknik nontes tersebut adalah sebagai berikut. 

3.6.2.1 Deskripsi Perilaku Ekologis 

Pada penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan teknik deskripsi 

perilaku ekologis untuk menggambarkan perilaku siswa dan keadaan kelas selama 

proses pembelajaran berlangsung. Sebelumnya, peneliti telah mempersiapkan 

pedoman deskripsi perilaku ekologis untuk dijadikan pedoman dalam 

pengambilan data. Deskripsi perilaku ekologis dilakukan oleh peneliti dan dibantu 

oleh teman sejawat yang ikut berada di kelas penelitian selama siklus I dan siklus 

II. Selama pembelajaran berlangsung, peneliti dan teman sejawat mengamati 

perilaku positif dan negatif siswa, serta mencatat semua kejadian yang muncul 

pada saat pembelajaran. Perilaku-perilaku siswa selama proses pembelajaran 



 
 

 
 

 

 

81 

berlangsung segera dituliskan dengan membuat catatan-catatan khusus. Hasil 

pengamatan dan catatan peneliti dibandingkan dengan hasil pengamatan dan 

catatan teman sejawat kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk 

uraian kalimat sesuai dengan perilaku nyata yang ditunjukkan siswa selama proses 

pembelajaran.  

3.6.2.2 Catatan Harian Guru  

Catatan harian guru  digunakan untuk menilai aktivitas, tingkah laku, dan 

respon siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Catatan harian guru dalam 

penelitian ini berisi kesan yang dirasakan atau diperoleh selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang dianggap menarik oleh peneliti dapat 

dideskripsikan dalam catatan harian guru. Peneliti membuat catatan pada setiap 

akhir kegiatan pembelajaran siklus I dan siklus II berdasarkan pedoman catatan 

harian guru yang telah ditentukan. Hasil catatan harian guru pada siklus I dan 

siklus II kemudian dibandingkan untuk mengetahui proses pembelajaran dan 

perubahan perilaku siswa. Catatan harian guru ini berisi pengalaman dan 

pandangan pribadi peneliti sehingga dalam pembuatannya tidak memerlukan 

bantuan teman sejawat.  

3.6.2.3 Catatan Harian Siswa 

Siswa membuat catatan pada setiap akhir pertemuan kegiatan pembelajaran 

siklus I dan siklus II. Catatan harian siswa digunakan untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap cara peneliti menyampaikan pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square. Catatan harian berisi kesan, pengalaman, 

dvn penafsiran siswa yang diperoleh pada setiap kejadian yang dianggap menarik 
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pada saat pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, sebelumnya pembelajaran 

berlangsung, peneliti telah memberi penjelasan kepada siswa tentang adanya 

catatan harian siswa ini. Catatan harian siswa dibuat oleh semua siswa setelah 

selesai melaksanakan pembelajaran pada siklus I dan siklus II. Hasil catatan 

harian siswa kemudian digunakan oleh peneliti sebagai data yang dapat 

mengungkap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

3.6.2.4 Wawancara 

 Teknik wawancara dilakukan untuk mengungkap data tentang kesulitan 

yang dialamai siswa selama mengikuti pembelajaran dan tanggapan siswa tentang 

penggunaan word square dalam pembelajaran membaca pemahaman. Wawancara 

dilakukan secara langsung melalui tanya jawab. Sebelum melakukan wawancara, 

peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan dijawab siswa. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bertujuan untuk memperoleh data tentang respon 

siswa terhadap pembelajaran keterampilan membaca pemahaman dengan model 

word square. Wawancara dilaksanakan setelah pembelajaran selesai pada hari itu 

juga selama siklus I dan siklus II. Sasaran wawancara adalah para siswa yang 

memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah. Peneliti kemudian mencatat hasil 

wawancara dan menulis tanggapan terhadap tiap butir pertanyaan. Hasil ini dapat 

digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan proses pembelajaran keterampilan 

membaca pemahaman dengan model word square. Kegiatan wawancara 

didokumentasikan oleh peneliti atas bantuan teman sejawat. 
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3.6.2.5 Sosiometri 

Sosiometri merupakan teknik pengambilan data yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan sosial antarsiswa pada saat melaksanakan kerja kelompok. 

Sosiometri digunakan untuk menyelidiki keaktivan siswa dan dinamika perilaku 

antarsiswa di dalam sebuah kelompok. Kegiatan kelompok dimaksudkan peneliti 

agar siswa lebih mudah menjawab dan menyusun soal dalam media kotak kata. 

Selain itu, siswa juga dilatih untuk bekerja sama dengan anggota kelompok untuk 

memecahkan suatu persoalan.  

Teknik sosiometri dilakukan dengan cara meminta siswa untuk menjawab 

pertanyaan sesuai dengan pedoman sosiometri, yaitu menyebutkan siswa yang 

aktif dalam diskusi kelompok, siswa yang pasif dalam diskusi kelompok, siswa 

yang usil dan tidak memperhatikan penjelasan guru, siswa yang fokus 

memperhatikan penjelasan guru, dan siswa yang sering membantu temannya yang 

kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Pengisian dilakukan oleh siswa setelah 

proses pembelajaran selesai pada siklus I dan siklus II agar siswa masih ingat 

kejadian atau proses pembelajaran yang baru berlangsung dengan dibimbing 

peneliti. Pengisian didasarkan atas kegiatan kelompok yang telah dilaksanakan 

siswa. Hasil sosiometri kemudian dianalisis dan dideskripsikan oleh peneliti. Pada 

saat pengambilan data sosiometri, peneliti dibantu oleh teman sejawat.  

3.6.2.6 Dokumentasi Foto 

 Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai salah satu teknik untuk 

memperolah data nontes yang berupa foto atau gambar. Dokumentasi dilakukan 

pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga aktivitas siswa dan peneliti 
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selama pembelajaran dengan model word square akan terekam dalam foto. 

Dokumentasi berupa foto ini dilakukan sebagai bukti visual kegiatan 

pembelajaran selama penelitian berlangsung.  

 Pengambilan gambar dibagi dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. 

Hasilnya kemudian dibandingkan untuk mengetahui perubahan perilaku yang 

terjadi pada siswa. Data yang berupa foto ini akan dilaporkan secara deskriptif 

sesuai dengan gambar yang terekam di dalamnya. Foto yang diambil pada saat 

proses pembelajaran berlangsung merupakan sumber data yang dapat memperjelas 

data yang lain. Foto tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi 

kelas dan perilaku siswa selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

secara kuantitatif dan kualitatif. Uraian tentang analisis data secara kuantitatif dan 

kualitatif adalah sebagai berikut. 

3.7.1 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh dari 

hasil tes membaca pemahaman. Penilaian berdasarkan pada kriteria yang telah 

ditentukan. Hasil analisis kuantitatif data tes dihitung secara persentase dengan 

langkah-langkah (1) merekap nilai yang telah diperoleh siswa, (2) menghitung 

nilai komulatif, (3) menghitung nilai rata-rata, dan (4) menghitung persentase, 

dengan rumus sebagai berikut. 
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100%x 
NM

R
  NP  

Keterangan:  

NP : Nilai persentase 

R : Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

NM : Nilai total maksimal 

Hasil perhitungan dari masing-masing siklus kemudian dibandingkan, yaitu 

antara hasil siklus I dan siklus II. Hasil ini akan memberikan gambaran mengenai 

persentase peningkatan keterampilan membaca pemahaman dengan menggunakan 

model word square. 

3.7.2 Analisis Kualitatif 

Teknik kualitatif dilakukan untuk memberi gambaran tentang perilaku siswa 

dalam pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square. Teknik 

kualitatif ini diperoleh dari data nontes, yaitu observasi, deskripsi perilaku 

ekologis, catatan harian, sosiometri, wawancara, dan dokumentasi foto. 

Responden memberikan jawaban sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 

peneliti. Data-data tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara mendetail. Teknik 

kualitatif ini digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa dalam 

membaca pemahaman dengan model word square pada siklus I dan siklus II. 

Selain itu, data nontes juga digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa 

terhadap model pembelajaran dan media yang digunakan dalam pembelajaran 

membaca pemahaman dengan model word square. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA 

 

4.1 Hasil Penelitian  

Hasil penelitian tindakan kelas ini diperoleh dari tindakan prasiklus, siklus 

I, dan siklus II. Hasil tes prasiklus berupa lembar kegiatan siswa sebelum 

penelitian dilaksanakan. Hasil tes tindakan siklus I dan siklus II berupa 

keterampilan siswa dalam menjawab soal setelah dilakukan pembelajaran dengan 

model word square, sedangkan hasil nontes berupa perubahan perilaku yang 

diperoleh melalui deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru, catatan harian 

siswa, wawancara, sosiometri, dan dokumentasi foto. Hal yang dibahas berupa 

proses pembelajaran, peningkatan keterampilan membaca pemahaman, dan 

perubahan perilaku belajar siswa pada siklus I dan siklus II setelah melaksanakan 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square. Hasil penelitian 

pada prasiklus, siklus I dan siklus II dijelaskan sebagai berikut. 

 

4.1.1 Hasil Penelitian Prasiklus 

Hasil tes prasiklus diperoleh berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh 

peneliti dan kondisi awal, yaitu sebelum dilaksanakan pembelajaran keterampilan 

membaca pemahaman dengan model word square. Hasil tes prasiklus berfungsi 
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untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam membaca pemahaman. Hasil 

tersebut diuraikan pada tabel 4 berikut ini. 

 

Tabel 5. Hasil Tes Membaca Pemahaman pada Prasiklus  

Kategori Interval F 

Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rata-rata 

Ketuntasan 

(%) 

Sangat 

baik 86-100 0 - - 

1533/29= 

52,86 

(Kategori 

cukup) 

2/29x100= 

6,90 

 

Baik 71-85 2 145 6,90 

Cukup 56-70 10 596 34,48 

kurang 40-55 15 728 51,72 

Sangat 

kurang 0-39 2 64 6,90 

Jumlah  29 1533 100 52,86 6,90 

 

Pada tabel 5, diketahui nilai rata-rata siswa masih dalam kategori cukup, 

yaitu sebesar 52,86. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori sangat kurang 

sebanyak 2 siswa atau 6,90% dalam interval nilai 0-39. Siswa yang termasuk 

kategori kurang sebanyak 15 siswa atau 51,72% dalam interval nilai 40-55. 

Sebanyak 10 siswa atau sebesar 34,48% memperoleh nilai berkategori cukup 

dalam interval 56-70. Terdapat 2 siswa yang memperoleh nilai berkategori baik 
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atau 6,90% dalam interval nilai 71-85. Sementara itu, tidak satu pun siswa yang 

memperoleh nilai berkategori sangat baik atau sebesar 0%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa keterampilan siswa dalam membaca pemahaman masih 

belum maksimal, sehingga perlu untuk ditingkatkan. 

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa keterampilan siswa dalam 

membaca pemahaman dan masih dalam kategori kurang. Hal ini berarti masih 

belum memenuhi standar ketuntasan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 71, 

sehingga perlu ditingkatkan. Data ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan 

perbaikan dengan melaksanakan pembelajaran membaca pemahaman dengan 

model word square.  

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

Kegiatan siklus I merupakan tindakan lanjutan setelah melihat data yang 

diperoleh pada prasiklus. Kegiatan pembelajaran siklus I dilaksanakan dengan 

menerapkan pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square. 

Pemaparan hasil penelitian siklus I diawali dengan memaparkan proses 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square berdasarkan hasil 

instrumen deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru, dan sosiometri. 

Sementara itu, penjelasan mengenai perubahan perilaku berupa deskripsi perilaku 

atau karakter siswa, yaitu keaktifan, kesantunan, kepercayaan diri, kemampuan 

bekerja sama siswa dalam kelompok, dan kemampuan berbagi siswa. Hasil 

penelitian siklus I diuraikan sebagai berikut. 
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4.1.2.1 Proses Pembelajaran Membaca Pemahaman dengan Model Word 

Square Siklus I 

Proses pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square 

pada siklus I dilaksanakan dalam  tiga tahap sesuai dengan rencana pembelajaran. 

Pada tahap pendahuluan, guru mengondisikan dan melakukan apersepsi dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa mengenai pembelajaran membaca 

dan membaca pemahaman yang akan dilaksanakan. Berdasarkan deskripsi 

perilaku ekologis, pada tahap tersebut, siswa terlihat cukup antusias dengan 

kehadiran guru. Interaksi yang baik juga terjalin antara guru dan siswa. Siswa 

bersedia menjawab dan mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan dan 

manfaat pembelajaran. Namun, masih ada beberapa siswa yang duduk di bangku 

belakang terlihat kurang memperhatikan dan asyik bercanda dengan teman 

sebangkunya. Setelah dipancing dengan beberapa pertanyaan, siswa tersebut pun 

akhirnya mau memperhatikan dengan baik. Respon positif siswa menjadi awal 

yang baik karena sebagian besar siswa terlihat antusias terhadap pembelajaran 

yang berlangsung.  

Pada tahap inti, siswa diberi pemahaman tentang hakikat membaca, 

pentingnya membaca pemahaman, dan penerapan model word square dalam 

pembelajaran membaca pemahaman teks. Siswa diberi pengertian membaca 

pemahaman dan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat membaca pemahaman 

teks. Kegiatan tersebut dilakukan melalui proses tanya jawab dengan siswa. 

Berdasarkan catatan harian guru, selama proses tersebut, hanya beberapa siswa 

yang terlihat aktif menanggapi, berkomentar, dan bertanya. Setelah siswa mulai 
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memahami penerapan model tersebut, siswa membentuk kelompok. Teks bacaan 

dan lembar soal diberikan kepada siswa. Siswa kemudian berdiskusi mengenai isi 

bacaan, serta mengerjakan soal dengan bantuan media word square yang telah 

tersedia. Siswa kemudian menyusun pertanyaan tentang isi teks berdasarkan 

jawaban yang telah disediakan. Berdasarkan hasil sosiometri, sebagian besar 

kelompok telah melaksanakan diskusi dengan baik. Kegiatan diskusi berlangsung 

baik, tertib, dan lancar. Ada beberapa siswa yang terlihat kurang aktif. Namun, 

guru segera mendekati dan memberi pengarahan sehingga kegiatan diskusi dapat 

berlangsung dengan baik. Pada saat membacakan hasil diskusi, siswa juga terlihat 

masih gugup dan kurang percaya diri. Ada pula beberapa perwakilan kelompok 

yang masih ragu dengan hasil pekerjaan mereka, serta merasa canggung untuk 

membacakan hasilnya di depan kelas. Oleh karena itu, guru selalu memberi 

motivasi kepada siswa supaya siswa meras lebih percaya diri.  

Proses pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square 

yang berlangsung pada siklus I diabadikan dalam dokumentasi foto. Gambar 1 

berikut ini memperlihatkan proses pembelajaran membaca pemahaman dengan 

model word square pada siklus I.  
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Gambar 1. Proses Pembelajaran Siklus I 

Gambar 1 memperlihatkan proses pembelajaran membaca pemahaman 

dengan model word square siklus I. Gambar pertama dan kedua memperlihatkan 

siswa yang semangat dan antusias saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Namun, ada beberapa siswa yang terlihat masih belum menyimak penjelasan guru 

dengan baik. Pada gambar kedua, guru terlihat menjawab pertanyaan siswa yang 

aktif bertanya dalam kelas. Pada gambar ketiga, guru terlihat sedang membimbing 

salah satu kelompok yang sedang melaksanakan kegiatan diskusi. Pada terakhir, 

siswa terlihat serius dalam kegiatan diskusi.  

Kegiatan inti pada pertemuan kedua adalah siswa mendiskusikan hasil 

pekerjaan siswa dalam menjawab pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. 
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Selanjutnya, siswa berdiskusi kembali untuk mendiskusikan pertanyaan yang 

telah disusun sebagai hasil pekerjaan rumah dan melakukan revisi dengan 

berbekal penjelasan yang telah diberikan oleh guru. Berdasarkan  catatan harian 

guru, kegiatan tersebut berlangsung dengan baik. Namun, beberapa siswa 

mengaku masih untuk mengenal penggunaan kata tanya dan menyusun 

pertanyaan berdasarkan jawaban yang telah ditentukan. Akan tetapi, kekurangan 

tersebut dapat diatasi dengan diskusi kelompok yang memungkinkan siswa untuk 

bertukar informasi dan melakukan kegiatan revisi secara bersama-sama, hal ini 

memungkikan siswa memperoleh pemahaman yang sama mengenai cara 

menjawab soal tentang isi teks dan menyusun pertanyaan berdasarkan jawaban 

yang telah disediakan. Setelah kegiatan diskusi selesai guru kembali memberikan 

teks bacaan yang berbeda dari sebelumnya. Siswa kemudian membaca 

pemahaman teks tersebut, menjawab soal, serta menyusun pertanyaan berdasarkan 

jawaban yang disediakan secara individu. Hasil pekerjaan siswa yang dikerjakan 

secara individu dinilai oleh guru sebagai data tes membaca pemahaman siklus I. 

Hasil catatan harian guru juga menunjukkan bahwa kegiatan pada tahap 

penutup sudah berlangsung dengan baik. Siswa dan guru melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil pembelajaran. Guru pun memberikan masukan terhadap 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. Siswa dihimbau untuk berlatih membaca 

di rumah dan disarankan untuk menyukai kegiatan membaca. 
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4.1.2.2 Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa setelah 

Melaksanakan Pembelajaran Membaca Pemahaman dengan Model 

Word Square Siklus I 

Hasil tes membaca pemahaman siklus I menunjukkan peningkatan dari 

hasil prasiklus. Pada siklus I, siswa sudah mampu membaca pemahaman dengan 

model word square, serta memperoleh nilai dengan kategori cukup setelah diberi 

penjelasan dan latihan oleh guru. Aspek penilaian didasarkan pada dua indikator yang 

dijabarkan dalam aspek-aspek tertentu, yaitu: (1) menjawab pertanyaan dengan tepat; 

menjawab pertanyaan, menjawab pertanyaan dengan tepat, (2) menyusun pertanyaan 

tentang isi teks; kesesuaian kata tanya yang digunakan, susunan kalimat tanya, kesesuaian 

pertanyaan dengan jawaban yang disediakan. Hasil tes menulis argumentasi pada siklus I 

dijelaskan pada tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Tes Membaca Pemahaman pada Siklus I 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rata-rata 

Ketuntasan 

(%) 

Sangat baik 86-100 1 86 3,45 

1851/29= 

63,83 

(kategori 

cukup) 

10/29 x 

100%= 

34,48% 

Baik 71-85 9 679 31,03 

Cukup 56-70 15 919 51,72 

Kurang 40-55 2 97 6,90 

Sangat kurang 0-39 2 70 6,90 

Jumlah  29 1851 100 63,83 34,48 

 

Berdasarkan data pada tabel 6, diketahui nilai rata-rata siswa mencapai 

63,83 yang termasuk dalam kategori cukup. Terdapat satu siswa yang 
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memperoleh nilai berkategori baik atau sebesar 3,45%. Siswa yang memperoleh 

nilai berkategori baik sebanyak 9 siswa atau sebesar 31,03%. Sementara itu, siswa 

yang memperoleh nilai berkategori cukup lebih dari setengah jumlah siswa, yakni 

sebanyak 15 siswa atau sebesar 51,72%, sedangkan siswa yang memperoleh nilai 

berkategori kurang sebanyak 2 siswa atau sebesar 6,90%. Sebanyak dua siswa 

memperoleh nilai berkategori sangat kurang, atau sebesar 6, 90%. Ketuntasan 

dihitung berdasarkan jumlah siswa yang sudah memenuhi standar ketuntasan 

penelitian, yaitu siswa yang memperoleh nilai berkategori baik dan sangat baik 

atau sebanyak 10 siswa dengan tingkat ketuntasan sebesar 34,48%. 

Hasil tes pada siklus I mengalami peningkatan dibandingkan hasil tes 

prasiklus. Namun, nilai rata-rata kelas masih berkategori sama, yaitu cukup. Jika 

dibandingkan dengan hasil tes prasiklus, hasil tes siklus I mengalami peningkatan 

sebesar 10,97 atau sebesar 20,75%, yaitu dari 52,86 menjadi 63,83. Siswa kelas 

III SD N Harjowinangun 1 yang berjumlah 29 siswa belum semua mencapai nilai 

tuntas. Sebanyak 1 siswa yang memperoleh nilai berkategori sangat baik dan 9 

siswa yang memperoleh nilai berkategori baik dapat dinyatakan tuntas, sementara 

15 siswa yang memperoleh nilai berkategori cukup, 2 siswa yang memperoleh 

nilai berkategori kurang, dan 2 siswa yang memperoleh nilai berkategori sangat 

kurang dianggap belum tuntas karena belum memenuhi standar nilai sebesar 71.  

Peningkatan hasil membaca pemahaman pada siklus I menunjukkan 

penggunaan model word square sudah cukup efektif bagi sebagian siswa. Akan 

tetapi, belum semua siswa memahami sepenuhnya penggunqqn model tersebut. 

Siswa mengaku belum pernah melaksanakan pembelajaran dengan model 
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tersebut, sehingga sebagian besar masih merasa bingung dan belum paham. Siswa 

masih belum terbiasa untuk memahami bacaan, menjawab soal melalui word 

square, serta belum terbiasa membuat pertanyaan berdasarkan jawaban yang 

disediakan dan bacaan yang dibaca. Hal tersebut menjadi refleksi bagi guru 

sebagai peneliti untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus II.  

 

4.1.2.2.1 Hasil Tes Membaca Pemahaman Aspek Mampu Menjawab Soal 

Hasil membaca pemahaman aspek menjawab semua soal termasuk salah 

satu aspek yang menunjukkan penerapan menjawab soal pada indikator menjawab 

soal dengan tepat. Aspek tersebut menuntut siswa untuk dapat semua soal yang 

disajikan. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 6. 

 

Tabel 7. Hasil Membaca Pemahaman Aspek Menjawab Soal 

Kategori Skor F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat baik 5 24 120 82,76 
139/29= 

4,79 

(kategori 

sangat 

baik) 

139/29/5x 

100= 

95,86 

(kategori 

sangat 

baik) 

Baik 4 4 16 13,79 

Cukup 3 1 3 3,45 

Kurang 2 - - 0 

Sangat kurang 1 - - 0 

Jumlah  29 139 100 4,79 95,86 
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Pada tabel 7, dapat dilihat bahwa hasil membaca pemahaman aspek 

menjawab semua soal dalam kategori sangat baik. Sebanyak 24 siswa atau 

82,76% memperoleh skor berkategori sangat baik dan memenuhi kriteria yang 

ditetapkan dengan menjawab semua soal yang disajikan. Sebanyak 4 siswa 

memperoleh skor berkategori baik atau sebesar 13,79%. Satu siswa lain 

memperoleh skor berkategori cukup atau sebesar 3,45%. Sementara itu, tidak satu 

pun siswa yang memperoleh skor berkategori kurang dan sangat kurang. Bobot 

skor rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 4,79 dan termasuk dalam kategori 

sangat baik. Rata-rata nilai yang diperoleh sebesar 95,86 juga termasuk dalam 

kategori sangat baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

mengalami kemudahan dalam menjawab soal.  

 

4.1.2.2.2 Hasil Tes Membaca Pemahaman Aspek Menjawab Soal dengan 

Tepat 

Pada aspek menjawab semua pertanyaan dengan tepat, siswa menjawab 

soal melalui word square. Siswa mencari jawaban yang telah ada dalam word 

square yang telah disamarkan dengan huruf. Setelah menemukan kata yang 

menjadi jawaban, siswa kemudian menghubungkan jawaban tersebut dengan 

soaldan bacaan yang telah dibaca. Kemudian menempatkan jawaban pada tempat 

yang telah ditentukan. Siswa dapat menemukan 5 kata yang menjadi jawaban. 

Semakin banyak kata yang ditemukan, maka semakin mudah siswa untuk 

menjawab soal dan memahami isi teks. Hasil membaca pemahaman pada aspek 

menjawab soal dengan tepat diperlihatkan pada tabel 8 berikut ini. 
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Tabel 8. Hasil Membaca Pemahaman Aspek Menjawab Soal dengan 

Tepat 

Kategori Skor F Bobot 
Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat baik 5 7 35 24,14 

105/29= 

3,62 

(kategori 

baik) 

105/29/5x 

100= 

72,41 

(kategori 

baik) 

Baik 4 9 36 31,03 

Cukup 3 10 30 34,48 

Kurang 2 1 2 3,45 

Sangat kurang 1 2 2 6,90 

Jumlah  29 105 100 3,62 72,41 

 

Hampir sama dengan hasil tes aspek sebelumnya, data pada tabel 8 juga 

menunjukkan keberhasilan siswa pada aspek menjawab pertanyaan dengan tepat. 

Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata nilai sebesar 72,41 dengan kategori baik. 

Bobot skor rata-rata yang diperoleh juga berkategori baik, yaitu sebesar sebesar 

3,62. Sebanyak 7 siswa memperoleh skor berkategori sangat baik atau sebesar 

24,14%, sedangkan 9 siswa memperoleh skor berkategori baik atau sebesar 

31,03%. Sepuluh siswa atau sebesar 34,48% memperoleh skor berkategori cukup. 

Sementara itu, satu siswa memperoleh skor dalam kategori kurang atau sebesar 

3,45% dan dua siswa memperoleh skor dalam kategori sangat kurang atau sebesar 

6,90%.  
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4.1.2.2.3 Hasil Tes Membaca Pemahaman Aspek Kesesuaian Kata Tanya  

Aspek kesesuaian kata tanya yang digunakan dalam menyusun pertanyaan 

termasuk aspek utama dalam indikator menyusun pertanyaan tentang isi teks. 

Kata tanya yang digunakan harus sesuai dengan jawaban yang disediakan dan 

sesuai dengan isi teks bacaan yang disajikan. Hasil tes aspek kesesuaian kata 

tanya yang digunakan dalam menyusun pertanyaan dapat dilihat pada tabel 9.  

 

Tabel 9. Hasil Membaca Pemahaman Aspek Kesesuaian Kata Tanya 

Kategori Skor F Bobot 
Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat baik 5 0 0 0,00           

76/29= 

2,62  

(kategori 

cukup) 

76/29/5x 

100= 52,41 

(kategori 

cukup) 

 

Baik 4 1 4 3,45 

Cukup 3 18 54 62,07 

kurang 2 8 16 27,59 

sangat kurang 1 2 2 6,89 

Jumlah  29 76 100 2,62 52,41 

 

Berdasarkan data pada tabel 9, diketahui siswa belum dapat membuat soal 

dengan maksimal. Hal tersebut terlihat dari rata-rata nilai yang diperoleh hanya 

mencapai kategori cukup, yaitu sebesar 52,41. Sementara bobot skor rata-rata 

yang diperoleh juga termasuk kategori cukup, yaitu sebesar 2,62. Belum ada siswa 

yang memperoleh skor sangat baik. Hanya terdapat satu siswa atau sebesar 3,45% 

yang memperoleh skor berkategori baik. Sebanyak 18 siswa atau sebesar 62,07% 
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memperoleh skor berkategori cukup. Sebanyak 8 siswa atau  27,59% memperoleh 

skor berkategori kurang. Sementara itu terdapat dua siswa yang dan tidak ada 

siswa yang memperoleh skor berkateg memperoleh nilai kategori sangat kurang 

atau 6,89%.  

 

4.1.2.2.4 Hasil Tes Membaca Pemahaman Aspek Menyusun Kalimat Tanya 

Suatu pertanyaan harus disusun secara sistematis agar pembaca dapat 

mengetahui isi pertanyaan tersebut dengan jelas. Oleh karena itu, siswa harus 

menyusun pertanyaan dengan runtut agar orang tahu bahwa siswa tersebut 

mengetahui isi teks yang dibaca dengan baik. Hasil tes membaca pemahaman 

aspek menysun kalimat tanya dijelaskan pada tabel 10. 

 

Tabel 10. Hasil Membaca Pemahaman Aspek Menyusun Kalimat 

Tanya 

Kategori Skor F Bobot 
Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat baik 5 1 5 3,45 

        

60/29=  

2,07  

(kategori 

kurang) 

60/29/5x 

100= 41,38 

(kategori 

kurang) 

Baik 4 1 4 3,45 

Cukup 3 4 12 13,79 

Kurang 2 16 32 55,17 

Sangat kurang 1 7 7 24,14 

Jumlah  29 60 100 2,07 41,38 
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Sebagian besar siswa belum mampu menyusun pertanyaan dengan runtut. 

Hal tersebut ditunjukkan dari hasil membaca pemahaman aspek menyusun 

pertanyaan pada tabel 10 yang mencapai nilai rata-rata sebesar 41,38 atau dalam 

kategori kurang dan bobot skor rata-rata sebesar 2,07 atau dalam kategori kurang. 

Masing-masing hanya 1 siswa memperoleh skor berkategori sangat baik dan baik 

atau sebesar 3,45%, 12 siswa memperoleh skor berkategori cukupatau sebesar 

13,79%. Sementara itu terdapat 16 siswa memperoleh skor berkategori kurang 

atau sebesar 55,17%, dan terdapat 7 siswa memperoleh skor berkategori sangat 

kurang atau 24,14%.  

 

4.1.2.2.5 Hasil Tes Membaca Pemahaman Aspek Kesuaian Pertanyaan 

dengan Jawaban yang disediakan dan isi bacaan 

Pada aspek kesuaian pertanyaan dengan jawaban yang disediakan dan isi 

bacaan, penilaian didasarkan atas isi dari pertanyaan tersebut. Hasil membaca 

pemahaman aspek kesesuaian pertanyaan dengan jawaban dan isi teks dapat 

dilihat pada tabel 11. 

Tabel 11. Hasil Membaca Pemahaman Aspek Kesesuaian pertanyaan 

dengan jawaban yang disediakan 

Kategori Skor F Bobot 
Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat baik 5 - - - 
       

49/29=   

49/29/5X 

100= Baik 4 - - - 
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Cukup 3 5 15 17,24 1,69  

(kategori 

kurang) 

33,79 

(kategori 

kurang) 

Kurang 2 10 20 34,48 

Sangat kurang 1 14 14 48,28 

Jumlah  29 49 100 1,69 33,79 

 

Tabel 11 menunjukkan bahwa keterampilan membaca pemahaman siswa 

untuk menyusun pertanyaan masih kurang. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil 

membaca pemahaman aspek kesesuaian isi pertanyaan dengan jawaban dan isi 

pada tabel 11 yang mencapai nilai rata-rata 33,79 atau dalam kategori kurang dan 

bobot skor rata-rata sebesar 1,69 atau dalam kategori kurang. Belum adasiswa 

yang mencapai nilai berkategori baik dan sangat baik. Sebanyak 5 siswa 

memperoleh skor berkategori cukup atau sebesar 17,24, 10 siswa memperoleh 

skor berkategori kurang atau sebesar 34,48%, dan 14 siswa memperoleh skor 

berkategori sangat kurang atau sebesar 48,28%.  

 

4.1.2.3 Perubahan Perilaku Siswa setelah Melaksanakan Pembelajaran 

Membaca Pemahaman dengan Model Word Square Siklus I 

Berdasarkan deskripsi perilaku ekologis pada siklus I dapat dijelaskan 

beberapa perilaku siswa pada saat pembelajaran membaca pemahaman dengan 

model word square berlangsung, baik perilaku positif maupun negatif. Hasil 

perilaku siswa merupakan hasil nontes siklus I yang diperoleh melalui deskripsi 

perilaku ekologis, catatan harian guru, catatan harian siswa, wawancara, 
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sosiometri, dan dokumentasi foto. Hasil perilaku siswa pada siklus I dapat dilihat 

pada pemaparan berikut. 

 

4.1.2.3.1 Keaktifan Siswa 

Keaktifan siswa merupakan karakter penting yang harus ditanamkan 

kepada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang aktif dan 

dinamis. Keaktifan siswa selama melaksanakan proses pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square dapat diketahui dari hasil deskripsi 

perilaku ekologis. Selain itu, hasil catatan harian guru, hasil sosiometri, dan hasil 

dokumentasi foto yang aspeknya dapat menunjukkan karakter keaktifan siswa 

juga digunakan sebagai bahan untuk menganalisis keaktifan siswa. 

Hasil deskripsi perilaku ekologis pada aspek perhatian dan antusias siswa, 

pada saat guru menyampaikan materi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

menyimak penjelasan dengan baik. Siswa terlihat antusias mengikuti 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square. Siswa terlihat 

berkonsentrasi sehingga suasana kelas menjadi tenang. Pada saat guru mencatat 

materi di papan tulis, siswa mengikuti guru dengan mencatat materi di buku 

masing-masing. Namun, terdapat beberapa siswa yang tidak mau mencatat. Selain 

itu, masih ada beberapa siswa yang asyik berbicara dengan siswa lain dan tidak 

memperhatikan penjelasan guru. Masih terdapat pula beberapa siswa yang terlihat 

kurang antusias dan belum bersemangat melaksanakan pembelajaran. Hal tersebut 
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menunjukkan keaktifan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru masih belum 

maksimal. 

Selanjutnya, deskripsi perilaku ekologis ketiga yang diamati peneliti 

adalah keaktifan siswa dalam bertanya dan memberikan tanggapan yang logis 

pada saat pembelajaran berlangsung. Pada saat guru memberikan penjelasan 

materi, guru terlebih dahulu bertanya pada siswa mengenai materi yang akan 

diajarkan dan sebagian besar siswa mengangkat tangannya dan bersedia untuk 

menjawab pertanyaan guru. Guru kemudian mulai memberikan materi kepada 

siswa. Siswa memperhatikan penjelasan guru, namun masih terdapat beberapa 

siswa yang asyik berbicara dengan teman sebangku. Guru diam sejenak untuk 

menghentikan siswa tersebut, siswa menyadari kesalahannya dan mulai tenang 

mendengarkan penjelasan guru. Beberapa saat kemudian hal tersebut kembali 

terjadi, guru kemudian terus memberikan pertanyaan pada siswa yang gaduh. 

Siswa tersebut kemudian diam, sehingga pembelajaran berlangsung dengan baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan dan perhatian siswa sudah baik, serta 

menunjukkan ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran yang disampaikan.  

Berdasarkan catatan harian guru aspek respon dan keaktifan siswa 

terhadap pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square, 

diketahui siswa memberikan respon yang cukup baik dengan berkonsentrasi 

selama dijelaskan guru dan mau bertanya ketika siswa mengalami kesulitan. 

Siswa sangat antusias dan tertarik dengan pembelajaran membaca pemahaman 

dengan model word square karena mereka merasa jenuh dengan pembelajaran 

yang biasa diberikan oleh guru saat pelajaran bahasa dan sastra Indonesia tanpa 
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menggunakan model khusus. Apalagi saat pelajaran berlangsung siswa dapat 

bermain untuk menemukan atau mencari jawaban yang tersembunyi dalam word 

square. Namun, masih ada siswa yang merasa bingung atau kesulitan dalam 

penerapan model tersebut. Kondisi tersebut mendorong guru untuk memotivasi 

siswa agar siswa lebih aktif memperhatikan penjelasan guru, sehingga siswa 

diharapkan mampu memahami materi membaca pemahaman, mengerjakan soal 

word square dengan tepat, serta mampu menyusun pertanyaan tentang isi teks.  

Selain deskripsi perilaku ekologis dan catatan harian, keaktifan siswa juga dapat 

dilihat dari bukti-bukti dokumentasi. Pemaparan selengkapnya adalah sebagai 

berikut.  

     

      

Gambar 2. Keaktifan Siswa Saat Pembelajaran pada Siklus I 
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Gambar 2 menunjukkan keaktifan siswa dalam bertanya jawab dengan 

guru sangat baik. Gambar pertama menunjukkan antusiase siswa saat 

mendapatkan bacaan. Gambar kedua menunjukkan kesiapan siswa untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan cara berdiri. Padahal 

sesungguhnya guru tidak meminta siswa untu berdiri. Gambar ketiga 

menunjukkan antusiasme siswa saat bertanya dengan mengacungkan jari, siswa 

lain yang mengetahui hal tersebut langsung memperhatikan pertanyaan dan 

menyimak penjelasan guru dengan baik. Beberapa siswa putri yang duduk di 

bangku bagian belakang, menunjukkan keaktifan dan keberaniannya untuk 

bertanya dan mengungkapkan pendapat, sedangkan siswa putra justru kurang 

aktif. Hal tersebut dikarenakan siswa putri lebih cepat mengenal dan beradaptasi 

dengan peneliti sebagai guru baru dibandingkan siswa putra. Hal tersebut pun 

menjadi catatan bagi peneliti untuk dapat meyakinkan para siswa kelas III agar 

mereka tidak malu bertanya sehingga materi yang belum jelas bagi mereka dapat 

dijelaskan kembali oleh guru. Respon siswa pada saat guru menjelaskan contoh 

penggunaan word square sudah cukup baik. Demikian pula saat guru memberikan 

contoh membuat soal berdasarkan jawaban, siswa aktif bertanya dan 

mengungkapkan pendapatnya tentang hal tersebut. Sementara itu, gambar terakhir 

menjelaskan antusias dan kesiapan siswa untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

4.1.2.3.2 Kesantunan Siswa 

Deskripsi perilaku ekologis yang kedua adalah kesantunan siswa. Pada 

saat guru menerangkan materi, terdapat beberapa siswa yang mengabaikan guru 
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dengan cara berbicara sendiri. Sementara itu, saat diskusi berlangsung terdapat 

beberapa anak yang bertanya dengan nada sopan dan mengacungkan jari. Disisi 

lain, siswa putra cenderung memanggil dengan nada keras. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa putri lebih bersikap santun dari pada siswa putra, sehingga dapat 

dismpulkan siswa kesantunan siswa saat mengikuti pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square belum maksimal. Sebagian besar siswa 

sudah santun  selama pembelajaran membaca pemahaman dengan model word 

square berlangsung. Hasil dokumentasi dapat dilihat pada gambar 3 berikut.  

  

  

Gambar 3. Kesantunan Siswa Saat Pembelajaran pada Siklus I 
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Saat mengikuti pembelajaran berlangsung guru membuka pembelajaran 

dengan doa. Siswa dan guru mengucapkan doa bersama-sama yang dilanjutkan 

siswa megucapkan salam kepada guru. Guru menjawab salam tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa sudah bersikap sopan dan santun terhadap guru. 

Dilanjutkan guru dengan menanyakan kabar yang dijawab siswa dengan baik. Hal 

ini menunjukkan terjadinya hubungan yang baik antara guru dan siswa merupakan 

suatu awal yang positif.  

Catatan harian guru menunjukkan siswa bersikap santun dan ramah 

dengan guru saat pembelajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan kalimat sopan 

yang diucapkan siswa saat bertanya atau pun menjawab pertanyaan guru. Namun 

demikian, masih beberapa siswa yang bersikap belum sopan dengan mengabaikan 

saran guru saat mengganggu temannya. Kesantunan juga ditunjukkan siswa saat 

melihat teman yang gaduh, siswa lain mengingatkan untuk memperhatikan guru. 

Hal ini berlangsung sampai kegiatan pembelajaran usai yang ditutup dengan doa 

dan menciumi tangan guru saat siswa hendak keluar kelas saat akan beristirahat.  

 

4.1.2.3.3 Kerja Sama Siswa dalam Berkelompok 

Berdasarkan hasil deskripsi perilaku ekologis aspek kerja sama  siswa 

pada saat kegiatan diskusi berlangsung, terdapat beberapa siswa dalam satu 

kelompok yang masih terlihat bergurau dengan teman, mondar-mandir dikelas, 

dan tidak mengikuti diskusi dengan baik bersama anggota kelompoknya. Pada 

saat pembentukan kelompok, sebagian siswa putra sulit untuk dikondisikan 
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berbeda dengan siswa putri yang lebih mudah untuk dikondisikan. Siswa putra 

lebih lambat dan tidak bergegas mencari anggota kelompoknya, padahal guru 

sudah memberi batas waktu untuk berkelompok. Namun, sebagian besar 

kelompok sudah melaksanakan diskusi dengan baik. Anggota kelompok yang 

kurang aktif mendapat perhatian yang lebih dari guru, sehingga mereka mau 

melaksanakan diskusi dengan baik.  

Hasil deskripsi perilaku ekologis tersebut diperkuat dengan hasil 

dokumentasi foto yang menunjukkan aktivitas siswa pada saat berdiskusi dengan 

anggota kelompoknya, mulai dari pembentukan kelompok, aktivitas pada saat 

berdiskusi dengan anggota kelompok, dan aktivitas bertanya kepada guru. Tidak 

semua siswa aktif selama melaksanakan diskusi. Hasil dokumentasi dapat dilihat 

pada gambar 2 berikut. 
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Gambar 4. Aktivitas Siswa pada Saat Berdiskusi dengan Anggota 

Kelompoknya Siklus I 

 

Pada gambar 2, terlihat siswa sedang melakukan diskusi dengan anggota 

kelompoknya. Gambar pertama memperlihatkan aktivitas siswa pada awal 

pembentukan kelompok. Siswa terlihat antusias dengan pembentukan kelompok, 

namun beberapa masih kurang bersemangat dan menunggu guru untuk 

mengarahkan pembentukan kelompok. Terlihat pula sekelompok siswa yang 

kurang memperhatikan dan bertanya mengenai pembentukan kelompok. Hal 

tersebut membuat suasana kelas pada saat awal pembentukan kelompok menjadi 

gaduh dan tidak kondusif. Pada saat diskusi berlangsung, terlihat masih ada 

seorang siswa putri yang tidak melaksanakan diskusi, padahal anggota tersebut 
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sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Meskipun demikian, kelompok lain 

sudah terlihat aktif berdiskusi dan aktif bertanya kepada guru. Guru pun 

mendekati kelompok untuk mengontrol kegiatan diskusi dan membantu siswa 

yang mengalami kesulitan. Hal tersebut nampak jelas pada gambar ketiga. Pada 

gambar terakhir, terlihat siswa sudah berdiskusi dengan baik bersama anggota 

kelompoknya. 

Pada saat guru memberikan teks bacaan, soal dan media word square pada 

tiap kelompok siswa terlihat senang dan bersemangat untuk membaca teks bacaan 

yang telah diberikan guru. Beberapa saat kemudian beberapa siswa 

mengacungkan jari dan bertanya mengenai word square dan cara mengerjakan 

soal. Guru kemudian memberikan penjelasan mengenai cara mengerjakan soal, 

dan penggunaan word square. Guru meminta siswa untuk berdiskusi untuk 

menentukan jawaban dan menyusun soal. Saat kegiatan diskusi selesai, guru 

memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan jawaban. Pada saat beberapa 

siswa dari perwakilan kelompok mengemukakan jawaban terlihat beberapa siswa 

tertawa, melamun, dan berbicara dengan teman lainnya.  

Siswa terlihat antusias melakukan kegiatan diskusi. Beberapa siswa 

bertanya tentang jawaban yang berbeda, guru menawarkan pada siswa lain untuk 

menjelaskan jawaban soal. Namun demikian, suasana menjadi berbeda ketika 

siswa mempresentasikan soal yang telah dibuat oleh kelompok berdasarkan 

jawaban yang telah disediakan. Sebagian besar siswa bersikap diam dan 

memperhatikan saat temannya maju. Hal tersebut terjadi karena sebagan besar 

siswa masih merasa kesulitan untuk menyusun soal. Beberapa siswa bertanya 
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mengenai beberapa fungsi kata tanya dan cara menyusun soal. Guru kemudian 

menjelaskan penggunaan kata tanya dan cara menyusun soal pada siswa Dengan 

begitu, siswa memperoleh pemahaman yang sama mengenai jawaban soal dan isi 

bacaan.  

Selain hasil dokumentasi, kerja sama siswa dalam kegiatan diskusi 

kelompok juga dapat diketahui melalui hasil sosiometri. Teknik sosiometri aspek 

keaktifan dilakukan dengan cara menugasi semua siswa untuk menyebutkan dua 

nama siswa dalam satu kelompok yang aktif dalam diskusi kelompok. Selain itu, 

siswa juga diminta untuk menyebutkan dua siswa yang pasif dalam diskusi 

kelompok, dua siswa yang membuat gaduh dalam kegiatan diskusi kelompok, 

serta dua siswa yang bertanggung jawab di dalam kelompok. Siswa dibagi 

menjadi lima kelompok yang dibentuk secara heterogen dengan anggota lima 

sampai dengan enam siswa. Sosiogram diisi siswa sesuai dengan kelompok 

masing-masing Hasil sosiometri tiap kelompok dapat dilihat pada sosiograf 

sebagai berikut. Hasil sosiometeri yang pertama adalah hasil sosiometri kelompok 

1 yang akan dijelaskan secara singkat pada bagan berikut ini.  

Berdasarkan hasil sosiometri dapat diketahui kerja sama siswa dalam 

berkelompok dengan aspek penilaian, yaitu (1) siswa yang paling aktif di dalam 

kelompok, (2) siswa yang paling pasif di dalam kelompok, (3) siswa yang sering 

membuat gaduh atau jahil saat kerja kelompok, dan (4) siswa yang bertanggung 

jawab dalam kolompok. Hasil sosiometri tiap kelompok dapat dilihat pada 

sosiograf sebagai berikut. Hasil sosiometeri yang pertama adalah hasil sosiometri 

kelompok 1 yang akan dijelaskan secara singkat pada bagan berikut ini.  
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1. Siswa yang aktif  

 

Keterangan: 

      R1 : 2 

      R3 : 2 

      R8 : 4 

      R11 : 2 

      R18 : 0 

      R23 : 2 

2. Siswa yang pasif 

 

Keterangan: 

      R1 : 2 

      R3 : 2 

      R8 : 2 

      R11 : 1 

      R18 : 4 

      R23 : 1 

R11 

R23 R1 

R8 

R3 R18 

R11 

R23 R1 

R8 

R3 R18 
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3. Siswa yang gaduh atau mengganggu teman dan tidak bisa diajak kerja sama 

Keterangan: 

R1 : 2 

     R3 : 4 

     R8 : 1 

       R11 : 1 

       R18 : 2 

       R23 : 2 

 

4. Siswa yang bertanggung jawab  

Keterangan: 

R1 : 2 

     R3 : 1 

     R8 : 3 

       R11 : 2 

       R18 : 1 

       R23 : 3 

Sosiogram 1. Intensitas Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok I 

R11 

R23 R1 

R8 

R3 R18 

R11 

R23 R1 

R8 

R3 R18 
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Berdasarkan sosiogram 1, dapat diketahui siswa yang paling aktif adalah 

R8, sedangkan siswa yang paling pasif adalah R18. Sementara siswa yang paling 

gaduh atau tidak bisa diajak kerja sama adalah R3. Siswa yang paling 

bertanggung jawab dalam kelompok adalah R8 dan R23. Berikut ini akan 

dipaparkan tabel kriteria penilaian keaktifan siswa dalam kelompok. 

 

Tabel 12. Kriteria Penilaian Keaktifan Siswa dalam Kelompok 

No. Kategori Rentang nilai 

1. Sangat baik 6 – 10  

2. Baik 0 – 5  

3. Kurang −5 – 0  

4. Sangat kurang −10 – (−6)  

 

Berdasarkan bagan sosiometri kelompok 1 diperoleh skor keaktifan setiap 

siswa. Keaktifan siswa dalam berkelompok akan dilihat melalui tabel keaktifan 

siswa dalam berkelompok. Hasil tersebut jelaskan dalam tabel 13 berikut ini. 

Tabel 13. Skor Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok I Siklus I 

 

Respon-

den 

Skor Tiap Aspek 

Bobot skor 

Tiap Aspek 

Jum-

lah 

Skor 

Rata-rata 

 

A P G BJ A P G BJ Indivi- Kelom- 
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dual pok 

R1 2 2 2 2 4 -4 -4 4 0 0 (B) 

-10/6= 

-1,67 

Kurang 

R3 2 2 4 1 4 -4 -8 2 -6 

−1,5 

(SK) 

R8 4 2 1 3 8 -4 -2 6 8 2 (B) 

R11 2 1 1 2 4 -2 -2 4 4 1 (B) 

R18 0 4 2 1 

-

10 -8 -4 2 -20 -5 (SK) 

R23 2 1 2 3 4 -2 -4 6 4 1 

Jumlah 12 12 12 12 14 -24 -24 24 −10  

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa R8 adalah siswa yang paling 

aktif dan dalam kegiatan diskusi kelompok karena mencapai skor paling tinggi, 

yaitu 2 dan berkategori baik. R1, R11, dan R23 mendapatkan skor masing-masing 

0, 1,  dan 1 atau berkategori baik. Selain itu, tabel di atas menunjukkan bahwa R3 

adalah siswa yang paling gaduh atau tidak bisa diajak kerja sama dengan skor -1,5 

atau berkategori kurang. Sementara itu, R18 adalah siswa yang paling pasif 

dengan skor -5 atau berkategori kurang. Oleh karena itu, R3dan R18 perlu 

mendapat perhatian dan pengarahan yang lebih intensif dari guru agar lebih aktif 

dan fokus dalam kegiatan diskusi kelompok. Skor rata-rata kelompok I hanya 

mencapai -1,67 atau berkategori kurang . Hasil tersebut masih perlu ditingkatkan 

agar menjadi kategori baik. 
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1. Siswa yang aktif  

    

Keterangan: 

       R2 : 0 

       R6 : 2 

       R9 : 1 

       R13 : 2 

       R15 : 4 

       R16 : 3 

2. Siswa yang pasif 

      

Keterangan: 

       R2 : 3 

       R6 : 3 

       R9 : 1 

       R13 : 3 

       R15 : 1 

       R16 : 1 

R13 

R16 R2 

R9 

R6 R15 

R13 

R16 R2 

R9 

R6 R15 
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3. Siswa yang gaduh atau mengganggu teman dan tidak bisa diajak kerja sama  

    

Keterangan: 

       R2 : 1 

       R6 : 2 

       R9 : 1 

       R13 : 5 

       R15 : 1 

       R16 : 2 

4. Siswa yang bertanggung jawab dalam kelompok 

      

Keterangan: 

       R2 : 1 

       R6 : 2 

       R9 : 1 

       R13 : 5 

       R15 : 1 

R13 

R16 R2 

R9 

R6 R15 

R13 

R16 R2 

R9 

R6 R15 
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 Sosiogram 2. Intensitas Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok 2 Siklus I 

Sosiogram 2 untuk kelompok 2 menunjukkan bahwa siswa yang paling 

aktif adalah R15, sedangkan siswa yang pasif adalah R2, R6, R13. Siswa yang 

paling gaduh dan sulit untuk diajak kerja sama adalah R13 dan yang paling 

bertanggung jawab adalah R13. Berikut ini tabel yang memperjelas sosiogram 

kelompok 2.   

Tabel 14. Skor Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok 2 Siklus I 

 

Respon-

den 

Skor Tiap Aspek 

Bobot skor 

Tiap Aspek Jum-

lah 

Skor 

Rata-rata 

 

A P G BJ A P G BJ 
Indivi-

dual 

Kelom- 

pok 

R2 2 2 2 2 4 -4 -4 4 -16 -4(K) 

-10/6= 

-1,67 

Kurang 

R6 2 2 4 1 4 -4 -8 2 -2 -0,5(K) 

R9 4 2 1 3 8 -4 -2 6 2 0,5(B) 

R13 2 1 1 2 4 -2 -2 4 -6 -1,5(K) 

R15 0 4 2 1 -10 -8 -4 2 6 1,5(B) 

R16 2 1 2 3 4 -2 -4 6 6 1,5(B) 

Jumlah 12 12 12 12 14 -24 -24 24 -10  
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Tabel 14 menunjukkan bahwa siswa yang paling aktif adalah R15 dan R16 

dengan skor masing-masing 1,5 atau berkategori baik. Siswa lain yang 

memperoleh skor berkategori baik adalah R9 atau 0,5. R6 dan R13 memperoleh 

skor masing-masing -0,5 dan -1,5 atau berkategori kurang. Sementara itu, siswa 

yang paling pasif adalah R2 karena hanya memperoleh skor -4. Skor rata-rata 

kelompok sebesar -1,67 atau berkategori kurang, sehingga guru harus lebih 

memperhatikan kelompok ini agar lebih aktif dapat meningkat menjadi lebih baik.  

1. Siswa yang aktif  

    

Keterangan: 

       R5 : 2 

       R7 : 2 

       R19 : 3 

       R21 : 2 

       R24 : 0 

       R28 : 3 

 

 

 

R21 

R28 R5 

R19 

R7 R24 
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2. Siswa yang pasif 

      

Keterangan: 

       R5 : 1 

       R7 : 2 

       R19 : 2 

       R21 : 3 

       R24 : 3 

       R28 : 1 

3. Siswa yang gaduh atau mengganggu teman dan tidak bisa diajak kerja sama   

      

Keterangan: 

       R5 : 2 

       R7 : 1 

       R19 : 1 

       R21 : 2 

       R24 : 5 

       R28 : 1 

R21 

R28 R5 

R19 

R7 R24 

R21 

R28 R5 

R19 

R7 R24 
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4. Siswa yang bertanggung jawab  

      

Keterangan: 

       R5 : 2 

       R7 : 3 

       R19 : 2 

       R21 : 2 

       R24 : 0 

       R28 : 3 

 

Sosiogram 3. Intensitas Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok 3 Siklus I  

 

Berdasarkan sosiogram 3, dapat diketahui siswa yang paling aktif adalah 

R19 dan R24. Sebaliknya, R5 dan R28 banyak dipilih pada sebagai siswa yang 

paling pasif. Siswa yang paling gaduh adalah R24. Sementara itu, siswa yang 

paling bertanggung jawab adalah R7 dan R28. Data tersebut dijelaskan pada tabel 

14. 

 

 

 

R21 

R28 R5 

R19 

R7 R24 
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Tabel 14. Skor Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok 3 Siklus I 

 

Respon-

den 

Skor Tiap Aspek 

Bobot skor 

Tiap Aspek Jum-

lah 

Skor 

Rata-rata 

 

A P G BJ A P G BJ 
Indivi-

dual 

Kelom- 

pok 

R5 2 1 2 2 6 -2 -4 4 4 1(B) 

-20/6= 

-3,33 

Kurang 

R7 2 2 1 3 4 -4 -2 6 4 1(B) 

R19 3 2 1 2 4 -4 -2 4 2 0,5(B) 

R21 2 3 2 2 4 -6 -4 4 -2 -0,5(K) 

R24 0 3 5 0 -10 -6 -10 -10 -36 -9(SK) 

R28 3 1 1 3 6 -2 -2 6 8 2(B) 

Jumlah 12 12 12 12 14 -24 -24 14 -20  

 

Pada tabel 14, diketahui siswa yang paling aktif dalam kegiatan diskusi 

kelompok adalah R28 karena skor yang diperoleh mencapai 2 atau berkategori 

baik. R5, R7, dan R19 mendapat skor berkategori baik, masing-masing 1, 1, dan 

0,5. R1 memperoleh skor -0,5 atau berkategori kurang, sedangkan siswa yang 

terlihat paling pasif di kelas adalah R24 karena mendapat skor -9 atau berkategori 

sangat kurang. Sementara itu, skor rata-rata kelompok mencapai -3,33 atau 

berkategori kurang. Dengan demikian, anggota kelompok 3 perlu mendapat 

perhatian dan pengarahan yang lebih intensif dari guru, terutama R24, sehingga 
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kegiatan diskusi kelompok pada siklus II berlangsung lebih optimal dan siswa 

yang skornya masih kurang dapat mengubah perilakunya menjadi siswa yang 

aktif, dan fokus dalam kegiatan diskusi kelompok. 

1. Siswa yang aktif  

      

Keterangan: 

       R4 : 2 

       R12 : 3 

       R14 : 2 

       R20 : 2 

       R25 : 2 

       R27 : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R20 

R27 R4 

R14 

12 R25 
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2. Siswa yang pasif  

      

Keterangan: 

       R4 : 2 

       R12 : 2 

       R14 : 1 

       R20 : 2 

       R25 : 3 

       R27 : 2 

3. Siswa yang gaduh atau mengganggu teman dan tidak bisa diajak kerja sama  

      

Keterangan: 

       R4 : 2 

       R12 : 1 

       R14 : 3 

       R20 : 2 

       R25 : 2 

       R27 : 2 

R20 

R27 R4 

R14 

12 R25 

R20 

R27 R4 

R14 

12 R25 
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4. Siswa yang bertanggung jawab 

      

Keterangan: 

       R4 : 2 

       R12 : 3 

       R14 : 1 

       R20 : 2 

       R25 : 2 

       R27 : 2 

Sosiogram 4. Intensitas Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok 4 Siklus I  

Data sosiogram di atas menunjukkan sosialisasi setiap siswa dalam kerja 

kelompoknya pada kelompok 4. Sosiogram di atas menunjukkan bahwa siswa 

yang paling aktif adalah R12. Mereka juga serius dan semangat dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa yang pasif dalam  diskusi kelompok adalah R25. 

Selanjutnya, siswa yang sering gaduh atau mengganggu temannya adalah R14. 

Siswa tersebut sering mengobrol sendiri dan mengganggu teman nya. Selain aktif, 

R12 juga ditunjuk oleh temannya sebagai siswa yag paling bertanggung jawab 

dalam kelompok. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa R2 dan 

R14 perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan data sosiogram kelompok 4 

dapat dijelaskan skor keaktifan siswa tiap aspek pada tabel 14 berikut ini. 

R20 

R27 R4 

R14 

12 R25 
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Tabel 15. Skor Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok 4 Siklus I 

Respon-

den 

Skor Tiap Aspek 

Bobot skor 

Tiap Aspek Jum-

lah 

Skor 

Rata-rata 

 

A P G BJ A P G BJ 
Indivi-

dual 

Kelom- 

pok 

R4 2 2 2 2 4 -4 -4 4 0 0 

0/6= 

0 

Baik 

R12 3 2 1 3 6 -4 -2 6 6 1,5 

R14 2 1 3 1 4 -2 -6 2 -2 -0,5 

R20 2 2 2 2 4 -4 -4 4 0 0 

R25 2 3 2 2 4 -6 -4 4 -2 -0,5 

R27 1 2 2 2 2 -4 -4 4 -2 -0,5 

Jumlah 12 12 12 12 24 -24 -24 24 0  

 

Tabel 15 menunjukkan bahwa R12 merupakan siswa yang paling aktif 

dalam kelompoknya dengan jumlah skor 6 dan rata-rata individual 1,5 dalam 

kategori baik. R4 dan R14 masing-masing mendapatkan jumlah skor 0 atau 

berkategori baik. Berbeda dengan siswa sebelumnya, R14, R25, dan R27 

memperoleh skor sama, yaitu -0,5 atau berkategori sangat kurang. Rata-rata skor 

kelompok adalah 0 atau berkategori baik. Berdasarkan hasil data di atas dapat 

disimpulkan bahwa R14, R25 dan R27 harus mendapatkan perhatian yang khusus 

oleh guru. Guru harus memberikan motivasi dan arahan yang positif kepada siswa 

tersebut supaya dalam pembelajaran berikutnya ia bisa lebih berperilaku positif, 



 
 

 
 

 

 

127 

sedangkan R12 dan R4, dan R14 juga harus diberikan motivasi oleh guru agar 

pada siklus II hasil respon mereka menjadi lebih baik.  

 

1. Siswa yang aktif 

 

Keterangan: 

       R10 : 2 

       R17 : 2 

       R22 : 3 

       R26 : 2 

       R29 : 1 

2. Siswa yang pasif 
 

Keterangan: 

       R10 : 2 

       R17 : 3 

       R22 : 1 

       R26 : 2 

       R29 : 2 

R17 

R29 

R26 
R22 

R10 

R17 

R29 

R26 
R22 

R10 
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3. Siswa yang gaduh atau mengganggu teman dan tidak bisa diajak kerja 

sama  
 

Keterangan: 

       R10 : 1 

       R17 : 2 

       R22 : 4 

       R26 : 1 

       R29 : 2 

4. Siswa yang bertanggung jawab 

 

Keterangan: 

       R10 : 1 

       R17 : 2 

       R22 : 4 

       R26 : 1 

       R29 : 2 

 

Sosiogram 5. Intensitas Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok 5 Siklus I  

 

R17 R29 

R26 
R22 

R10 

R17 R29 

R26 
R22 

R10 



 
 

 
 

 

 

129 

Hasil sosiometri kelompok 5 pada sosiogram 5 menunjukkan R22 adalah 

siswa yang paling aktif dan R27 adalah siswa yang paling pasif dalam kerja 

kelompok. Siswa yang paling banyak dipilih sebagai siswa yang gaduh dan sulit 

bekerja sama adalah R22. Sementara siswa yang bertanggung jawab dalam 

kegiatan diskusi adalah R22. Hasil sosiometri tersebut diperinci dalam tabel 16 

berikut ini. 

Tabel 16. Skor Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok 5 Siklus I 

Respon-

den 

Skor Tiap Aspek 

Bobot skor 

Tiap Aspek Jum-

lah 

Skor 

Rata-rata 

 

A P G BJ A P G BJ 
Indivi-

dual 

Kelom- 

pok 

R10 2 2 1 1 5 -5 

-

2,5 2,5 0 0 (B) 

0/6= 

0 

Baik 

R17 2 3 2 2 5 -7,5 -5 5 -2,5 

-0,62 

(SK) 

R22 3 1 4 3 7,5 -2,5 -10 7,5 2,5 0,62 (B) 

R26 2 2 1 2 5 -5 

-

2,5 5 2,5 0,62 (B) 

R29 1 2 2 2 2,5 -5 -5 5 -2,5 

-0,62 

(SK) 

Jumlah 10 10 10 10 25 -25 -25 25 0  
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Data pada tabel 16 menunjukkan bahwa siswa yang paling aktif adalah 

R22 dan R26 karena mencapai skor tertinggi, yaitu masing-masing sebesar 0,62 

atau berkategori baik. R10 juga memperoleh skor berkategori baik, yaitu sebesar 

0. Sementara itu, dua siswa lain memperoleh skor berkategori sangar kurang. R17 

dan R29 masing-masing memperoleh skor   -0,62. Skor rata-rata kelompok 5 

mencapai 0 atau berkategori baik. Hasil tersebut menjadi catatan tersendiri bagi 

guru untuk lebih intensif memberi arahan dan bimbingan kepada kelompok ini 

agar pada pembelajaran berikutnya berubah menjadi lebih baik dan lebih aktif 

dalam kegiatan diskusi kelompok. 

Hasil sosiometri menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok telah 

melaksanakan diskusi belum bisa berjalan dengan baik. Rata-rata kelompok sudah 

mencapai kategori kurang. Skor rata-rata kelompok 4 dan 5 adalah yang tertinggi, 

yaitu sebesar 0 atau berkategori baik, sedangkan skor rata-rata kelompok 3 adalah 

yang terendah, yaitu sebesar -3,33 atau berkategori kurang. Sementara dua 

kelompok lain juga memperoleh skor rata-rata berkategori kurang, masing-masing 

yaitu -1,67. Keaktifan siswa dalam kegiatan diskusi kelompok masih perlu untuk 

ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar  siswa masih pasif dan 

kurang bisa bekerja sama dalam kelompok. Dalam satu kelompok, masih terdapat 

siswa yang memperoleh skor kurang, bahkan ada siswa yang mencapai skor 

paling rendah atau sangat kurang. Oleh karena itu, guru harus memberikan 

perhatian, arahan, dan motivasi yang lebih besar kepada siswa yang skor 

keaktifannya masih kurang. Selain itu, guru juga perlu memberikan bimbingan 

pada siswa yang gaduh atau tidak bisa bekerja sama dalam kelompok, sehingga 
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kerja sama siswa dalam kegiatan diskusi kelompok pada siklus II berubah menjadi 

lebih baik.   

 

4.1.2..3.4 Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri siswa terlihat pada saat kegiatan presentasi. Berdasarkan 

catatan harian guru, pada saat kegiatan presentasi, masih ada siswa yang belum 

berani membacakan hasil diskusi di depan kelas. Ada pula siswa yang masih ragu 

sehingga kurang percaya diri dengan hasil pekerjaannya. Sementara itu, siswa lain 

terlihat kurang aktif memperhatikan dan menanggapi siswa yang sedang 

presentasi. Beberapa siswa tidak memperhatikan dan tidak mengacuhkan 

temannya yang sedang presentasi. Aktivitas siswa pada saat presentasi yang 

memperlihatkan kepercayaan diri siswa dan keaktifan siswa menanggapi teman 

yang berpresentasi dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 5. Aktivitas Siswa pada Saat Presentasi Hasil Diskusi Siklus I 

 

 Gambar di atas menunjukkan bahwa hanya ada satu ank yang berani maju 

ke depan. Siswa lain masih merasa malu untuk maju. Hal ini menunjukkan bahwa 
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rasa percaya diri siswa masih kurang. Guru kemudian memberikan motivasi 

kepada siswa agar pada siklus II siswa mau maju untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

 

4.1.2..3.5 Kemampuan Berbagi 

Berdasarkan catatan harian guru pada siklus I dapat dijelaskan bahwa 

pembelajaran membaca pemahaman menggunakan model word square sudah 

berjalan cukup baik. Sebagian besar siswa siap dan aktif mengikuti pembelajaran 

membaca pemahaman dengan model word square, siswa juga memberikan 

tanggapan dan perilaku positif terhadap proses pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square.  

Penggunaan model word square dalam pembelajaran membaca pemahama 

membuat  siswa menjadi tertarik dan berminat mengikuti pembelajaran. Namun, 

masih ada beberapa siswa yang terlihat pasif dan tidak berkonsentrasi mengikuti 

pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukan siswa yang tidak bisa 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Ada beberapa siswa yang kurang 

serius dan mengganggu temannya, sehingga suasana kelas menjadi gaduh. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesiapan, keseriusan, kesantunan, 

dan keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran cukup baik, namun belum 

maksimal karena masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan 

guru dengan melakukan kegiatan lain, seperti bercanda, melamun, berbicara 

sendiri, atau mengganggu teman.  
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Tanggapan dan perilaku positif siswa selama mengikuti pembelajaran 

sangat baik, siswa tertarik dan senang dengan model yang digunakan guru dalam 

pembelajaran membaca pemahaman. Selain itu, siswa juga menunjukkan sikap 

yang santun dan  ramah pada guru. Suasana yang tercipta saat pembelajaran 

berlangsung sangat menyenangkan, sehingga menimbulkan semangat yang tinggi 

bagi para siswa. 

Berdasarkan catatan harian siswa dari aspek  berbagi, yaitu (1) kesan siswa 

terhadap pembelajaran membaca dengan model word square, (2) kemudahan dan 

kesulitan yang dialami siswa dalam membaca pemahaman dengan model word 

square, dan (3) kesan dan saran siswa terhadap penggunaan model word square. 

Berikut ini pendapat siswa mengenai pembelajaran membaca pemahaman dengan 

model word square yang dituangkan dalam catatan harian siswa. 

Ketika mengisi catatan harian mengenai kesan siswa terhadap 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square, sebagian besar 

siswa mengaku merasa senang dengan pembelajaran yang berlangsung. Hal ini 

dikarenakan selama ini siswa merasa jenuh dengan pembelajaran yang 

berlangsung. Permainan yang ada dalam model ini membuat siswa merasa ingin 

dan tertarik dengan model word square. Selanjutnya, mengenai kemudahan dan 

kesulitan dalam membaca pemahaman dengan  model word square. Siswa 

mengungkapkan lebih mudah memperoleh kemudahan karena jawaban telah 

disediakan dalam word square, sehingga siswa hanya mencari dan 

menghubungkannya dengan soal yang tentang isi teks yang disajikan. Selain itu, 

siswa merasa lebih mudah dengan materi yang disajikan di awal pelajaran. 
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Sementara itu, siswa merasa masih kesulitan saat siswa diminta untuk membuat 

soal yang berkaitan dengan isi teks. Hal ini dikarenakan siswa masih merasa asing 

dengan kegiatan membuat soal. Selain itu, siswa juga belum terbiasa dengan 

kegiatan membaca. Oleh karena itu, pada siklus II guru akan memberikan 

penekanan pada materi menyusun pertanyaan tentang isi teks. 

Selanjutnya adalah tanggapan siswa mengenai membaca pemahaman 

dengan model word square. Pembelajaran membaca dengan model word square  

merupakan hal baru bagi siswa. Namun, siswa berpendapat model ini bisa 

digunakan untuk pembelajaran dengan materi lain, misalnya saat mengenal alam 

sekitar. Secara keseluruhan siswa merasa asing dengan word square. Namun, 

setelah diberi penjelasan, siswa mulai mengerti dan memahami penerapan word 

square dalam pembelajaran. 

Sementara itu, mengenai manfaat dari kegiatan diskusi dalam 

pembelajaran siswa mengungkapkan bahwa mereka bisa bertukar pikiran dengan 

teman-temannya karena dalam model word square siswa untuk diminta untuk 

berkelompok sehingga dapat membantu sebagian siswa yang terkadang masih 

bingung untuk penggunaan model tersebut dalam memahami bacaan. Manfaat lain 

dari diskusi kelas dalam pembelajaran membaca pemahaman model word square 

adalah siswa memperoleh pengalaman baru, sehingga mereka dapat membaca 

pemahaman dengan lebih baik, serta dapat berlatih untuk mengungkapkan 

pendapatnya dalam diskusi kelompok. Saran siswa terhadap pembelajaran 

membaca pemahaman  yang akan datang yaitu agar pembelajaran dapat lebih baik 

lagi dan waktu untuk pembelajaran tersebut dapat ditambah.  Secara keseluruhan 
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siswa memberikan saran dan harapan yang positif mengenai pembelajaran 

membaca pemahaman dengan model word square.  

Berdasarkan hasil wawancara yang termasuk ke dalam pendidikan karakter 

aspek kemampuan berbagi, yaitu (1) apakah kamu merasa senang dan tertarik 

dengan pengajaran membaca pemahaman dengan model word square, (2) 

kesulitan-kesulitan apa yang kalian alami selama mengikuti pembelajaran 

membaca pemahaman dengan model word square, (3) apakah model word square 

dapat membantu kalian dalam kegiatan pembelajaran membaca pemahaman, (4) 

apakah manfaat yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square, dan (5) apa saran kalian terhadap 

pembelajaran membaca pemahaman pada pertemuan berikutnya. 

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan tiga siswa dapat diketahui 

bahwa ketiga siswa tersebut mengaku senang dengan pembelajaran yang 

dilakukan peneliti. Ketertarikan tersebut disebabkan oleh media yang digunakan 

guru dalam pembelajaran lebih bervariasi dengan dan lebih menyenangkan 

daripada pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, dalam penyampaian materi 

suasana lebih santai, sehingga siswa merasa antusias dan lebih mudah untuk 

memahami materi.  

 Siswa yang memperoleh nilai tinggi mengatakan bahwa ia tidak 

mengalami kesulitan dalam membaca pemahaman, sebaliknya siswa tersebut 

merasa lebih mudah. Hal tersebut karena jawaban dari soal yang disajikan telah 

tersedia dalam word square yang disamarkan. Selain itu, kerja kelompok 
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memberikan kemudahan bagi siswa untuk mendiskusikan jawaban dari soal 

tersebut.  

Sementara itu, siswa yang memperoleh nilai sedang mengungkapkan 

bahwa pembelajaran membaca pemahaman yang dilakukan oleh peneliti lebih 

mudah daripada pembelajaran membaca  yang biasanya. Hal tersebut karena 

media yang digunakan peneliti mudah dimengertioleh siswa. Siswa merasa 

dibantu untuk menemukan jawaban dan pemahaman tentang isi teks dengan 

media word square. Selain itu, siswa yang memperoleh nilai sedang menyarankan 

agar lebih sabar dan lebih jelas dalam menyampaikan materi kepada siswa.  

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, siswa yang memperoleh nilai 

rendah mengungkapkan kesulitannya saat mengikuti pembelajaran. Pada awalnya, 

siswa tersebut sudah tertarik, dan memperoleh kemudahan dengan penggunaan 

model word square. Namun, siswa tersebut masih merasa kesulitan untuk 

menempatkan jawaban yang sesuai dengan soal. Selain itu, siswa tersebut 

mengaku belum bisa menyusun soal berdasarkan isi teks sehingga memperoleh 

kesulitan dalam menyusun soal. Siswa menyarankan agar peneliti menjelaskan 

lebih lanjut mengenai penggunaan model word square dan lebih banyak 

memberikan penjelasan materi mengenai penggunaan kata tanya dan penyusunan 

pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. 

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui siswa mampu bekerja sama dan 

berbagi dalam kegiatan diskusi kelompok dengan baik. Siswa juga mampu 

berbagi perasaan dan pengalamannya dengan baik selama mengikuti pembelajaran 
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membaca pemahaman dengan model word square siklus I. Siswa merasa senang 

dan tertarik dengan model pembelajaran tersebut. Siswa mengungkapkan 

penggunaan media word square sudah efektif dan memudahkan siswa dalam 

menulis membaca pemahaman. Namun, masih ada beberapa siswa yang belum 

memahami sepenuhnya penerapan model pembelajaran ini sehingga mereka 

merasa kesulitan dalam membaca pemahaman. Sebagian besar siswa yang 

memperoleh nilai berkategori baik dan sangat baik sudah dapat memahami 

penggunaan model word square dalam pembelajaran membaca pemahaman, 

tetapi beberapa siswa yang memperoleh nilai cukup dan kurang masih ada yang 

belum memahami penerapan model pembelajaran ini. Kekurangan-kekurangan 

yang dirasakan pada siklus I dikarenakan proses dan interaksi pembelajaran antara 

guru dan siswa masih belum maksimal. Oleh karena itu, kekurangan-kekurangan 

tersebut akan menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi guru untuk diperbaiki pada 

pembelajaran siklus II. 

 

4.1.2.4 Refleksi Siklus I 

Refleksi siklus I dilakukan berdasarkan hasil tes dan hasil nontes 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square yang telah 

terlaksana pada siklus I. Hasil tes menunjukkan bahwa target penelitian belum 

tercapai.  Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas sebesar 63,83 yang 

masih belum memenuhi batas ketuntasan yang ditentukan oleh peneliti, yaitu 71. 

Siswa yang memperoleh nilai di atas 71 atau yang termasuk tuntas sebanyak 10 

siswa, sedangkan18 siswa lainnya masih belum tuntas. Berdasarkan analisis hasil 
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tes mmebaca pemahaman pada tiap aspek, diketahui kelemahan siswa teretak pada 

indikator menyususn pertanyaan tentang isi teks, sedangkan pada indikator 

menjawab pertanyaan tentang isi teks siswa sudah menunjukkan hasil yang baik. 

Hal tersebut menunjukkan siswa sudah mulai memahami penerapan model word 

square untuk menjawab pertanyaan tentang isi teks. Pada menyusun pertanyaan 

tentang isi teks, nilai yang masih kurang adalah pada semua aspek, yaitu aspek 

penggunaan kata tanya, susunan kalimat tanya, serta kesesuaian pertanyaan 

dengan jawaban yang disediakan. Oleh karena itu, guru harus memberikan 

pendalaman materi secara lebih intensif pada aspek-aspek tersebut.  

Berdasarkan hasil nontes siklus I yang diperoleh melalui deskripsi perilaku 

ekologis, catatan harian guru, catatan harian siswa, sosiometri, wawancara, dan 

dokumentasi foto, diketahui bahwa perilaku siswa selama melaksanakan 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square menunjukkan 

karakter siswa dari segi keaktifan, kesantunan, kerjasama, kemampuan berbagi, 

dan kepercayaan diri yang masih perlu untuk diubah menjadi lebih baik. Hal 

tersebut dikarenakan belum semua siswa berperilaku positif. Masih ada sebagian 

siswa yang menunjukkan perilaku negatif dan belum sesuai dengan sikap yang 

terkandung dalam pendidikan karakter tersebut. Perilaku negatif tersebut antara 

lain masih ada siswa yang belum berani bertanya dan mengemukakan pendapat, 

bercanda dengan teman dan tidak memperhatikan penjelasan guru, berbicara 

dengan teman atau gaduh pada saat diskusi, mondar-mandir di kelas, kurang 

menghargai dan mengapresiasi teman yang sedang presentasi. Meskipun 



 
 

 
 

 

 

139 

demikian, sebagian siswa yang lain juga sudah menunjukkan sikap dan perilaku 

positif.  

Berdasarkan hasil wawancara dan catatan harian siswa, diketahui siswa 

merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran membaca pemahaman dengan 

model word square karena mereka belum pernah merasakan model pembelajaran 

semacam ini. Siswa mengaku memperoleh kemudahan dalam menemukan 

pemahaman mengenai isi teks dengan bantuan word square.  

Namun, sebagian siswa juga masih belum memahami penggunaan word 

square untuk memahami isi teks. Kesulitan tersebut antara lain dalam mencari 

jawaban dalam word square dan menghubungkannya dengan bacaan. Selain itu, 

saat diminta untuk menyusun pertanyaan siswa merasa kesulitan. Hal tersebut 

karena siswa belum pernah membuat soal sebelumnya. Latihan yang diberikan 

oleh guru dirasa masih kurang, sehingga pemahaman siswa dalam menyusun soal 

belum maksimal. Hal dibuktikan dari hasil tes siswa aspek penggunaan kata 

tanya. Saran siswa adalah guru lebih memberikan latihan yang lebih banyak pada 

siswa dan tidak terlalu terburu-buru dalam menyampaikan materi karena siswa 

belum pernah melaksanakan pembelajaran dengan model ini. Guru juga tidak 

perlu terlalu serius karena siswa lebih senang jika ada selingan canda. Selain itu, 

siswa memberikan saran agar topik yang dipilih guru lebih mudah dipahami.   

Berdasarkan uraian tersebut, guru menyusun rencana perbaikan yang akan 

dilaksanakan pada pembelajaran membaca pemahaman dengan media word 

square siklus II untuk mengatasi berbagai kekurangan yang terjadi pada siklus I. 
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Perbaikan yang dilakukan guru adalah menyusun rencana pembelajaran yang 

lebih sistematis, penggunaan media yang maksimal, memberikan penjelasan 

secara lebih mendalam tentang penerapan word square, memberikan perhatian 

yang lebih besar kepada siswa yang masih belum tuntas, memberikan selingan 

canda, dan tidak terlalu serius agar lebih akrab dengan siswa sehingga siswa 

mengubah perilaku menjadi positif, serta memberikan latihan dalam menjawab 

dan menyusun soal.  

Hasil refleksi tersebut sebagai acuan untuk memperbaiki hasil pada siklus 

II, sehingga hasil yang dicapai lebih maksimal. Perbaikan-perbaikan tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca pemahaman 

pada pembelajaran siklus II. Selain itu, perilaku siswa dapat berubah dari negatif 

ke arah yang positif dalam pembelajaran membaca pemahaman. Dengan 

demikian, hasil penelitian yang ditargetkan dapat tercapai secara maksimal. 

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Kegiatan pembelajaran membaca pemahaman pada siklus II dilakukan 

untuk mengetahui peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran siklus I. Pembelajaran membaca pemahaman 

dilaksanakan dengan model word square secara lebih maksimal atas hasil refleksi 

siklus I. Hasil tes membaca pemahaman dengan word square pada siklus I masih 

belum mencapai ketuntasan sesuai target penelitian. Selain itu, siswa masih 

menunjukkan perilaku negatif selama proses pembelajaran berlangsung. Oleh 
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karena itu, pembelajaran pada siklus II dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan proses pembelajaran pada siklus I. Hasil penelitian siklus II diuraikan 

sebagai berikut. 

 

4.1.3.1 Proses Pembelajaran Membaca Pemahaman dengan Model Word 

Square Siklus II 

 

Proses pembelajaran membaca pemahaman pada siklus II dilaksanakan 

dalam tiga tahap sesuai dengan rencana pembelajaran. Pada tahap pendahuluan, 

guru mengondisikan dan melakukan apersepsi dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada siswa mengenai pembelajaran membaca pemahaman yang 

akan dilaksanakan. Berdasarkan deskripsi perilaku ekologis, pada tahap 

pendahuluan, siswa terlihat antusias dengan kehadiran guru. Siswa sudah tidak 

canggung lagi dengan guru karena sudah pernah berinteraksi pada siklus I. Pada 

saat guru mengumumkan hasil membaca pemahaman siklus I, siswa juga terlihat 

antusias dan penasaran dengan hasil nilai mereka. guru memberikan motivasi bagi 

siswa yang nilainya masih berkategori cukup dan kurang agar lebih bersungguh-

sungguh dalam mengikuti pembelajaran dan lebih banyak berlatih. Proses tanya 

jawab juga berlangsung dengan baik. Guru memberikan pertanyaan umpan balik 

mengenai kemudahan dan kesulitan yang masih dialami siswa pada pembelajaran 

siklus I. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan percaya diri. Siswa juga tidak 

canggung ketika diminta untuk mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan dan 

manfaat pembelajaran.  
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Pada tahap inti bagian eksplorasi, guru memberi pemecahan kesulitan 

yang dirasakan siswa dalam membaca pemahaman pada pertemuan sebelumnya, 

antara lain dengan meminta siswa untuk selalu berlatih membaca pemahaman teks 

bacaan. Selain itu, siswa juga disarankan untuk memanfaatkan buku paket yang 

telah disediakan oleh sekolah untuk latihan membaca. Berdasarkan catatan harian 

guru, siswa mengaku selama siklus I belum memanfaatkan buku yang diberikan 

oleh sekolah, sehingga kemampuan membaca mereka belum maksimal. Guru juga 

menjelaskan kembali tentang penerapan model word square secara lebih 

mendalam karena masih ada siswa yang belum begitu paham. Siswa diberi 

penguatan dan pemahaman pada aspek-aspek membaca pemahaman, terutama 

aspek-aspek pada indikator menyusun pertanyaan tentang isi teks yang nilainya 

masih belum tuntas pada pertemuan siklus I. Selama dijelaskan, siswa 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan aktif bertanya. 

Pada tahap inti bagian elaborasi dan konfirmasi, setelah siswa benar-benar 

memahami penerapan model ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah siswa 

membentuk kelompok dan berdiskusi tentang isi bacaan dengan topik yang 

berbeda dari siklus I. Berdasarkan hasil sosiometri, semua kelompok telah 

melaksanakan diskusi dengan baik. Kegiatan diskusi berlangsung dengan baik, 

tertib, dan lancar. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing 

secara aktif dan mampu bekerja sama dan berbagi dengan baik. Siswa terlihat 

aktif dan bersungguh-sungguh dalam berdiskusi. Siswa juga aktif bertanya pada 

saat mengalami kesulitan dalam diskusi dan memperhatikan dengan sungguh-

sungguh pada saat dijelaskan oleh guru. Pada saat membacakan hasil diskusi, 
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siswa juga terlihat aktif dan percaya diri. Secara keseluruhan dapat disimpulkan, 

bahwa proses pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square 

berjalan dengan baik.  

   

 

   

 

Gambar 6. Proses Pembelajaran Membaca Pemahaman dengan 

Model Word Square Siklus II 

 

Gambar 6 memperlihatkan proses pembelajaran membaca pemahaman 

dengan model word square pada siklus II. Pada gambar pertama dan kedua, siswa 

terlihat sangat bersemangat dan antusias melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Siswa juga lebih bersungguh-sungguh dan fokus memperhatikan penjelasan guru. 

Gambar ketiga memperlihatkan aktivitas siswa sedang melaksanakan diskusi 
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kelompok. Siswa sudah lebih berdisiplin dibandingkan pada saat proses 

pembelajaran siklus I. Demikian juga pada gambar terakhir yang memperlihatkan 

aktivitas siswa pada saat bertanya dalam pembelajaran. Siswa terlihat serius dan 

bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pembelajaran dan tidak canggung 

untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat kepada guru.  

Kegiatan inti pada pertemuan kedua adalah siswa mendiskusikan 

pertanyaan yang telah dibuat dan melakukan revisi dengan berbekal informasi 

atau materi yang telah diberikan oleh guru. Pada kegiatan inti, siswa diberi media 

tambahan berupa word square yang berisi kata tanya. Hal ini memberi 

kemudahan siswa untuk memahami macam-macam kata tanya dan penggunannya. 

Sementara itu, kegiatan inti pada pertemuan kedua siswa diberi kesempatan 

untuk menuliskan pertanyaan yang telah dibuat di papan tulis. Berdasarkan 

catatan harian guru, kegiatan tersebut berlangsung dengan baik karena 

siswa sudah mampu mengerjakan tugas dari guru. Siswa mengaku lebih 

mudah setelah diberi masukan oleh guru untuk berlatih membaca. Siswa 

kemudian diberi bacaan dan mengerjakan soal tentang bacaan tersebut secara 

individu. Saat mengerjakan soal tersebut, siswa terlihat lebih tenang dan serius, 

serta tidak berusaha melihat pekerjaan temannya. Hasil membaca pemahaman 

siswa dinilai oleh guru sebagai data tes membaca pemahaman siklus II. 

Sebagaimana tahap sebelumnya, berdasarkan catatan harian guru, tahap 

penutup juga berlangsung dengan baik. Siswa dan guru melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil pembelajaran. Guru pun memberikan motivasi kepada siswa 

untuk selalu berlatih membaca, terutama membaca untuk memahami bacaan 



 
 

 
 

 

 

145 

karena siswa akan pengetahuan siswa akan bertambah apabila terampil dalam 

membaca pemahaman. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square pada siklus II 

sudah berlangsung dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana pembelajaran. 

Perilaku siswa selama melaksanakan pembelajaran juga mengalami perubahan ke 

arah yang lebih positif dibandingkan siklus I. Siswa lebih serius, santun, dan 

bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pembelajaran. Siswa juga lebih 

bersemangat, antusias, dan percaya diri karena sudah lebih mengenal dan sudah 

terbiasa dengan guru. Kemampuan bekerja sama dan berbagi siswa dalam 

kegiatan diskusi kelompok juga berubah menjadi lebih baik. 

 

4.1.3.2 Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa setelah 

Melaksanakan Pembelajaran Membaca Pemahaman dengan Model 

Word Square Siklus II 

 

Hasil tes membaca pemahaman siklus II menunjukkan adanya 

peningkatan dari siklus I. Hal ini dikarenakan siswa sudah lebih memahami 

penerapan model word square. Hasil refleksi siklus I dimanfaatkan guru dengan 

sebaik-baiknya sehingga kekurangan-kekurangan pada pembelajaran sebelumnya 

dapat diperbaiki pada pembelajaran siklus II. Hasil tes membaca pemahaman pada 

siklus II dijelaskan pada tabel 17 berikut ini. 
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Tabel 17. Hasil Tes Membaca Pemahaman pada Siklus II 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rata-rata 

Ketuntasan 

(%) 

Sangat baik 86-100 13 1197 44,83 

     

2430/29=       

83,79 

(Kategori 

Baik ) 

24/29 x 

100%=  

82,76% 

(Kategori 

Baik) 

Baik 71-85 11 898 37,93 

Cukup 56-70 5 335 17,24 

Kurang 40-55 - - - 

Sangat kurang 0-39 - - - 

Jumlah  29 2430 100 83,79 82,76 

 

Berdasarkan data pada tabel 17, diketahui nilai rata-rata siswa mencapai 

83,79 yang termasuk dalam kategori baik. Terdapat tiga belas siswa yang 

memperoleh nilai berkategori sangat baik atau sebesar 44,83. Siswa yang 

memperoleh nilai berkategori baik sebanyak 11 siswa atau sebesar 37,93%. 

Sementara itu, siswa yang memperoleh nilai berkategori cukup hanya 5 siswa atau 

sebesar 17,24%, dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai berkategori kurang 

dan sangat kurang. Siswa yang tuntas sebanyak 24 dengan tingkat ketuntasan 

sebesar 82,76%. 

Hasil tes pada siklus II mengalami peningkatan dibandingkan hasil tes 

siklus I, yaitu dari rata-rata kelas berkategori cukup menjadi rata-rata kelas 

berkategori baik. Hasil tes siklus II mengalami peningkatan sebesar 19,96 atau 

31,27%, yaitu dari nilai rata-rata sebesar 63,83 menjadi sebesar 83,79. Sebanyak 
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lima siswa kelas III SD N Harjowinangun I masih memperoleh nilai berkategori 

cukup sehingga dianggap belum tuntas. Meskipun demikian, hasil tes siklus II 

sudah memenuhi target ketuntasan penelitian, yaitu tingkat ketuntatasan melebihi 

separuh dari jumlah siswa, yaitu mencapai 82,76%. Hasil tes membaca 

pemahaman untuk masing-masing aspek membaca pemahaman dengan model 

word square pada siklus II dijelaskan sebagai berikut. 

 

4.1.3.3 Hasil Tes Membaca Pemahaman Aspek Mampu Menjawab Soal 

Aspek mampu menjawab soal merupakan salah satu aspek yang 

menunjukkan penerapan model word square pada indikator menjawab pertanyaan 

dengan tepat. Aspek tersebut menuntut siswa untuk dapat menjawab soal yang 

berkaitan dengan isi teks. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 18 berikut ini. 

Tabel 18. Hasil Membaca Pemahaman Aspek Menjawab Soal 

Kategori Skor F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat baik 5 28 140 96,55 
144/29= 

4,97 

(kategori 

sangat 

baik) 

144/29/5x 

100= 

99, 31 

(kategori 

sangat 

baik) 

Baik 4 1 4 3,45 

Cukup 3 - - - 

Kurang 2 - - - 

Sangat kurang 1 - - - 

Jumlah  29 144 100 4,97 99, 31 
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Pada tabel 18, dapat dilihat bahwa hasil membaca pemahaman aspek 

menjawab soal termasuk dalam kategori sangat baik. Rata-rata nilai yang 

diperoleh sebesar 99,31 termasuk dalam kategori sangat baik. Bobot skor rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 4,97 juga termasuk dalam kategori sangat baik. 

Sebanyak 28 siswa atau 96,55% memperoleh skor berkategori sangat baik dan 

memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan menjawab semua soal. Sementara itu, 

seorang siswa memperoleh skor berkategori baik atau sebesar 3,45% dan tidak 

ada siswa yang memperoleh nilai berkategori cukup, kurang dan sangat kurang. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa sudah mengalami kemudahan dalam 

menjawab soal.  

 

4.1.3.4 Hasil Tes Membaca Pemahaman Aspek Mampu Menjawab Soal 

dengan Tepat 

Pada aspek menjawab semua pertanyaan dengan tepat, siswa menjawab 

soal melalui word square. Siswa mencari jawaban yang telah ada dalam word 

square yang telah disamarkan dengan huruf. Setelah menemukan kata yang 

menjadi jawaban, siswa kemudian menghubungkan jawaban tersebut dengan 

soaldan bacaan yang telah dibaca. Kemudian menempatkan jawaban pada tempat 

yang telah ditentukan. Siswa dapat menemukan 5 kata yang menjadi jawaban. 

Semakin banyak kata yang ditemukan, maka semakin mudah siswa untuk 

menjawab soal dan memahami isi teks. Hasil membaca pemahaman pada aspek 

menjawab soal dengan tepat diperlihatkan pada tabel 19 berikut ini. 
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Tabel 19. Hasil Membaca Pemahaman Aspek Menjawab Soal dengan 

Tepat 

Kategori Skor F Bobot 
Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat baik 5 9 45 31,03 

123/29= 

4,24 

(kategori 

baik) 

124/29/5x 

100= 

 84,83 

(kategori 

baik) 

Baik 4 18 72 62,07 

Cukup 3 2 6 6,90 

Kurang 2 - - - 

Sangat kurang 1 - - - 

Jumlah  29 123 100 4,24 84,83 

 

Data pada tabel 19 memperlihatkan hasil siswa dalam menjawab 

pertanyaan dengan tepat juga sudah sangat baik. Bobot skor rata-rata yang 

diperoleh siswa sebesar 4,24 dalam kategori baik. Rata-rata nilai yang diperoleh 

berkategori baik, yaitu sebesar 84,83. Sebanyak 9 siswa memperoleh skor 

berkategori sangat baik atau sebesar 31,03%. Sementara itu, skor dengan kategori 

baik diperoleh 18 siswa atau sebesar 62,07% dan dua siswa memperoleh skor 

dalam kategori cukup atau sebesar 6,90%. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa siswa sudah mempu menjawab pertanyaan tentang isi teks bacaan dengan 

tepat. 
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4.1.3.5 Hasil Tes Membaca Pemahaman Aspek Kesesuaian Kata Tanya 

Kriteria pada aspek kemampuan menyusun pertanyaan tentang isi teks 

adalah siswa dapat menggunakan kata tanya yang sesuai dengan jawaban. Kata 

tanya yang digunakan harus sesuai dengan jawaban yang disediakan dan sesuai 

dengan isi teks bacaan yang disajikan. Hasil tes membaca aspek kemampuan 

kesesuaia kata tanya yang digunakan dapat dilihat pada tabel 20 berikut. 

Tabel 20. Hasil Membaca Pemahaman Aspek Kesesuaian Kata Tanya 

 

Kategori Skor F Bobot 
Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat baik 5 14 70 48,28           

119/29= 

4,10 

(kategori 

baik) 

119/29/5x 

100= 82,07 

(kategori 

baik) 

 

Baik 4 5 20 17,24 

Cukup 3 9 27 31,03 

kurang 2 1 2 3,45 

sangat kurang 1 - - - 

Jumlah  29 119 100 4,10 82,07 

 

Tabel 20 menunjukkan hasil membaca pemahaman siswa pada aspek 

kemampuan kesesuaian kata tanya yang digunakan sudah baik. Nilai rata-rata 

siswa pada aspek ini mencapai 82,07 yang termasuk dalam kategori baik. Bobot 

skor rata-rata mencapai 4,10 juga dalam kategori baik. Terdapat 14 siswa atau 

sebesar 48,28% yang memperoleh skor dengan kategori sangat baik. Sebanyak 5 

siswa atau sebesar 17,24% memperoleh skor berkategori baik, 9 siswa atau 
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sebesar 31,03% memperoleh skor berkategori cukup, dan satu atau 3,45% 

memperoleh skor berkategori kurang. Sementara itu, tidak ada siswa yang 

memperoleh nilai berkategori kurang. Hasil tersebut menunjukkan siswa sudah 

mampu menentukan kata tanya yang digunakan dalam menyusun pertanyaan 

tentang isi teks.  

 

4.1.3.6 Hasil Tes Membaca Pemahaman Aspek Menyusun Kalimat Tanya 

Hasil tes membaca pemahaman aspek menyusun kalimat tanya harus 

memenuhi kriteria utama, yaitu kalimat disusun secara sistematis hingga 

membentuk kalimat tanya yang sesuai dengan jawaban yang telah disediakan. 

Hasil tes membaca pemahaman aspek menysun kalimat tanya dijelaskan pada 

tabel 21. 

Tabel 21. Hasil Membaca Pemahaman Aspek Menyusun Kalimat 

Tanya 

Kategori Skor F Bobot 
Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat baik 5 3 15 10,34 

        

103/29=  

3,55  

(kategori 

cukup) 

103/29/5x 

100= 71,03 

kategori 

baik) 

Baik 4 14 56 48,28 

Cukup 3 8 24 27,59 

Kurang 2 4 8 13,79 

Sangat kurang 1 - - - 

Jumlah  29 103 100 3,55 71,03 
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Kemampuan siswa dalam membaca pemahaman dapat diketahui melalui 

hasil menyusun pertanyaan tentang isi teks yang dibaca aspek menyusun kalimat 

tanya pada tabel 21. Pada tabel tersebut, diketahui nilai rata-rata siswa mencapai 

71,03 dengan kategori baik. Bobot skor rata-rata mencapai 3,55 dan termasuk 

dalam kategori cukup. Sebanyak 3 siswa atau sebesar 10,34% memperoleh skor 

berkategori sangat baik. Siswa yang memperoleh skor berkategori baik sebanyak 

14 siswa atau sebesar 48,28%, 8 siswa memperoleh nilai berkategori cukup atau 

27,59%, dan terdapat 4 siswa memperoleh nilai berkategori kurang atau 13,79%. 

Sementara itu, tidak ada siswa yang memperoleh nilai berkategori sanagt kurang. 

Hasil tersebut menunjukkan siswa sudah mampu menyusun kalimat tanya. 

 

4.1.3.7 Hasil Tes Membaca Pemahaman Aspek Kesuaian Pertanyaan dengan 

Jawaban  

 

Pada aspek kesuaian pertanyaan dengan jawaban yang disediakan dan isi 

bacaan, penilaian didasarkan atas isi dari pertanyaan tersebut. Hasil membaca 

pemahaman aspek kesesuaian pertanyaan dengan jawaban dan isi teks dapat 

dilihat pada tabel 22. 
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Tabel 22. Hasil Membaca Pemahaman Aspek Kesesuaian Pertanyaan 

dengan jawaban yang disediakan 

 

Kategori Skor F Bobot 
Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat baik 5 4 20 13,79 

       

102/29=   

3,52  

(kategori 

cukup) 

102/29/5X 

100= 

70,34 

(kategori 

cukup) 

Baik 4 13 52 44,83 

Cukup 3 6 18 20,69 

Kurang 2 6 12 20,69 

Sangat kurang 1 - -  

Jumlah  29 102 100 3,52 70,34 

 

Tabel 22 memperlihatkan hasil membaca pemahaman siswa pada aspek 

kesesuaian pertanyaan dengan jawaban yang tersedia. Sebanyak 4 siswa 

memperoleh skor berkategori sangat baik atau sebesar 13,79%, 13 siswa 

memperoleh skor berkategori baik atau sebesar 44,83%. Sebanyak 6 siswa atau 

sebesar 20,69% memperoleh skor berkategori cukup dan kurang, dan tidak satu 

pun siswa yang memperoleh skor berkategori sangat kurang. Bobot skor rata-rata 

yang diperoleh siswa mencapai 3,52 dalam kategori cukup, dan nilai rata-rata 

mencapai 70,34 dalam kategori cukup. Hasil tersebut menunjukkan masih ada 

siswa yang belum dapat menyusun pertanyaan sesuai dengan jawaban yang telah 

disediakan. Namun, secara klasikal, siswa kemampuan siswa dalam menyusun 

pertanyaan tentang isi teks sudah cukup baik. 
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4.1.3.3 Perubahan Perilaku Siswa setelah Melaksanakan Pembelajaran 

Membaca Pemahaman dengan Model Word Square Siklus II 

 

Hasil perilaku siswa pada siklus II menjelaskan lima karakter siswa, yaitu 

Aktif, santun, kerja sama, kemampuan berbagi,dan percaya diri. Kelima karakter 

tersebut diperoleh dari data hasil deskripsi perilaku ekologis, catatan harian, 

wawancara, sosiometri, dan dokumentasi foto sebagai bukti bahwa penelitian ini 

benar-benar terjadi. Hasil perilaku siswa pada siklus II dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

 

4.13.3.1 Keaktifan Siswa 

Hasil deskripsi perilaku ekologis pada aspek perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru, pada saat guru menjelaskan materi, siswa menyimak penjelasan 

dengan baik. Siswa sudah diberi pemahaman oleh guru agar memperhatikan 

penjelasan guru dengan baik. Siswa terlihat lebih antusias mengikuti pembelajaran 

membaca pemahaman dengan model word square. Pada saat guru memberi 

menjelaskan mengenai penggunaan word square, siswa juga terlihat bersungguh-

sungguh, berkonsentrasi, dan tidak gaduh sehingga suasana kelas menjadi tenang. 

Pada saat guru mencatat materi di papan tulis, siswa juga mencatat di buku 

masing-masing. Hal tersebut menunjukkan keaktifan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru sudah baik.  

Berdasarkan catatan harian guru aspek respon dan keaktifan siswa 

terhadap pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square, 
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diketahui siswa memberikan respon yang sangat baik. Siswa berkonsentrasi 

selama dijelaskan guru, serta tidak segan-segan bertanya ketika menemui 

kesulitan. Setelah diberi penjelasan secara lebih intensif, siswa mengaku sudah 

memahami penerapan model word square dalam membaca pemahaman. Siswa 

pun menjadi lebih bersemangat dan antusias mengikuti pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square.  

Hasil deskripsi perilaku ekologis aspek keaktifan siswa dalam bertanya 

jawab dengan guru sangat baik. Sebagian besar siswa sudah aktif dan berani untuk 

bertanya dan mengungkapkan pendapat. Siswa putra pun  sudah berani dan aktif 

untuk bertanya, tetapi beberapa di antaranya masih malu dan belum berani 

bertanya kepada guru. Pada saat guru menjelaskan secara intensif penerapan 

model word square dalam pembelajaran membaca pemahaman untukmenjawab 

dan menyusun pertanyaan tentang isi teks, siswa terlihat sudah tidak canggung 

untuk menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami sehingga guru lebih 

mudah untuk memberikan masukan dan solusi atas kesulitan yang masih dialami 

siswa. Demikian juga pada saat guru memberikan word square yang berisi kata 

tanya, siswa aktif mengungkapkan pendapatnya tentang penggunaan kata tanya. 

Berdasarkan hasil deskripsi perilaku ekologis aspek keaktifan siswa pada 

saat kegiatan diskusi berlangsung, siswa telah melaksanakan diskusi secara aktif 

dan serius. Pada saat pembentukan kelompok, siswa lebih mudah dikondisikan 

dibandingkan pada siklus I. Siswa membentuk kelompok secara cepat dan tertib. 

Pada saat kegiatan diskusi berlangsung, siswa melaksanakan diskusi dengan baik. 

Setiap anggota kelompok terlihat aktif mengungkapkan pendapatnya. Apabila ada 
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kelompok yang masih mengalami kesulitan, guru segera mendekati dan memberi 

pengarahan. Siswa pun aktif menyimak pengarahan dari guru dan memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh. Hasil deskripsi perilaku ekologis tersebut diperkuat 

dengan hasil dokumentasi foto yang diperlihatkan pada gambar 8 berikut. 

      

 

         

 

Gambar 7. Keaktifan Siswa Saat Pembelajaran pada Siklus II 

Pada gambar 7, terlihat keaktifan siswa pada saat pembelajaran siklus II. 

Gambar pertama dan kedua memperlihatkan aktivitas siswa pada awal 

pembelajaran. Siswa terlihat antusias dan bersemangat pada awal pembelajaran. 

Selain itu, siswa mengaku senang bertemu kembali dengan guru. Hal ini membuat 

suasana kelas menjadi lebih tenang dan kondusif. Siswa memperhatikan 
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penjelasan yang diberikan oleh guru dengan serius, terutama saat guru 

menerangkan materi untuk menyusun pertanyaan tentang isi teks. Siswa mengaku 

masih kesulitan untuk menyusun pertanyaan pada pembelajaran siklus I. Hal ini 

membuat guru memberikan penekanan pada materi menyusun pertanyaan tentang 

isi teks agar siswa dapat lebih menguasai materi tersebut. Gambar ketiga 

memperlihatkan siswa yang sedang bertanya pada guru. Siswa tersebut terlihat 

antusias untuk bertanya mengenai materi yang telah disajikan oleh guru. Terlihat 

pula siswa lain yang antusias untuk bertanya dan menanggapi. Pada proses 

tersebut, siswa terlihat sangat aktif dan serius memperhatikan masukan dan  

penjelasan dari guru. Sementara itu, gambar keempat menunjukkan keaktifan 

siswa ketika diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Gambar tersebut 

menunjukkan bahwa siswa sudah mulai aktif dan tidak malu untuk mengangkat 

tangan mengungkapkan jawabannya di dalam kelas. Hal tersebut membuat 

suasana kelas menjadi sangat hidup dan menyenangkan. Berdasarkan hasil 

dokumentasi foto tersebut, dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa pada siklus 

II mengalami peningkatan dibandingkan pada siklus I. 

 

4.13.3.2 Kesantunan Siswa 

Deskripsi perilaku ekologis yang kedua adalah kesantunan siswa. Perilaku 

siswa pada siklus II terlihat lebih santun  dan ramah dari siklus I. Hal ini terlihat 

saat pembelajaran, siswa terlihat antusias dan memperhatikan guru. Namun, masih 

terdapat beberapa siswa yang mengabaikan guru dengan cara berbicara sendiri. 
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Guru mengatasi hal tersebut dengan menegur dan menasihati siswa tersebut 

sehingga siswa tersebut menjadi malu dan mulai memperhatikan pelajaran. 

Sementara itu, saat diskusi berlangsung terdapat beberapa anak yang bertanya 

dengan nada sopan dan mengacungkan jari. Siswa putra menjadi lebih santun dari 

siklus I. Pada saat bertanya siswa mulai mengangkat tangan dan memanggil guru 

dengan lebih sopan walaupun dengan nada yang masih keras. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa putra sudah mampu bersikap santun. Sementara itu, 

kesantunan siswa juga dapat diketahui dari hasil dokumentasi. Hasil dokumentasi 

dapat dilihat pada gambar 8 berikut. 

   

 

   

 

Gambar 8. Kesantunan Siswa Saat Pembelajaran pada Siklus II 
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Gambar 8 menunjukkan kesantunan siswa saat pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square siklus II. Siswa terlihat memperhatikan 

dan menghormati guru. Gambar pertama dan kedua menunjukkan kesantunan saat 

guru menjelaskan materi pada siswa. Siswa terlihat tenang, serius, dan 

menghormati guru yang berada di depan kelas. Siswa yang gaduh pada siklus I, 

terlihat lebih tenang dan bisa menghargai guru serta temannya. Sementara itu, 

gambar ketiga menunjukkan kesantunan siswa ketika bertanya. Siswa sudah mulai 

mengerti bagaimana berperilaku di dalam kelas. Gambar tersebut memperlihatkan 

siswa yang mengangkat tangan terlebih dahulu ketika ingin bertanya. Siswa lain 

pun memperhatikan hal tersebut dengan bersikap  sehingga suasana kelas menjadi 

sangat kondusif. Pada awal dan akhir pembelajaran di sekolah, guru selalu 

membiasakan siswa untuk berdoa. Gambar keempat menunjukkan kesantunan 

siswa ketika berdoa dengan bersikap tenang.  

Selain hasil dokumentasi, kesantunan siswa saat pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square siklus II dapat diketahui dari cataatan 

harian guru. Catatan harian guru siklus II menunjukkan siswa bersikap lebih 

santun dan lebih ramah dengan guru saat pembelajaran. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan kalimat sopan yang diucapkan siswa saat bertanya, menjawab pertanyaan, 

ataupun memberikan tanggapan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa 

siswa  yang mengabaikan guru. Siswa tersebut cenderung diam dan menaruh 

kepalanya di meja. Selain itu, terdapat siswa lain yang terlihat tersenyum saat 

guru bertanya. Guru mengatasi hal tersebut dengan bertanya pada siswa tersebut 

dan menasihati siswa yang lainnya. Meskipun begitu, sebagian besar siswa sudah 
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bersikap santun dan menghargai guru. Dengan demikian dapat disimpulkan, 

bahwa  kesantunan siswa saat mengikuti pembelajaran membaca pemahaman 

dengan model word square sudah baik. Sebagian besar siswa sudah santun  

selama pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square siklus II 

berlangsung. 

 

4.13.3.2 Kerja Sama Siswa dalam Berkelompok 

Berdasarkan hasil deskripsi perilaku ekologis tentang aktivitas siswa pada 

saat kegiatan diskusi, kerja sama siswa dalam kegiatan diskusi kelompok sudah 

baik. Siswa terlihat bersemangat dan saling berbagi pendapat dengan teman dalam 

satu kelompok secara sungguh-sungguh. Kerja sama diperlihatkan dengan 

pembagian tugas antaranggota kelompok. Kemampuan berbagi dengan sesama 

anggota kelompok juga sudah baik, meskipun belum semua siswa mau membantu 

teman sekelompok yang mengalami kesulitan. 

Kemampuan bekerja sama dan berbagi dapat diketahui juga melalui hasil 

sosiometri. Siswa yang suka membantu teman sekelompok yang mengalami kesulitan 

memiliki kemampuan bekerja sama dan berbagi yang baik. Sebaliknya, siswa yang usil 

kepada teman sekelompok dan tidak memperhatikan penjelasan guru pada saat guru 

memberikan masukan bagi kelompoknya adalah siswa yang kurang mampu bekerja sama 

dan berbagi dengan anggota kelompok. Hasil sosiometri aspek kemampuan bekerja sama 

dan berbagi siswa pada siklus II diuraikan pada sosiogram masing-masing kelompok 

berikut ini. 
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5. Siswa yang aktif  

Keterangan: 

      R1 : 2 

      R3 : 1 

      R8 : 2 

      R11 : 3 

      R18 : 2 

      R23 : 2 

6. Siswa yang pasif 

Keterangan: 

      R1 : 2 

      R3 : 2 

      R8 : 3 

      R11 : 2 

      R18 : 3 

      R23 : 0 

 

 

R11 

R23 R1 

R8 

R3 R18 

R11 

R23 R1 

R8 

R3 R18 
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7. Siswa yang gaduh atau mengganggu teman dan tidak bisa diajak kerja sama 

Keterangan: 

R1 : 0 R23 : 2 

     R3 : 2 

     R8 : 2 

       R11 : 2 

       R18 : 4 

8. Siswa yang bertanggung jawab  

Keterangan: 

R1 : 3 

     R3 : 2 

     R8 : 1 

       R11 : 2 

       R18 : 2 

       R23 : 2 

 

Sosiogram 6. Intensitas Kerja Sama Siswa dalam Kegiatan Diskusi 

pada Kelompok I Siklus II 

 

R11 

R23 R1 

R8 

R3 R18 

R11 

R23 R1 

R8 

R3 R18 
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Berdasarkan sosiogram di atas dapat dilihat kemampuan tiap siswa  dalam 

kerja kelompok kelompok. Sosiogram di atas menunjukkan bahwa siswa yang 

paling aktif adalah R11, selain mereka aktif mereka juga serius dan semangat 

dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dengan seringnya 

mereka mengajukan pertanyaan kepada guru. Siswa yang pasif dalam kerja 

kelompok adalah R8 dan R18. Hal ini terlihat dengan sikap mereka yang tidak 

mau bekerja dalam kelompoknya, tidak mau mengungkapkan pendapatnya, pasif, 

dan gaduh pada saat kegiatan diskusi kelompok. Kedua siswa tersebut mereka 

perlu mendapat perhatian khusus agar mereka semangat, aktif, dan mau diajak 

kerja sama dalam kelompok. Dan siswa yang paling tidak bisa diajak kerja sama 

atau gaduh adalah R18. Oleh karena itu, guru harus lebih memperhatikan siswa 

tersebut. Selanjutnya adalah penilaian membaca pemahaman kelompok 1 dapat 

dilihat dari tabel 23 berikut ini. 

Tabel 23. Skor Kerja Sama Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok I Siklus II 

Respon-

den 

Skor Tiap Aspek 

Bobot skor 

Tiap Aspek Jum-

lah 

Skor 

Rata-rata 

 

A P G BJ A P G BJ 
Indivi-

dual 

Kelom- 

pok 

R1 2 2 0 3 4 -4 10 6 16 4 
20/6= 

3,33 

Baik 

R3 1 2 2 2 2 -4 -4 4 -2 -0,5 

R8 2 3 2 1 4 -6 -4 2 -4 -1 

R11 3 2 2 2 6 -4 -4 4 2 0,5 
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R18 2 3 4 2 4 -6 -8 4 -6 -1,5 

R23 2 0 2 2 4 10 -4 4 14 3,5 

Jumlah 12 12 12 12 24 -14 -14 24 20  

 

Tabel 23 di atas menunjukkan bahwa R11 merupakan siswa yang paling 

aktif di dalam kelompoknya, R11 mendapatkan tiga nilai aktif dari teman 

diskusinya dan rata-rata individual 0,5. Selain itu, tabel tersebut menunjukkan 

sebagian siswa pada kelompok 1 telah aktif dalam melaksanakan kegiatan diksusi 

kelompok. Skor rata-rata kelompok mencapai kategori baik, yaitu sebesar 3,33. 

Skor tertinggi yang berkategori baik dicapai oleh R1 yaitu sebesar 4. Siswa 

berikutnya adalah R2 dan R11 yang memperoleh skor masing-masing sebesar 3,5 

dan 0,5 atau berkategori baik. Sementara tiga siswa lain memperoleh skor sebesar 

-0,5, -1,-1,5 dan termasuk dalam kategori kurang. Selanjutnya adalah hasil 

sosiometri kelompok 2 dapat dilihat dari bagan berikut ini. 
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5. Siswa yang aktif     

Keterangan: 

       R2 : 1 

       R6 : 2 

       R9 : 2 

       R13 : 2 

       R15 : 2 

       R16 : 3 

6. Siswa yang pasif  

 

Keterangan: 

       R2 : 2 R15 : 2 

       R6 : 3 R16 : 2 

       R9 : 0 

       R13 : 3 

          

 

 

 

R13 

R16 R2 

R9 

R6 R15 

R13 

R16 R2 

R9 

R6 R15 
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7. Siswa yang gaduh dan suka mengganggu   

Keterangan: 

       R2 : 0 R15 : 2 

       R6 : 2 R16 : 2 

       R9 : 2 

       R13 : 4 

     

8. Siswa yang bertanggung jawab dalam kelompok     

Keterangan: 

       R2 : 2 R15: 2 

       R6 : 1 R16: 1 

       R9 : 3 

       R13 : 3 

        

Sosiogram 7. Intensitas Kerja Sama Siswa dalam Kegiatan Diskusi 

pada Kelompok 2 Siklus II 

 

Berdasarkan sosiogram 7, diketahui siswa yang terpilih paling aktif adalah 

R16. Sebaliknya, R6 dan R13 banyak dipilih sebagai siswa yang pasif. Siswa 

yang terpilih paling gaduh adalah R13. Berikut ini tabel yang memperlihatkan 

kerja sama kelompok 2 dalam kegiatan diskusi. 

R13 

R16 R2 

R9 

R6 R15 

R13 

R16 R2 

R9 

R6 R15 
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Tabel 24. Skor Kerja Sama Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok 2 Siklus II 

 

Respon-

den 

Skor Tiap Aspek 

Bobot skor 

Tiap Aspek Jum-

lah 

Skor 

Rata-rata 

 

A P G BJ A P G BJ 
Indivi-

dual 

Kelom- 

pok 

R2 1 2 0 2 2 -4 10 4 12 3 

19/6= 

3,17 

Baik 

R6 2 3 2 1 4 -6 -4 2 -4 -1 

R9 2 0 2 3 4 10 -4 6 16 4 

R13 2 3 4 3 4 -6 -8 6 -4 -1 

R15 2 2 2 2 4 -4 -4 4 0 0 

R16 3 2 2 1 6 -4 -4 1 -1 -0,25 

Jumlah 12 12 12 12 24 -14 -14 23 19  

Data pada tabel 24 menunjukkan bahwa keaktifan kelompok 2 tergolong 

baik. Hal tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata kelompok yang mencapai 3,17. 

Siswa yang paling aktif adalah R16. Siswa yang dianggap paling pasif adalah R6 

dan R13 dengan skor individual masing-masing -1 atau berkategori kurang. Siswa 

yang dianggap paling gaduh dan tidak bisa diajak kerja sama adalah R13. 

Sementara itu, siswa yang dianggap paling bertangung jawab dalam kelompok 

adalah R9 dengan nilai individual 4 atau berkategori baik.  
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2. Siswa yang aktif     

Keterangan: 

       R5 : 3 

       R7 : 2 

       R19 : 1 

       R21 : 2 

       R24 : 1 

       R28 : 3 

5. Siswa yang pasif      

Keterangan: 

       R5 : 2 

       R7 : 2 

       R19 : 4 

       R21 : 2 

       R24 : 0 

       R28 : 2 

 

 

 

 

R21 

R28 R5 

R19 

R7 R24 

R21 

R28 R5 

R19 

R7 R24 
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6. Siswa yang gaduh  dan tidak bisa diajak kerja sama  

    

Keterangan: 

       R5 : 0 R24 : 1 

       R7 : 2 R28 : 3 

       R19 : 4 

       R21 : 2 

  

 

7. Siswa yang bertanggung jawab       

Keterangan: 

       R5 : 4 

       R7 : 2 

       R19 : 1 

       R21 : 2 

       R24 : 2 

       R28 : 1 

 

 

Sosiogram 8. Intensitas Kerja Sama Siswa dalam Kegiatan Diskusi 

pada Kelompok 3 Siklus II 

R21 

R28 R5 

R19 

R7 R24 

R21 

R28 R5 

R19 

R7 R24 
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Intensitas kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam kegiatan diskusi 

pada kelompok 3 yang ditunjukkan pada sosiogram 8 memperlihatkan siswa yang 

terpilih paling gaduh dan sulit diajak bekerja sama adalah R19. Sementara siswa 

yang terpilih paling bertanggung jawab  adalah R5. Intensitas kemampuan bekerja 

sama dan berbagi dapat dilihat secara jelas melalui penskoran pada tabel 25 

berikut.  

Tabel 25. Skor Kerja Sama Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok 3 Siklus I 

 

Respon-

den 

Skor Tiap Aspek 

Bobot skor 

Tiap Aspek Jum-

lah 

Skor 

Rata-rata 

 

A P G BJ A P G BJ 
Indivi-

dual 

Kelom- 

pok 

R5 3 2 0 4 6 -2 10 8 22 5,5 

20/6= 

3,33 

baik 

R7 2 2 2 2 4 -4 -4 4 0 0 

R19 1 4 4 1 2 -8 -8 2 -12 -3 

R21 2 2 2 2 4 -4 -4 4 0 0 

R24 1 0 1 2 4 10 -2 4 16 4 

R28 3 2 3 1 4 -6 -6 2 -6 -1,5 

Jumlah 12 12 12 12 24 -14 -14 24 20  

 

Berdasarkan tabel 25, dapat disimpulkan bahwa intensitas kemampuan 

bekerja sama dan berbagi dalam kegiatan diskusi pada kelompok 3 mencapai 
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kategori baik dengan perolehan skor rata-rata kelompok sebesar 3,33. R19 terpilih 

sebagai siswa yang paling gaduh dan sulit diajak kerja sama karena memperoleh 

skor sebesar -13 atau berkategori kurang. Selanjutnya, R5 memperoleh skor 

sebesar 5,5 atau berkategori baik. R7 dan R21 sama-sama memperoleh skor 

sebesar 0 atau berkategori baik, sedangkan R41 memperoleh skor sebesar 4 yang 

berkategori baik. Sementara itu, R28 memperoleh nilai -1,5 atau berkategori 

kurang. 

5. Siswa yang aktif       

Keterangan: 

       R4 : 4 

       R12 : 1 

       R14 : 2 

       R20 : 2 

       R25 : 1 

       R27 : 2 

 

 

 

 

 

 

 

R20 

R27 R4 

R14 

12 R25 
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6. Siswa yang pasif   

Keterangan: 

       R4 : 1 

       R12 : 4 

       R14 : 0 

       R20 : 1 

       R25 : 3 

       R27 : 3 

7. Siswa yang gaduh 

      

Keterangan: 

       R4 : 2 R25 : 2 

       R12 : 3 R27 : 1 

       R14 : 2 

       R20 : 2 

 

 

 

 

R20 

R27 R4 

R14 

12 R25 

R20 

R27 R4 

R14 

12 R25 
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8. Siswa yang bertanggung jawab      

Keterangan: 

       R4 : 2 

       R12 : 1 

       R14 : 4 

       R20 : 1 

       R25 : 2 

       R27 : 2 

 

Sosiogram 9. Intensitas Kerja Sama Siswa dalam Kegiatan Diskusi 

pada Kelompok 4 Siklus II 

 

Siswa yang terpilih paling aktif pada kelompok 4 berdasarkan sosiogram 9 

adalah R4. Siswa yang paling banyak dipilih sebagai siswa yang gaduh dan sulit 

diajak kerja sama adalah R12. Secara lebih rinci, hasil sosiometri tersebut dapat 

dilihat pada tabel 26 berikut ini. 

Tabel 26. Skor Kerja Sama Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok 4 Siklus II 

 

Respon-

den 
Skor Tiap Aspek 

Bobot skor 

Tiap Aspek 

Jum-

lah 

Rata-rata 

 

R20 

R27 R4 

R14 

12 R25 
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A P G BJ A P G BJ 

Skor Indivi-

dual 

Kelom- 

pok 

R4 4 1 2 2 8 -4 -4 4 4 1 

10/6= 

1,67 

Baik 

R12 1 4 3 1 2 -6 -6 2 -8 -2 

R14 2 0 2 4 4 10 -4 8 18 4,5 

R20 2 1 2 1 4 -2 -4 2 0 0 

R25 1 3 2 2 2 -6 -4 4 -4 -1 

R27 2 3 1 2 4 -6 -2 4 0 0 

Jumlah 12 12 12 12 24 -14 -24 24 10  

 

Pada tabel 26, skor rata-rata kelompok yang diperoleh kelompok Ekonomi 

sebesar hanya mencapai angka 1,67 yang sudah tergolong dalam kategori baik. 

Hal tersebut menunjukkan intensitas kemampuan bekerja sama dan berbagi 

antaranggota kelompok 4 sudah baik, namun masih belum maksimal. Meskipun 

demikian, masih terdapat dua siswa yang memperoleh skor berkategori kurang. 

Siswa tersebut adalah R4 dan R25 yang masing-masing memperoleh nilai -2 dan -

1. Dua siswa memperoleh skor 0 atau berkategori baik, yaitu R20 dan R27. 

Sementara siswa lain memperoleh skor berkategori baik adalah R14 dan R4 yang 

masing-masing memperoleh nilai 4,5 dan 1. 
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5. Siswa yang aktif 

 

Keterangan: 

       R10 : 3 

       R17 : 1 

       R22 : 3 

       R26 : 1 

       R29 : 2 

6. Siswa yang pasif 

 

Keterangan: 

       R10 : 1 R29 : 2 

       R17 : 3 

       R22 : 1 

       R26 : 3 

 

 

 

 

 

 

 

R17 

R29 

R26 R22 

R10 

R17 

R29 

R26 R22 

R10 
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7. Siswa yang gaduh 

 

Keterangan: 

       R10 : 3 

       R17 : 2 

       R22 : 2 

       R26 : 3 

       R29 : 0 

8. Siswa yang bertanggung jawab 

 

Keterangan: 

       R10 : 2 

       R17 : 1 

       R22 : 2 

       R26 : 2 

       R29 : 3 

 

Sosiogram 10. Intensitas Kerja Sama Siswa dalam Kegiatan Diskusi 

pada Kelompok 5 Siklus II 

 

Hasil sosiometri yang ditunjukkan pada sosiogram 10 memperlihatkan ada 

dua siswa yang paling banyak dipilih sebagai siswa yang suka membantu dalam 

R17 

R29 

R26 R22 

R10 

R17 

R29 

R26 R22 

R10 
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kegiatan diskusi pada kelompok Sosial, yaitu R12 dan R1gaduh dan sulit bekerja 

sama adalah R10 dan R26. Pilihan terhadap siswa yang bertanggung jawab 

diperoleh R29. Hasil tersebut diperjelas pada tabel 27 berikut ini.  

 

Tabel 27. Skor Kerja Sama Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok 5 Siklus II 

 

Respon-

den 

Skor Tiap Aspek 

Bobot skor 

Tiap Aspek Jum-

lah 

Skor 

Rata-rata 

 

A P G BJ A P G BJ 
Indivi-

dual 

Kelom- 

pok 

R10 3 1 3 2 8 -2,5 

-

7,5 5 2,5 0,63 

10/5= 

2 

Baik 

R17 1 3 2 1 3 -7,5 -5 2,5 -7,5 -1,9 

R22 3 1 2 2 8 -2,5 -5 5 5 1,25 

R26 1 3 3 2 3 -7,5 

-

7,5 5 -7,5 -1,9 

R29 2 2 0 3 5 -5 10 7,5 17,5 4,38 

Jumlah 10 10 10 10 25 -25 -15 25 10  

 

Data pada tabel 27 memperlihatkan intensitas kemampuan bekerja sama 

dan berbagi pada kelompok Sosial mencapai kategori baik atau sebesar 2. Siswa 

yang memproleh skor paling tinggi adalah R29 dengan perolehan skor sebesar 
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4,38 atau berkategori baik. R10 memperoleh skor sebesar 0,63 atau berkategori 

baik. R22 juga memperoleh skor berkategori baik sebesar 1,25. Sementara dua 

siswa yang memperoleh skor berkategori kurang adalah R17 dan R26 masing-

masing sebesar –1,9.  

Hasil sosiometri aspek kemampuan bekerja sama pada siklus II 

menunjukkan bahwa semua anggota kelompok telah mampu bekerja sama dan 

berbagi dalam kegiatan diskusi kelompok. Hal tersebut terlihat dari tidak ada 

siswa yang memperoleh skor berkategori sangat kurang. Semua kelompok telah 

mengalami peningkatan pada perolehan skor rata-rata kelompok. Tidak ada 

kelompok yang skor rata-ratanya mencapai kategori cukup atau kurang, 

melainkan semuanya mencapai kategori baik. Skor rata-rata kelompok 1 dan 3 

adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 3,33 berkategori baik, sedangkan skor rata-

rata kelompok 4 adalah yang terendah, yaitu sebesar 1,67 atau berkategori baik. 

Kelompok 2 memperoleh skor rata-rata kelompok sebesar 3,1. Sementara itu, 

kelompok 5 memperoleh skor rata-rata kelompok berkategori baik, yaitu sebesar 

2. Sementara itu, kelompok Budaya memperoleh skor rata-rata kelompok sebesar 

1,7. Hasil tersebut menunjukkan perubahan yang signifikan pada aspek 

kemampuan bekerja sama dan berbagi siswa dalam kegiatan diskusi kelompok 

dari siklus I ke siklus II.  

 

4.13.3.3 Kepercayaan Diri 
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Kepercayaan diri siswa terlihat pada pembelajaran membaca pemahaman 

dengan model word square siklus II berlangsung. Berdasarkan catatan harian 

guru, pada saat kegiatan pembelajaran siswa sudah berani untuk bertanya dan 

mengungkapkan pendapat. Hal tersebut berbeda dengan pembelajaran pada 

siklusI. Pada siklus I siswa masih malu dan ragu, namun di siklus II siswa sudah 

mulai aktif bertanya. Selain itu, kepercayaan diri siswa juga terlihat saat awal 

pembelajaran. Pada saat awal pembelajaran guru memberikan media word square, 

dan menawarkan kepada siswa untuk menunjukkan kata tanya yang biasa 

digunakan untuk menyusun kalimat tanya. Dalam proses tersebut, siswa terlihat 

antusias untuk maju dan menunjukkan kata tanya. Kepercayaan diri siswa juga 

terlihat ketika siswa diminta untuk maju menuliskan pertanyaan yang telah 

disusun oleh kelompoknya. Siswa juga percaya diri ketika membacakan hasil 

diskusi. Hal tersebut membuat suasana kelas menjadi kondusif dan 

menyenangkan.  Aktivitas siswa pada saat presentasi yang memperlihatkan 

kepercayaan diri siswa dan keaktifan siswa menanggapi teman yang berpresentasi 

dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 9. Aktivitas Kepercayaan Diri Siswa pada Siklus II 

 

Hal tersebut terlihat pada gambar pertama dan kedua terdapat siswa yang 

berani maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siswa lain terlihat 

memperhatikan dan pada gambar kedua terlihat siswa lain mengangkat tangan 

mennaggapi presentasi temannya. Gambar kelompoknya. Sementara itu, gambar 

keempat menunjukkan siswa yang percaya diri dan antusias untuk maju 

menunjukkan kata tanya. Namun demikian, kepercayaan diri siswa belum bisa 

maksimal karena untuk dapat maju ke depan kelas siswa masih di dampingi oleh 

guru. 

Berdasarkan uraian catatan harian guru dan dokumentasi foto tersebut, 

dapat diketahui kepercayaan diri siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi atau 

hasil pekerjaan sudah memuaskan. Siswa sudah mengenal guru dan mulai terbiasa 

dengan metode diskusi dan presentasi sehingga rasa percaya diri siswa pada saat 

berpresentasi juga meningkat. Selain itu, siswa yang menyimak presentasi sudah 

aktif dan apresiatif terhadap siswa yang berpresentasi.  
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4.13.3.4 Kemampuan Berbagi  

Berdasarkan hasil deskripsi perilaku ekologis tentang aktivitas siswa pada 

saat kegiatan diskusi, kerja sama siswa dalam kegiatan diskusi kelompok sudah 

baik. Siswa terlihat bersemangat dan saling berbagi pendapat dengan teman dalam 

satu kelompok secara sungguh-sungguh. Kerja sama diperlihatkan dengan 

pembagian tugas antaranggota kelompok. Kemampuan berbagi dengan sesama 

anggota kelompok juga sudah baik, meskipun belum semua siswa mau membantu 

teman sekelompok yang mengalami kesulitan. 

Kegiatan belajar mengajar membaca pemahaman dengan model word 

square pada siklus II terlihat lebih tenang dan kondusif. Siswa telah mampu untuk 

siswa dapat mengendalikan diri dan belajar dengan serius. Hal ini dapat 

dibuktikan pula dari hasil tes membaca pemahaman dengan model word square 

pada siklus II yang diperoleh siswa. Sebagian besar siswa telah memperoleh nilai 

berkategori baik. Pada pembelajaran ini siswa sudah mampu melaksanakan 

kegiatan diskusi dalam kelompok, sehingga tidak terlihat siswa berjalan-jalan atau 

keluar dari kelompok tiap-tiap. Secara keseluruhan siswa memberi tanggapan 

setuju  seperti pada catatan harian pada siklus II, yaitu mereka merasa senang dan 

tertarik dengan pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square. 

Sebagian besar siswa merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran yang 

berlangsung.  

Adapun uraian yang diberikan siswa mengenai manfaat diskusi kelas 

dalam pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square, siswa 
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mengungkapkan bahwa mereka dapat bertukar pikiran dengan teman-temannya 

karena dalam model word square guru meminta siswa untuk berkelompok, 

sehingga dapat bersama-sama mengungkapkan pendapat mengenai jawaban dari 

soal yang disajikan dan secara bersama-sama merumuskan soal yang berkaitan 

dengan isi teks. Hal tersebut tentu membantu siswa yang belum sepenuhnya 

mengerti untuk memahami isi bacaan secara keseluruhan. Selain itu, siswa yang 

semula belum bisa mengetahui cara menjawab atau menyusun pertanyaan akan 

merasa lebih terbantu dengan penjelasan dari teman satu kelompoknya.  

Manfaat lain dari pembelajaran membaca pemahaman dengan model 

word square adalah siswa memiliki pengalaman baru dalam pembelajaran. Siswa 

tersebut dapat menggunakan teks bacaan dan media word square untuk meatih 

kemampuan membaca mereka. Kegiatan diskusi kelas yang dilaksanakan daat 

akhir pembelajaran dapat membantu siswa untuk bertukar pendapat dengan 

teman-temannya serta dapat menemukan pemahaman yang sama mengenai isi 

teks, cara menjawab pertanyaan, serta cara menyusun pertanyaan tentang isi teks. 

 Kegiatan wawancara pada siklus II masih sama dengan kegiatan 

wawancara pada siklus I. Kegiatan wawancara ini dilakukan pada akhir 

pembelajaran siklus II. Wawancara dilakukan pada siswa yang mendapat nilai 

paling tinggi, sedang, dan rendah. Pertanyaan wawancara pada siklus II ini sama 

dengan siklus I. Hasil wawancara terhadap tiga siswa tersebut dapat dilihat pada 

uraian berikut ini. 



 
 

 
 

 

 

183 

Hasil wawancara juga mengungkapkan kemampuan siswa untuk berbagi 

secara lisan dengan guru. Semua siswa yang diwawancarai pada siklus II 

mengatakan bahwa mereka merasa senang dengan pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square. Menurut siswa yang memperoleh nilai 

berkategori sangat baik, pembelajaran membaca dengan model word square 

memberikan pengalaman yang baru bagi siswa. Selain itu, pembelajaran tersebut 

dapat merangsang daya pikir dan ketelitian siswa dalam membaca pemhaaman. 

Sementara itu, siswa yang memperoleh nilai berkategori baik mengatakan bahwa 

dia senang karena pembelajaran dengan model ini sangat efektif. Tidak ada siswa 

yang memperoleh nilai berkategori kurang dan sangat kurang, sehingga 

wawancara dilakukan terhadap siswa yang belum tuntas atau memperoleh nilai 

berkategori cukup. Siswa tersebut mengungkapkan bahwa pembelajaran tersebut 

sudah baik, namun siswa tersebut masih memerlukan waktu yang lebih untuk 

memahami bacaan. Hal tersebut diakui siswa berkaitan dengan kemampuan 

membacanya. Siswa tersebut mengungkapkapkan bahwa kemampuan 

membacanya belum makasimal dengan kata lain siswa tersebut belum lancar 

membaca. Siswa tersebut mengaku sudah dapat memahami pembelajaran 

membaca pemahaman dengan model word square, meskipun masih sulit untuk 

menyusun pertanyaan tentang isi teks. 

Pendapat siswa tentang penggunaan model word square dalam 

pembelajaran membaca pemahaman, siswa yang memperoleh nilai berkategori 

sangat baik mengungkapkan bahwa model tersebut sangat membantu siswa untuk 

memahami soal dengan menemukan jawaban dalam word square, hal tersebut 
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juga memudahkan siswa untuk memahami bacaan. Selain itu, media word square 

yang berisi kata tanya, membuat siswa mengerti dan memahami macam-macam 

kata tanya dan penggunaannya. Siswa yang memperoleh nilai berkategori baik 

mengatakan sudah dapat memahami teks bacaan, tetapi masih sulit untuk 

menyusun pertanyaan. Namun, setelah diberi media tambahan berupa word 

square yang berisi kata tanya siswa tersebut mengaku sudah cukup mengerti 

penggunaan kata tanya. Pemberian contoh oleh guru, dirasa sangat efektif bagi 

siswa tersebut. Sementara itu, siswa yang memperoleh nilai berkategori cukup, 

mengaku sudah memahami penerapan model word square dalam pembelajaran 

membaca pemahaman setelah diberi pendalaman materi oleh guru. Siswa tersebut 

mengaku sudah cukup paham setelah berdiskusi dengan teman-teman dalam 

kelompok masing-masing. Hanya saja kedua siswa tersebut mengatakan masih 

kesulitan untuk menyusun pertanyaan yang sesuai dengan jawaban.  

Siswa yang diwawancarai pada siklus II memiliki pendapat yang berbeda 

tentang cara mengajar guru. Menurut siswa yang memperoleh nilai berkategori 

sangat baik, guru sudah menyampaikan materi secara lengkap dan jelas sehingga 

pemahaman mereka lebih meningkat dari sebelumnya. Siswa merasa pendalaman 

materi yang diberikan guru sudah sangat detail, sehingga keduanya merasa materi 

tersebut diulang kembali. Siswa yang memperoleh nilai berkategori baik 

mengatakan bahwa penjelasan materi oleh guru sudah membuat mereka paham 

tentang penerapan model word square dalam pembelajaran membaca pemahaman. 

Sementara itu, siswa yang memperoleh nilai berkategori cukup, mengatakan 

bahwa guru sudah memberikan contoh-contoh yang lebih sederhana dan lebih 
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mudah dipahami dibandingkan pada siklus I. Guru juga sudah dapat berinteraksi 

dengan baik dan tidak dianggap terlalu serius sehingga siswa tersebut dapat 

menerima penjelasan dari guru dengan mudah dan menyenangkan. 

Hasil wawancara tentang kemudahan dan kesulitan yang dialami siswa 

dalam pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square 

menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh nilai berkategori sangat baik dan 

baik mendapat kemudahan dalam menentukan jawaban pertanyaan melalui word 

square yang telah disediakan. Siswa tersebut pun lebih mudah menyusun 

pertanyaan dengan mengenal kata tanya yang ada dalam word square yang berisi 

kata tanya. Namun, siswa yang belum tuntas atau memperoleh nilai berkategori 

cukup masih mengalami kesulitan, yaitu siswa merasa masih merasa kesulitan 

untuk menyusun pertanyaan yang tepat, meskipun sudah mengenal kata tanya dan 

mengetahui kegunaannya dalam menyusun pertanyann. Meskipun kedua siswa 

merasa kesulitan dengan topik pada siklus II, keduanya mengaku lebih  mudah 

untuk menyusun pertanyaan karena pendalaman materi yang diberikan oleh guru, 

serta pemberian contoh oleh guru.   

Siswa yang memperoleh nilai berkategori baik dan sangat baik 

memberikan saran terhadap pembelajaran menulis argumentasi melalui media 

gambar karikatur teknik pancingan kata kunci agar guru tetap menggunakan 

model pembelajaran ini supaya siswa lebih semangat dalam pembelajaran. Siswa 

lain menyarankan agar guru lebih mengenal karakter siswa dan lebih akrab 

dengan siswa. Saran siswa menjadi masukan dan pengalaman tersendiri bagi guru 

untuk dapat mendidik siswa dengan lebih baik.  
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Hasil dokumentasi foto memperlihatkan perubahan perilaku siswa dalam 

hal berbagi. Siswa berbagi secara lebih leluasa dan lebih santai karena sudah 

mengenal guru, meskipun masih ada beberapa siswa yang terlihat malu dan sulit 

berpendapat. Secara keseluruhan, siswa menunjukkan sikap yang baik dan santun 

selama proses wawancara berlangsung. Siswa juga menjawab pertanyaan-

pertanyaan guru dengan baik dan lancar.  

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui kemampuan siswa bekerja sama 

dan berbagi dalam kegiatan kelompok pada siklus II sudah meningkat 

dibandingkan siklus I. Siswa yang pada siklus I tidak suka membantu temannya 

berubah menjadi lebih suka membantu pada siklus II. Kemampuan berbagi juga 

berubah menjadi lebih baik. Penggunaan model word square dirasa sudah efektif 

dan memudahkan siswa dalam membaca pemahaman. Siswa mengaku sudah lebih 

memahami penerapan model word square dalam pembelajaran membaca 

pemahaman setelah diberi penjelasan yang lebih mendalam oleh guru. Proses dan 

interaksi pembelajaran antara guru dan siswa sudah berlangsung dengan baik 

sehingga perilaku siswa berubah menjadi lebih baik.  

4.1.3.8 Refleksi Siklus II 

Refleksi siklus II dilakukan berdasarkan hasil tes dan hasil nontes 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square yang telah 

dilaksanakan pada siklus II. Hasil tes menunjukkan bahwa target penelitian sudah 

tercapai.  Nilai rata-rata kelas yang dicapai siswa pada siklus II sebesar 83,97 

sudah memenuhi batas ketuntasan yang ditentukan oleh peneliti, yaitu 71. Siswa 

yang memperoleh nilai di atas 71 atau yang termasuk tuntas sebanyak 24 siswa 
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atau sebesar 82,76% dari jumlah siswa. Sementara itu,  lima siswa lainnya masih 

belum tuntas. Meskipun demikian, hasil tes siklus II sudah memenuhi target 

ketuntasan penelitian, yaitu tingkat ketuntasan melebihi separuh dari jumlah 

siswa. Berdasarkan analisis hasil tes membaca pemahaman pada tiap aspek, 

diketahui nilai rata-rata siswa pada masing-masing aspek sudah melebihi batas 

ketuntasan penelitian. Dengan demikian, indikator pembelajaran membaca 

pemahamanan sudah tercapai dengan hasil yang memuaskan.  

Berdasarkan uraian hasil nontes siklus II yang diperoleh melalui deskripsi 

perilaku ekologis, catatan harian guru, catatan harian siswa, sosiometri, 

wawancara, dan dokumentasi foto, diketahui bahwa perilaku siswa selama 

melaksanakan pembelajaran membaca pemahaman siklus II dari segi keaktifan, 

kesantunan, kerja sama, kemampuan berbagi, dan kepercayaan diri sudah berubah 

menjadi lebih baik. Sebagian besar siswa sudah berperilaku sesuai dengan lima 

karakter positif tersebut. 

Perilaku negatif yang tidak sesuai dengan lima karakter positif dan masih 

terjadi pada siklus I sudah tidak dilakukan siswa pada siklus II. Keaktifan siswa 

dalam melaksanakan pembelajaran mengalami peningkatan yang signifikan. 

Siswa sudah lebih berfokus pada saat diberi penjelasan oleh guru. Siswa juga 

sudah tidak canggung untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Siswa yang 

bercanda dengan teman dan tidak memperhatikan penjelasan guru sudah semakin 

berkurang. Keaktifan dan kedisiplinan dalam kegiatan diskusi kelompok juga 

meningkat. Tidak  ada siswa gaduh pada saat diskusi atau mondar-mandir di 

kelas. Siswa juga lebih berdisiplin dalam menyelesaikan dan mengumpulkan 
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tugas. Kesantunan siswa saat membaca pemahaman juga ditunjukkan dengan 

lebih serius dalam memperhatikan penjelasan guru serta lebih sopan dan 

menghargai temannya. Rasa percaya diri siswa pada saat berpresentasi lebih 

tinggi dibandingkan pada siklus I. Siswa yang menyimak presentasi juga lebih 

menghargai dan mengapresiasi teman yang sedang presentasi. Kemampuan 

bekerja sama dan berbagi dalam diskusi kelompok juga berubah menjadi lebih 

baik. Siswa juga dapat berbagi perasaan dan pengalamannya kepada guru dengan 

baik dan lancar. Siswa mengaku senang dan memperoleh kemudahan dalam 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square. 

Hasil refleksi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square pada siklus II telah berlangsung dengan 

baik dan menunjukkan hasil yang memuaskan. Keterampilan membaca 

pemahaman siswa meningkat secara signifikan. Selain itu, perilaku siswa selama 

melaksanakan pembelajaran membaca pemahaman siklus II telah berubah dari 

negatif ke arah yang positif. Perilaku siswa telah menunjukkan karakter keaktifan, 

kesantunan, kemampuan bekerja sama,  kemampuan berbagi, dan kepercayaan 

diri. Dengan demikian, hasil penelitian yang ditargetkan telah tercapai secara 

maksimal. 

 

4.2 Pembahasan  

Pembahasan hasil penelitian membaca pemahaman dengan model word 

square didasarkan pada hasil tes dan nontes pada siklus I dan siklus II. 
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Pembahasan meliputi peningkatan proses pembelajaran, peningkatan keterampilan 

membaca pemahaman siswa, dan perubahan perilaku siswa setelah melaksanakan 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square. Pembahasan 

ketiga hal tersebut dapat dilihat pada uraian berikut. 

 

4.2.1 Peningkatan Proses Pembelajaran Membaca Pemahaman dengan 

Model Word Square 

 

Proses pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square 

dilakukan dalam dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II. Masing-masing siklus 

terdiri atas dua pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas tiga tahap, yaitu 

pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan inti berisi eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. Meskipun demikian, proses pembelajaran yang berlangsung pada 

siklus I tidak sama persis dengan proses pembelajaran pada siklus II. Perbedaan 

tersebut dikarenakan adanya refleksi atas pembelajaran siklus I untuk proses 

perbaikan pada siklus II sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal. 

Peningkatan proses pembelajaran tersebut dipaparkan sebagai berikut.  

Pada tahap pendahuluan siklus I, pembelajaran yang dilakukan, yaitu guru 

mengondisikan dan melakukan apersepsi dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada siswa mengenai pembelajaran membaca pemahaman yang 

akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil deskripsi perilaku ekologis, siswa terlihat 

cukup antusias dan berinteraksi secara baik dengan guru. Siswa bersedia 

menjawab dan mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan dan manfaat 
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pembelajaran. Namun, masih ada beberapa siswa yang terlihat kurang 

memperhatikan dan asyik berbicara dengan teman sebangkunya.  

Sementara itu, berdasarkan deskripsi perilaku ekologis, kegiatan 

pendahuluan pada siklus II memperlihatkan siswa sudah tidak canggung lagi 

dengan guru sehingga guru lebih mudah mengondisikan dan melakukan 

apersepsi. Pada saat guru mengumumkan hasil membaca pemahaman siklus 

I, siswa juga terlihat antusias dan penasaran dengan hasil nilai mereka. 

Guru memberikan motivasi bagi siswa yang nilainya masih berkategori 

cukup dan kurang agar lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan 

pembelajaran dan lebih banyak berlatih. Proses tanya jawab juga 

berlangsung dengan baik. Guru memberi pertanyaan umpan balik mengenai 

kemudahan dan kesulitan yang masih dialami siswa pada pembelajaran 

siklus I. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan percaya diri. Siswa juga 

tidak canggung ketika diminta untuk mengemukakan pendapatnya 

mengenai tujuan dan manfaat pembelajaran.  

Pada tahap inti pertemuan pertama siklus I, siswa diberi pemahaman 

tentang hakikat membaca pemahaman dan penerapan model word square dan 

dalam membaca pemahaman. Kegiatan tersebut dilakukan melalui proses tanya 

jawab dengan siswa. Berdasarkan catatan harian guru, selama proses tersebut, 

siswa terlihat aktif menanggapi, berkomentar, dan bertanya. Kegiatan diskusi juga 

berlangsung baik, tertib, dan lancar. Tetapi masih ada beberapa siswa yang terlihat 

kurang aktif. Pada saat membacakan hasil diskusi, siswa sudah terlihat aktif. 
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Hanya saja ada beberapa perwakilan kelompok yang masih merasa canggung dan 

malu untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas.  

Sementara kegiatan inti pertemuan pertama pada siklus II, guru 

memberi pemecahan kesulitan yang dirasakan siswa dalam membaca 

pemahaman pada pertemuan sebelumnya, antara lain dengan menggunakan 

media word square yang berisi kata tanya. Hal tersebut dilakukan untuk 

mengatasi masalah siswa yang belum begitu mampu untuk menyusun 

pertanyaan tentang isi teks. Guru juga memberi pendalaman materi tentang 

penggunaan word square dalam pembelajaran membaca pemahaman karena 

masih ada siswa yang belum memahami sepenuhnya pada siklus I. Berdasarkan 

catatan harian guru, selama proses tersebut, siswa menyimak dan 

memperhatikan penjelasan guru dengan serius, berdisiplin, dan bersungguh-

sungguh. Siswa diberi penguatan dan pemahaman pada aspek-aspek 

membaca pemahaman yang nilainya masih belum tuntas pada pertemuan 

siklus I, yaitu  aspek menentukan kata tanya yang tepat, aspek menyusun 

pertanyaan dengan tepat, dan aspek kesesuaian pertanyaan dengan jawaban  agar 

siswa dapat menulis sesuai dengan target. Selama dijelaskan, siswa 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan aktif bertanya. Berdasarkan 

hasil sosiometri, kegiatan diskusi berlangsung dengan baik, tertib, dan 

lancar. Siswa terlihat aktif dan bersungguh-sungguh dalam berdiskusi. Siswa 

juga aktif bertanya pada saat mengalami kesulitan dalam diskusi dan 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh pada saat dijelaskan oleh guru. 
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Pada saat membacakan hasil diskusi, siswa juga terlihat aktif dan percaya 

diri.  

Peningkatan proses pembelajaran membaca pemahaman dengan model 

word square dari siklus I ke siklus II dapat diketahui dengan membandingkan 

hasil dikumentasi foto. Peningkatan tersebut  diperlihatkan pada gambar 10 

berikut ini. 

   

 

   

 

Gambar 10. Perbandingan Proses Pembelajaran Membaca 

Pemahaman dengan Model Word Square Siklus I 

dan Siklus II 
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Gambar 10 memperlihatkan perbandingan aktivitas siswa pada saat proses 

penelitian siklus I dan siklus II. Gambar siklus I dan siklus II masing-masing 

memperlihatkan aktivitas siswa saat proses pembelajaran. Pada gambar siklus I, 

siswa terlihat kurang serius dalam mengikuti pembelajaran.beberapa siswa terlihat 

tidak memperhatikan pelajaran dengan baik sehingga siswa kemampuan membaca 

pemahaman siswa belum maksimal. Pada gambar siklus II,  siswa terlihat lebih 

antusias dan bersemangat dalam pembelajaran. Hal tersebut terlhat saat siswa 

secara serius memperhatikan penjelasan guru. Dari gambar tersebut terlihat jelas 

perbedaan siswa pada siklus I dan siklus II, dengan demikian dapat disimpulkan 

pada siklus II siswa terlihat lebih serius dan bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran.  

Uraian mengenai perubahan perilaku siswa setelah melaksanakan 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square tersebut 

menunjukkan adanya perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif. Siswa 

semakin antusias dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Interaksi dan 

komunikasi yang baik antarsiswa maupun antara siswa dan guru membuat siswa 

lebih mampu bersikap aktif, santun, percaya diri, dan mampu bekerja sama dan 

berbagi selama melaksanakan pembelajaran membaca pemahaman dengan model 

word square. Perubahan perilaku tersebut berdampak pada peningkatan hasil 

keterampilan membaca pemahaman yang terus meningkat pada setiap siklus.  

4.2.2 Perbandingan Hasil Penelitian Peningkatan Keterampilan Membaca 

Pemahaman dengan Model Word Square dengan Hasil Penelitian 

pada Kajian Pustaka 
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Hasil tes keterampilan membaca pemahaman berupa nilai rata-rata 

masing-masing aspek pada siklus I dan siklus II direkap dan dihitung untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa setelah 

melaksanakan pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square. 

Peningkatan hasil tes membaca pemahaman dapat dilihat pada tabel 28 berikut ini. 

 

 

Tabel 28. Rekapitulasi dan Peningkatan Nilai Rata-rata Hasil Tes 

Membaca Pemahaman Siklus I dan Siklus II 

 

Aspek 

Rata-rata Peningkatan 

Siklus I Siklus II 
Siklus II-Siklus 

I 
Persentase (%) 

1 95,86 99, 31 7,03 7,69% 

2 72,41 84,83 12,42 17,15% 

3 52,41 82,07 29,66 56,59% 

4 41,38 71,03 29,65 71,65% 

5 33,79 70,34 36,55 108,16% 

Rata-

rata 
63,83 83,79 19,96 31,27% 

 

Keterangan:  

1. Aspek menjawab pertanyaan tentang isi teks. 

2. Aspek menjawab pertanyaan dengan tepat. 
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3. Aspek menentukan kata tanya yang tepat. 

4. Aspek menyusun kalimat tanya 

5. Aspek keseuaian pertanyaan dengan jawaban. 

 

Berdasarkan tabel 28, secara klasikal dapat diketahui hasil tes 

keterampilan membaca pemahaman dengan model word square mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 19,96 atau 31,27% yaitu dari nilai 

rata-rata kelas pada siklus I sebesar 63,83 menjadi sebesar 83,79 pada siklus II. 

Pada aspek menentukan menjawab pertanyaan, nilai rata-rata siswa 

meningkat sebesar 7,03 atau mengalami peningkatan sebesar 7,69%. Nilai rata-

rata kelas sebesar 95,86 pada siklus I meningkat menjadi sebesar 99, 31pada 

siklus II. Nilai rata-rata siswa menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. 

Hampir seluruh siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks.  

Aspek menjawab pertanyaan dengan tepat juga mengalami peningkatan 

pada siklus II, yaitu sebesar 17,15%  dengan selisih nilai sebesar 12,42. Nilai rata-

rata kelas pada siklus I sebesar 72,41meningkat pada siklus II menjadi sebesar 

84,83. Peningkatan pada aspek tersebut tidak terlalu besar karena siswa pada 

siklus I sudah menunjukkan kemampuan untuk menjawab pertanyaan dengan 

tepat.   

Sementara itu, aspek menentukan kata tanya yang tepat mengalami 

peningkatan sebesar 56,59%. Nilai rata-rata kelas yang semula 52,41menjadi 

82,07 pada siklus II dengan selisih nilai sebesar 29,66. Aspek tersebut 

menunjukkan peningkatan yang paling besar dari indikator menyusun pertanyaan 
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tentang isi teks Dengan demikian, siswa sudah dapat mengidentifikasi kata tanya 

yang digunakan untuk menyusun pertanyaan.  

Aspek selanjutnya mengenai indikator menyusun pertanyaan tentang isi 

teks yaitu aspek susunan kalimat tanya. Siswa mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan pada aspek ini, yaitu sebesar 71,65%. Nilai rata-rata kelas yang 

semula hanya 41,38 meningkat menjadi 71,03 dengan peningkatan skor sebesar 

36,55. Peningkatan tersebut dikarenakan siswa sudah lebih memahami langkah-

langkah menyusun kalimat tanya. 

Aspek kesesuaian pertanyaan dengan jawaban yang disediakan mengalami 

peningkatan sebesar 108,16% dengan selisih peningkatan sebesar 36,55. Nilai 

rata-rata pada siklus I sebesar 33,79meningkat pada siklus II menjadi sebesar 

70,34. Aspek keseuaian pertanyaan dengan jawaban yang disediakan sangat 

penting untuk mengasah  dan mengetaui pemahaman siswa tentang isi teks. 

Peningkatan pada aspek tersebut menunjukkan siswa sudah dapat memahami 

bacaan dengan baik. 

Peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas III SD N 

Harjowinangun1 merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan. Keberhasilan 

yang dicapai siswa sangat memuaskan. Sebelum dilakukan tindakan pembelajaran 

membaca pemahaman dengan model word square, nilai siswa hanya mencapai 

kategori cukup. Siswa beranggapan bahwa keterampilan membaca pemahaman 

sangat sulit untuk dikuasai. Selama ini pembelajaran yang diberikan guru mata 

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia belum menggunakan metode khusus.  
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Setelah dilakukan tindakan pembelajaran membaca pemahaman dengan 

model word square pada siklus I, hasil keterampilan membaca pemahaman siswa 

mencapai nilai rata-rata sebesar 63,83 dan berada dalam kategori cukup. 

Pencapaian nilai tersebut belum maksimal meskipun sudah menunjukkan 

peningkatan. Hal tersebut dikarenakan siswa belum terbiasa dengan model 

pembelajaran dan siswa belum memahami sepenuhnya penerapan model word 

square dalam pembelajaran membaca pemahaman.  

Namun, setelah guru merefleksi kekurangan-kekurangan pada siklus I dan 

melakukan perbaikan pada siklus II, nilai rata-siswa meningkat menjadi sebesar 

83,79 dengan angka peningkatan sebesar 19,96 dan persentase peningkatan 

sebesar 31,27%. Pada siklus II, nilai rata-rata setiap aspek sudah mencapai 

kategori baik dan sangat baik. Sebagian besar sudah mampu membaca 

pemahaman dengan baik dan tuntas, tetapi masih ada lima siswa yang masih 

memperoleh nilai berkategori cukup atau belum mencapai batas ketuntasan 

penelitian. 

Berdasarkan hasil perbandingan tes tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran word square dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam 

membaca pemahaman. Hasil tes siklus II menunjukkan sebagian besar siswa 

sudah mencapai nilai di atas standar ketuntasan penelitian, tetapi masih terdapat 

dua siswa yang belum mencapai standar tersebut. Peneliti tidak melakukan remidi 

terhadap siswa tersebut karena keterbatasan waktu. 
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4.2.3 Perubahan Perilaku Siswa Setelah Melaksanakan Pembelajaran 

Membaca Pemahaman dengan Model Word Square  

 

Peningkatan keterampilan membaca pemahamandengan model word 

square disertai pula perubahan perilaku siswa dari siklus I ke siklus II. Hasil 

deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru, catatan harian siswa, wawancara, 

sosiometri, dan dokumentasi foto pada siklus I menunjukkan bahwa masih ada 

sebagian siswa yang menunjukkan perilaku negatif. Perilaku negatif tersebut 

antara lain siswa kurang aktif dalam kegiatan tanya jawab atau mengemukakan 

pendapat, bercanda dengan teman dan tidak memperhatikan penjelasan guru, 

berbicara dengan teman atau gaduh pada saat diskusi, mondar-mandir di kelas, 

kurang santun, kurang percaya diri saat berpresentasi, kurang mampu bekerja 

sama dan berbagi dalam kegiatan kelompok, dan kurang menghargai dan 

mengapresiasi teman yang sedang berpresentasi.  

Akan tetapi, pada siklus II perilaku siswa mengalami perubahan yang 

signifikan. Siswa tidak canggung untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. 

Siswa yang bercanda dengan teman dan tidak memperhatikan penjelasan guru 

semakin berkurang. Keaktifan dan kedisiplinan dalam kegiatan diskusi kelompok 

juga meningkat. Siswa lebih berdisiplin dalam menyelesaikan dan mengumpulkan 

tugas, serta jujur pada saat membaca pemahaman. Rasa percaya diri pada saat 

berpresentasi juga lebih tinggi. Kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam 

diskusi kelompok juga berubah menjadi lebih baik. Perubahan perilaku siswa 

dijelaskan pada uraian berikut. 
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4.2.3.1 Keaktifan Siswa 

 

Pada siklus I, masih terdapat siswa yang belum bersikap aktif. Pada saat 

guru menyampaikan materi, masih ada siswa yang tidak memperhatikan 

penjelasan guru dan tidak mau mencatat. Ada pula siswa yang terlihat kurang 

antusias dan kurang bersemangat melaksanakan pembelajaran. Pada saat kegiatan 

diskusi berlangsung, terdapat beberapa siswa dalam satu kelompok yang masih 

terlihat bergurau dengan teman, mondar-mandir dikelas, dan tidak mengikuti 

diskusi dengan baik bersama anggota kelompoknya. Pada saat pembentukan 

kelompok, sebagian siswa putra sulit untuk dikondisikan.  

Keaktifan siswa pada siklus II mengalami perubahan. Berdasarkan hasil 

deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru, sosiometri, dan dokumentasi foto, 

sebagian besar siswa sudah aktif dan berani untuk bertanya atau mengungkapkan 

pendapat. Siswa berfokus dan berkonsentrasi selama dijelaskan guru, serta tidak 

segan-segan bertanya ketika mengalami kesulitan. Pada saat pembentukan 

kelompok, siswa lebih mudah dikondisikan dibandingkan pada siklus I. Siswa 

membentuk kelompok secara cepat dan tertib. Pada saat kegiatan diskusi 

berlangsung, siswa melaksanakan diskusi dengan baik. Setiap anggota kelompok 

terlihat aktif mengungkapkan pendapatnya. Siswa pun menjadi lebih bersemangat 

dan antusias melaksanakan pembelajaran membaca pemahaman dengan model 

word square 

 

4.2.3.2 Kesantunan 
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Kesantunan siswa pada siklus II juga mengalami peningkatan. Pada siklus 

I, kesantunan siswa belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat 

siswa yang tiduran dan malas mengikuti pembelajaran. Bebrapa siswa terlihat 

mengabaikan guru dan suka mengganggu temannya. Selain itu, pada siklus I 

siswa putra bertanya atau memanggil guru dengan nada keras.  

Pada siklus II, siswa lebih sopan dan santun selama proses pembelajaran 

berlangsung. Pada saat guru menerangkan materi, siswa serius mendengarkan. 

Selain itu, saat diminta untuk bertanya, siswa mulai mengacungkan jari. Berbeda 

pada siklus I, yang memanggil guru dengan nada keras, pada siklus II siswa mulai 

mengerti perilaku di dalam kelas dan mengangkat tangan ketika ingin bertanya. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kesantunan mereka dalam pembelajaran sudah 

baik.  

 

4.2.3.3 Kemampuan Bekerja Sama 

 

Kerja sama siswa dalam diskusi kelompok pada siklus II juga mengalami 

peningkatan. Pada siklus I, masih banyak siswa yang pasif, susah diajak kerja 

sama, dan gaduh pada saat diskusi kelompok. Pada siklus II ini, kerja sama siswa 

dalam diskusi kelompok cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan 

dengan sedikitnya siswa yang pasif dan gaduh sehingga diskusi kelompok 

berjalan tertib dan teratur. Kerja sama sama dalam kelompok juga menjadi lebih 

baik. Peningkatan kerja sama siswa dalam kelompok dapat dilihat pada 

perbandingan dokumentasi foto siklus I dan siklus II berikut. 
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 (Siklus I)    (Siklus II) 

 

Gambar 11. Perbandingan Aktivitas Siswa Berdiskusi Kelompok pada 

Siklus I dan Siklus II 
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Pada gambar 11 menunjukkan aktivitas siswa berdiskusi kelompok. Gambar  

menunjukkan aktivitas siswa berdiskusi kelompok pada siklus I dan siklus II. Dari 

gambar tersebut dapat terlihat kegiatan diskusi belum berlangsung dengan 

maksimal. Terdapat ada kelompok yang aktif, sungguh-sungguh, dan serius dalam 

berdiskusi kelompok, namun masih ada kelompok yang kurang serius dalam 

berdiskusi kelompok. Mereka sibuk bercanda dengan teman sekelompoknya. 

Gambar siklus II menunjukkan aktivitas siswa berdiskusi kelompok pada siklus II. 

Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagian besar kelompok sudah 

berdiskusi dengan baik. Dari gambar tersebut juga terlihat diskusi kelompok 

berjalan dengan baik. Selain itu, dari gambar tersebut terlihat aktivitas siswa yang 

sedang asyik berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Tiap-tiap 

kelompok telah melaksanakan kegiatan diskusi dengan baik. Sebagian besar siswa 

tampak bersemangat, antusias, dan sungguh dalam melakukan diskusi kelompok. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan kemampuan bekerja sama siswa pada siklus 

II sudah baik. 

 

 

4.2.3.4 Kemampuan Berbagi 

 

Salah satu bentuk pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square, yaitu berbagi. Pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square terdapat aktivitas diskusi. Kegiatan 

diskusi ini bertujuan untuk melatih siswa bertukar informasi yang telah mereka 
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temukan dengan teman sekelompoknya sehingga kesulitan yang dialami siswa 

dalam memahami isi teks dapat teratasi. Berdasarkan hasil catatan harian, 

wawancara, dan dokumentasi foto pada siklus I, terdapat beberapa siswa yang 

belum bisa berbagi dengan baik. Siswa masih merasa kesulitan dalam melakukan 

diskusi. Masih banyak siswa yang pasif pada saat diskusi kelompok. Setelah 

dilakukan perbaikan pada siklus II, siswa lebih bisa berbagi dengan teman 

sekelompoknya. Siswa yang awalnya bercanda dengan temannya pada saat 

kegiatan diskusi, pada siklus II mulai semangat mengikuti diskusi dan bisa 

berbagi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dan catatan harian, mereka 

sudah bisa berbagi dengan baik selama proses pembelajaran membaca 

pemahaman. Beberapa siswa mampu berbagi dengan cara membantu teman 

sekelompok yang mengalami kesulitan. Kemampuan siswa berbagi perasaan dan 

pengalamannya selama mengikuti pembelajaran membaca pemahaman dengan 

model word square sudah cukup baik. Namun, secara lisan atau melalui 

wawancara, siswa terlihat masih canggung dan malu-malu untuk mengungkapkan 

pendapatnya.  

Kemampuan siswa untuk bekerja sama dan berbagi telah mengalami 

perubahan pada siklus II. Kerja sama siswa dalam kegiatan diskusi kelompok 

sudah berubah menjadi lebih baik. Siswa terlihat bersemangat dan saling berbagi 

pendapat dengan teman dalam satu kelompok secara sungguh-sungguh. 

Kemampuan berbagi dengan sesama anggota kelompok juga mengalami 

perubahan yang cukup signifikan karena lebih banyak siswa yang suka membantu 

teman sekelompoknya yang mengalami kesulitan pada siklus II, berbeda dari 



 
 

 
 

 

 

204 

siklus I. Kemampuan berbagi untuk mengungkapkan perasaan dan 

pengalamannya selama mengikuti pembelajaran juga berubah menjadi lebih baik. 

Siswa lebih akrab, percaya diri, luwes, dan tidak canggung sehingga proses 

berbagi dari siswa kepada guru berlangsung lebih komunikatif dan lancar.  

 

4.2.3.5 Kepercayaan Diri 

 

Kepercayaan diri siswa terlihat pada saat kegiatan presentasi. Pada siklus 

I, sebagian besar siswa masih belum berani membacakan hasil diskusi di depan 

kelas. Masih ada siswa yang ragu terhadap hasil pekerjaannya sehingga kurang 

percaya diri pada saat mempresentasikan hasilnya. Sikap siswa selama 

berpresentasi terlihat canggung dan masih terlihat malu kepada guru dan siswa 

lain. Siswa yang menyimak presentasi juga terlihat kurang aktif memperhatikan 

dan menanggapi siswa yang sedang berpresentasi. Beberapa siswa malah tidak 

memperhatikan temannya yang sedang berpresentasi.  

Kepercayaan diri siswa mengalami perubahan pada siklus II. Sebagian 

besar siswa telah membacakan hasil diskusi di depan kelas dengan penuh percaya 

diri. Hal tersebut dikarenakan guru selalu memotivasi dan memberi pengarahan 

kepada siswa agar percaya diri dalam berpresentasi atau maju di depan kelas. 

Siswa yang masih ragu terhadap hasil pekerjaannya mendapat perhatian yang 

lebih dari guru. Guru juga memberi pengarahan agar siswa membacakan hasil 

diskusi dengan sikap yang percaya diri dan tidak kaku. Sementara itu, siswa lain 

yang menyimak presentasi sudah menunjukkan sikap dan apesiasi yang baik 
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kepada siswa yang berpresentasi. Bahkan, terdapat siswa dari kelompok yang mau 

memberikan tanggapan. Perubahan perilaku kepercayaan diri siswa pada saat 

mempresentasikan hasil diskusi atau hasil membaca pemahaman dari siklus I ke 

siklus II diperlihatkan pada gambar 12 berikut ini. 

     

     

(siklus I)     (siklus II) 

Gambar 12. Perbandingan Aktivitas Siswa pada Saat 

Mempresentasikan Hasil Diskusi atau Hasil Membaca Pemahaman Siklus I 

dan Siklus II 

Pada gambar 12 siklus I, siswa terlihat malu-malu dan kurang percaya diri 

untuk membacakan diskusi. Gambar kedua memperlihatkan siswa lain yang sudah 

berani untuk maju. Namun, pada siklus I dan siklus II saat maju membeacakan 

hasil diskusi siswa masih enggan maju sedndiri dan meminta guru untuk berdiri di 



 
 

 
 

 

 

206 

dekatnya. Hal tersebut berbeda saat membuat pertanyaan, siswa bersedia maju 

untuk menuliskan jawbannya di papan tulis. Gambar tersebut juga menunjukkan 

ada siswa yang tidak memperhatikan atau memberikan respon dan apresiasi yang 

baik kepada siswa yang sedang mempresentasikan hasil diskusi dan hasil 

tulisannya. Sementara itu, pada gambar siklus II, seorang siswi terlihat percaya 

diri membacakan hasil diskusi kelompoknya. Gambar lain memperlihatkan siswa 

yang percaya diri dan bertanya saat presentasi berlangsung. Gambar tersebut juga 

memperlihatkan perilaku siswa yang memberikan apresiasi yang baik kepada 

siswa yang selesai membacakan hasil pekerjaannya. 

 

4.2.4 Perbandingan Hasil Penelitian Peningkatan Keterampilan Membaca 

Pemahaman dengan Model Word Square dengan Hasil Penelitian 

pada Kajian Pustaka 

 

Penelitian tentang Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman 

dengan Model Word Square yang dilakukan peneliti menunjukkan hasil yang 

memuaskan. Keterampilan membaca pemahaman siswa mengalami peningkatan 

setelah dilakukan tindakan pembelajaran dengan menggunakan model word 

square. Nilai rata-rata kelas pada prasiklus hanya mencapai 52,86 dan termasuk 

dalam kategori cukup. Siswa selama pembelajaran juga masih menunjukkan 

perilaku-perilaku negatif. Namun, setelah dilaksanakan pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word squarepada siklus I dan siklus II, keterampilan 

membaca pemahaman siswa mengalami peningkatan. Hasil tes keterampilan 

membaca pemahaman dengan model word square pada siklus I mengalami 

peningkatan sebesar 10,97 atau 20,75%, yaitu dari 52,86 menjadi 63,83 yang 
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termasuk dalam kategori cukup. Hasil tes pada siklus I belum mencapai batas 

ketuntasan minimal yang telah ditentukan oleh peneliti sehingga peneliti 

melakukan perbaikan pada siklus II. Hasil tes membaca pemahaman pada siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 19,96 atau 31,27%, yaitu dari nilai rata-rata siklus 

I 63,83 menjadi sebesar 83,79 pada siklus II. Hasil tersebut sangat memuaskan 

dan sudah memenuhi target penelitian. 

Perilaku siswa dalam melaksanakan pembelajaran membaca pemahaman 

dengan model word square juga mengalami perubahan yang signifikan. Pada 

siklus I, masih ada beberapa siswa yang menunjukkan perilaku negatif, yaitu 

bercanda dengan teman dan tidak memperhatikan penjelasan guru, berbicara 

dengan teman atau gaduh pada saat diskusi, mondar-mandir di kelas, siswa yang 

ramah dan santun, serta kurang menghargai dan mengapresiasi teman yang sedang 

berpresentasi. Namun, pada siklus II perilaku siswa mengalami perubahan ke arah 

yang lebih positif. Siswa sudah lebih berfokus pada saat diberi penjelasan oleh 

guru. Siswa yang bercanda dengan teman dan tidak memperhatikan penjelasan 

guru sudah semakin berkurang. Keaktifan dan kedisiplinan dalam kegiatan diskusi 

kelompok juga meningkat. Tidak  ada siswa yang gaduh pada saat diskusi atau 

mondar-mandir di kelas. Siswa juga lebih berdisiplin dan jujur dalam 

menyelesaikan dan mengumpulkan tugas. Rasa percayaan diri pada saat 

berpresentasi juga lebih tinggi dibandingkan pada siklus I. Siswa yang menyimak 

presentasi juga lebih menghargai dan mengapresiasi teman yang sedang 

berpresentasi. Kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam diskusi kelompok 

juga berubah menjadi lebih baik.  
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Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkedudukan sebagai pelengkap 

dari penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang dapat dimaksud 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Priyatiningsih (2008), Widianingsih (2008), 

Ningsih (2009), Amalia (2010), dan Indayani (2010). Perbandingan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya dijelaskan pada uraian berikut ini. 

Priyatiningsih (2008) melalui penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Membaca Pemahaman Teks Bacaan dengan Model Bawah Atas 

Melalui Metode STAD pada Siswa Kelas IIIA SD N Srondol 02 ABDC, mengkaji 

tentang keterampilan membaca pemahaman siswa. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa model bawah atas melalui metode STAD dapat 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa. Hal ini dapat diketahui 

dari hasil tes yang telah dilakukan pada siswa. Pada pratindakan nilai rata-rata 

membaca pemahaman siswa adalah 60,84. Pada siklus I nilai tersebut naik 

menjadi 69, 36 sedangkan pada siklus II nilai rata-rata siswa naik menjadi 77, 44. 

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Priyatiningsih, hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti lebih maksimal. Penelitian Priyatiningsih menggunakan 

Model Bawah Atas Melalui Metode STAD tanpa menggunakan media tertentu, 

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan model pembelajaran 

word square dan menggunakan media word square. Hal tersebut menunjukkan 

penggunaan model word square sudah efektif.  

Penelitian Widianingsih (2008) yang berjudul Peningkatan Membaca 

Pemahaman Dengan Media Reading Box Pada Siswa Kelas III SD Pasuruhanlor 
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Kecamatan Jati Kabupaten Kudu. menunjukkan bahwa media reading box dapat 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman dan adanya perubahan perilaku 

ke arah yang positif pada siswa siswa kelas III SD Pasuruhanlor. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa. 

Hasil tes keterampilan membaca pemahaman siswa pada pratindakan 66,67. Pada 

siklus I nilai tersebut naik menjadi 75,80, sedangkan pada siklus II nilai siswa 

mengalami peningkatan menjadi 84,60. Peningkatan pada penelitian Widianingsih 

dirasa sudah maksimal bagi peneliti karena nilai rata-ratanya berada di ataskriteria 

ketuntasan yang ditetapkan peneliti. Hasil tersebut juga menunjukkan penerapan 

media reading box sudah maksimal dan sesuai untuk pembelajaran membca 

pemahaman siswa kelas III SD. 

Ningsih (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Meningkatkan Aktivitas 

dan Hasil Belajar Siswa Melalui Strategi Cooperative Script  dan Word Square 

Materi Sistem Saraf Manusia Di SMA Ibu Kartini Semarang, menyatakan bahwa 

word square dapat digunakan dalam pembelajaran. Penelitian Ningsih 

memadukan word square dengan strategi cooperative script dan telah mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi sistem saraf.  Pada saat 

pratindakan nilai awal siswa adalah 60,24. Hasil belajar siswa kemudian 

meningkat pada siklus I yakni menjadi 60,6. Pada siklus II hasil belajar siswa 

meningkat hingga mencapai 80,20. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti adalah pada model yang digunakan. Ningsih 

memadukan word square dengan strategi cooperative script dan telah mampu 

meningkatkan kemampuan siswa pada mata pelajaran Biologi materi sistem saraf, 
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sedangkan penelitian penulis menggunakan model word square untuk 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Relevansinya adalah 

model word square dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan akademis, 

baik kemampuan dalam membaca pemahaman atau pun kemampuan dalam materi 

sistwm saraf manusia, sehingga model tersebut dalam digunakan dalam 

pembelajaran. Peneliti telah membuktikan bahwa model word square dapat 

diterapkan pada pembelajaran keterampilan membaca pemahaman dengan 

peningkatan hasil yang memuaskan. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Amalia (2010) dalam penelitiannya 

yang berjudul Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman Melalui Teknik 

Scramble dengan Media Rubrik Pengetahuan Majalah Bobo Pada Siswa Kelas III 

SD 2 Wergu Kulon Kudus, menunjukkan bahwa teknik scramble dapat 

meningkatkan keterampilan membaca siswa. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya kenaikan nilai siswa dalam membaca pemahaman. Pada tahap pratindakan 

nilai rata-rata kelas adalah 55,94. Setelah diadakan penelitian nilai siswa naik 

menjadi 63,75, sedangkan pada siklus II nilai siswa menjadi 74,69.  Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa keterampilan membaca pemahaman siswa dapat 

ditingkatkan. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, nilai rata-rata pada penelitian yang dilakukan peneliti mencapai skor yang 

lebih tinggi, yaitu sebesar 83,79. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan 

model word square pada pembelajaran membaca pemahaman sudah efektif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indayani (2010) tentang Peningkatan 

Keterampilan Membaca Pemahaman Menemukan Gagasan Utama dalam Teks 
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Bacaan Menggunakan Metode Make A Match Pada Siswa Kelas VII C SMP 

Negeri 2 Kudus menunjukkan bahwa keterampilan menemukan gagasan siswa 

kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus dapat meningkat setelah mengikuti 

pembelajaran dengan metode make a matc. Hal ini dapat diketahui dari nilai tes 

pratindakan nilai yang dicapai siswa adalah 69,5 atau 27, 8%. Pada siklus I nilai 

meningkat hingga 73,05 atau 29,22%, sedangkan pada siklus II nilai siswa 

mencapai 84 atau 33,6%. Selain itu, metode make a match juga dapat mengubah 

perilaku siswa lebih antusias dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan perolehan nilai rata-rata 

yang lebih tinggi dibandingkan penelitian Indayani. Perubahan perilaku siswa 

juga lebih kompleks karena mencakup lima pendidikan karakter, yaitu keaktifan, 

kesantunan, kemampuan bekerja sama, kemampuan berbagi, dan kepercayaan 

diri. 

Berdasarkan uraian perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan membaca pemahaman dapat ditingkatkan dengan berbagi metode, 

teknik, maupun media pembelajaran tertentu. Penelitian tentang peningkatan 

keterampilan membaca pemahaman dengan model word square belum pernah 

dilakukan. Oleh karena itu, penelitian tersebut dilakukan sebagai pelengkap dari 

penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian yang dicapai sangat 

memuaskan. Nilai rata-rata kelas pada akhir siklus mencapai 83,79 dalam kategori 

baik. Perilaku siswa juga mengalami perubahan dari arah yang negatif menuju ke 

arah yang lebih positif. Perubahan perilaku siswa dapat dilihat dari keaktifan, 

kesantunan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kemampuan berbagi, dan 
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kepercayaan diri. Setelah dilakukan pembelajaran membaca pemahaman dengan 

model word square, siswa  menjadi lebih aktif, disiplin, jujur, percaya diri, serta 

mampu bekerja sama dan berbagi dengan baik. Hal tersebut menunjukkan 

penggunaan model word square sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Simpulan berdasarkan hasil penelitian keterampilan membaca pemahaman 

adalah sebagai berikut. 

1) Proses pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square 

pada siklus I dan siklus II berlangsung dalam alur atau tahapan yang sama. 

Namun demikian, peneliti melakukan perbaikan proses pembelajaran pada 

siklus II berdasarkan refleksi siklus I. Perbaikan yang telah dilaksanakan 

pada siklus II menyebabkan proses pembelajaran membaca pemahaman 

berlangsung dengan lancar dan  mengalami peningkatan dibanding siklus 

I. Hal tersebut ditandai dengan perubahan perilaku siswa ke arah yang 

positif selama melaksanakan pembelajaran siklus II. 

2) Keterampilan membaca pemahaman dengan model word square pada 

siswa kelas III SD Negeri Harjowinangun1 mengalami peningkatan. Nilai 

rata-rata yang dicapai oleh siswa sebelum diberi tindakan adalah sebesar 

52,86 dan berada dalam kategori cukup. Pada siklus I, nilai rata-rata siswa 

mengalami peningkatan 10,97 atau sebesar 20,75% menjadi sebesar 63,83 

dan berada dalam kategori cukup. Nilai rata-rata pada siklus I belum 

mencapai batas ketuntasan yang telah ditetapkan oleh peneliti sehingga 

dilakukan siklus II. Setelah dilaksanakan tindakan siklus II, nilai rata-rata 
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siswa mengalami peningkatan sebesar  63,83 menjadi sebesar 83,79 

berada dalam kategori baik. Peningkatan nilai rata-rata tersebut 

membuktikan keberhasilan pembelajaran pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square. 

3) Perilaku siswa kelas III SD Negeri Harjowinangun1 setelah melaksanakan 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square 

mengalami perubahan ke arah positif. Perubahan perilaku siswa mencakup 

lima karakter penting, yaitu keaktifan, kesantunan, kemampuan bekerja 

sama dalam kelompok, kepercayaan diri, dan kemampuan berbagi. 

Perubahan perilaku siswa dibuktikan dengan data nontes yang berupa 

deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru, catatan harian siswa, 

wawancara, sosiometri, dan dokumentasi foto.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan penelitian tersebut, maka saran yang diberikan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut. 

1) Guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia hendaknya menggunakan 

model pembelajaran word square dalam pembelajaran membaca 

pemahaman karena model word square terbukti dapat meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman siswa. Selain itu, model word square 

dapat merangsang minat dan semangat siswa, serta menumbuhkan 
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karakter siswa yang aktif, santun, bekerja sama, percaya diri, serta 

memiliki kemampuan berbagi secara baik. 

2) Hendaknya guru bahasa dan sastra Indonesia lebih inovatif dalam memilih 

model pembelajaran dalam mengajar, sehingga siswa tidak merasa bosan 

dengan pembelajaran yang berlangsung. 

3) Hendaknya siswa giat berlatih membaca, agar dapat membaca dengan 

lancar. Dengan demikian, keterampilan membaca siswa dapat  maksimal. 

4) Para peneliti yang menekuni bidang penelitian bahasa dan sastra Indonesia 

dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai keterampilan membaca 

pemahaman. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat membantu guru 

untuk memecahkan masalah yang sering muncul dalam proses 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas sehingga berdampak 

positif bagi perkembangan pendidikan yang lebih berkualitas. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP SIKLUS I) 

 

Sekolah : SD Negeri Harjowinangun 1 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : III/ II 

Alokasi waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

 

A. Standar Kompetensi 

Membaca 

7. Memahami teks dengan membaca intensif (150-200 kata) dan membaca 

puisi 

B. Kompetensi Dasar 

7.1 Menjawab dan atau mengajukan  pertanyaan tentang isi teks agak panjang 

(150-200  kata) yang dibaca secara intensif   

C. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menjawab dan atau mengajukan pertanyaan tentang isi teks 

dengan membaca pemahaman 

D. Materi Ajar 

1. Membaca pemahaman teks bacaan 

2. Cara menjawab pertanyaan teks bacaan 

3. Menyusun pertanyaan teks bacaan 

E. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Model pembelajaran word square 

2. ceramah 

3. diskusi 

4. tanya jawab 

Lampiran 1 
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F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

 

No Kegiatan 
Metode/ 

Teknik 

Alokasi 

Waktu 
Karakter 

1 Kegiatan Awal 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa 

dengan menanyakan kabar misal, 

selamat pagi? Apa kabar? 

b. Guru menyampaikan kompetensi yang 

akan dipelajari 

c. Guru melakukan apersepsi tentang 

pembelajaran dengan bertanya jawab 

pada siswa mengenai kegemaran dan 

kemampuan siswa dalam membaca 

d. Guru menyampaikan tujuan dan 

manfaat  pembelajaran  

 

 

Tanya 

jawab 

 

Ceramah  

 

 

 

 

10‟ 

 

Santun, 

ingin tahu, 

kritis 

2 Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Guru memberikan penjelasan mengenai 

membaca pemahaman, cara menjawab 

soal tentang isi teks, dan menyusun 

 

 

Ceramah  

 

 

 

10‟ 

 

 

 

 

Ingin tahu, 

berpikir 

logis, kritis 
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pertanyaan tentang isi teks 

b. Siswa diberi penjelasan mengenai 

membaca pemahaman dengan model 

word square 

c. Siswa diperlihatkan media word square 

yang akan digunakan untuk menjawab 

soal 

d. Siswa memberikan komentar mengenai 

word square yang telah diperlihatkan 

e. Guru memberikan contoh secara 

langsung penggunaan word square 

dalam membaca pemahaman teks 

bacaan 

Elaborasi 

a. Siswa membentuk kelompok 

b. Guru membagikan teks bacaan pada 

masing-masing siswa 

c. Siswa membaca pemahaman teks 

d. Siswa berdiskusi untuk menjawab soal 

berkaitan dengan isi teks menggunakan 

media word square 

e. Guru membimbing siswa saat 

berdiskusi untuk menjawab soal, agar 

siswa memperoleh pemahaman yang 

benar mengenai isi bacaan 

 

 

Word 

square 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word 

square 

 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir 

logis, aktif, 

kritis, 

bertanggung 

jawab, ingin 

tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri, 

tanggung 

jawab, 
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Pertemuan 2 

 

No Kegiatan Metode/ Alokasi Karakter 

Konfirmasi 

a. Setelah selesai mengerjakan soal, salah 

satu perwakilan siswa dari masing-

masing kelompok  diminta maju ke 

depan kelas untuk membacakan hasil 

pekerjaan 

b. Peneliti dan siswa lain kemudian 

memberikan komentar tentang hasil 

pekerjaan siswa 

 

 

 

Tanya 

jawab 

berpikir 

logis, kritis 

3 Kegiatan Akhir 

a. Siswa melakukan refleksi, evaluasi, dan 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan 

b. Guru kemudian menanyakan kesulitan-

kesulitan yang ditemukan oleh siswa 

saat mengikuti pembelajaran 

c. Siswa diberi masukan untuk mengatasi 

kesulitan-kesulitan tersebut 

d. Siswa diberi tugas untuk membuat 

pertanyaan dari teks yang telah 

dibagikan secara individu 

e. Siswa kemudian diberi motivasi agar 

lebih giat berlatih membaca 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

Penugasan  

10‟ Tanggung 

jawab, 

kritis, 

santun 
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Teknik Waktu 

1 Kegiatan Awal 

a. Siswa dikondisikan agar siap mengikuti 

pembelajaran.  

b. Guru melakukan apersepsi melalui 

tanya jawab dengan siswa mengenai 

tujuan kegiatan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dan manfaat yang 

akan diperoleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran tersebut.  

c. Siswa juga dimotivasi untuk dapat 

membaca pemahaman lebih baik lagi  

 

 

 

Ceramah  

 

Tanya 

jawab 

 

5‟ 

 

 

Santun,  

ingin tahu 

 

2 Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Siswa diingatkan kembali (rehersial) 

tentang topik yang telah dibahas pada 

pertemuan yang lalu serta tugas yang 

telah diberikan, yaitu menyusun 

pertanyaan tentang isi teks secara 

individu.  

b. Guru menanyakan kesulitan-kesulitan 

yang dialami siswa terutama pada saat 

menyusun pertanyaan tentang isi teks.  

c. Guru mengingatkan siswa untuk 

memperhatikan aspek-aspek dalam 

menjawab soal dan menyusun 

pertanyaan tentang isi teks 

Elaborasi 

a. Siswa membentuk kelompok 

b. Siswa diminta untuk memperhatikan 

word square yang telah dikerjakan pada 

pertemuan sebelumnya 

c. Siswa berdiskusi menyusun pertanyaan 

tentang isi teks, guru membimbing 

siswa dalam kegiatan diskusi dan 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

Ceramah  

 

 

 

 

Word 

square 

 

Diskusi 

 

 

10‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40‟ 

 

 

 

 

 

Ingin tahu, 

kritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab, aktif, 

berpikir 

logis, kritis 
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memberi masukan kepada siswa untuk 

mengatasi kesulitan-kesulitan yang 

dialami siswa 

d. Siswa diberi sebuah teks bacaan yang 

berbeda dengan pertemuan sebelumnya 

e. Siswa membaca pemahaman teks 

tersebut dan mengerjakan soal yang 

berkaitan dengan isi teks secara 

individu 

 

Konfirmasi 

a. Setelah siswa selesai menyusun 

pertanyaan dan membuat jawaban, 

siswa yang ditunjuk oleh anggota 

kelompoknya mewakili kelompok 

mempresentasikan hasil pekerjaannya.  

b. Siswa lain memberi tanggapan, 

komentar, dan penilaian.  

c. Guru dan siswa memberikan komentar 

mengenai kalimat yang telah dibuat  

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

10‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya 

diri, 

tanggung 

jawab 

3 Kegiatan Akhir 

a. Guru dan siswa melakukan refleksi dan 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

b. Guru menanyakan kesulitan-kesulitan 

yang masih dialami siswa dalam 

kegiatan pembelajaran membaca 

pemahaman teks dengan model word 

square.  

c. Siswa diminta berpendapat tentang 

topik yang akan disajikan dan dibahas 

pada pertemuan siklus II. 

 

 

Penugasan 

 

Tanya 

jawab 

5‟ Tanggung 

jawab, 

kritis, 

santun 
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G. Sumber dan Media Belajar 

1. Sumber :  

a. BSEAku Bangga Bahasa Indonesia Kelas 3 SD, penyusun Ismoyo dan 

Romiyatun, halaman 80 

b. BSE Bahasa Indonesia embuatku Cerdas 3, penyusun Edi Warsidi dan 

Farika, halaman 80 
2. Media :  

a. Teks bacaan 

b. Media word square 

 

 

 

 

 

 

H. Penilaian 

Indikator 
Penilaian 

Instrumen 
Teknik Bentuk 

Mampu menjawab 

pertanyaan teks 

Tes 

 

Uraian  

singkat 

Jawablah pertanyaan 

berikut dengan tepat! 

Mampu menyusun 

pertanyaan tentang isi teks 
Tes 

Uraian 

singkat 

Susunlah pertanyaan 

berdasarkan jawaban 

berikut ini dengan tepat! 

 

Rubrik Penilaian Membaca Pemahaman 

No Aspek Penilaian 
Rentang Skor 

Bobot 
Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 
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1. mampu menjawab pertanyaan 

soal 

1) menjawab pertanyaan dengan 

tepat 

2) menjawab seluruh pertanyaan 

dengan benar 

      

 

5 

 

5 

 

 

25 

 

25 

2. mampu menyusun pertanyaan 

tentang isi teks 

1) kesesuaian kata tanya yang 

digunakan 

2) keurutan (sistematika) 

kalimat tanya 

3) kesesuaian pertanyaan dengan 

isi bacaan 

      

 

4 

 

3 

 

3 

 

 

 

20 

 

15 

 

15 

Jumlah Skor Maksimal 100 

Pedoman Penilaian Menjawab Pertanyaan Berkaitan dengan Isi Teks 

 

No 
Aspek 

Penilaian 

Kriteria Rentang 

Skor 

Kategori 

1 Menjawab 

pertanyaan  

f. menjawab 5 pertanyaan 

 

g. menjawab 4 pertanyaan 

 

h. menjawab 3 pertanyaan 

i. menjawab 2 pertanyaan 

j. tidak menjawab pertanyaan 

5 

 

4 

 

3 

2 

1 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Cukup 

Kurang 

Sangat 

kurang 
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2 

 

menjawab 

semua 

pertanyaan 

dengan tepat 

 

a. Semua jawaban siswa tepat 

b. Ada empat jawaban siswa 

yang tepat 

c. Ada tiga jawaban siswa yang 

tepat 

d. Ada dua jawaban siswa yang 

tepat 

e. Ada satu jawaban siswa 

yang tepat 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

kurang 

 

 

 

Pedoman Penilaian Menyusun Pertanyaan atau Membuat Soal 

Berkaitan dengan Isi Teks 

 

No 
Aspek 

Penilaian 

Kriteria Skor Kategori 

1 

 

 

 

 

 

Penggunaan 

kata tanya 

 

 

 

 

 

a. Semua menggunakan kata 

tanya 

b. Ada empat kata tanya 

c. Ada tiga kata tanya 

d. Ada dua kata tanya 

e. Tidak menggunakan kata 

Tanya 

5 

 

4 

3 

2 

1 

Sangat baik 

 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat 

kurang 
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2 Keurutan 

kalimat tanya 

(sistematika) 

a. Semua pertanyaan urut 

b. Ada satu pertanyaan tidak urut 

c. Ada dua pertanyaan tidak urut 

d. Ada tiga pertanyaan tidak urut 

e. Semua pertanyaan tidak urut 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat 

kurang 

3 Kesesuaian 

pertanyaan 

dengan isi 

bacaan 

 

 

 

 

 

f. Semua pertanyaan sesuai 

dengan isi bacaan 

g. Ada satu pertanyaan tidak 

sesuai dengan isi bacaan 

h. Ada dua pertanyaan tidak 

sesuai isi bacaan 

i. Ada tiga pertanyaan tidak 

sesuai isi bacaan 

j. Semua pertanyaan tidak sesuai 

isi bacaan 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

kurang 

 

 

Nilai Komulatif Keterampilan Membaca Pemahaman 

No Kategori Rentang Nilai 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

86-100 

71-85 

56-70 

40-55 

0-39 

 

Penghitugan nilai akhir dalam skala 0 s.d. 100 

  Skor Perolehan   
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Nilai Akhir = -------------------- x Skor Ideal (100) 

  Skor Maksimal   

Grobogan,       Juli 2011 

 

Guru Bahasa Indonesia 

 

 

Siti Chumarjati, S.Pd. 

196504081988032009 

 

Guru Praktikan 

 

 

Mirnawati Mulyani 

NIM 2101407179 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  

1. Materi membaca pemahaman 

 

Membaca intensif adalah membaca sebuah teks bacaan secara mendalam 

untuk memperoleh pemahaman mengenai isi teks bacaan tersebut. Agar dapat 

memahami isi teks bacaan, kamu perlu membaca secara teliti bacaan tersebut. 

Kegiatan membaca harus dibiasakan karena membaca memerlukan latihan.  

Membaca merupakan kegiatan yang baik. Banyak informasi yang dapat 

kamu peroleh dari sebuah bacaan. Jika kamu membaca dengan sungguh-sungguh, 

kamu akan dapat memahami isinya. Salah satu cara untuk memahami adalah 

dengan menjawab beberapa pertanyaan. 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 1 Harjowinangun 

 

 

 

Sumarsehana, S.Pd. 

196104011982011001 
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Langkah-langkah yang harus dilakukan agar dapat memahami bacaan 

dengan tepat adalah sebagai berikut. 

a. Hanya membaca kata-kata yang penting seperti judul, sub judul, kata bercetak 

tebal, bergaris miring. 

b. Kemudian renungkanlah apa yang telah diperoleh dari langkah pertama, 

hubungkan masing-masing sub judul dengan judul. Pikirkan dengan cara 

menerka-nerka apa yang kira-kira dibahas dalam judul. Dengan menerka-

nerka berarti mengaktifkan fungsi kerja otak. 

c. Ulangilah dengan membaca kembali kata-kata penting satu kalimat pertama 

untuk setiap paragraf, karena biasanya ide utama setiap paragraf ada di 

kalimat utama yaitu kalimat pertama masing-masing paragraf, terutama untuk 

tulisan karya ilmiah. 

d. Kemudian renungkan kembali apa yang telah kita peroleh. Biasanya kita telah 

memahami isi tulisan secara umum dan menyeluruh. Apabila muncul 

pertanyaan dalam tulisan yang sedang kita baca untuk mengetahui lebih detil 

lagi, tebaklah jawaban-jawaban yang mungkin menurut kita. Benar atau salah 

tebakan kita bukan masalah yang jelas dengan menebak otak kita menjadi 

lebih aktif. 

e. Kemudian bacalah bagian bacaan yang menurut kita perlu atau menarik. 

Renungkan kembali apa yang telah kita peroleh.  

2. Menyusun pertanyaan  

Kalimat tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu.  

Kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-

ayat tanya. Kata tanya mesti diikuti oleh partikel „kah‟ apabila digunakan di awal 

ayat tanya. Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat . Partikel 

„kah‟ tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat. Kata tanya yang 

digunakan dalam membuat pertanyaan adalah sebagai berikut. 

1. Apa, dari  apa, untuk apa, dan sebagainya, biasa digunakan untuk menanyakan 

kejadian atau hal. 

Contoh: apa yang sedang terjadi? 

2. Siapa, digunakan untuk menanyakan pelaku atau subjek. 

Contoh: siapa yang sedang tidur? 
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3. Dimana, digunakan untuk menanyakan tempat atau letak. 

Contoh: dimana rumahmu? 

4. Berapa, digunakan untuk menanyakan jumlah 

Contoh: berapa harga buku itu? 

5. Mengapa, digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan mengapa suatu 

kejadian itu terjadi. 

Contoh: mengapa kamu datang terlambat tadi pagi? 

6. Kapan, digunakan untuk menanyakan waktu 

Contoh: kapan kamu akan maen ke rumahku? 

7. Bagaimana 

Digunakan untuk menanyakan situasi 

Contoh: bagaimana cara mengerjakan soal itu? 

3. Materi Baca 

Teks 1 sebagai contoh 

Peduli Lingkungan Sebelum Banjir 

Siswa kelas tiga SD Sidorejolor mengadakan kegiatan bersih lingkungan. 

Mereka bersama-sama membersihkan sampah di got, jalan, dan di taman sekolah. 

Kegiatan ini diadakan untuk menjadikan lingkungan bersih. Sampah yang 

berserakan jika dibiarkan akan menumpuk. 

Tumpukan sampah itu dapat menyumbat saluran air. Jika saluran air 

tersumbat, akan terjadi bahaya besar. Jika terjadi hujan deras, air tidak dapat 

mengalir dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan banjir. Oleh karena itu, siswa 

kelas tiga membersihkan lingkungan sekolah dari sampah. Mereka tidak ingin 

tenggelam karena 

banjir. Kegiatan siswa kelas tiga didukung oleh semua guru. Guru-guru bangga 

terhadap mereka. Kepala sekolah merencanakan memberi hadiah kepada mereka. 

(Kedaulatan Rakyat, Desember 2006, dengan pengubahan) 

 

A. Setelah kamu membaca teks di atas, jawablah pertanyaan berikut 

menggunakan bantuan word square dengan tepat! Ingat-ingatlah isi bacaan 

dengan baik.  
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B U K I S U N D K I 

C I M E L H I T A W 

B Y K U B A N J I R 

I K H L I D P M N E 

K U P A T I G A E N 

J D R G H A U N V T 

S A M P A H R I J I 

W U I W L Z U A N S 

I R P U E K G R I G 

L J M K V U A N G I 

 

1. Siswa kelas ............... bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah 

2. .............. yang berserakan dapat menyumbat saluran air 

3. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan diri kita dari bencana alam ........ 

4. Semua .............. mendukung kegiatan membersihkan lingkungan sekolah 

5. .............. rencananya akan diberikan oleh kepala sekolah kepada mereka.  

B. Susunlah pertanyaan yang sesuai dengan jawaban yang tersedia ini! 

1.  ( Apa yang dibicarakan pada teks di atas? ) 

Jawab: Teks di atas membicarakan tentang pedulian lingkungan 

2. ( Siapa yang melaksanakan kerja bakti? ) 

Jawab: Kerja bakti dilakukan oleh siswa kelas tiga 

3. Dimana gerakan peduli lingkungan dilakukan? 

Jawab: Gerakan peduli lingkungan diselenggarakan di SD Sidorejolor 

4. (Apa tujuan peduli lingkungan dilakukan?) 

Jawab: Kegiatan ini diadakan untuk menjadikan lingkungan bersih  

5. (Mengapa sampah bisa menyebabkan banjir?) 

Jawab: Banjir terjadi karena sampah menyumbat saluran air yang 

menghambat aliran air sehingga dapat menyebabkan banjir 

Teks 2 sebagai latihan (tugas kelompok) 

Anggur Buah Mungil nan Segar 
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Kalian pasti mengenal buah yang kita bicarakan kali ini kan? Ya, buah 

anggur. Tanaman anggur termasuk tanaman menjalar. Batang kecil silindris, 

berkayu, dan panjang. Jika direntangkan, panjang batangnya bisa mencapai 8 

meter.  

Daunnya lebar dengan permukaan daun berbulu. Lebarnya sekitar 8-14 cm, 

dan panjangnya 10-16 cm. warnanya hijau. Tepinya bergerigi runcing dan 

pangkalnya berlekuk.  Bunga muncul dari ketiak daun. Bunga tanaman anggur 

adalah bunga majemuk. Kelopaknya berbentuk mangkuk berwarna hijau. Daun 

mahkotanya berlekatan. 

Tanaman anggur biasanya tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah 

dan tepi pantai. Terutama daerah yang curah hujannya rendah. Jika terlalu banyak 

hujan, tanaman anggur akan rusak. Konon, tanaman anggur berasal dari amerika.  

Budidaya tanaman anggur sudah ada sekitar 4000 tahun sebelum masehi di 

wilayah timur tengah. Sedangkan proses pengolahan buah anggur dilakukan oleh 

bangsa mesir pada 2500 sebelum masehi. Teknik pengolahan anggur lalu tersebar 

ke berbagai penjuru dunia mulai dari daerah di laut hitam, spanyol, jerman, 

perancis dan austria. Anggur punya berbagai sebutan, seperti Grape di Eropa dan 

Amerika, orang China menyebut Pu Tao dan di Indonesia disebut Anggur 

Selain berasa segar, anggur juga memiliki kandungan gizi yang tinggi. 

Anggur mengandung vitamin C dan E, serta beberapa kandungan gizi yang 

bermanfaat bagi tubuh. 

Sumber: Azkia, edisi April 2011Hal 30-31 

A. Lengkapi teks rumpang berikut dengan jawaban yang tersembunyi dalam 

word square dengan tepat! 

 

1. Daun tanaman anggur biasanya berwarna............. 

2. Panjang tanaman anggur bisa mencapai ............ meter 

3. ..................... merupakan daerah asal tanaman anggur 

4. Orang Eropa biasa menyebut ............. untuk tanaman anggur 

5. Selain bergizi, tanaman anggur juga mengandung .............., yaitu C dan E  

B I N T M K S C R P 

U H I J A U U M N L 
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B. Susunlah pertanyaan yang sesuai dengan jawaban yang tersedia ini! 

 

1. .......................................................................................................................... 

Jawab: Bunga muncul dari ketiak daun 

2. .................................................... ...................................................................... 

Jawab: orang China menyebut tanaman anggur dengan Pu Tao 

3. .......................................................................................................................... 

Jawab: Budidaya tanaman anggur sudah ada sekitar 4000 tahun sebelum 

masehi 

4. .......................................................................................................................... 

Jawab: Tanaman anggur biasanya tumbuh dengan baik di daerah dataran 

rendah dan tepi pantai 

 

5. .......................................................................................................................... 

Jawab: Anggur mengandung vitamin C dan E 

 

 

A U C I M E K A P U 

V T H M E T I N H M 

I D U T R G R O I V 

T I D W I R A S J I 

A M F D K A M H G S 

M D E L A P A N A M 

I S P Q M E N O R U 

N I N R B N O N T D 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah : SD Negeri Harjowinangun 1 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : III/ II 

Alokasi waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

 

A. Standar Kompetensi 

Membaca 

7. Memahami teks dengan membaca intensif (150-200 kata) dan membaca 

puisi 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.1 Menjawab dan atau mengajukan  pertanyaan tentang isi teks agak panjang 

(150-200  kata) yang dibaca secara intensif   

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menjawab dan atau mengajukan pertanyaan tentang isi teks 

dengan membaca pemahaman 

 

D. Materi Ajar 

1. Membaca pemahaman teks bacaan 

2. Cara menjawab pertanyaan teks bacaan 

3. Menyusun pertanyaan teks bacaan 

Lampiran 2 
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E. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Model pembelajaran word square 

2. ceramah 

3. diskusi 

4. tanya jawab 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

No Kegiatan 
Metode/ 

Teknik 

Alokasi 

Waktu 
Karakter 

1 Kegiatan Awal 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa 

dengan menanyakan kabar misal, 

selamat pagi? Apa kabar? 

b. Guru menyampaikan kompetensi yang 

akan dipelajari 

c. Guru melakukan apersepsi tentang 

pembelajaran dengan bertanya jawab 

pada siswa mengenai kegemaran dan 

kemampuan siswa dalam membaca 

d. Guru menyampaikan tujuan dan 

manfaat  pembelajaran  

 

 

Tanya 

jawab 

 

Ceramah  

 

 

 

 

10‟ 

 

Santun, 

ingin tahu, 

kritis 

2 Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Guru memberikan penjelasan mengenai 

membaca pemahaman, cara menjawab 

soal tentang isi teks, dan menyusun 

pertanyaan tentang isi teks 

menggunakan media word square 

b. Siswa diberi penjelasan mengenai 

 

 

Ceramah  

 

 

Word 

 

10‟ 

 

 

 

 

 

Ingin tahu, 

berpikir 

logis, 

kritis 
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membaca pemahaman dengan model 

word square 

c. Siswa memberikan tanggapan 

mengenai penggunaan word square 

Elaborasi 

a. Siswa membentuk kelompok 

b. Guru membagikan teks bacaan pada 

masing-masing siswa 

c. Siswa membaca pemahaman teks 

d. Siswa berdiskusi untuk menjawab soal 

dan menyusun pertanyaan berkaitan 

dengan isi teks menggunakan media 

word square 

e. Guru membimbing siswa saat 

berdiskusi, agar siswa memperoleh 

pemahaman yang benar mengenai isi 

bacaan 

Konfirmasi 

a. Setelah selesai mengerjakan soal, salah 

satu perwakilan siswa dari masing-

masing kelompok  diminta maju ke 

depan kelas untuk membacakan hasil 

pekerjaan 

b. Peneliti dan siswa lain kemudian 

memberikan komentar tentang hasil 

pekerjaan siswa 

square 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

Diskusi  

 

 

 

Word 

square 

 

 

 

 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir 

logis, 

aktif, 

kritis, 

bertanggu

ng jawab, 

ingin tahu 

 

Percaya 

diri, 

tanggung 

jawab, 

berpikir 

logis, 

kritis 
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 Pertemuan 2 

Tanya 

jawab 

3 Kegiatan Akhir 

a. Siswa melakukan refleksi, evaluasi, dan 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan 

b. Guru kemudian menanyakan kesulitan-

kesulitan yang ditemukan oleh siswa 

saat mengikuti pembelajaran 

c. Siswa diberi masukan untuk mengatasi 

kesulitan-kesulitan tersebut 

d. Siswa kemudian diberi motivasi agar 

lebih giat berlatih membaca 

pemahaman di rumah 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

Penugasan  

10‟ Tanggung 

jawab, 

kritis, 

santun 
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No Kegiatan 
Metode/ 

Teknik 

Alokasi 

Waktu 
Karakter 

1 Kegiatan Awal 

a. Siswa dikondisikan agar siap mengikuti 

pembelajaran.  

b. Guru melakukan apersepsi melalui 

tanya jawab dengan siswa mengenai 

tujuan kegiatan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dan manfaat yang 

akan diperoleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran tersebut.  

c. Siswa juga dimotivasi untuk dapat 

membaca pemahaman lebih baik lagi  

 

Ceramah  

 

Tanya 

jawab 

 

5‟ 

 

 

Santun,  

ingin tahu 

 

2 Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Siswa diingatkan kembali 

(rehersial) tentang topik yang telah 

dibahas pada pertemuan yang lalu serta 

tugas yang telah diberikan, yaitu 

menyusun pertanyaan tentang isi teks 

b. Guru menanyakan kesulitan-

kesulitan yang dialami siswa terutama 

pada saat menyusun pertanyaan tentang 

isi teks.  

c. Guru kembali menjelaskan kata 

tanya yang biasa digunakan untuk 

membuat pertanyaan melalui word 

square 

d. Siswa diberi kesempatan untuk 

maju dan menunjukkan kata tanya yang 

ada di word square 

e. Guru mengingatkan siswa untuk 

memperhatikan aspek-aspek dalam 

menjawab soal dan menyusun 

pertanyaan tentang isi teks 

 

 

Ceramah  

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

Word 

 

10‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingin tahu, 

kritis 
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Elaborasi 

a. Siswa membentuk kelompok 

b. Siswa diminta untuk 

memperhatikan word square yang telah 

dikerjakan pada pertemuan sebelumnya 

c. Siswa berdiskusi menyusun 

pertanyaan tentang isi teks, guru 

membimbing siswa dalam kegiatan 

diskusi dan memberi masukan kepada 

siswa untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dialami siswa 

d. Siswa diberi sebuah teks bacaan 

yang berbeda dengan pertemuan 

sebelumnya 

e. Siswa membaca pemahaman teks 

tersebut dan mengerjakan soal yang 

berkaitan dengan isi teks secara 

individu 

Konfirmasi 

a. Setelah siswa selesai menyusun 

pertanyaan, perwakilan tiap kelompok 

maju untuk menuliskan serta 

menjelaskan pertanyaan yang telah 

disusun bersama kelompoknya. 

b. Siswa lain memberi tanggapan, 

komentar, dan penilaian.  

c. Guru dan siswa memberikan komentar 

mengenai kalimat yang telah dibuat  

square 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

Word 

square 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

40‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab, aktif, 

berpikir logis, 

kritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri, 

tanggung 

jawab 
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10‟ 

 

3 Kegiatan Akhir 

d. Guru dan siswa melakukan refleksi dan 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

e. Guru menanyakan kesulitan-kesulitan 

yang masih dialami siswa dalam 

kegiatan pembelajaran membaca 

pemahaman teks dengan model word 

square.  

 

Tanya 

jawab 

 

5‟ 

 

Tanggung 

jawab, kritis, 

santun 

 

G. Sumber dan Media Belajar 

3. Sumber :  

a. BSEAku Bangga Bahasa Indonesia Kelas 3 SD, penyusun Ismoyo dan 

Romiyatun, halaman 80 

b. BSE Bahasa Indonesia embuatku Cerdas 3, penyusun Edi Warsidi dan 
Farika, halaman 80 

4. Media :  

a. Teks bacaan 

b. Media word square 

H. Penilaian 

Indikator 
Penilaian 

Instrumen 
Teknik Bentuk 

Mampu menjawab 

pertanyaan teks 

Tes 

 

Uraian  

singkat 

Jawablah pertanyaan berikut 

dengan tepat! 

Mampu menyusun 

pertanyaan tentang isi teks 
Tes 

Uraian 

singkat 

Susunlah pertanyaan 

berdasarkan jawaban berikut 

ini dengan tepat!  
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Tabel 1. Rubrik Penilaian Membaca Pemahaman 

No. Aspek-aspek yang Dinilai Skor maksimal 

1. melengkapi isi tes rumpang dengan tepat 40 

2. 
kesesuaian kata tanya yang digunakan 

30 

3. kesesuaian pertanyaan dengan isi bacaan 30 

Jumlah 100 

 

 

 

Tabel 2. Pedoman Penilaian Menjawab Pertanyaan Berkaitan dengan 

Isi Teks 

No Aspek Penilaian Kriteria Skor Kategori 

1 Melengkapi tes 

rumpang dengan 

tepat 

a. Melengkapi lima 

rumpang dengan 

tepat 

b. Melengkapi empat 

rumpang dengan 

tepat 

c. Melengkapi tiga 

rumpang dengan 

5 

 

4 

 

 

 

Sangat baik 

 

Baik 
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tepat 

d. Melengkapi dua 

rumpang dengan 

tepat 

e. Hanya melengkapi 

satu rumpang 

dengan tepat 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

 

Sangat 

kurang 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Pedoman Penilaian Menyusun Pertanyaan atau Membuat Soal 

Berkaitan dengan Isi Teks 

No Aspek 

Penilaian 

Kriteria Skor Kategori 

1 

 

 

 

Kesesuaian 

kata tanya 

yang 

digunakan 

a. Menggunakan lima kata Tanya 

 

 

b. Menggunakan empat kata tanya 

c. Menggunakan tiga kata Tanya 

 

d. Menggunakan dua kata tanya 

e. Menggunakan satu kata Tanya 

5 

 

4 

3 

2 

1 

Sangat 

baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat 
kurang 
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2 Kesesuaian 

kalimat tanya 

dengan 

jawaban yang 

telah 

disediakan 

 

 

a. Membuat lima kalimat tanya yang 

sesuai dengan isi bacaan 

b. Membuat empat kalimat tanya yang 

sesuai dengan jawaban 

c. Membuat tiga kalimat tanya yang 

sesuai dengan jawaban 

d. Membuat dua kalimat tanya yang 

sesuai dengan jawaban 

e. Hanya membuat satu kalimat tanya 

yang sesuai dengan jawaban 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

1 

Sangat 

baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

Sangat 

kurang 

 

 

 

Nilai Komulatif Keterampilan Membaca Pemahaman 

No Kategori Rentang Nilai 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang  

86-100 

71-85 

56-70 

40-55 

0-39 

Penghitugan nilai akhir dalam skala 0 s.d. 100 

  Skor Perolehan   
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Nilai Akhir = -------------------- x Skor Ideal (100) 

  Skor Maksimal   

Grobogan,       Agustus  2011 

 

Guru Bahasa Indonesia 

 

 

Siti Chumarjati, S.Pd. 

196504081988032009 

Guru Praktikan 

 

 

Mirnawati Mulyani 

NIM 2101407179 

 

 

Lampiran  

1. Materi membaca 

pemahaman 

Membaca intensif adalah 

membaca sebuah teks bacaan secara 

mendalam untuk memperoleh 

pemahaman mengenai isi teks 

bacaan tersebut. Agar dapat 

memahami isi teks bacaan, kamu 

perlu membaca secara teliti bacaan tersebut. Kegiatan membaca harus dibiasakan 

karena membaca memerlukan latihan.  

Membaca merupakan kegiatan yang baik. Banyak informasi yang dapat 

kamu peroleh dari sebuah bacaan. Jika kamu membaca dengan sungguh-sungguh, 

kamu akan dapat memahami isinya. Salah satu cara untuk memahami adalah 

dengan menjawab beberapa pertanyaan. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan agar dapat memahami bacaan 

dengan tepat adalah sebagai berikut. 

a. Hanya membaca kata-kata yang penting seperti judul, sub judul, kata bercetak 
tebal, bergaris miring. 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Harjowinangun 1 

 

 

Sumarsehana, S.Pd. 

196104011982011001 
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b. Kemudian renungkanlah apa yang telah diperoleh dari langkah pertama, 

hubungkan masing-masing sub judul dengan judul. Pikirkan dengan cara 
menerka-nerka apa yang kira-kira dibahas dalam judul. Dengan menerka-

nerka berarti mengaktifkan fungsi kerja otak. 
c. Ulangilah dengan membaca kembali kata-kata penting satu kalimat pertama 

untuk setiap paragraf, karena biasanya ide utama setiap paragraf ada di 
kalimat utama yaitu kalimat pertama masing-masing paragraf, terutama untuk 

tulisan karya ilmiah. 
d. Kemudian renungkan kembali apa yang telah kita peroleh. Biasanya kita telah 

memahami isi tulisan secara umum dan menyeluruh. Apabila muncul 
pertanyaan dalam tulisan yang sedang kita baca untuk mengetahui lebih detil 

lagi, tebaklah jawaban-jawaban yang mungkin menurut kita. Benar atau salah 
tebakan kita bukan masalah yang jelas dengan menebak otak kita menjadi 

lebih aktif. 
e. Kemudian bacalah bagian bacaan yang menurut kita perlu atau menarik. 

Renungkan kembali apa yang telah kita peroleh. Menyusun pertanyaan 
  

2. Menyusun pertanyaan  

Kalimat tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. 

Kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-

ayat tanya. Kata tanya mesti diikuti oleh partikel „kah‟ apabila digunakan di awal 

ayat tanya. Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat . Partikel 

„kah‟ tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat. Kata tanya yang 

digunakan dalam membuat pertanyaan adalah sebagai berikut. 

1. Apa, dari  apa, untuk apa, dan sebagainya, biasa digunakan untuk 

menanyakan kejadian atau hal. 

Contoh: apa yang sedang terjadi? 

2. Siapa, digunakan untuk menanyakan pelaku atau subjek. 

Contoh: siapa yang sedang tidur? 

3. Dimana, digunakan untuk menanyakan tempat atau letak. 

Contoh: dimana rumahmu? 

4. Berapa, digunakan untuk menanyakan jumlah 

Contoh: berapa harga buku itu? 

5. Mengapa, digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan mengapa suatu 

kejadian itu terjadi. 

Contoh: mengapa kamu datang terlambat tadi pagi? 

6. Kapan, digunakan untuk menanyakan waktu 

Contoh: kapan kamu akan maen ke rumahku? 
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7. Bagaimana 

Digunakan untuk menanyakan situasi 

Contoh: bagaimana cara mengerjakan soal itu? 

 

3. Materi Baca 

Teks 1 sebagai latihan (tugas kelompok) 

Borobudur si Cantik dari Boro 

Inilah candi Buddha di Desa Boro, Kota Magelang, Jawa Tengah. 

Kemegahan dan keindahannya terkenal di dunia. Candi yang besar dan megah ini 

memiliki 10 tingkat, seluruh bangunan tersebut terbuat dari batuan vulkanik. 

Bagian dasar candi disebut kamadhatu. Tingkat pertama sampai keenam 

berbentuk segi empat dan disebut rupadhatu. Dinding di bagian ini penuh dengan 

relief. Tingkat tujuh sampai sembilan berbentuk lingkaran stupa-stupa berlubang 

di sekelilingnya. Di dalam setiap stupa terdapat patung Budha sedang duduk. 

Bagian ini disebut arupadhatu. Sedang di paling atas, terdapat sebuah stupa besar 

tanpa lubang. 

Candi borobudur dibangun oleh warga Syailendra sekitar tahun 824 

Masehi. Ketika itu raja yang berkuasa bernama Samaratungga. Pembangunan 

candi indah ini, memerlukan waktu lima puluh tahun. Lama juga ya 

pembangunannya! Yah, pada masa itu seluruh batu ditatah memakai tangan dan 

dipanggul dengan alat sederhana. Mau tahu jumlah batu yang dibutuhkan sebelum 

dibentuk menjadi relief, stupa, atau patung? Katanya 55.000 m, Wow!!! 

A. Lengkapi teks rumpang berikut dengan jawaban yang tersembunyi  

dalam word square dengan tepat! 

 

1. Di desa ..................... terdapat candi Borobudur 

2. Seluruh bangunan Candi Borobudur disusun dari batuan ..................... 

3. Candi borobudur adalah candi agama ..................... yang terbesar di jawa 

tengah 

4. Pembangunan candi ini memerlukan waktu ..................... puluh tahun 

5. Bagian atas candi borobudur terdapat ..................... besar tanpa lubang 
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B. Susunlah pertanyaan yang sesuai dengan jawaban yang tersedia berikut 

ini! 

1. ................................................................................................................. 

Jawab: isi teks di atas ialah tentang Candi Borobudur 

2. ................................................................................................................ 

Jawab: Samaratungga adalag raja yang berkuasa saat candi itu dibangun  

3. ................................................................................................................. 

Jawab: Candi Borobudur dibangun pada tahun 824 masehi 

4. ................................................................................................................. 

Jawab: Bagian paling dasar candi Borobudur disebut Kamadhatu 

5. ................................................................................................................. 

Jawab: Candi Borobudur terdiri atas 10 tingkatan. 

Teks bacaan 2 sebagai evaluasi (individu) 

Ayo Perbaiki Alam! 

Teman-teman pasti pernah dengar kabar bahwa alam kita ini rusak kan? 
Banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kemarau yang berkepanjangan dapat terjadi 

jika alam kita rusak. Wah, mengerikan sekali kalau kita tidak berbuat apa-apa. 
Oleh karena itu, teman-teman kelas 5 SD Cikal Jakarta membuat sebuah pameran 

dengan tema “Restorasi Alam”. Restorasi adalah kata lain dari perbaikan. Dalam 
pameran ini, mereka menjelaskannya dengan Bahasa Indonesia dan juga Bahasa 

Inggris.  

S U B A S O V U 

U P U K T R E L 

P V K I U A I P 

E P I B P U L I 

V U L K A N I K 

E P U I P B M U 

R E B U D H A P 

U P O A S U P E 

T E R O K R Y I 

A T O S I B U G 
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Pameran ini diadakan pada 10 Juni 2011 di SD Cikal. Ada empat tema 

yang diangkat dalam pameran ini, yaitu infrastruktur atau sarana, air, binatang dan 
habitatnya, serta binatang dan habitatnya, serta binatang dan tanaman. Salah satu 

siswa yang berpartisipasi adalah Ikra Wiratama Hendra, siswa kelas 5, ia 
memamerkan penelitiannya tentang pengaruh aki bekas terhadap kesehatan 

manusia. Sebelum pameran, mereka harus melakukan penelitian terlebih dahulu 
sehingga mereka tahu betul apa yang harus dilakukan. Ayo teman-teman, jangan 

mau kalah dengan mereka! Mari kita jaga dan perbaiki alam sekitar kita!  

A. Setelah kamu membaca teks di atas, jawablah pertanyaan berikut dengan 

tepat! Ingat-ingatlah isi bacaan dengan baik!  

1. Bencana ............... dapat terjadi jika alam kita rusak 

2. Siswa kelas ............... SD Cikal mengadakan pameran 

3. Pameran yang diadakan berjudul ...............  

4. ............... adalah nama lain dari perbaikan  

5. Selain dengan Bahasa ............... , penjelasan juga diberikan dalam bahasa 

Inggris. 

B. Susunlah pertanyaan yang sesuai dengan jawaban yang tersedia ! 

1.  ........................................................................................................ 

Jawab: Tema teks di atas adalah perbaiki alam 

2. ........................................................................................................ 

Jawab: Jika alam rusak, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan 

kemarau yang berkepanjangan dapat terjadi 

3. ........................................................................................................ 

Jawab: Pameran diadakan pada tanggal 10 Juni 2011 

4. ........................................................................................................ 

Jawab: Pameran diadakan di SD Cikal Jakarta 

5. .............................................................................................. .......... 

Jawab: Mereka harus melakukan penelitian terlebih dahulu agar mereka tahu 

betul apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki alam 

 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS III 

Lampiran 3 
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No Nama Jenis Kelamin 

1 Sofia lestari ana Perempuan  

2 Saputro Dwi Setiawan Laki-laki 

3 Yuli Tri Utami Perempuan 

4 Alfin Maulana Laki-laki 

5 Khoirun Nisa Perempuan 

6 Muhammad Rohman Laki-laki 

7 Puji Lestari Perempuan 

8 Zoga Aidani Laki-laki 

9 Alif Maulana Laki-laki 

10 Arini Nurul Hadi Perempuan 

11 Agus H S Laki-laki 

12 Brian Nafi Laki-laki 

13 Danang Hilmi Utomo Laki-laki 

14 Leo Bimantoro Mukti Laki-laki 

15 Dimas Iwan Vernanda Laki-laki 

16 Isa Su‟ura Yuna Laki-laki 

17 Ibriza Zukhuf Esa Laki-laki 

18 M. Irfan Khoirullah Laki-laki 

19 Maya Suryani Perempuan 

20 Nurrahman Laki-laki 

21 Nikmatul Kholisa Perempuan 

22 Naili Fauziah Perempuan 

23 Nony Fitrianingsih Perempuan 

24 Putri Puji Utami Perempuan 

25 Renal Bahtiar Laki-laki 
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REKAPITULASI SKOR DAN PEROLEHAN  

26 Retno Lulik Alfiah Perempuan 

27 Subagio Laki-laki 

28 Sri Wahyuni Perempuan 

29 Veronica Ummun Perempuan 

Lampiran 4 
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NILAI MEMBACA PEMAHAMAN SIKLUS I 

No Nama 
Aspek 

NILAI KATEGORI 
1 2 3 4 5 

1 Sofia Lestiana 25 15 12 3 6 61 Cukup 

2 Saputro Dwi S.  25 15 12 6 3 61 Cukup 

3 Yuli Tri Utami 25 15 12 6 6 64 Cukup 

4 Alfin Maulana 25 20 12 6 3 66 Cukup 

5 Khoirun Nisa 20 15 12 6 6 59 Cukup 

6 M. Rohman 20 5 4 3 3 35 
Sangat 

Kurang 

7 Puji Lestari 25 20 12 3 3 63 Cukup 

8 Zoga Ardani 25 20 8 6 3 62 Cukup 

9 Alif Maulana 25 15 8 6 6 60 Cukup 

10 Arini Nurul Hadi 25 20 12 9 9 75 Baik 

11 Agung Haris S. 25 25 12 6 6 74 Baik 

12 Brian Nafi 25 15 8 6 6 60 Cukup 

13 Danang Hilmi U. 25 25 12 6 3 71 Baik 

14 Leo Bimantoro M.  25 25 12 9 6 77 Baik 

15 Dimas Iwan V.  25 20 8 6 3 62 Cukup 

16 Isa Su'ura Yunus 20 5 4 3 3 35 
Sangat 

Kurang 

17 Ibriza Zukhruf Esa 25 25 12 9 9 80 Baik 

18 M. Irfan Khoirullah 25 15 12 6 3 61 Cukup 

19 Maya Suryani 15 15 8 6 6 50 Kurang 

20 Nurrohman 25 20 12 3 3 63 Cukup 
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21 Nikmatul Kholisah 25 15 8 6 3 57 Cukup 

22 Naili Fauziah 25 20 16 12 9 82 Baik 

23 Nony Fitrianingsih 25 15 12 6 3 61 Cukup 

24 Putri Puji Utami 25 20 8 3 3 59 Cukup 

25 Renal Bahtiar 25 25 12 6 6 74 Baik 

26 Retno Lulik Alfiah 25 20 12 9 9 75 Baik 

27 Subagio 20 10 8 3 6 47 Kurang 

28 Sri Wahyuni 25 25 12 6 3 71 Baik 

29 Veronica Ummu 25 25 12 15 9 86 Sangat baik 

 

Keterangan:  

1. Aspek menjawab pertanyaan tentang isi teks. 

2. Aspek menjawab pertanyaan dengan tepat. 

3. Aspek menentukan kata tanya yang tepat. 

4. Aspek menyusun kalimat tanya 

5. Aspek keseuaian pertanyaan dengan jawaban. 
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NILAI MEMBACA PEMAHAMAN SIKLUS II 

 

No Nama 
Aspek 

NILAI KATEGORI 
1 2 3 4 5 

1 Sofia Lestiana 25 20 20 12 12 89 Sangat Baik 

2 Saputro Dwi S.  25 20 16 9 12 82 Baik 

3 Yuli Tri Utami 25 20 12 12 12 81 Baik 

4 Alfin Maulana 25 20 16 9 6 76 Baik 

5 Khoirun Nisa 25 20 20 12 12 89 Sangat Baik 

6 M. Rohman 25 20 12 6 6 69 Cukup 

7 Puji Lestari 25 25 20 9 12 91 Sangat Baik 

8 Zoga Ardani 25 20 12 12 12 81 Baik 

9 Alif Maulana 25 25 12 9 9 80 Baik 

10 Arini Nurul Hadi 25 25 16 12 15 93 Sangat Baik 

11 Agung Haris S. 25 20 20 12 9 86 sangat baik 

12 Brian Nafi 25 15 8 12 6 66 Cukup 

13 Danang Hilmi U.  25 25 20 9 12 91 Sangat Baik 

14 Leo Bimantoro M.  25 25 16 9 9 84 Baik 

15 Dimas Iwan V.  25 15 12 6 6 64 Cukup 

16 Isa Su'ura Yunus 25 20 12 6 6 69 Cukup 

17 Ibriza Zukhruf Esa 25 20 16 9 12 82 Baik 

18 M.Irfan Khoirullah 25 20 20 12 6 83 Baik 

19 Maya Suryani 25 20 20 9 9 83 Baik 

20 Nurrohman 25 20 12 12 12 81 Baik 
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21 Nikmatul Kholisah 25 20 20 15 15 95 Sangat Baik 

22 Naili Fauziah 25 25 20 15 15 100 Sangat Baik 

23 Nony Fitrianingsih 25 20 20 12 12 89 Sangat Baik 

24 Putri Puji Utami 25 25 20 12 12 94 Sangat Baik 

25 Renal Bahtiar 25 20 16 12 12 85 Baik 

26 Retno Lulik Alfiah 25 25 20 12 12 94 Sangat Baik 

27 Subagio 20 20 12 6 9 67 Cukup 

28 Sri Wahyuni 25 20 20 12 9 86 Sangat Baik 

29 Veronica Ummu 25 25 20 15 15 100 Sangat baik 

 

Keterangan:  

1. Aspek menjawab pertanyaan tentang isi teks. 

2. Aspek menjawab pertanyaan dengan tepat. 

3. Aspek menentukan kata tanya yang tepat. 

4. Aspek menyusun kalimat tanya 

5. Aspek keseuaian pertanyaan dengan jawaban. 
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No Nama Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Sofia lestari ana 45 61 89 

2 Saputro Dwi Setiawan 52 61 82 

3 Yuli Tri Utami 49 64 81 

4 Alfin Maulana 52 66 76 

5 Khoirun Nisa 56 59 89 

6 Muhammad Rohman 34 35 69 

7 Puji Lestari 57 63 91 

8 Zoga Aidani 54 62 81 

9 Alif Maulana 49 60 80 

10 Arini Nurul Hadi 63 75 93 

11 Agus H S 48 74 86 

12 Brian Nafi 57 60 66 

13 Danang Hilmi Utomo 52 71 91 

14 Leo Bimantoro Mukti 45 77 84 

15 Dimas Iwan Vernanda 62 62 64 

16 Isa Su‟ura Yuna 30 35 69 

17 Ibriza Zukhuf Esa 56 80 82 

18 M. Irfan Khoirullah 61 61 83 

19 Maya Suryani 52 50 83 

20 Nurrahman 58 63 81 

21 Nikmatul Kholisa 47 57 95 

22 Naili Fauziah 71 82 100 

23 Nony Fitrianingsih 57 61 89 

24 Putri Puji Utami 49 59 94 
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Contoh Penerapan Pembelajaran Membaca Pemahaman  

25 Renal Bahtiar 47 74 85 

26 Retno Lulik Alfiah 69 75 94 

27 Subagio 44 47 67 

28 Sri Wahyuni 43 71 86 

29 Veronica Ummun 74 86 100 
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dengan Model Word Square  

 

A. Guru Memberikan Penjelasan Mengenai Membaca Pemahaman, Menjawab 

Soal, dan Menyusun Pertanyaan 

 

B. Guru Memberikan Contoh Penggunaan Word Square dalam Membaca 

Pemahaman 

 

 

C. Siswa Membaca Pemahaman Teks Bacaan  

Peduli Lingkungan Sebelum Banjir 

Siswa kelas tiga SD Sidorejolor mengadakan kegiatan bersih lingkungan. 

Mereka bersama-sama membersihkan sampah di got, jalan, dan di taman sekolah. 
Kegiatan ini diadakan untuk menjadikan lingkungan bersih. Sampah yang 

berserakan jika dibiarkan akan menumpuk. 

Tumpukan sampah itu dapat menyumbat saluran air. Jika saluran air 

tersumbat, akan terjadi bahaya besar. Jika terjadi hujan deras, air tidak dapat 
mengalir dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan banjir. Oleh karena itu, siswa 

kelas tiga membersihkan lingkungan sekolah dari sampah. Mereka tidak ingin 
tenggelam karena banjir. Kegiatan siswa kelas tiga didukung oleh semua guru. 

Guru-guru bangga terhadap mereka. Kepala sekolah merencanakan memberi 
hadiah kepada mereka. 

 

D. Siswa Menjawab Pertanyaan 

6. Siswa kelas ............... bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah 

7. .............. yang berserakan dapat menyumbat saluran air 

8. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan diri kita dari bencana alam ........ 

9. Semua .............. mendukung kegiatan membersihkan lingkungan sekolah 

10. .............. rencananya akan diberikan oleh kepala sekolah kepada mereka.  
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E. Siswa Mencari dan Menemukan Jawaban dalam Word Square 

B U K I S U N D K I 

C I M E L H I T A W 

B Y K U B A N J I R 

I K H L I D P M N E 

K U P A T I G A E N 

J D R G H A U N V T 

S A M P A H R I J I 

W U I W L Z U A N S 

I R P U E K G R I G 

L J M K V U A N G I 

 

F. Siswa Menyusun Pertanyaan 

1. ( Apa yang dibicarakan pada teks di atas? ) 

Jawab: Teks di atas membicarakan tentang pedulian lingkungan 

2. ( Siapa yang melaksanakan kerja bakti? ) 

Jawab: Kerja bakti dilakukan oleh siswa kelas tiga 

3. Dimana gerakan peduli lingkungan dilakukan? 

Jawab: Gerakan peduli lingkungan diselenggarakan di SD Sidorejolor 

4. (Apa tujuan peduli lingkungan dilakukan?) 

Jawab: Kegiatan ini diadakan untuk menjadikan lingkungan bersih  

5. (Mengapa sampah bisa menyebabkan banjir?) 

Jawab: Banjir terjadi karena sampah menyumbat saluran air yang 

menghambat aliran air sehingga dapat menyebabkan banjir 
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Teks 1 sebagai contoh 

Peduli Lingkungan Sebelum Banjir 

Siswa kelas tiga SD Sidorejolor mengadakan kegiatan bersih lingkungan. 

Mereka bersama-sama membersihkan sampah di got, jalan, dan di taman sekolah. 

Kegiatan ini diadakan untuk menjadikan lingkungan bersih. Sampah yang 

berserakan jika dibiarkan akan menumpuk. 

Tumpukan sampah itu dapat menyumbat saluran air. Jika saluran air 

tersumbat, akan terjadi bahaya besar. Jika terjadi hujan deras, air tidak dapat 

mengalir dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan banjir. Oleh karena itu, siswa 

kelas tiga membersihkan lingkungan sekolah dari sampah. Mereka tidak ingin 

tenggelam karena banjir. Kegiatan siswa kelas tiga didukung oleh semua guru. 

Guru-guru bangga terhadap mereka. Kepala sekolah merencanakan memberi 

hadiah kepada mereka. 

 

Teks 2 sebagai latihan (kerja kelompok) pada siklus I 

Anggur Buah Mungil nan Segar 

Kalian pasti mengenal buah yang kita bicarakan kali ini kan? Ya, buah 

anggur. Tanaman anggur termasuk tanaman menjalar. Batang kecil silindris, 

berkayu, dan panjang. Jika direntangkan, panjang batangnya bisa mencapai 8 

meter.  

Daunnya lebar dengan permukaan daun berbulu. Lebarnya sekitar 8-14 cm, 

dan panjangnya 10-16 cm. warnanya hijau. Tepinya bergerigi runcing dan 

pangkalnya berlekuk.  Bunga muncul dari ketiak daun. Bunga tanaman anggur 

adalah bunga majemuk. Kelopaknya berbentuk mangkuk berwarna hijau. Daun 

mahkotanya berlekatan. 

Tanaman anggur biasanya tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah 

dan tepi pantai. Terutama daerah yang curah hujannya rendah. Jika terlalu banyak 

hujan, tanaman anggur akan rusak. Konon, tanaman anggur berasal dari amerika.  

Budidaya tanaman anggur sudah ada sekitar 4000 tahun sebelum masehi di 

wilayah timur tengah. Sedangkan proses pengolahan buah anggur dilakukan oleh 

bangsa mesir pada 2500 sebelum masehi. Teknik pengolahan anggur lalu tersebar 

ke berbagai penjuru dunia mulai dari daerah di laut hitam, spanyol, jerman, 
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perancis dan austria. Anggur punya berbagai sebutan, seperti Grape di Eropa dan 

Amerika, orang China menyebut Pu Tao dan di Indonesia disebut Anggur 

Selain berasa segar, anggur juga memiliki kandungan gizi yang tinggi. 

Anggur mengandung vitamin C dan E, serta beberapa kandungan gizi yang 

bermanfaat bagi tubuh. 

Sumber: Azkia, edisi April 2011Hal 30-31 

Teks 3 sebagai evaluasi pada siklus I 

Bintik Indah si Kumbang Kepik 

Suka jalan-jalan ke sawah? Pasti pernah ketemu binatang mungil ini. 

Biasanya, dia hinggap di daun-daun tanaman sawah. Kita sering menyebutnya 

kumbang kepik. Kumbang kepik, atau dinamakan juga dengan kumbang koksi 

termasuk dalam kelompok serangga jenis kumbang golongan Coleoptera. Dalam 

bahasa Inggris, serangga ini disebut Ladybugs. 

Serangga sangat mudah dikenali. Bentuknya nyaris bulat. Ukurannya 

berkisar antara 8-10 mm. memiliki sepasang sayap yang keras di punggungnya. 

Sayap ini berwarna-warni, Makanan si kumbang lucu ini adalah serangga-

serangga kecil, misalnya kutu daun dan wereng. Kumbang kepik dengan cara 

menghisap cairan mangsanya. Di kepalanya terdapat sepasang rahang bawah 

(mandibula) untuk membantunya memegang mangsa saat makan. Ia lalu menusuk 

tubuh mangsanya dengan tabung khusus di mulutnya untuk menyuntikkan enzim 

pencerna ke tubuh mangsanya. Setelah itu ia menghisap jaringan tubuh 

mangsanya yang sudah berbentuk cair. Seekor kumbang kepik mampu 

menghabiskan 1.000 ekor kutu daun sepanjang hidupnya. 

Seperti serangga lainnya, kumbang kepik memiliki tiga pasang kaki. Pada 

ujung-ujung kaki terdapat rambut-rambut yang sangat halus. Kita hanya bisa 

melihatnya dengan bantuan mikroskop. Rambut-rambut memiliki bahan yang 

membantu si kumbang berjalan di tempat-tempat sulit, seperti permukaan daun 

yang licin, kaca, atau tembok bangunan.  

Teks 4 sebagai latihan (kerja kelompok) pada siklus II 

Borobudur si Cantik dari Boro 

Inilah candi Buddha di Desa Boro, Kota Magelang, Jawa Tengah. 

Kemegahan dan keindahannya terkenal di dunia. Candi yang besar dan megah ini 

memiliki 10 tingkat, seluruh bangunan tersebut terbuat dari batuan vulkanik. 

Bagian dasar candi disebut kamadhatu. Tingkat pertama sampai keenam 
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berbentuk segi empat dan disebut rupadhatu. Dinding di bagian ini penuh dengan 

relief. Tingkat tujuh sampai sembilan berbentuk lingkaran stupa-stupa berlubang 

di sekelilingnya. Di dalam setiap stupa terdapat patung Budha sedang duduk. 

Bagian ini disebut arupadhatu. Sedang di paling atas, terdapat sebuah stupa besar 

tanpa lubang. 

Candi borobudur dibangun oleh warga Syailendra sekitar tahun 824 

Masehi. Ketika itu raja yang berkuasa bernama Samaratungga. Pembangunan 

candi indah ini, memerlukan waktu lima puluh tahun. Lama juga ya 

pembangunannya! Yah, pada masa itu seluruh batu ditatah memakai tangan dan 

dipanggul dengan alat sederhana. Mau tahu jumlah batu yang dibutuhkan sebelum 

dibentuk menjadi relief, stupa, atau patung? Katanya 55.000 m, Wow!!! 

Teks 5 sebagai evaluasi pada siklus II 

Ayo Perbaiki Alam! 

Teman-teman pasti pernah dengar kabar bahwa alam kita ini rusak kan? 

Banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kemarau yang berkepanjangan dapat terjadi 
jika alam kita rusak. Wah, mengerikan sekali kalau kita tidak berbuat apa-apa. 

Oleh karena itu, teman-teman kelas 5 SD Cikal Jakarta membuat sebuah pameran 
dengan tema “Restorasi Alam”. Restorasi adalah kata lain dari perbaikan. Dalam 

pameran ini, mereka menjelaskannya dengan Bahasa Indonesia dan juga Bahasa 
Inggris.  

Pameran ini diadakan pada 10 Juni 2011 di SD Cikal. Ada empat tema 
yang diangkat dalam pameran ini, yaitu infrastruktur atau sarana, air, binatang dan 

habitatnya, serta binatang dan habitatnya, serta binatang dan tanaman. Salah satu 
siswa yang berpartisipasi adalah Ikra Wiratama Hendra, siswa kelas 5, ia 

memamerkan penelitiannya tentang pengaruh aki bekas terhadap kesehatan 
manusia. Sebelum pameran, mereka harus melakukan penelitian terlebih dahulu 

sehingga mereka tahu betul apa yang harus dilakukan. Ayo teman-teman, jangan 
mau kalah dengan mereka! Mari kita jaga dan perbaiki alam sekitar kita!  
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A. Jawablah soal berikut ini dengan tepat!  

 

1. Saat kita berjalan-jalan ke ..................... kita bisa menemukan kepik 

2. ..................... adalah makanan utama si kumbang kepik 

3. Tubuh si kumbang kepik memiliki ..................... pasang kaki 

4. ..................... merupakan nama lain atau panggilan si kumbang 

kepik dalam bahasa Inggris 

5. Bagian rahang bawah pada tubuh si kumbang kepik biasa disebut 

dengan ..................... 

B. Susunlah pertanyaan yang sesuai dengan jawaban yang tersedia 

berikut ini! 

1. ………………………………………………………………………………… 

Jawab: kumbang kepik mampu menghabiskan 1.000 ekor kutu daun 

sepanjang hidupnya 

2. ………………………………………………………………………………… 

Jawab: Makanan si kumbang kepik ialah serangga-serangga kecil 

3. ………………………………………………………………………………… 

Jawab: Rambut  halus pada ujung kaki kepik hanya bisa dilihat dengan  

mikroskop 

4. ………………………………………………………………………………… 

Jawab: Si kumbang kepik masuk dalam kelompok serangga jenis 

kumbang golongan Coleoptera  

5. ………………………………………………………………………………… 

Nama : 

No : 

Kelas :  
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Jawab: Rambut-rambut memiliki bahan yang membantu si kumbang 

berjalan di tempat-tempat sulit, seperti permukaan daun yang licin, 

kaca, atau tembok bangunan.  

~ Selamat Mengerjakan ~ 

 

 

 

 

 

 

A. Setelah kamu membaca teks di atas, jawablah pertanyaan berikut 

dengan tepat! Ingat-ingatlah isi bacaan dengan baik!  

 

1. Bencana ............... dapat terjadi jika alam kita rusak 

2. Siswa kelas ............... SD Cikal mengadakan pameran 

3. Pameran yang diadakan berjudul ...............  

4. ............... adalah nama lain dari perbaikan  

5. Selain dengan Bahasa ............... , penjelasan juga diberikan dalam 

bahasa Inggris. 

 

B. Susunlah pertanyaan yang sesuai dengan jawaban yang tersedia 

berikut ini! 

 

1.  ........................................................................................................ 

Jawab: Tema teks di atas adalah perbaiki alam 

2. ........................................................................................................ 

Jawab: Jika alam rusak, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, 

dan kemarau yang berkepanjangan dapat terjadi 

3. ........................................................................................................ 

Nama : 

No : 

Kelas :  
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Jawab: Pameran diadakan pada tanggal 10 Juni 2011 

4. ........................................................................................................ 

Jawab: Pameran diadakan di SD Cikal Jakarta 

5. ........................................................................................................ 

Jawab: Mereka harus melakukan penelitian terlebih dahulu agar 

mereka tahu betul apa yang harus dilakukan untuk 

memperbaiki alam 

Selamat Mengerjakan!!!  

 

 

 

INSTRUMEN PENILAIAN TES 

 

Teknik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis dengan bentuk uraian. 

Teknik penilaian ini disesuaikan dengan indikator dan instrumen soal yang 

digunakan. Teknik penilaian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Rubrik Penilaian Membaca Pemahaman 

No. Aspek-aspek yang Dinilai Skor maksimal 

1. melengkapi isi tes rumpang dengan tepat 40 

2. 
kesesuaian kata tanya yang digunakan 

30 

3. kesesuaian pertanyaan dengan isi bacaan 30 

Jumlah 100 
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Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 s.d. 100 adalah sebagai berikut.   

Nilai akhir : Jumlah skor yang diperoleh x 100 

        Jumlah skor maksimal 

Indikator penilaian dirinci ke dalam aspek-aspek penilaian untuk 

mempermudah dalam pengorganisasian nilai. Setiap aspek diberi skor antara 1 

sampai 5. Skor tersebut dikali dengan bobot yang sudah ditentukan sehingga 

diperoleh nilai akhir Membaca Pemahaman. Skor membaca pemahaman 

dijelaskan melalui rubrik penilaian yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2. Pedoman Penilaian Menjawab Pertanyaan Berkaitan dengan 

Isi Teks 

No Aspek Penilaian Kriteria Skor Kategori 

1 Melengkapi tes 

rumpang dengan 

tepat 

a. Melengkapi lima 

rumpang dengan 

tepat 

b. Melengkapi empat 

rumpang dengan 

tepat 

c. Melengkapi tiga 

rumpang dengan 

tepat 

d. Melengkapi dua 

rumpang dengan 

tepat 

e. Hanya melengkapi 

satu rumpang 

dengan tepat 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat 
baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

kurang 
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Tabel 3. Pedoman Penilaian Menyusun Pertanyaan atau Membuat Soal 

Berkaitan dengan Isi Teks 

 

No Aspek 

Penilaian 

Kriteria Skor Kategori 

1 

 

 

 

 

 

Kesesuaian 

kata tanya 
yang 

digunakan 

 

a. Menggunakan lima kata tanya 

 

b. Menggunakan empat kata tanya 

c. Menggunakan tiga kata tanya 

 

d. Menggunakan dua kata tanya 

e. Menggunakan satu kata Tanya 

5 

 

4 

3 

2 

1 

Sangat 

baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat 
kurang 

2 Kesesuaian 
kalimat tanya 

dengan 
jawaban 

yang telah 
disediakan 

 

 

 

 

a. Membuat lima kalimat tanya 

yang sesuai dengan isi bacaan 

b. Membuat empat kalimat tanya 

yang sesuai dengan jawaban 

c. Membuat tiga kalimat tanya 

yang sesuai dengan jawaban 

d. Membuat dua kalimat tanya 

yang sesuai dengan jawaban 

e. Hanya membuat satu kalimat 

tanya yang sesuai dengan 

jawaban 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat 
baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 
kurang 

 

Aspek penilaian tersebut dijabarkan dalam kriteria penilaian keterampilan 

membaca Pemahaman siswa. Kriteria penilaian tersebut dijelaskan pada tabel 3 

berikut. 

No Kategori Rentang Nilai 

1. 

2. 

Sangat baik 

Baik 

86-100 

71-85 



 
 

 
 

 

 

268 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN DESKRIPSI PERILAKU EKOLOGIS 

Deskripsi perilaku ekologis diperoleh berdasarkan pengamatan terhadap 

perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Perilaku siswa diamati 

dan dideskripsikan sesuai pedoman berikut ini. 

1. Deskripsikan kesiapan siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman 

dengan model word square! 

Hasil:.....................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

2. Deskripsikan perhatian siswa terhadap penjelasan guru! 

Hasil:.....................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

3. Deskripsikan keaktifan siswa dalam kegiatan tanya jawab dengan guru! 

Hasil:.....................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

4. Deskripsikan kesantunan siswa dalam kegiatan diskusi kelompok! 

3. 

4. 

5. 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang  

56-70 

40-55 

0-39 
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Hasil:.....................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

5. Deskripsikan aktifitas siswa dalam kegiatan diskusi kelompok! 

Hasil:.....................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

6. Deskripsikan antusiasme siswa terhadap tugas yang diberikan guru! 

Hasil:........................................................................................................... ..........

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

PEDOMAN CATATAN HARIAN GURU 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Harjowinangun 

Kelas   : III 

 

1. Bagaimana kesiapan dan keantusiasan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran membaca pemahaman teks menggunakan model word 

square? 

Hasil: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca 

pemahaman teks dengan model word square? 

Hasil: 
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………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana tanggapan guru terhadap penggunaan model word square 

dalam pembelajaran membaca pemahaman teks? 

Hasil: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Bagaimana perilaku (kesantunan) siswa selama pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square berlangsung? 

Hasil: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Bagaimana suasana kelas selama pembelajaran membaca pemahaman teks 

menggunakan model word square? 

Hasil: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

PEDOMAN CATATAN HARIAN SISWA 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Harjowinangun 

Kelas   : III 

Nama Responden : 
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Hari, tanggal  : 

 

1. Uraikan kesan yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran 

membaca pemahaman teks menggunakan model word square! 

Hasil: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

2. Uraikan kemudahan dan kesulitan yang kalian alami ketika melakukan 

pembelajaran membaca pemahaman teks menggunakan model word 

square! 

Hasil: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

3. Tuliskan saran kalian terhadap pembelajaran membaca pemahaman teks 

menggunakan model word square! 

Hasil: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Harjowinangun 

Lampiran 15 



 
 

 
 

 

 

272 

Kelas   : III 

Nama Responden : 

Hari, tanggal  : 

 

1. Bagaimana perasaan kalian saat membaca pemahaman dengan model word 

square? 

Hasil: 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

2. Bagaimna pendapat kalian tentang penggunaan model word square dalam 

pembelajaran membaca pemahaman? 

Hasil: 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

3. Bagaimana kesan atau perasaan kalian saat menjawab soal melalui word 

square? 

Hasil: 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

4. Adakah kesulitan atau kemudahan yang kalian rasakan dalam pembelajaran 

membaca dengan model word square? 

Hasil: 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

5. Bagaimana minat kalian pada kegiatan membaca setelah mengikuti 

pembelajaran membaca pemahamaan dengan model word square? 

Hasil: 
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 

 

PEDOMAN SOSIOMETRI 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : SD Negeri Harjowinangun 1 

Nama Siswa  : 

Nama Kelompok : 

 

Anggota Kelompok: 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

1. Tuliskan nama teman yang paling aktif dan mudah bekerjasama dalam 

kelompok diskusi kalian? 

Hasil: 

………………………………………………………………………………… 

2. Tuliskan nama teman yang paling pasif dan paling sulit bekerjasama dalam 

kelompok diskusi kalian? 

Hasil: 

…………………………………………………………………………………

Tuliskan nama teman yang paling suka mengganggu atau jahil dalam 

kelompok diskusi kalian? 

Hasil: 

………………………………………………………………………………… 
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3. Tuliskan nama teman yang paling bertanggung jawab dalam kelompok 

diskusi kalian? 

Hasil: 

………………………………………………………………………………… 

4. Tuliskan nama teman yang paling bertanggung jawab dalam kelompok 

diskusi kalian? 

Hasil: 

………………………………………………………………………………… 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI FOTO 

 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : SD Negeri Harjowinangun 1 

Kelas   : III 

Hari, tanggal  :  

 

Pengambilan gambar berupa foto dilakukan pada saat: 

1. Kegiatan awal pembelajaran membaca pemahaman  

2. Aktivitas siswa saat melakukan diskusi dalam kelompoknya 

3. Aktivitas siswa saat membaca pemahaman 

4. Aktivitas siswa saat menjawab pertanyaan dengan word square 

5. Aktivitas siswa saat menyusun pertanyaan dengan word square 
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6. Aktivitas siswa pada saat mempresentasikan hasil diskusi  
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HASIL DESKRIPSI PERILAKU EKOLOGIS SIKLUS I 

 

Deskripsi perilaku ekologis diperoleh berdasarkan pengamatan terhadap 

perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil deskripsi perilaku 

ekologis diperoleh berdasarkan pedoman deskripsi perilaku ekologis, salah 

satunya tentang kesiapan siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman 

dengan model word square. Pada saat guru mengondisikan siswa, sebagian siswa 

terlihat telah siap melaksanakan pembelajaran. Hal tersebut terlihat dari sikap 

siswa yang duduk dengan rapi dan teratur di bangku masing-masing. Siswa juga 

sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran membaca pemahaman dengan 

model word square. Hanya saja masih ada siswa, terlihat kurang bersemangat 

mengikuti pembelajaran. Selain itu, terdapat siswa yang tidak memperhatikan 

apersepsi yang disampaikan guru. Namun, setelah diberi pengarahan oleh guru 

dan diingatkan oleh temannya, siswa tersebut memperhatikan dengan baik.  

Hasil deskripsi perilaku ekologis aspek kesantunan siswa terhadap 

penjelasan guru adalah saat guru membuka pembelajaran, siswa terlihat tenang 

dan sopan. Pada awal pembelajaran, Siswa dan guru mengucapkan doa bersama-

sama yang dilanjutkan siswa megucapkan salam kepada guru. Guru menjawab 

salam tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah bersikap sopan dan 

santun terhadap guru. Dilanjutkan guru dengan menanyakan kabar yang dijawab 

siswa dengan baik. Hal ini menunjukkan terjadinya hubungan yang baik antara 

guru dan siswa merupakan suatu awal yang positif. Kesantunan juga ditunjukkan 

siswa saat melihat teman yang gaduh, siswa lain mengingatkan untuk 

memperhatikan guru. Hal ini berlangsung sampai kegiatan pembelajaran usai 

yang ditutup dengan doa dan menciumi tangan guru saat siswa hendak keluar 

kelas saat akan beristirahat. 

Hasil deskripsi perilaku ekologis aspek perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru adalah pada saat guru menjelaskan materi, sebagian besar 

siswa menyimak penjelasan dengan baik. Siswa terlihat antusias mengikuti 
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pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square. Siswa juga 

terlihat berkonsentrasi dan tidak gaduh sehingga suasana kelas pun menjadi 

tenang. Pada saat guru mencatat materi di papan tulis, siswa juga mencatat di 

buku masing-masing. Hanya beberapa siswa saja yang terlihat tidak mau 

mencatat. Siswa tersebut terlihat sibuk bergurau dengan temannya. dan tidak 

memperhatikan penjelasan guru. Ada pula siswa yang terlihat kurang antusias 

dan kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan 

keaktifan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru masih belum maksimal. 

Selanjutnya, mengenai keaktifan siswa dalam kegiatan tanya jawab 

dengan guru, sebagian siswa, terutama beberapa siswa putri yang duduk di 

bangku bagian belakang, menunjukkan keaktifan dan keberaniannya untuk 

bertanya dan mengungkapkan pendapat, sedangkan siswa putra kurang aktif. 

Meskipun demikian, pada pertemuan kedua, putra sudah mulai berani dan aktif 

untuk bertanya, tetapi masih malu untuk mengungkapkan pendapat. Respon 

siswa pada saat guru menjelaskan contoh penerapan word square juga cukup 

baik. Demikian juga pada saat guru memberikan teks bacaan dan contoh word 

square, siswa aktif mengungkapkan pendapatnya tentang kata-kata kunci 

lainnya. 

Sementara itu, hasil deskripsi perilaku ekologis tentang aktivitas siswa 

dalam kegiatan diskusi kelompok, ada beberapa siswa dalam satu kelompok 

yang masih terlihat bergurau dengan teman, mondar-mandir dikelas, dan tidak 

mengikuti diskusi dengan baik bersama anggota kelompoknya. Saat 

membentuk kelompok diskusi, sebagian siswa putra sulit untuk dikondisikan. 

Mereka cenderung lambat saat diminta untuk mencari anggota kelompoknya, 

padahal guru sudah memberi batas waktu untuk berkelompok. Tetapi, sebagian 

besar kelompok sudah melaksanakan diskusi dengan baik. Anggota kelompok 

yang kurang aktif mendapat perhatian yang lebih dari guru, sehingga mereka 

mau melaksanakan diskusi dengan baik. Sementara itu, kerja sama siswa dalam 

kegiatan diskusi kelompok masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan 

masih ada siswa yang malas dan tidak mau diajak diskusi oleh temannya. 
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Siswa tersebut memilih untuk berdiam diri atau bermain dengan mainan 

mereka sendiri, padahal siswa lain membutuhkan masukan dan pendapatnya 

melalui diskusi. Ada juga siswa yang sulit untuk diajak bekerja sama dalam 

kelompok dan lebih senang bergurau. 

Hasil deskripsi perilaku ekologis yang terakhir adalah antusiasme siswa 

terhadap tugas yang diberikan guru. Antusiasme siswa terhadap tugas yang 

diberikan oleh guru tergolong cukup baik. Namun, siswa terlihat kurang 

antusias pada saat guru memberikan tugas untuk diskusi. 
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HASIL DESKRIPSI PERILAKU EKOLOGIS SIKLUS II 

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat dideskripsikan kesiapan siswa dalam 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square. Sebagian besar 

siswa terlihat telah siap melaksanakan pembelajaran. Kedisiplinan siswa terlihat 

dari sikap siswa yang duduk dengan rapi dan teratur di bangku masing-masing 

sehingga guru melakukan apersepsi dengan mudah. Pada saat kegiatan tanya 

jawab, siswa juga berdisiplin dengan mengacungkan tangan sebelum bertanya. 

Pada pertemuan kedua, siswa juga sudah siap dengan hasil sikusi kelompok dan 

bersedia maju untuk menulis pertanyaan yang telah disusun. 

Deskripsi perilaku ekologis yang kedua adalah kesantunan siswa. Perilaku 

siswa pada siklus II terlihat lebih santun  dan ramah dari siklus I. Hal ini terlihat 

saat pembelajaran, siswa terlihat antusias dan memperhatikan guru. Namun, masih 

terdapat beberapa siswa yang mengabaikan guru dengan cara berbicara sendiri. 

Guru mengatasi hal tersebut dengan menegur dan menasihati siswa tersebut 

sehingga siswa tersebut menjadi malu dan mulai memperhatikan pelajaran. 

Sementara itu, saat diskusi berlangsung terdapat beberapa anak yang bertanya 

dengan nada sopan dan mengacungkan jari. Siswa putra menjadi lebih santun dari 

siklus I. Pada saat bertanya siswa mulai mengangkat tangan dan memanggil guru 

dengan lebih sopan walaupun dengan nada yang masih keras. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa putra sudah mampu bersikap santun. Sementara itu, 

kesantunan siswa juga dapat diketahui dari hasil dokumentasi. 

Hasil deskripsi perilaku ekologis aspek perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru menunjukkan siswa telah menyimak penjelasan dengan baik. 

Siswa sudah diberi pemahaman oleh guru agar memperhatikan penjelasan guru 

dengan baik. Siswa terlihat lebih antusias mengikuti pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square. Siswa serius, sungguh-sungguh, dan 

tidak gaduh, terutama saat guru menjelaskan cara menyusun pertanyaan tentang 

isi teks. Hal tersebut karena kemampuan siswa dalam menyusun pertanyaan 

Lampiran 21 



 
 

 
 

 

 

284 

tentang isi teks yang dibaca belum maksimal. Pada saat guru mencatat materi di 

papan tulis, siswa juga mencatat di buku masing-masing. 

Keaktifan siswa dalam kegiatan tanya jawab dengan guru juga mengalami 

perubahan yang signifikan. Sebagian besar siswa sudah aktif dan berani untuk 

bertanya dan mengungkapkan pendapat. Siswa putra pun  sudah berani dan aktif 

untuk bertanya, tetapi beberapa di antaranya masih malu dan belum berani 

bertanya kepada guru. Pada saat siswa menemui kesulitan dan perbedaan pendapat 

saat diskusi, siswa tidak canggung untuk menanyakan hal-hal yang masih belum 

dipahami sehingga guru lebih mudah memberi masukan dan solusi atas kesulitan 

yang masih dialami siswa. Demikian juga pada saat guru memberikan word 

square yang berisi kata tanya, siswa aktif mengungkapkan pendapatnya tentang 

word square dan berpendapat mengenai penggunaan kata tanya. 

Deskripsi perilaku ekologis tentang aktivitas siswa dalam kegiatan diskusi 

kelompok menunjukkan siswa telah melaksanakan diskusi secara aktif dan serius. 

Pada saat pembentukan kelompok, siswa lebih mudah dikondisikan dibandingkan 

pada siklus I. Siswa sudah bisa membentuk kelompok. Pada saat kegiatan diskusi 

berlangsung, siswa melaksanakan diskusi dengan baik. Setiap anggota kelompok 

terlihat aktif mengungkapkan pendapatnya. Apabila ada kelompok yang masih 

mengalami kesulitan, guru segera mendekati dan memberi pengarahan. Siswa pun 

aktif menyimak pengarahan dari guru dan memperhatikan dengan sungguh-

sungguh. Sementara itu, kerja sama siswa dalam kegiatan diskusi kelompok sudah 

baik. Siswa terlihat bersemangat dan saling berbagi pendapat dengan teman dalam 

satu kelompok secara sungguh-sungguh. Kerja sama diperlihatkan dengan 

pembagian tugas antaranggota kelompok. Kemampuan berbagi dengan sesama 

anggota kelompok juga sudah baik, meskipun belum semua siswa mau membantu 

teman sekelompok yang mengalami kesulitan. 

Sementara itu, deskripsi perilaku ekologis aspek antusiasme siswa 

terhadap tugas yang diberikan guru menunjukkan hasil yang baik. Siswa sudah 

tidak mengeluh dan tidak kesulitan untuk berkelompok mengerjakan tugas yang 
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diberikan oleh guru. Hal tersebut dikarenakan siswa sudah berlatih membaca, 

sehingga siswa lebih bersemangat saat mengikuti pembelajaran. 

HASIL CATATAN HARIAN GURU SIKLUS I 

 

1. Bagaimana kesiapan dan keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

membaca pemahaman teks menggunakan model word square? 

Hasil:  

Siswa merasa kurang siap karena belum pernah melaksanakan 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square sebelumnya. 

Siswa mengemukakan bahwa mata pelajaran selama ini tidak pernah 

menggunakan metode khusus dalam pembelajaran, terutama pelajaran bahasa 

Indonesia. Oleh karena itu, siswa terlihat sangat tertarik dan antusias untuk 

mengikuti pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square 

sehingga siswa mengikuti pembelajaran dengan disiplin. 

2. Bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca 

pemahaman teks dengan model word square? 

Hasil: 

Siswa memberikan respon yang baik dengan berkonsentrasi selama guru 

memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran. Selain itu, siswa juga 

bertanya ketika mengalami kesulitan. Siswa terlihat antusias dan tertarik 

dengan pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square 

karena mereka merasa bosan dengan pembelajaran yang biasa diberikan guru 

mata pelajaran Bahasa Indonesia tanpa menggunakan metode atau model 

khusus. Namun demikian, hanya beberapa siswa yang terlihat aktif 

menanggapi, berkomentar, dan bertanya. Hal tersebut karena sebagian siswa 

masih merasa bingung atau kesulitan dalam penerapan model word square 

pada pembelajaran membaca pemahaman.  
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3. Bagaimana tanggapan guru terhadap penggunaan model word square dalam 

pembelajaran membaca pemahaman teks? 

Hasil: 

Penggunaan model word square dalam pembelajaran membaca 

pemahama membuat  siswa menjadi tertarik dan berminat mengikuti 

pembelajaran. Namun, masih ada beberapa siswa yang terlihat pasif dan tidak 

berkonsentrasi mengikuti pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan masih 

ditemukan siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru.  

4. Bagaimana perilaku (kesantunan) siswa selama pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square berlangsung? 

Hasil: 

Siswa bersikap santun dan ramah dengan guru saat pembelajaran. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan kalimat sopan yang diucapkan siswa saat 

bertanya atau pun menjawab pertanyaan guru. Namun demikian, masih 

beberapa siswa yang bersikap belum sopan dengan mengabaikan saran guru 

saat mengganggu temannya. Kesantunan juga ditunjukkan siswa saat melihat 

teman yang gaduh, siswa lain mengingatkan untuk memperhatikan guru. Hal 

ini berlangsung sampai kegiatan pembelajaran usai yang ditutup dengan doa 

dan menciumi tangan guru saat siswa hendak keluar kelas saat akan 

beristirahat. 

5. Bagaimana suasana kelas selama pembelajaran membaca pemahaman teks 

menggunakan model word square? 

Hasil: 

Pembelajaran membaca pemahaman menggunakan model word square 

sudah berjalan cukup baik. Namun demikian, masih ada beberapa siswa yang 

bergurau dengan temannya sehingga suasana kelas menjadi gaduh. Guru dan 

eberapa siswa lain mencoba menasihati siswa tersebut sehingga suasana kelas 
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menjadi lebih tenang dan kondusif. Pada saat kegiatan presentasi, masih ada 

siswa yang belum berani membacakan hasil diskusi di depan kelas. Ada pula 

siswa yang masih ragu sehingga kurang percaya diri dengan hasil 

pekerjaannya. Sementara itu, siswa lain terlihat kurang aktif memperhatikan 

dan menanggapi siswa yang sedang presentasi. Beberapa siswa tidak 

memperhatikan dan tidak mengacuhkan temannya yang sedang presentasi.  

Secara keseluruhan, pembelajaran membaca pemahaman menggunakan model 

word square sudah berjalan cukup baik. Sebagian besar siswa siap dan aktif 

mengikuti pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square, 

siswa juga memberikan tanggapan dan perilaku positif terhadap proses 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square. Sebagian 

besar siswa siap dan aktif mengikuti pembelajaran membaca pemahaman 

dengan model word square, siswa juga memberikan tanggapan dan perilaku 

positif terhadap proses pembelajaran membaca pemahaman dengan model 

word square. Kegiatan pembelajaran berlangsung sangat baik. Siswa terlihat 

antusias saat pembelajaran. 
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HASIL CATATAN HARIAN GURU SIKLUS II 

 

1. Bagaimana kesiapan dan keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

membaca pemahaman teks menggunakan model word square? 

Pada siklus II siswa terlihat lebih siap dan lebih antuasias dalam 

melaksanakan pembelajaran. Hal tersebut terlihat saat mereka antusias saat 

menerima hasil tes siklus I. Sebagian besar siswa merasa senang dan tertarik 

dengan pembelajaran yang berlangsung.  

Siswa berkonsentrasi selama dijelaskan guru, serta tidak segan-segan bertanya 

ketika menemui kesulitan. Setelah diberi penjelasan secara lebih intensif, 

siswa mengaku sudah memahami penerapan model word square dalam 

membaca pemahaman. Siswa pun menjadi lebih bersemangat dan antusias 

mengikuti pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square.  

2. Bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca 

pemahaman teks dengan model word square? 

siswa lebih aktif saat pembelajaran membaca pemahaman dengan 

model word square karena memberikan respon yang sangat baik. Pada saat 

kegiatan pembelajaran siswa sudah berani untuk bertanya dan 

mengungkapkan pendapat. Selain itu, kepercayaan diri siswa juga terlihat saat 

awal pembelajaran. Pada saat awal pembelajaran guru memberikan media 

word square, dan menawarkan kepada siswa untuk menunjukkan kata tanya 

yang biasa digunakan untuk menyusun kalimat tanya. Dalam proses tersebut, 

siswa terlihat antusias untuk maju dan menunjukkan kata tanya. Kepercayaan 

diri siswa juga terlihat ketika siswa diminta untuk maju menuliskan 

pertanyaan yang telah disusun oleh kelompoknya. Siswa juga percaya diri 

ketika membacakan hasil diskusi. Hal tersebut membuat suasana kelas 

menjadi kondusif dan menyenangkan.  Aktivitas siswa pada saat presentasi 

Lampiran 23 



 
 

 
 

 

 

289 

yang memperlihatkan kepercayaan diri siswa dan keaktifan siswa menanggapi 

teman yang berpresentasi. 

 

3. Bagaimana tanggapan guru terhadap penggunaan model word square dalam 

pembelajaran membaca pemahaman teks? 

Penggunaan model word square dalam pembelajaran membaca pemahama 

membuat  siswa menjadi tertarik dan berminat mengikuti pembelajaran. Word 

square yang disajikan membantu siswa untuk memahami bacaan. Selain itu, 

siswa menjadi lebih senang dengan pembelajaran bahasa Indonesia. 

Selanjutnya, model pembelajaran membaca pemahaman dengan model word 

square dapat digunakan sebagai model pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia karena memiliki keunggulan merangsang daya pikir, ketelitian, dan 

pemahaman siswa terhadap teks yang dibaca melalui word square yang 

memudahkan siswa untuk memahami dan menentukan jawaban soal yang 

sesuai dengan teks. Meskipun demikian, penerapan model tersebut sebaiknya 

disesuaikan dengan kondisi siswa, kondisi lingkungan sekolah, serta kondisi 

lingkungan masyarakat sekitar sehingga hasil yang diperoleh bermanfaat 

secara maksimal. 

4. Bagaimana perilaku (kesantunan) siswa selama pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square berlangsung? 

Siswa bersikap lebih santun dan lebih ramah dengan guru saat 

pembelajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan kalimat sopan yang diucapkan 

siswa saat bertanya, menjawab pertanyaan, ataupun memberikan tanggapan. 

Namun demikian, masih ditemukan beberapa siswa  yang mengabaikan guru. 

Siswa tersebut cenderung diam dan menaruh kepalanya di meja. Selain itu, 

terdapat siswa lain yang terlihat tersenyum saat guru bertanya. Guru 

mengatasi hal tersebut dengan bertanya pada siswa tersebut dan menasihati 

siswa yang lainnya. Meskipun begitu, sebagian besar siswa sudah bersikap 

santun dan menghargai guru. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa  
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kesantunan siswa saat mengikuti pembelajaran membaca pemahaman dengan 

model word square sudah baik. Sebagian besar siswa sudah santun  selama 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square      siklus II 

berlangsung. 

 

5. Bagaimana suasana kelas selama pembelajaran membaca pemahaman teks 

menggunakan model word square? 

Situasi kelas selama pembelajaran siklus II sangat kondusif. Siswa 

mengikuti pembelajaran dengan baik dan tertib. Siswa memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh pada saat guru menyampaikan pendalaman materi. Pada 

waktu membentuk kelompok, siswa mudah dikondisikan karena siswa terlihat 

antusias dan cekatan untuk segera berkumpul dengan kelompoknya. Selain itu, 

Siswa terlihat lebih siap melaksanakan pembelajaran membaca pemahaman 

dengan model word square karena siswa sudah memperoleh pengalaman pada 

siklus I. Siswa terlihat sangat serius dan berdisiplin mengikuti pembelajaran, 

terutama siswa yang pada siklus I masih kurang memahami penerapan model 

word square dalam membaca pemahaman. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 

1. Bagaimana perasaan kalian saat membaca pemahaman dengan model word 

square? 

Hasil: semua siswa yang diwawancarai pada siklus I mengatakan bahwa 

mereka merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square. Menurut siswa yang 

memperoleh nilai berkategori baik dan sangat baik, mereka senang 

karena pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square 

memudahkan mereka untuk memperoleh pemahaman dari teks bacaan 

melalui word square. Mereka juga mengaku belum pernah melaksanakan 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square. Siswa 

yang memperoleh nilai berkategori cukup mengatakan bahwa dia cukup 

senang dengan pembelajaran ini, namun masih belum mengerti 

sepenuhnya dalam menyusun pertanyaan tentang isi teks. Berbeda 

dengan pendapat sebelumnya, siswa yang memperoleh nilai rendah 

mengungkapkan mengungkapkan kesulitannya saat mengikuti 

pembelajaran. Pada awalnya, siswa tersebut sudah tertarik, dan 

memperoleh kemudahan dengan penggunaan model word square. 

Namun, siswa tersebut masih merasa kesulitan untuk menempatkan 

jawaban yang sesuai dengan soal. Selain itu, siswa tersebut mengaku 
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belum bisa menyusun soal berdasarkan isi teks sehingga memperoleh 

kesulitan dalam menyusun soal.  

 

2. Bagaimana pendapat kalian tentang penggunaan model word square dalam 

pembelajaran membaca pemahaman? 

Hasil: siswa yang memperoleh nilai berkategori sangat baik dan baik 

mengungkapkan bahwa word square membantu siswa untuk 

menyamakan pemahaman terhadap bacaan. Hal tersebut karena jawaban 

telah disediakan, sehingga siswa mencocokkan jawaban dengan soal. 

Sementara itu, Siswa yang memperoleh nilai berkategori cukup 

mengatakan bahwa mereka masih kesulitan dalam menyusun pertanyaan 

tentang isi teks. Meskipun demikian, mereka mengaku cukup senang 

dengan pembelajaran yang berlangsung. Berbeda dengan siswa 

sebelumnya, siswa yang memperoleh nilai berkategori rendah mengaku 

masih kesulitan untuk menemukan jawaban dalam word square. Siswa 

tersebut kesulitan dalam memahami bacaan yang telah diberikan oleh 

guru dengan model word square meskipun guru sudah memberikan 

contoh penerapannya. Menurutnya, guru terlalu terburu-buru dalam 

memberikan penjelasan. Selain itu, guru juga dinilai kurang sabar dalam 

menangani siswa.  

3. Bagaimana kesan atau perasaan kalian saat menjawab soal melalui word 

square? 

Hasil: menurut siswa yang memperoleh nilai berkategori sangat baik, baik, dan 

cukup, mereka merasa senang saat menjawab soal melalui word square. 

Mereka mengungkapkan ketelitian sangat dibutuhkan. Pada awalnya 

mereka berpikir hal tersebut sulit namun,setelah mereka menemukan satu 

kata yang merupakan jawaban mereka akan terpacu untuk menemukan 

kata-kata yang lain. Lebih lanjut, mereka mengungkapkan hal tersebut 

sangat mengasikkan. Sementara itu, Siswa yang memperoleh nilai 

berkategori kurang mengatakan bahwa mencari jawaban melalui word 
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square adalah hal yang sulit karena memerlukan ketelitian. Selain itu, 

siswa tersebut mengungkapkan bahwa memahami teks bacaan adalah hal 

yang sulit.  

4. Adakah kesulitan atau kemudahan yang kalian rasakan dalam pembelajaran 

membaca dengan model word square? 

Hasil: wawancara tentang kemudahan dan kesulitan yang dialami siswa dalam 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square. Namun, 

siswa yang memperoleh nilai berkategori cukup dan kurang masih 

mengalami kesulitan, yaitu pada saat memahami bacaan, menemukan 

jawaban dalam word square serta menyusun pertanyaan tentang isi teks. 

Sementara itu, siswa yang memperoleh nilai baik dan sangat baik masih 

merasa kesulitan dalam menyusun pertanyaan tentang isi teks. 

5. Bagaimana minat kalian pada kegiatan membaca setelah mengikuti 

pembelajaran membaca pemahamaan dengan model word square? 

Hasil: Sebagian besar siswa yang diwawancarai mengatakan minat mereka 

terhadap pembelajaran membaca bertambah. Siswa mengungkapkan 

menjadi lebih sennag dengan kegiatan membaca karena guru selalu 

mengungkapkan manfaat dari kegiatan membaca dan memberikan 

motivasi pada siswa. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 

1. Bagaimana perasaan kalian saat membaca pemahaman dengan model word 

square? 

Hasil: semua siswa yang diwawancarai pada siklus II mengatakan bahwa 

mereka merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran membaca 

pemahaman dengan model word square. Siswa tersebut mengaku 

mendapat kemudahan dalam menentukan jawaban pertanyaan melalui 

word square yang telah disediakan. Siswa tersebut pun lebih mudah 

menyusun pertanyaan dengan mengenal kata tanya yang ada dalam word 

square yang berisi kata tanya. Sementara itu, siswa yang memperoleh 

nilai berkategori cukup masih merasa kesulitan untuk menyusun 

pertanyaan yang tepat, meskipun sudah mengenal kata tanya dan 

mengetahui kegunaannya dalam menyusun pertanyaan. Namun, siswa 

tersebut mengaku senang dengan pembelajaran yang berlangsung. 

  

2. Bagaimana pendapat kalian tentang penggunaan model word square dalam 

pembelajaran membaca pemahaman? 
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Hasil: hampir sama dengan siklus I, pada siklus II siswa yang memperoleh 

nilai berkategori sangat baik dan baik mengungkapkan bahwa word 

square membantu siswa untuk menyamakan pemahaman terhadap 

bacaan. Selain itu, word square juga membantu siswa untuk mengenal 

kata tanya. Siswa yang memperoleh nilai berkategori cukup mengatakan 

bahwa mereka masih kesulitan dalam menyusun pertanyaan tentang isi 

teks. Meskipun demikian, mereka mengaku cukup senang dengan 

pembelajaran yang berlangsung karena pemahaman mereka terhadap teks 

bacaan bertambah. Selain itu, mereka juga lebih bisa mengenal kata 

tanya melalui word square yang ditampilkan oleh guru. 

 

 

3. Bagaimana kesan atau perasaan kalian saat menjawab soal melalui word 

square? 

Hasil: Berbeda dengan wawancara pada siklus I, pada siklus II semua siswa 

memberikan kesan yang positif terhadap pembelajaran yang berlangsung. 

Siswa mengatakan senang dan tertarik dengan pembelajaran yang 

berlangsung.  

4. Adakah kesulitan atau kemudahan yang kalian rasakan dalam pembelajaran 

membaca dengan model word square? 

Hasil: wawancara tentang kemudahan dan kesulitan yang dialami siswa dalam 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model word square. Siswa 

yang memperoleh nilai berkategori cukup mengaku masih mengalami 

kesulitan, yaitu pada saat menyusun pertanyaan tentang isi teks. 

Sementara itu, siswa yang memperoleh nilai baik dan sangat baik 

mengaku merasa lebih bisa dalam menyusn pertanyaan. Hal tersebut 

karena pada siklus II guru memberikan pendalaman materi menyusun 

pertanyaan isi teks. 
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5. Bagaimana minat kalian pada kegiatan membaca setelah mengikuti 

pembelajaran membaca pemahamaan dengan model word square? 

Hasil: Semua siswa mengaku lebih senang dengan kegiatan membaca, terutama 

membaca pemahaman. Siswa mengungkapkan lebih giat membaca dan 

berlatih untuk menjawab soal. 

 

 

 

 

 

 

 


