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ABSTRAK 

Ningrum, Riska Esti. 2013. Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman melalui 

Strategi KWL (Know Want To Learned) pada Siswa Kelas V-A SDN Sekaran 
01. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing (1) Tri Murtiningsih, M.Pd 

dan (2) Umar Samadhy, M.Pd. 
 

Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya keterampilan membaca 

pemahaman pada siswa kelas V-A SDN Sekaran 01. Hal ini ditunjukkan dengan data 
pencapaian hasil belajar keterampilan membaca pemahaman sebanyak 10 dari 25 siswa 

nilainya di bawah KKM yang ditetapkan sekolah yaitu ≤ 65. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, peneliti berupaya meningkatkan keterampilan membaca pemahaman melalui 

strategi KWL (Know Want to Learn) dalam pem-belajaran. Rumusan Masalah dari 
penelitian ini adalah apakah melalui strategi KWL dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelasV-A SDN Sekaran 01. Tujuan  

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan mengajar guru, 
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas V-A SD N Sekaran 01 melalui strategi 

KWL. 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan prosedur, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan refleksi yang terdiri atas tiga 

siklus, dan masing-masing siklus terdiri atas satu pertemuan. Penelitian dilakukan di SDN 

Sekaran 01. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V-A yang berjumlah 25 

siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis data dengan analisis deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian yaitu keterampilan guru meningkat dengan data pada siklus I 
jumlah skor 35 dan kualifikasi cukup. Siklus II jumlah skor 40 dan kualifikasi baik. Pada 

siklus III jumlah skor 50 dan kualifikasi sangat baik. Aktivitas siswa mengalami 

peningkatan, siklus I skor rata-rata 15.96 dan kualifikasi cukup. Pada siklus II skor rata-

rata 22 dan kualifikasi baik. Puncaknya pada siklus III skor rata-rata 26.48, dan 
kualifikasi sangat baik. Hasil belajar pada siklus I persentase ketuntasan 68% dengan nilai 

rata-rata 66,92. Siklus II meningkat menjadi 76%, dengan nilai rata-rata 78.1. Siklus III 

persentase ketuntasan 88% dengan nilai rata-rata 82.8. 
Simpulan penelitian adalah penerapan strategi KWL dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas V-A SDN Sekaran 01. Hal tersebut 

dapat diketahui dari meningkatnya keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 
siswa. Berdasarkan penelitian, saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebaiknya guru 

menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sehingga siswa 

merasa senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran dan sebaiknya strategi KWL 

dapat diterapkan dalam setiap pembelajaran, khususnya pada pembelajaran Bahasa 
Indonesia dalam aspek membaca pemahaman  sehingga dapat merangsang dan melatih 

siswa untuk mampu memahami bacaan dengan menghubungkan antara pengetahuan yang 

telah siswa miliki sebelumnya dengan pengetahuan baru yang diperoleh pascabaca. 
 

Kata Kunci: Keterampilan Membaca Pemahaman, Strategi KWL. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Bab II pasal 3 menjelaskan tujuan 

pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (Saichurum dkk, 2003:7). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab V Pasal 26 menjelaskan bahwa 

standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk 

meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut (Sanjaya, 

2011:66). 

Berdasarkan Standar Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa bahasa memiliki peran sentral 

dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa dan merupakan 

penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran Bahasa 
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Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi 

dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia 

(Depdiknas, 2006:38). Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia 

merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa  yang menggambarkan penguasaan 

pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra 

Indonesia (Depdiknas, 2006: 38). 

Dalam Depdiknas (2006: 38) disebutkan bahwa: 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan 

apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Mata 

pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar siswa memiliki kemampuan (1) 

berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, 

baik secara lisan maupun tulis; (2) menghargai dan bangga menggunakan 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara; (3) 

memahami Bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan; (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan 

sosial; (5) menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan berbahasa; (6) menghargai dan membanggakan sastra 

Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

 

Keterampilan berbahasa dalam kurikulum di sekolah menurut Tarigan 

(2008:1) mencakup empat keterampilan yaitu: (1) keterampilan menyimak/ men-

dengarkan (listening skills). (2) keterampilan berbicara (speaking skills). (3) 

keterampilan membaca (reading skills). (4) keterampilan menulis (writing skills). 

Menurut Depdiknas (2006) pembelajaran Bahasa Indonesia meliputi empat aspek: (1) 
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mendengarkan; (2) berbicara; (3) membaca; (4) menulis. Pemerolehan keempat 

keterampilan bahasa melalui urutan yang teratur. Keterampilan menyimak dan 

berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang bersifat alamiah. Artinya, 

keterampilan menyimak dan berbicara didapatkan oleh seseorang melalui peniruan 

dan langsung dalam proses komunikasi. Keterampilan membaca dan menulis 

diperoleh secara sengaja melalui proses belajar. Kedua keterampilan berbahasa 

tersebut digunakan dalam berkomunikasi tertulis secara tidak langsung. 

Menurut Rahim (2005:1) membaca merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang penting di samping tiga keterampilan berbahasa lainnya. Hal ini 

disebabkan karena membaca merupakan sarana untuk mempelajari dunia lain yang 

diinginkan sehingga manusia bisa memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan 

menggali pesan-pesan tertulis dalam bahan bacaan. Walaupun demikian, membaca 

bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Membaca adalah sebuah proses yang bisa 

dikembangkan dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan tujuan 

membaca tersebut. Burn (dalam Rahim, 2005:1) mengemukakan bahwa kemampuan 

membaca merupakan sesuatu yang vital dalam suatu masyarakat terpelajar. Membaca 

semakin penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. 

Dalam pelajaran Bahasa Indonesia di SD membaca diajarkan dengan 

menggunakan berbagai jenis keterampilan membaca untuk memahami wacana berupa 

petunjuk, teks panjang, dan berbagai karya sastra untuk anak berbentuk puisi, 

dongeng, pantun, percakapan, cerita, dan drama. Kegiatan pembelajaran pada mata 

pelajaran lainpun tidak dapat lepas dari kegiatan membaca. Semakin berkualitas 
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keterampilan membaca siswa maka akan semakin mudah dalam mempelajari bidang 

studi yang lainnya. 

Walaupun demikian, masih banyak siswa yang belum menyadari pentingnya 

membaca untuk mendukung prestasi belajar mereka. Menurut Progress in 

International Reading Literacy Study (2009) yaitu studi internasional dalam bidang 

membaca pada anak-anak di seluruh dunia,  menunjukkan bahwa rata-rata anak 

Indonesia berada pada urutan keempat dari bawah dari 45 negara di dunia. Demikian 

hasil studi tersebut dipaparkan oleh Suhardjono dari Pusat Penelitian Pendidikan 

Depdiknas. Muara dari lemahnya pembelajaran membaca patut diduga karena 

kemampuan guru dan kondisi sekolah. Kondisi sekolah yang dimaksud meliputi 

sarana dan prasarana, jumlah siswa dalam kelas, akses ke sekolah, dan prestasi 

sekolah. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh International Association for Evaluation 

of education achievemen (2007) menyebutkan bahwa minat baca siswa di Indonesia 

berada pada posisi yang tidak memuaskan, selevel dengan negara belahan bagian 

selatan bersama Selandia Baru dan Afrika selatan. Sesuai dengan riset tersebut, 

Badan Pusat Statistik (2006) juga mempublikasikan bahwa masyarakat Indonesia 

belum menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber untuk mendapatkan informasi. 

Masyarakat lebih memilih menonton TV (85.9%), mendengarkan radio (40.3%), dan 

membaca (23.5%). Artinya, membaca untuk memperoleh informasi baru dilakukan 

oleh 23.5% masyarakat Indonesia. 
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Kondisi serupa juga diungkapkan oleh Warsono (dalam Somadayo 2011:3) 

dalam penelitiannya pada tahun 2008 menemukan fakta mengenai profil kemampuan 

membaca pemahaman siswa SD di Jawa Tengah bahwa secara keseluruhan hasil skor 

membaca pemahaman siswa termasuk kategori relatif rendah. Diduga bahwa 

rendahnya skor kemampuan membaca disebabkan oleh minat membaca yang rendah, 

sedangkan minat membaca yang rendah dipengaruhi oleh cara guru mengajar atau 

sarana membaca yang kurang memadai, strategi, teknik kurang tepat, atau teknik 

pembelajaran yang digunakan guru kurang sesuai dengan kondisi siswa. 

Permasalahan membaca di SD disampaikan oleh Rahim (2005:5) bahwa 

selama ini pembelajaran membaca yang terjadi di SD cenderung diabaikan. Faktor 

yang melatarbelakangi barangkali karena adanya anggapan yang salah terhadap 

membaca itu sendiri. Guru SD pada umumnya, menganggap bahwa pengajaran 

membaca telah berakhir ketika seorang siswa telah dapat membaca dan menulis 

setelah selesainya pengajaran membaca permulaan yang biasanya dilaksanakan di 

kelas I dan II SD. Pada jenjang kelas yang lebih tinggi, yaitu kelas III hingga kelas VI 

pengajaran membaca lanjut belum mendapat perhatian serius.  Membaca di kelas 

tinggi seolah-olah lebih menekankan pada kegiatan membaca nyaring sebagai 

lanjutan pengajaran membaca dan menulis permulaan pada kelas rendah. Rahim 

(2005:5) menuturkan bahwa membaca tidak hanya menyuarakan bunyi-bunyi bahasa 

atau mencari kata-kata sukar dalam suatu teks bacaan. Membaca juga melibatkan 

pemahaman mengenai apa yang telah dibacanya, apa maksudnya, dan bagaimana 

implikasinya. 
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Permasalah yang terjadi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya 

pada aspek membaca penting untuk guru perhatikan di kelas. Karena, ketika sese-

orang mengalami permasalahan dalam keterampilan membacanya maka hampir dapat 

dipastikan seseorang tersebut tidak akan mampu memahami bacaan ataupun teks 

yang telah dibaca. Selain itu, kegagalan dalam pembelajaran membaca pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia secara langsung maupun tidak langsung, akan 

mempengaruhi ketidakberhasilan dalam mata pelajaran lain. Karena sejatinya, ke-

giatan membaca tidak hanya digunakan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

namun juga digunakan dalam mata pelajaran lain sebagai sarana memahami materi 

maupun memahami soal. 

Permasalahan dalam pembelajaran membaca pemahaman juga terjadi di kelas 

V-A SDN Sekaran 01. Berdasarkan hasil refleksi melalui data hasil pengamatan, 

catatan lapangan, dan data hasil tes terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas, 

guru menyadari bahwa dalam pembelajaran membaca guru belum menerapkan 

strategi yang tepat. Siswa melakukan kegiatan membaca tanpa mengetahui tujuan 

membaca dan informasi yang ingin diperoleh. Siswa lebih sering melakukan kegiatan 

membaca nyaring di kelas, sehingga menurut pengakuan siswa hal tersebut justru 

mengganggu konsentrasi siswa untuk memahami isi bacaan, karena siswa membaca 

dengan terlalu keras dan kelas menjadi tidak terkontrol. Akibatnya, pada saat guru 

melontarkan pertanyaan yang sesuai dengan isi bacaan, sebagian besar siswa tidak 

mampu menjawab dengan alasan tidak paham dengan teks bacaan yang telah dibaca. 

Hal-hal di atas menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa. Data dari hasil 
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evaluasi dalam pembelajaran membaca siswa kelas V-A SDN Sekaran 01 semester I 

tahun pelajaran 2012/2013 menunjukkan nilai rata-rata hasil ulangan harian dari 25 

siswa terdapat 10 siswa yang mendapatkan skor di atas Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) 65, sedangkan 10 siswa mendapatkan skor di bawah KKM. 

Permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran membaca yang telah 

disebutkan sangatlah memprihatinkan dan merupakan tantangan bagi para pendidik 

untuk memperbaiki keadaan tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan tentang 

fenomena rendahnya kualitas membaca pemahaman ini adalah guru. Oleh karena itu, 

dalam pembelajaran guru memegang peranan penting dalam membimbing, me-

ngembangkan, serta meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca melalui 

pilihan strategi membaca yang tepat. Dalam penelitian ini, peneliti memilih strategi 

KWL (Know-Want-Learned) untuk meningkatkan keterampilan membaca pema-

haman di kelas V-A SDN Sekaran 01. 

Strategi  KWL ini dikembangkan oleh Ogle (dalam Rahim 2005:41) untuk 

membantu guru menghidupkan latar belakang pengetahuan dan minat siswa pada 

suatu topik bacaan. Dalam kegiatan pramembaca guru menggali pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa untuk dihubungkan dengan informasi baru 

yang akan diperoleh siswa pascamembaca. Siswa juga menentukan tujuan membaca 

dan informasi yang ingin diperoleh dari kegiatan membacanya. Blanton (dalam 

Somadayo 2011:12) menuturkan bahwa siswa yang memiliki tujuan membaca yang 

jelas akan lebih mudah dalam memahami isi bacaan. Strategi KWL juga membantu 

siswa memikirkan informasi baru yang diterimanya, memperkuat kemampuan siswa 
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dalam mengembangkan pertanyaan tentang berbagai topik dan siswa juga bisa 

menilai hasil belajar mereka sendiri. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman siswa, keaktifan siswa, dan keterampilan guru dalam pem-

belajaran membaca. Selain itu guru juga menjadi lebih kreatif dalam melaksanakan 

pembelajaran membaca. Dengan demikian hasil belajar mata pelajaran Bahasa 

Indonesia akan meningkat. 

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti akan mengaji masalah tersebut 

melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) berjudul “Peningkatan Keterampilan Mem-

baca Pemahaman melalui Strategi KWL pada Siswa Kelas V-A SDN Sekaran 01”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan per-

masalahan sebagai berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran 

Bahasa Indonesia melalui strategi KWL pada siswa kelas V-A SDN Sekaran 01? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Apakah melalui strategi KWL dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

pembelajaran membaca pemahaman pada kelas V-A SDN Sekaran 01? 

2) Apakah melalui strategi KWL dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran membaca pemahaman pada siswa kelas V-A SDN Sekaran 01? 
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3) Apakah melalui strategi KWL dapat meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman pada siswa kelas V-A SDN Sekaran 01? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Dari rumusan masalah tersebut maka alternatif tindakan yang dapat dila-

kukan adalah dengan melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan membaca dengan 

menerapkan strategi KWL. Rahim (2005:43) menjelaskan tahapan-tahapan KWL 

sebagai berikut: 

Tahap 1: What I know  (K), merupakan kegiatan curah pendapat. Guru 

memulainya dengan mengajukan pertanyaan seputar topik untuk menggali penge-

tahuan dan pengalaman siswa. Siswa mengungkapkan apa yang telah diketahui dan 

mencatatnya. Selanjutnya guru menuliskan tanggapan siswa di papan tulis. Kemudian 

guru bertanya tentang jenis informasi yang sedang disajikan. Setelah itu guru 

menyuruh siswa memikirkan kemungkinan kategori yang lain dan membacakannya. 

Tahap 2: What I want to learn (W), guru menuntun siswa menyusun tujuan 

khusus membaca dengan cara memformulasikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak 

konsisten, pertentangan informasi dan khususnya menimbulkan gagasan-gagasan. 

Pertanyaan tersebut kemudian disajikan sebagai tujuan membaca. 

Tahap 3: What I have learned (L) terjadi setelah membaca. Siswa mencatat 

informasi yang telah mereka pelajari dan mengidentifikasikan pertanyaan yang belum 

terjawab. Dalam kegiatan ini guru membantu siswa mengidentifikasi pertanyaan yang 

belum terjawab. Dengan cara ini guru memberikan penekanan pada tujuan membaca 

untuk memenuhi rasa ingin tahu pribadi siswa. Informasi-informasi yang telah 



10 
 

 
 

diketahui siswa dicatat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tahap dua, yaitu 

tujuan membaca. Setelah tujuan membaca tercapai, siswa dapat memilih apakah  

siswa tersebut ingin melanjutkan dengan menambah dan memperdalam penge-

tahuannya atau sudah cukup puas dengan informasi yang telah diperolehnya. 

Selain tiga tahap pokok di atas, strategi KWL memiliki satu tahap lagi yang 

perlu guru perhatikan, yaitu tahap pascabaca atau tahap tindak lanjut. Pertanyaan-

pertanyaan yang tidak dapat siswa jawab dalam tahap tindak lanjut akan dibahas 

bersama dan didiskusikan antara guru dengan siswa. Selanjutnya guru melaksanakan 

tanya jawab dengan siswa mengenai isi bacaan yang telah siswa baca. Dalam pem-

belajaran menggunakan strategi KWL guru harus menggunakana keterampilan dasar 

mengajar yang ia miliki secara optimal. Supaya kegiatan curah pendapat dapat ber-

jalan dengan baik, sesuai langkah-langkah dalam strategi KWL. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan dan pemecahan masalah yang telah dikemukakan oleh 

peneliti, maka tujuan PTK ini adalah:  

1.3.1 Tujuan Umum:  

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia melalui strategi 

KWL pada siswa kelas V-A SDN Sekaran 01. 

1.3.2 Tujuan Khusus: 

1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran membaca 

pemahaman melalui strategi KWL pada kelas V-A SDN Sekaran 01; 
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2) Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam  pembelajaran membaca 

pemahaman melalui strategi KWL pada kelas V-A SDN Sekaran 01; 

3) Meningkatkan keterampilan membaca pemahaman melalui strategi KWL pada 

siswa kelas V-A SDN Sekaran 01. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada pe-

ngembangan ilmu pengetahuan. Selain itu penelitian dapat memberikan manfaat: 

1.4.1 Manfaat Teoretis: 

1) Sebagai bahan referensi atau pendukung penelitian selanjutnya; 

2) Menambah kajian tentang hasil penelitian dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis: 

1) Bagi Guru: Dengan menerapkan strategi KWL dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia, guru mendapat wawasan dan pengalaman baru dalam mengemas 

pembelajaran di kelas. Pembelajaran dengan strategi KWL dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam menuntun siswa menentukan tujuan khusus dari 

kegiatan membaca serta melatih guru untuk mampu menggali pengetahuan awal 

siswa berkaitan topik bacaan;  

2) Bagi Siswa: Dengan penerapan strategi KWL siswa mendapat pengalaman baru 

dalam mengikuti pembelajaran, sehingga motivasi siswa meningkat. Melalui 
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strategi KWL siswa dituntut aktif dalam kegiatan curah pendapat ketika 

pembelajaran berlangsung; 

3) Bagi Sekolah: Dapat memberikan masukan bagi sekolah mengenai strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, serta 

meningkatkan kinerja guru dan sekolah dalam upaya mewujudkan pendidikan 

yang bermutu dan berkualitas. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

Dalam kajian teori ini, berisi gagasan dan teori-teori yang tidak hanya disadur 

dari para ahli namun juga berasal dari pemikiran peneliti sendiri sebagai dasar dalam 

pelaksanaan penelitian. Kajian teori ini meliputi: 

 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang mencakup segala 

sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang peranan penting dalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi 

manusia. Dengan menguasai prinsip-prinsip dasar tentang belajar, seseorang mampu 

memahami bahwa aktivitas belajar itu memegang peran penting dalam proses 

psikologo (Anni, 2004:2). 

Menurut Hamdani (2011:21) belajar merupakan perubahan tingkah laku atau 

penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan sebagainya. Winataputra (2007:14) menuturkan bahwa 

belajar mengacu pada perubahan perilaku individu sebagai akibat dari proses 

pengalaman baik yang dialami ataupun yang sengaja dirancang. 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang terpenting 

dalam belajar adalah proses bukan hasil yang diperolehnya. Artinya belajar harus 

diperoleh dengan usaha sendiri, sedangkan orang lain hanya sebagai perantara atau 

penunjang dalam kegiatan belajar agar belajar yang kita lakukan berhasil dan 

memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai yang baik. 

 

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Slameto (2010:54) menyatakan bahwa dalam belajar terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhi. Faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan 

dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal tersebut mencakup 

faktor fisiologis yang berhubungan dengan kondisi fisik individu dan faktor 

psikologis yang berkaitan dengan keadaan psikologis. 

(2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa dan dapat 

mempengaruhi proses belajar. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi belajar 

seseorang digolongkan menjadi dua, yaitu faktor lingkungan sosial (sekolah, 

masyarakat, dan keluarga)  dan faktor lingkungan nonsosial (lingkungan alamiah, 

instrumental, dan materi pelajaran). 

 

2.1.3 Pengertian Pembelajaran 
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Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, 

memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri siswa. 

Pembelajaran harus menghasilkan belajar, tetapi tidak semua proses belajar terjadi 

karena pembelajaran. Proses belajar terjadi juga dalam konteks interaksi sosial 

kultural dalam lingkungan masyarakat (Winataputra, 2008: 1.18). 

Pasal 1 butir 20 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas mengartikan 

“Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar”. Dalam pengertian tersebut terkandung lima konsep 

dalam pembelajaran, yaitu interaksi, siswa, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan 

belajar. Menurut Rusman (2011:142)pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran me-

rupakan proses interaksi yang terjadi dalam lingkungan belajar antara siswa dengan 

guru dan sumber belajar untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki  sehingga 

dapat menerapkannya dalam kehidupan. 

Komponen pembelajaran menurut Rifa’I dan Anni (2009:194) yaitu: 

1) Tujuan, secara eksplisit diupayakan melalui kegiatan pembelajaran instructional 

effect, biasanya berupa pengetahuan dan keterampilan atau sikap yang 

dirumuskan secara eksplisit dalam tujuan pembelajaran. 

2) Subjek belajar, dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama karena 

berperan sebagai subjek sekaligus objek. 
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3) Materi pembelajaran, merupakan komponen dalam proses pembelajaran karena 

materi pembelajaran akan memberi warna dan bentuk kegiatan pembelajaran. 

4) Startegi pembelajaran, merupakan pola umum untuk mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

5) Media pembelajaran, adalah alat atau wahana yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Media 

pembelajaran berfungsi meningkatakan peranan strategi pembelajaran. 

6) Penunjang, dalam sistem pembelajaran adalah fasilitas belajar, sumber belajar, 

alat pelajaran, bahan pelajaran, dan semacamnya. Penunjang berfungsi untuk 

memperlancar dan mempermudah terjadinya proses pembelajaran. 

 

2.1.4 Kualitas Pembelajaran 

Depdiknas (2005: 603) menyebutkan bahwa definisi kualitas adalah kadar, 

derajat, taraf atau tingkat baik buruknya sesuatu. Sedangkan pembelajaran adalah  

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasa 1 ayat 20). Jadi 

dari pengertian kualitas dan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran adalah taraf baik buruknya proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Untuk memperoleh pembelajaran berkualitas dan menghasilkan prestasi 

belajar berkualitas pula, maka perlu diperhatikan unsur-unsur secara langsung ber-
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kaitan dengan berlangsungnya proses pembelajaran tersebut, yang penting adalah 

guru, siswa, kurikulum dan sarana, serta faktor lain yang sifatnya kontekstual. Dari 

penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa untuk memperoleh pembelajaran 

berkualitas guna meningkatkan prestasi belajar, guru dan siswa merupakan faktor 

yang memegang peranan penting. 

Secara operasional kualitas pembelajaran dapat diartikan sebagai intensitas 

keterkaitan sistemik dan sinergis guru, peserta didik, kurikulum, bahan belajar, 

media, fasilitas, sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar 

yang optimal sesuai tuntutan kurikuler (Depdiknas, 2004: 7). 

Dari uraian di atas dapat peneliti pahami bahwa kualitas pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dan pendidik dalam lingkungan belajar dimana guru, 

peserta didik, kurikulum, bahan belajar, media, fasilitas dan sistem pembelajaran 

merupakan faktor utama untuk menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal 

atau berkualitas. 

Indikator kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004:7) antara lain dari 

perilaku pembelajaran guru (teacher educator’s behavior), perilaku dan dampak 

belajar peserta didik (student teacher’s behavior), iklim pembelajaran (learning 

climate), materi pembelajaran, media pembelajaran dan sistem pembelajaran. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa indikator kualitas pembelajaran 

dapat dilihat dari aktivitas siswa, keterampilan guru, hasil belajar siswa, iklim 
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pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran. Namun dalam PTK ini, 

peneliti hanya akan mengaji tiga indikator yang dapat menunjukkan kualitas 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan strategi KWL, yaitu indikator keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.  

2.1.4.1 Keterampilan Guru dalam Pembelajaran  

Dalam pembelajaran membaca melalui strategi KWL guru dituntut memiliki 

keterampilan yang kompleks, seperti bertanya, membimbing diskusi, melakukan va-

riasi dll. Rusman (2011:80) mejelaskan beberapa keterampilan mengajar yang harus 

dimiliki seorang guru adalah 1) keterampilan membuka pelajaran, 2) keterampilan 

bertanya, 3) keterampilan memberi penguatan, 4) keterampilan mengadakan variasi, 

5) keterampilan menjelaskan, 6) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 

7) keterampilan mengelola kelas, 8) keterampilan mengajar perseorangan, 9) 

keterampilan menutup pelajaran. 

1) Keterampilan Membuka Pelajaran 

Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat 

pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga menciptakan efek yang positif. 

2) Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya adalah keterampilan yang digunakan untuk menda-

patkan jawaban/balikan dari orang lain. Dalam kegiatan pembelajaran melalui strategi 

KWL ini, bertanya mempunyai peranan yang sangat penting, hal ini karena guru 
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harus membimbing siswa menentukan dan merumuskan apa yang telah diketahui 

siswa dan apa yang ingin diketahui siswa.  

3) Keterampilan Memberi Penguatan 

Menurut Rusman (2011:81) pemberian penguatan lebih efektif bila 

dibandingkan dengan hukumam. Reinforcement berarti juga respon terhadap suatu 

tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah 

laku  tersebut.  

4) Keterampilan Mengadakan Variasi 

Siswa merupakan individu yang memiliki karakteristik belajar yang berbeda-

beda. Ada beberapa siswa yang memiliki gaya belajar auditif, ada juga yang visual, 

dan kinestik. Rusman, (2011: 85) mengatakan, “Biarlah pembelajaran dilakukan 

secara klasikal, tapi sentuhan harus individual”. Karena itulah guru harus memiliki 

kemampuan mengadakan variasi dalam pembelajaran. 

5) Keterampilan Menjelaskan 

Menjelaskan adalah menuturkan secara lisan mengenai suatu bahan pela-

jaran, secara sistematis dan terencana sehingga siswa mudah memahami pelajaran 

yang disampaikan (Murni, dkk, 2010: 78). Selain memperhatikan kedua hal tersebut, 

dalam kegiatan menjelaskan, guru juga harus memiliki pilihan kata yang tepat, yang 

sesuai dengan kosakata yang dimiliki oleh peserta didik. Hal ini bertujuan agar 

peserta didik dapat memahami penjelasan guru. 

6) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 
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Seorang guru juga dituntut mampu membimbing kerja kelompok serta diskusi 

didalam kelas. Komponen yang yang perlu dikuasi guru dalam membimbing diskusi 

kelompok menurut Rusman (2011:89) yaitu: 

(1) Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi; 

(2) Memperjelas masalah untuk menghindari kesalahpahaman; 

(3) Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi; 

(4) Menutup diskusi, yaitu membuat rangkuman hasil diskusi; 

(5) Membimbing siswa agar tidak mendominasi/memonopoli pembicaraan 

dalam diskusi. 

 

7) Keterampilan Mengelola Kelas 

Rusman (2011:90) mengemukakan bahwa pengelolaan kelas adalah 

keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal 

dan mengembalikannnya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. 

8) Keterampilan Pembelajaran Perseorang 

Pembelajaran individual juga merupakan aspek penting yang tidak boleh  

dilupakan. Untuk membantu siswa yang kurang paham, guru dapat melakukan 

variasi, bimbingan, dan penggunaan media pembelajaran dalam rangka memberikan 

sentuhan kebutuhan individual.  

9) Keterampilan Menutup Pelajaran 

Komponen dalam menutup pelajaran adalah sebagai berikut: (a) Meninjau 

kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau menyimpulkan hasil 

belajar; (b) Melakukan evaluasi antara lain dengan cara mendemonstrasikan 

keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengeksplorasi pendapat 

siswa sendiri, dan memberikan soal-soal tertulis. 
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Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan dasar 

mengajar harus dikuasai oleh guru dengan baik agar tercipta suatu kondisi 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Keterampilan dasar mengajar yang 

harus dikuasai guru dalam pembelajaran yaitu keterampilan bertanya, keterampilan 

memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan mengelola kelas, kete-

rampilan memimpin diskusi kelompok kecil, dan keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan. 

Adapun indikator keterampilan mengajar guru dengan stretegi KWL pada 

penelitian ini adalah: 1) mengkondisikan kelas; 2) mempersiapkan media dan sumber 

belajar; 3) melakukan apersepsi; 4) memberi motivasi dan penghargaan; 5) 

menyampaikan tujuan pembelajaran; 6) mengajukan pertanyaan yang dapat 

membangkitkan pengetahuan siswa; 7) memberikan beberapa contoh informasi; 8) 

menuntun siswa memikirkan tujuan khusus membaca; 9) memancing pertanyaan 

siswa; 10) membimbing individu dalam diskusi; 11) membantu memenuhi rasa ingin 

tahu siswa; 12) memberikan simpulan; 13) melakukan refleksi; 14) memberikan 

evaluasi.  

2.1.4.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas belajar siswa memiliki banyak kegiatan yang bermacam-macam. 

Dierich (dalam Hamalik, 2008: 172), membagi kegiatan belajar dalam delapan 

kelompok  yaitu sebagai berikut:  
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1) Kegiatan-kegiatan visual, meliputi: kegiatan membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja 

atau bermain; 

2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral) meliputi: kegiatan mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi; 

3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan, meliputi: kegiatan mendengarkan penyajian 

bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, mendengarkan radio; 

4) Kegiatan-kegiatan menulis, meliputi: kegiatan menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket; 

5) Kegiatan-kegiatan menggambar, meliputi: kegiatan menggambar, membuat grafik, 

carta, diagram peta, dan pola; 

6) Kegiatan-kegiatan metrik, meliputi: kegiatan melakukan percobaan, memilih alat-

alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, 

menari, dan berkebun; 

7) Kegiatan-kegiatan mental, meliputi: kegiatan merenungkan, mengingat, meme-

cahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan 

membuat keputusan; 

8) Kegiatan-kegiatan emosional, meliputi: minat, membedakan, berani, tenang, dan 

lain-lain. 
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Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa aktivitas siswa 

dalam pembelajaran membaca pemahaman melalui strategi KWL meliputi: 

1) Kegiatan visual, meliputi: membaca dan menulis; 

2) Kegiatan lisan, meliputi: mengemukakan pendapat, diskusi; 

3) Kegiatan mendengarkan meliputi: menyimak pertanyaan atau diskusi kelompok; 

4) Kegiatan menulis, meliputi: menulis pertanyaan, menulis jawaban, menulis 

informasi yang telah dimiliki, dan menulis simpulan; 

5) kegiatan mental, meliputi: kegiatan merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah berkaitan dengan isi teks; 

6) Kegiatan emosional, meliputi: minat, berani, tenang. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa 

adalah seluruh kegiatan siswa, baik berupa aktivitas jasmani atau aktivitas jiwa yang 

dapat membawa perubahan perilaku siswa sebagai hasil belajar. Indikator aktivitas 

siswa dalam penelitian menggunakan strategi KWL ini adalah: 1) memperhatikan 

penjelasan dari guru; 2) menjawab pertanyaan guru; 3) menyampaikan pengetahuan 

dan pengalaman yang telah siswa miliki; 4) mengungkapkan tujuan khusus dari 

membaca; 5) membaca teks dengan seksama; 6) mengungkapkan informasi yang 

telah didapatkan; 7) menyimpulkan pembelajaran; 8) mengerjakan soal evaluasi. 

2.1.4.3 Iklim Pembelajaran 

Bloom (2010) mendefinisikan iklim sebagai kondisi, pengaruh, dan rang-

sangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang mem-

pengaruhi siswa. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari seberapa besar suasana 
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belajar yang mendukung terciptanya kegiatan pembelajaran yang menarik, menan-

tang, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. 

Dalam Depdiknas (2004) iklim pembelajaran mencakup tiga hal, yaitu: 

(1) suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya ke-

giatan pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan 

bermakna bagi pembentukan profesionalitas kependidikan. 

(2) perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kre-

aktivitas guru. 

(3) suasana kelas yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dismpulkan bahwa iklim pembelajaran 

merupakan suasana kondusif yang mempengaruhi perkembangan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas dapat dilihat dari iklim 

pembelajaran yang muncul saat kegiatan belajar mengajar berlangsunng. 

2.1.4.4 Kualitas Media Pembelajaran 

Depdiknas (2009) mengartikan media sebagai suatu alat atau sejenisnya yang 

digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Pesan yang 

dimaksud adalah materi pelajaran. Keberadaan media dimaksudkan agar pesan lebih 

mudah dipahami dan dimengerti siswa. 

Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung 

materi intruksional di lingkungan siswa, yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

Sedangkan media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau 

informasi yang bertujuan intruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran 

(Hamdani, 2011: 243). 
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Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang digunakan sebagai alat 

bantu mengajar sehingga dapat merangsang dan menimbulkan minat siswa dalam 

belajar. Media pembelajaran yang baik akan menentukan hasil belajar siswa serta 

berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Oleh karena itu, guru 

harus pandai dalam memilih dan menentukan media yang digunakan. 

2.1.4.5 Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam sistem 

pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sudrajat (2008) mengatakan bahwa dalam 

memilih materi pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 

(1) prinsip relevansi, artinya materi pembelajaran hendaknya relevan, memiliki 

keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

(2) prinsip konsistensi, artinya adanya keajegan antara bahan ajar dengan kom-

petensi dasar yang harus dikuasai siswa. 

(3) prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai 

dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. 

Materi yang diajarkan tidak boleh terlalu sedikit atau banyak. Depdiknas 

(2004) menyebutkan bahwa materi pembelajaran yang berkualitas dilihat dari: 

(1) kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang dikuasai siswa. 

(2) seimbang antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia. 

(3) materi pembelajaran sistematis dan kontekstual. 
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(4) memberikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin. 

(5) memberikan manfaat bagi perkembangan kemajuan ilmu, teknologi, dan seni. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum mengajar 

guru harus menentukan materi pembelajarannya terlebih dahulu dan materi tersebut 

harus disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

2.1.2.6 Hasil Belajar Siswa 

Menurut Rifa’I dan Anni menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar 

mengajar. Hasil belajar menurut Sudjana (2009: 22) adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Kingsley (dalam 

Sudjana (2009: 22) membagi tiga macam hasil belajar, yakni keterampilan dan 

kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan cita-cita. Sedangkan Gagne (dalam 

Sudjana 2009: 22) membagi lima kategori hasil belajar yakni: 1) informasi verbal, 2) 

keterampilan intelektual, 3) startegi kognitif, 4) sikap, dan 5) keterampilan motoris. 

Sedangkan menurut Bloom (dalam Sudjana 2009: 46) tujuan pendidikan yang 

hendak dicapai digolongkan menjadi tiga bagian yaitu kognitif (penguasaan 

intelektual),  afektif  (berhubungan dengan sikap dan nilai), psikomotorik (ke-

mampuan/keterampilan, bertindak/berperilaku). Sebagai tujuan yang hendak dicapai, 

ketiganya harus nampak sebagai hasil belajar siswa di sekolah. Oleh sebab ketiga 

aspek tersebut, harus dipandang sebagai hasil belajar siswa dari proses pembelajaran. 

Hasil belajar tersebut nampak dalam perubahan tingkah laku, secara teknik 
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dirumuskan dalam sebuah pernyataan  verbal melalui tujuan pengajaran (tujuan 

instruksional). Dengan kata lain rumusan tujuan pengajaran berisikan hasil belajar 

yang diharapkan dikuasai siswa yang mencakup ketiga aspek tersebut. 

Berikut ini dikemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam tiga aspek hasil 

belajar menurut Bloom: 

1) Tipe hasil belajar bidang kognitif  

(1) Hasil belajar bidang pengetahuan hafalan. Pengetahuan mengenai hal-hal 

yang perlu diingat kembali; 

(2) Hasil belajar pemahaman. Pemahaman memerlukan kemampuan 

menangkap makna atau arti dari suatu konsep; 

(3) Hasil belajar penerapan. Penerapan merupakan kesanggupan menerapkan 

dan mengabstraksikan suatu konsep, ide, rumus dalam situasi yang baru; 

(4) Hasil belajar analisis. Analisis adalah kesanggupan memecah, mengurai 

suatu integrasi (kesatuan yang utuh) menjadi unsur-unsur atau bagian yang 

mempunyai arti, atau mempunyai tingkatan/hirarki; 

(5) Hasil belajar evaluasi. Evaluasi adalah kesanggupan memberikan 

keputusan tentang nilai sesuatu berdasarkan judgment yang dimiliknya dan 

kriteria yang dipakai; 

(6) Hasil belajar kreasi. Kreasi adalah kesanggupan merumuskan, merancang, 

memproduksi dan menyatukan bagian menjadi satu integritas. 
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2) Tipe hasil belajar bidang afektif 

(1) Receiving/attending. Kesadaran, keingan untuk menerima stimulus, kontrol 

dan seleksi gejala/rangsangan dari luar; 

(2) Responding/jawaban. Ketepatan reaksi, perasaan, kepuasan dalam 

menjawab stimulus dari luar yang datang pada dirinya; 

(3) Valuing/penilaian. Kesadaran dalam menerima nilai, latar belakang atau 

pengalaman untuk menerima nilai, dan kesepakatan terhadap nilai tersebut; 

(4) Organisasi. Pengembangan nilai terhadap suatu sistem; 

(5) Karakteristik nilai. Keterpaduan dari suatu nilai yang telah dimiliki 

seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. 

3) Tipe Hasil Belajar Bidang Psikomotorik 

(1) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar); 

(2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar; 

(3) Kemampuan perseptual termasuk didalamnya membedakan visual, auditif, 

psikomotorik, dan lain-lain; 

(4) Kemampuan dibidang fisik misalnya kekuatan, keharmonisan, ketepatan; 

(5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana pada 

keterampilan yang kompleks; 

(6) Kemampuan yang berkenaan dengan non decursive komunikasi seperti 

gerakan ekspresif. 

Tipe belajar di atas tidak berdiri sendiri akan tetapi saling berhubungan an-

tara satu dengan yang lain bahkan ada kebersamaan. Hasil belajar dipengaruhi oleh 
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dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor yang berada dari 

luar diri siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama 

kemampuan yang dimiliknya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya 

terhadap hasil belajar yang dicapai.  Seperti dikemukakan oleh Clark (dalam Sudjana 

2009:47) bahwa hasil belajar siswa disekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan 

siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Disamping faktor kemampuan yang 

dimiliki siswa, juga ada faktor yang lain seperti faktor motivasi, minat dan perhatian, 

sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, fisik dan psikis. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh pebelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan 

aspek-aspek belajar tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pebelajar. Oleh 

karena itu, apabila pebelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka 

perubahan perilaku yang diperoleh adalah tentang konsep. Dalam pembelajaran 

perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pebelajar setelah melaksanakan aktivitas 

belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

Indikator hasil belajar dalam penelitian menggunakan strategi KWL ini 

mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada ranah kognitif diantaranya, 

menyebutkan hal-hal yang telah diketahui mengenai topik bacaan, menjawab 

pertanyaan berkaitan dengan isi teks, menyimpulkan isi teks dalam beberapa kalimat, 

menyatakan pendapat atau perasaan berkaitan dengan isi teks. Pada ranah afektif 

diantaranya, siap mengikuti pelajaran, memperhatikan penjelasan guru, berani 

mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki, berani menuliskan pengetahuan yang 
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telah didapat pascabaca ke depan kelas, dan tertib mengikuti pembelajaran. Pada 

ranah psikomotorik diantaranya, bekerja sama dalam diskusi dengan teman sebangku, 

aktif mengikuti tanya jawab, dan mempresentasikan hasil diskusi. 

2.1.5 Pengertian Bahasa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 66) bahasa diartikan sebagai 

sistem lambang bunyi berartikulasi yang bersifat sewenang-wenang dan kon-

vensional yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan 

pikiran. Keraf dalam Smarapradhipa (2005:1), memberikan dua pengertian bahasa. 

Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota 

masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, 

bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal (bunyi 

ujaran) yang bersifat arbitrer. 

Lain halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Tarigan (1989:4), yang 

memberikan dua definisi bahasa. Pertama, bahasa adalah suatu sistem yang sis-

tematis, barang kali juga untuk sistem generatif. Kedua, bahasa adalah seperangkat 

lambang-lambang mana suka atau simbol-simbol arbitrer. Menurut Santoso 

(2008:1.2), bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia 

secara sadar. Bahasa adalah suatu bentuk dan bukan suatu keadaan (language may be 

form and not matter) atau sesuatu sistem lambang bunyi yang arbitrer, atau juga suatu 

sistem dari sekian banyak sistem-sistem, suatu sistem dari suatu tatanan atau suatu 

tatanan dalam sistem-sistem. 
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Dari berbagai pengertian bahasa di atas dapat dipahami bahwa bahasa 

merupakan sistem dan lambang yang dihasilkan alat ucap manusia sebagai alat 

komunikasi yang digunakan oleh sekelompok manusia untuk mengungkapkan segala 

pikiran dan perasaan yang dialaminya. Jadi, bahasa memiliki peran dan fungsi yang 

vital bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia harus sadar akan pentingnya 

menguasai bahasa secara baik dan benar dalam kehidupan. 

 

2.1.6 Fungsi Bahasa 

Santosa, dkk. (2008: 1.5) mengemukakan bahasa sebagai alat komunikasi 

memiliki fungsi sebagai berikut: 1) Fungsi informasi, yaitu untuk menyampaikan 

informasi timbal balik antar anggota keluarga atau anggota-anggota masyarakat; 2) 

Fungsi ekspresi diri, yaitu untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi atau 

tekanan-tekanan perasaan pembicara; 3) Fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu untuk 

menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat; 4) Fungsi kontrol 

sosial, yaitu untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. 

Fungsi utama bahasa adalah untuk ekspresi diri, berinteraksi, dan berko-

munikasi. Penjelasan lebih rinci mengenai fungsi bahasa tidak jauh berbeda dari 

fungsi komunikasi, Tarigan, dkk (2004: 2.43) yaitu: 1) fungsi personal yaitu untuk 

mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan; 2) fungsi instrumental (direktif) yaitu 

untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain; 3) fungsi interaksional yaitu 

untuk menjalin kontak dan hubungan sosial; 4) fungsi informatif yaitu untuk 

menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan, dan budaya; 5) fungsi heuristik yaitu 
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untuk belajar atau memperoleh informasi; 6) fungsi imajinatif yaitu untuk meme-nuhi 

rasa estetis. 

Sedangkan menurut Doyin dan Wagiran (2009:5) Bahasa Indonesia yang 

mempunyai kedudukan sebagai bahasa resmi negara mempunyai fungsi sebagai: 1) 

lambang kebanggaan kebangsaan, Bahasa Indonesia  mencerminkan nilai-nilai luhur 

yang mendasari perilaku bangsa Indonesia, 2) lambang identitas nasional, bahasa 

Indonesia kita harapkan mampu mewakili jati diri bangsa Indonesia, 3) alat 

penghubung antarwarga, antardaerah, dan antar budaya, atau lebih sering kita 

menyebutnya sebagai bahasa nasional, 4) alat pemersatu di tengah-tengah perbedaan 

suku, ras, dan agama, yang ada di Indonesia. 

Oleh karena fungsi penting bahasa yang tidak dapat manusia pungkiri, baik 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara, maka penguasaan 

dalam keterampilan berbahasa secara baik dan benar menjadi tuntutan dalam 

kehidupan manusia. 

 

2.1.7 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia bersumber pada hakikat 

pembelajaran bahasa, yaitu belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi dan belajar 

sastra adalah belajar menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Oleh 

karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia mengupayakan peningkatan kemampuan 

siswa untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis serta menghargai karya cipta 

bangsa Indonesia (Abbas, 2006: 17). 
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Mengingat mata pelajaran bahasa Indonesia diberikan di semua jenjang 

pendidikan formal, maka diperlukan standar kompetensi bahasa Indonesia yang 

memadai dan efektif sebagai alat berkomunikasi, berinteraksi sosial, media pe-

ngembangan ilmu dan alat pemersatu bangsa. Sekolah dapat mengembangkan standar 

kompetensi sendiri sesuai dengan kebutuhan. Depdiknas (2003) menyebutkan bahwa 

ruang lingkup standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia SD dan MI terdiri 

dari beberapa aspek yaitu: 

(1) mendengarkan: seperti mendengarkan berita, petunjuk, pengumuman, perin-tah, 

bunyi bahasa, lagu, kaset, pesan, penjelasan, laporan, ceramah, khotbah, pidato, 

pembicara narasumber, dialog atau percakapan, pengumuman serta perintah yang 

didengar dengan memberikan respon secara tepat serta mengapresiasi dan 

berekspresi melalui kegiatan mendengarkan hasil sastra. 

(2) berbicara: seperti mengungkapkan gagasan dan perasaan, menyampaikan 

sambutan, dialog, pesan, pengalaman, suatu proses, menceritakan diri sendiri, 

teman, keluarga, masyarakat, benda, tanaman, binatang, pengalaman, gambar 

tunggal, gambar seri, kegiatan sehari-hari, peristiwa, tokoh kesukaan/ketidak-

sukaan, kegemaran, peraturan, tata tertib, petunjuk dan laporan serta meng-

apresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan melisankan hasil sastra. 

(3) membaca: seperti membaca huruf, suku kata, kata, kalimat, paragraf, berbagai 

teks bacaan, denah, petunjuk, tata tertib, pengumuman, kamus, ensiklopedia serta 

mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan membaca hasil sastra 

berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair 
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lagu, pantun, dan drama anak. Kompetensi membaca diarahkan dapat 

menumbuhkan budaya membaca. 

(4) menulis: seperti menulis karangan naratif dan non naratif dengan tulisan rapih 

dan jelas dengan memperlihatkan tujuan dan ragam pembaca, pemakaian ejaan 

dan tanda baca, dan kosakata yang tepat dengan menggunakan kalimat tunggal 

dan kalimat majemuk serta mengapresiasi dan berekspresi sastra me-lalui 

kegiatan menulis hasil sastra berupa cerita dan puisi. Kompetensi menulis juga 

diarahkan menumbuhkan kebiasaan menulis. 

Pada era globalisasi ini, sebagai guru yang profesional dituntut adanya pe-

rubahan dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Guru berharap setiap materi pel-

ajaran yang diajarkan dapat dicerna dan dipahami oleh siswa. Menurut Arends (dalam 

Abbas, 2006: 1) agar dapat mewujudkan hal tersebut maka diperlukan adanya guru 

yang efektif yang memiliki atribut seperti: (a) memiliki kualitas personal yang baik; 

(b) berpengetahuan luas; (c) memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar; dan 

(d) mampu melaksanakan refleksi dan pemecahan masalah. 

 

2.1.8 Keterampilan Berbahasa 

Bahasa secara umum dibagi menjadi empat keterampilan. Keterampilan 

berbahasa dalam kurikulum di sekolah mencakup empat segi yaitu: 1) keterampilan 

menyimak/mendengarkan (listening skills); 2) keterampilan berbicara (speaking 

skills); 3) keterampilan membaca (reading skills); 4) keterampilan menulis (writing 

skills), Tarigan (dalam Doyin dan Wagiran 2009:11). 
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Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, merupakan bentuk kompetensi 

berbahasa. Oleh karena itu, keempatnya hanya dapat diperoleh dengan jalan pelatihan 

secara baik dan benar. Semakin sering berlatih dengan benar, akan semakin terampil 

pula dalam berbahasa. Mengingat bahwa bahasa mencerminkan pikiran, melatih 

keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir, Tarigan (dalam 

Doyin dan Wagiran 2009:12 ). 

Pemerolehan keempat keterampilan berbahasa tersebut melalui urutan yang 

teratur. Mula-mula seseorang akan belajar menyimak kemudian disusul dengan 

keterampilan berbicara. Baru pada waktu memasuki usia sekolah seseorang akan 

belajar membaca dan menulis. Keterampilan menyimak dan berbicara didapatkan 

secara alamiah dari proses komunikasi secara tatap muka. Sedangkan keterampilan 

membaca dan menulis didapatkan seseorang dari proses belajar. Keterampilan 

membaca dan menulis digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung atau 

tertulis (Doyin dan Wagiran, 2009:11-12). 

Setiap keterampilan bahasa erat sekali hubungannya dengan tiga keteram-

pilan yang lainnya sehingga disebut catur tunggal (Dawson, [et all] dalam Tarigan, 

1980:1). Sebagai contoh, orang tidak akan dapat berbicara kalau tidak dapat 

menyimak. Demikian pula, orang tidak akan dapat menulis tanpa terlebih dahulu 

dapat membaca. Keterampilan berbicara dan menulis sebagai keterampilan yang 

produktif didukung oleh keterampilan menyimak dan membaca sebagai keterampilan 

yang reseptif. Keterampilan menyimak seseorang akan berkembang dengan baik jika 

didukung oleh keterampilan membaca yang baik pula.  
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2.1.9 Hakikat Keterampilan Membaca 

Kemampuan membaca merupakan tuntutan realitas kehidupan sehari-hari 

manusia. Setiap aspek kehidupan, melibatkan kegiatan membaca. Melalui membaca 

seseorang akan mengetahui banyak hal sehingga akan memperluas wawasannya. 

Namun sampai saat ini para pakar masih bersilang pendapat dalam memberikan 

definisi dan pengertian membaca yang benar-benar akurat. Membaca bukan hanya 

melakukan proses penyandian. Tetapi para pakar setuju bahwa ihwal membaca yang 

sebenarnya adalah pemahaman. Sebab kegiatan membaca yang tidak disertai dengan 

pemahaman bukanlah kegiatan membaca William (dalam Harras 1998:6). 

Sama halnya dengan pendapat di atas, Somadayo (2011:4) memberikan 

pengertian membaca sebagai suatu kegiatan interaktif pembaca untuk memetik serta 

memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahasa tulis. Baik makna yang 

tersurat maupun makna tersirat. 

Syafi’ie (dalam Somadayo 2011:3) menyatakan bahwa sebagai bagian dari 

keterampilan berbahasa, keterampilan membaca mempunyai kedudukan yang sangat 

penting dan strategis karena melalui membaca, orang dapat memahami setiap kata 

yang diutarakan seseorang. Selain itu, melalui membaca seseorang dapat mengetahui 

berbagai peristiwa secara cepat, yang terjadi di tempat lain. 

Klein, dkk (dalam Rahim, 2005:3) mengemukakan bahwa membaca meru-

pakan suatu proses, strategi dan interaktif. Membaca merupakan suatu proses 

dimaksudkan informasi dari teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca 
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mempunyai peranan yang utama dalam membentuk makna. Membaca juga 

merupakan suatu strategi. Pembaca yang efektif menggunakan berbagai strategi 

membaca yang sesuai dengan teks dan konteks dalam rangka mengkonstruk makna 

ketika membaca. Strategi ini bervariasi sesuai dengan jenis teks dan tujuan membaca. 

Membaca merupakan interaktif. Keterlibatan pembaca dengan teks tergantung pada 

konteks. Orang yang senang membaca suatu teks yang bermanfaat, akan menemui 

beberapa tujuan yang ingin dicapainya, teks yang dibaca seseorang harus mudah 

dipahami (readable) sehingga terjadi interaksi antara pembaca dan teks. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat dipahami bahwa membaca 

tidak hanya memahami lambang-lambang bahasa tulis, melainkan berusaha 

memahami informasi yang tersurat maupun tersirat, menerima maupun menolak 

pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh si pengarang. Membaca juga melibatkan 

berbagai aktivitas, mulai dari aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik dan 

metakognitif. Kegiatan membaca yang baik akan mencapai hasil pemahaman yang 

maksimal apa bila pembaca mengeahui tujuan dari kegiatan membaca yang ia 

lakukan.  

 

2.1.10 Tujuan Membaca 

Hasil penelitian ahli menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara  

tujuan membaca dengan penerapan teknik membaca dan tujuan membaca dengan 

hasil pemahaman terhadap bacaan, Nurhadi (2004:10). Artinya tujuan membaca yang 

jelas dapat meningkatkan pemahaman seseorang terhadap bacaan. Karena seseorang 



38 
 

 
 

yang membaca dengan suatu tujuan, akan lebih memahami daripada seseorang yang 

membaca tanpa memiliki tujuan. 

Berikut ini beberapa tujuan membaca menurut Blanton (dalam Rahim 

2005:11): 

1) Kesenangan, seperti membaca novel, komik, majalah untuk mendapatkan hiburan; 

2) Menyempurnakan membaca nyaring, yaitu bertujuan melatih intonasi, artikulasi 

dan penjedaan dalam membaca; 

3) Menggunakan strategi tertentu;  

4) Memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik, yaitu untuk mendapatkan 

informasi baru mengenai topik bacaan tertentu; 

5) Mengaitkan informasi baru dengan infomasi yang telah diketahuinya, yaitu untuk 

menambah pengetahuan dan merekonstruksi pengetahuan seseorang dengan cara 

membaca; 

6) Memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis, yaitu untuk mendapatkan 

informasi untuk  dilaporkan;  

7) Mengkonfirmasikan atau menolak prediksi; 

8) Menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh 

dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang struktur teks; 

9) Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, yaitu berkaitan dengan 

memperoleh informasi tertentu berdasarkan suatu pertanyaan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing orang bisa saja 

memiliki tujuan yang berbeda dalam kegiatan membaca mereka. Tujuan membaca 
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merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam 

membaca. Semakin jelas tujuan seseorang dalam membaca semakin mudah orang 

tersebut dalam memahami isi bacaan. Namun demikian, tidak hanya tujuan yang jelas 

dalam kegiatan membaca yang dapat mempengaruhui kualitas membaca seseorang. 

Lebih dari itu, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan membaca 

seseorang. 

 

2.1.11 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca 

Arnold (dalam Rahim, 2005:16) menjelaskan banyak faktor yang mem-

pengaruhi kemampuan membaca permulaan maupun membaca lanjut (pemahaman) 

antara lain faktor fisiologis, faktor intelektual, faktor lingkungan, dan faktor 

psikologis. 

Sama halnya dengan pendapat di atas Ebel (dalam Harras, 1998: 18-19) 

mengemukakan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kemampuan pema-

haman bacaan yang dapat dicapai oleh siswa dan perkembangan minat bacanya 

tergantung pada faktor-faktor berikut: (1) siswa yang bersangkutan, (2) keluarganya, 

(3) kebudayaanya, dan (4) situasi sekolah. 

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kemampuan membaca terdiri atas dua faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, minat, kecerdasan 

(IQ), kematangan sosial dan emosional. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas 

lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun keluarga, kebudayaan, situasi sekolah, 
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pendidikan dari orang tua, latar belakang keluarga, keadaan sosial ekonomi, 

kematangan sosial dan penyesuaian diri. Dalam kegiatan membaca, setiap orang 

memiliki tujuan masing-masing yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. 

Berdasarkan tujuannya, membaca dibedakan menjadi beberapa jenis. 

2.1.12 Jenis-Jenis Membaca 

Menurut Tarigan (2008:22) ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara 

pembaca saat membaca maka proses membaca dapat dibagi atas: (1) membaca 

nyaring; membaca bersuara, membaca lisan (reading out loud; oral reading; reading 

aloud); dan (2) membaca dalam hati (silent reading). 

2.1.12.1 Membaca Nyaring 

Membaca nyaring merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan 

alat bagi guru, siswa atau pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar 

untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran dan perasaan seseorang 

pengarang (Tarigan 2008:22-23). Membaca nyaring merupakan suatu keterampilan 

yang rumit dan kompleks. Pembaca dituntut memiliki pengertian terhadap aksara dan 

sebagainya, kemudian memproduksikan suara yang tepat dan bermakna (Brougton 

dalam Tarigan 2008:23). 

2.1.12.2 Membaca Dalam Hati 

Menurut Dictionary of Reading (dalam Harras 1998:2.6) disebut silent 

reading is reading without saying aloud what is read in silent reading one reads to 

oneself, not other. Membaca dalam hati merupakan membaca tanpa bersuara, 
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membaca untuk dirinya sendiri apa yang dibaca bukan untuk orang lain. Tidak ada 

suara yang keluar sedangkan yang aktif hanya mata dan otak saja. 

Sama halnya dengan pendapat di atas, Harras (1998:2.6) mengungkapkan 

membaca dalam hati tidak mengaktifkan alat ucap, berbisik-bisik atau dengan bibir 

bergerak-gerak, atau memabaca dengan kepala bergerak mengikuti garis bacaan, atau 

membaca dengan menunjuk baris bacaan (kata demi kata) dengan jari, pensil atau alat 

lainnya. Hal-hal semacam itu harus dihilangkan. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

membaca dalam hati merupakan kegiatan membaca tidak bersuara, tanpa mengge-

rakkan alat ucap, juga tanpa pererakan lain. Membaca ini bertujuan untuk mem-

peroleh informasi dan memahami isi bacaan untuk dirinya sendiri. 

Membaca dalam hati dapat dibagi menjadi dua yaitu membaca ekstensif dan 

membaca intensif. Kedua jenis membaca tersebut masing-masing akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) Membaca Ekstensif  

Menurut Tarigan (2008:31) membaca ekstensif berarti membaca secara luas, 

objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. 

Tujuan membaca ekstensif adalah untuk memahami isi yang penting-penting dengan 

cepat dan dengan demikian membaca secara efisien dapat terlaksana. Membaca 

ekstensif meliputi tiga jenis membaca, yakni membaca survey (survey reading), 

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

2) Membaca Intensif 



42 
 

 
 

Dalam Reading of Dictionary (dalam Harras, 1998:2.15) disebutkan bahwa 

membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara 

seksama. Sama dengan pendapat tersebut Brooks (dalam Tarigan, 2008:35) 

mengatakan bahwa membaca intensif adalah studi seksama, telaah teliti, dan 

penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang 

pendek, kira-kira dua sampai empat halaman setiap hari. Kuesioner, latihan pola-pola 

kalimat, latihan kosa kata, telaah kata-kata, dikte dan diskusi umum merupakan 

bagian dan teknik membaca intensif. 

Pendek kata membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan 

secara seksama, teliti dan terperinci. Dalam kegiatan membaca ini aktivitas pemikiran 

dan pemahaman sangat penting diterapkan agar tujuan membaca tercapai. 

Membaca intensif dikelompokkan menjadi dua yaitu membaca telaah isi dan 

membaca telaah bahasa.  Membaca telaah isi meliputi: 1) membaca teliti; 2) 

membaca pemahaman; 3) membaca kritis; 4) dan membaca ide. Sedangkan membaca 

telaah bahasa terdiri atas, membaca bahasa asing dan membaca sastra. (Tarigan, 

2008: 37). 

 

2.1.13 Membaca Pemahaman 

Menurut Rubin (dalam Sumadayo 2011:7), membaca pemahaman adalah 

proses intelektual yang kompleks yang mencakup dua kemampuan utama, yaitu 

penguasaan makna kata dan kemampuan berpikir tentang konsep verbal. Membaca 

pemahaman merupakan suatu proses pemerolehan makna yang secara aktif 
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melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh pembaca serta 

dihubungkan dengan isi bacaan (Somadayo 2011:10). 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa membaca pema-

haman merupakan suatu proses pemerolehan makna yang secara aktif melibatkan 

pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh pembaca serta dihubungkan 

dengan isi bacaan. Pada kegiatan membaca pemahaman pembaca tidak hanya 

melakukan aktivitas visual, namun juga melakukan aktivitas psikologis, seperti 

berpikir dan berpendapat. Merenkonstruksi pengetahuan yang telah didapatkan oleh 

si pembaca. 

Dalam kegiatan membaca pemahaman, masing-masing pembaca memiliki 

tujuan yang berbeda. Tujuan membaca tersebut dapat mempengaruhi kualitas, serta 

keberhasilan seseorang dalam membaca pemahaman. Oleh karena itu, penting bagi 

pembaca pehaman untuk mengetahui atau menentukan tujuan dari kegiatan membaca 

pemahaman yang akan dilakukan. 

2.1.13.1 Tujuan Membaca Pemahaman 

Somadayo (2011:11) mengatakan tujuan utama membaca pemahaman adalah 

memperoleh pemahaman. Membaca pemahaman adalah kegiatan membaca yang 

berusaha memahami isi bacaan teks secara menyeluruh. Seorang dikatakan 

memahami isi bacaan secara baik apabila memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) 

kemampuan menangkap arti kata dan ungkapan yang digunakan penulis; (2) 

kemampuan menangkap makna tersurat dan makna tersirat; dan (3) kemampuan 

membuat simpulan. Semua aspek kemampuan membaca tersebut dapat dimiliki oleh 
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seorang pembaca yang telah memiliki tingkat kemampuan membaca tinggi. Namun 

tingkat pemahamannya tentu saja terbatas. Artinya, mereka belum dapat menangkap 

maksud yang sama dengan yang dimaksud oleh penulis. 

Mulyati (2010:4.6) menjelaskan tujuan dari kegiatan membaca pemahaman 

adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disediakan oleh 

pembaca berdasarkan pada teks bacaan. Namun demikian, kegiatan membaca tidak 

selalu digunakan untuk kepentingan belajar. Membaca pemahaman digunakan untuk 

memperoleh informasi dari hal-hal yang bersifat serius dan mendalam.  

Anderson (dalam Somadayo, 2011:12) menyatakan bahwa membaca pe-

mahaman memiliki tujuan untuk memahami isi bacaan dalam teks. Tujuan tersebut 

antara lain: 

1) Membaca untuk memperoleh rincian-rincian dan fakta-fakta; 

2) Membaca untuk mendapatkan ide pokok; 

3) Membaca untuk mendapatkan urutan organisasi teks; 

4) Membaca untuk mendapatkan kesimpulan; 

5) Membaca untuk mendapatkan klasifikasi; 

6) Membaca untuk membuat perbandingan atau pertentangan. 

 

Nurhadi (2004:10) mengungkapkan bahwa tujuan membaca yang jelas akan 

meningkatkan pemahaman terhadap isi bacaan; semakin jelas tujuan membaca 

seseorang, semakin besar pula kemungkinan ia memperoleh informasi yang 

diperlukan dari buku. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dipahami bahwa tujuan 

membaca pemahaman adalah untuk memahami isi teks baik sebagian atau me-

nyeluruh, baik informasi tersurat maupun yang tersirat pada suatu teks bacaan. 
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Sebelum siswa melakukan kegiatan membaca sebaiknya guru memberikan petunjuk 

terlebihdahulu. Membaca pemahaman itu sendiri dapat dilakukan dengan melalui 

proses dalam membaca pemahaman. Proses membaca pemahaman yang baik akan 

berpengaruh pada keberhasilan pembaca dalam memahami isi bacaan. 

2.1.13.2 Proses Membaca Pemahaman 

Somadayo (2011:35-38) menjelaskan bahwa proses membaca dapat dikla-

sifikasikan sebagai berikut: 1) tahap prabaca; 2) tahap saat baca (during reading); dan 

3) tahap pascabaca. Pada tahap prabaca seseorang dituntut mengaktifkan skemata. 

Skemata adalah latar belakang pengetahuan yang telah dimiliki seseorang tentang 

suatu informasi atau konsep tentang sesuatu. Pengaktifan skemata ini berupa 

pengajuan pertanyaan-pertanyaan tentang topik. Kemudian tahap kedua yaitu tahap 

saat baca. Pada tahap ini seseorang melakukan kegiatan membaca untuk memahami 

isi bacaan dan menemukan informasi yang dibutuhkannya. Selanjutnya tahap ketiga 

yaitu tahap pasca baca. Pada tahap ini terjadi perpaduan informasi baru kedalam 

skemata yang telah dimiliki. 

Menurut Haris dan Sipai (dalam Somadayo, 2011:15-16) mengatakan bahwa 

terdapat empat aspek utama yang mempengaruhi kemampuan membaca pemahaman 

seseorang, yaitu (1) pembaca yang lemah (poor reader), (2) pengalaman tentang 

keberhasilan, (3) anak yang berusaha dengan tidak semangat, dan (4) tidak 

merencanakan kegiatan-kegiatan membaca. 

Secara umun dalam kegiatan membaca seseorang melalui tiga tahap, yaitu 

tahap prabaca, tahap saat baca dan tahap pascabaca. Tahap prabaca merupakan ke-
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giatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum melakukan kegiatan membaca. Pada 

tahap prabaca ini seseorang dituntut membangkitkan pengatahuan dan pengalaman 

yang telah dimiliki untuk proses membaca selanjutnya. 

Tahap saat baca merupakan kegiatan membaca itu sendiri. Dalam kegiatan ini 

pembaca menggunakan berbagai strategi membaca sesuai dengan tujuan membaca 

pemahaman. Tahap yang selanjutnya ialah tahap pascabaca, tahap ini membantu 

seseorang memadukan informasi baru yang dibacanya dengan informasi yang telah 

dimilikinya (Somadayo, 2011:35-38). 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dipahami bahwa proses 

membaca secara umum meliputi proses psikologis, proses sensoris dan proses 

perseptual. Secara hierarki proses membaca melalui tiga tahap yaitu tahap prabaca, 

tahap saat baca dan tahap pascabaca. Pada kegiatan membaca latar belakang, 

pengetahuan yang telah dimiliki dan pengalaman yang telah dimiliki sangat penting 

dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang baru. 

Membaca pemahaman menurut tujuannya dibedakan menjadi empat macam. 

Yaitu pemahaman literal, interpretasi, kritis, dan kreatif. 

2.1.13.3 Jenis-jenis Membaca Pemahaman 

Membaca pemahaman itu sendiri terdiri atas beberapa jenis, diantaranya: (1) 

pemahaman literal, (2) pemahaman interpretasi, (3) pemahaman kritis, dan (4) 

pemahaman kreatif.   
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(1) Pemahaman Literal 

Sumadayo (2011:20-21) menjelaskan bahwa pemahaman literal merupakan 

kemampuan membaca untuk menangkap isi bacaan yang tertera secara tersurat 

(eksplisit). 

Sama dengan pendapat di atas, Harras (1998:2.23) menuturkan bahwa 

membaca literal merupakan kegiatan membaca sebatas mengenal dan menangkap arti 

yang tertera secara tersurat. Membaca literal merupakan kemampuan pembaca 

mengenal dan menangkap bahan bacaan yang tertera secara tersurat (Nurhadi, 

2004:57). 

Untuk membangun pemahaman literal pembaca dapat menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan arahan dengan menggunakan kata tanya yakni: a) siapa, untuk 

menanyakan orang atau tokoh dalam wacana; b) apa, untuk menanyakan barang, 

benda, atau peristiwa; c) kapan, untuk menanyakan waktu terjadi peristiwa; d) 

bagaimana, untuk menanyakan jalannya suatu peristiwa atau proses pencapaian 

sesuatu; dan e) mengapa, untuk menanyakan alasan untuk sesuatu sebagaimana 

disebutkan dalam bacaan. (Somadayo, 2011:20). 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa membaca 

literal merupakan kegiatan membaca yang dilakukan untuk menangkap isi bacaan 

yang tertera secara tersurat (eksplisit). Artinya pembaca mendapatkan informasi 

langsung dari bahan bacaan yang tertera tanpa melalui kegiatan menganalisis dan 

menginterpretasi. 
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(2) Pemahaman Interpretasi 

Menurut Syafi’ie (dalam Somadayo, 2011:21) menuturkan bahwa membaca 

interpretasi adalah pemahaman terhadap apa yang dimaksudkan penulis dalam teks 

bacaan. Pemahaman ini lebih mendalam dibanding pemahaman literal. Pemahaman 

interpretatif meliputi kegiatan-kegiatan penalaran sebagai berikut: (1) menarik kesim-

pulan, (2) membuat generalisasi , (3) memahami hubungan sebab akibat, (4) mem-

buat perbandingan-perbandingan, (5) menemukan hubungan-hubungan baru antara 

fakta-fakta yang disebut dalam bacaan. 

(3) Pemahaman Kritis 

Kemampuan membaca kritis adalah kemampuan pembaca mengolah bahan 

bacaan secara kritis untuk menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna 

tersurat maupun tersirat (Nurhadi, 2004:59). 

Harras (1998:2.30) menjelaskan bahwa membaca kreatif tidak hanya berusaha 

menangkap makna tetapi juga menerapkan hasil bacaannya. Somadayo (2011:24-25) 

menjelaskan bahwa membaca kritis merupakan aktivitas membaca yang melibatkan 

mental untuk mengelola materi yang dibacanya. Aktivitas tersebut meliputi mema-

hami secara kritis, menerapkan secara kritis, menyintesis secara kritis dan meng-

evaluasi secara kritis. 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa  dalam mem-

baca kritis seseorang tidak hanya memahami makna tersurat dan tersirat, tetapi 

mampu memahami, menerapkan, menyintesis dan mengevaluasi secara kritis. 

Sehingga pembaca benar-benar memahami secara keseluruhan. 
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(4) Pemahaman Kreatif 

Tingkatan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang adalah membaca 

kreatif. Dalam kegiatan membaca kreatif ini  pembaca mampu secara kreatif me-

nerapkan hasil membacanya dalam kehidupan sehari-hari, Nurhadi (2004:60). 

Somadayo (2011:25) mengatakan bahwa kemampuan membaca kreatif  

merupakan tingkatan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang. Artinya pem-

baca tidak hanya menangkap makna tersurat (Reading The Lines), dan makna 

antarbaris (Reading Between The Lines),dan makna dibalik baris (Reading Beyond 

The Lines) tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk 

kepentingan sehari-hari. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

membaca kreatif merupakan tindak lanjut yang dilakukan pembaca dan me-

laksanakan pesan yang telah dibacanya dari bahan bacaan yang dibacanya. 

Sedangkan muara atau tujuan akhir dari seluruh jenis kegiatan membaca pemahaman 

adalah agar pembaca mampu memahami maksud atau isi bacaan kemudian  dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pengertian dari 

membaca kreatif. 

Dari keempat jenis membaca pemahaman seperti yang telah disebutkan di 

atas, keempatnya dapat berkembang dengan baik sesuai tujuan masing-masing 

apabila dalam kegiatan membaca menggunakan strategi pembelajarn membaca yang 

tepat. 
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2.1.14 Strategi Pembelajaran 

Menurut Wena (2008:2) strategi pembelajaran adalah cara dan seni untuk 

menggunakan semua sumber belajar dalam upaya membelajarkan siswa, yang 

dikembangkan menurut kaidah-kaidah tertentu sehingga membentuk suatu bidang 

pengetahuan tersendiri. 

Trianto (2007:85) menjelaskan bahwa strategi secara umum mempunyai 

pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai 

sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar-mengajar, strategi bisa 

diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan 

kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Strategi 

adalah upaya dan kiat di dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rahim. 2005:36). 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas strategi dapat disimpulkan sebagai 

suatu cara atau upaya yang dilakukan guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, cara tersebut nampak dalam perencanaan, pelaksanaan maupun 

evaluasi pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran membacapun, guru harus mampu memilih 

dan menerapkan strategi yang tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi di kelas 

beserta karakteristik dan kebutuhan siswa. Strategi yang tepat sangat berpengaruh 

pada keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran membaca di kelas. Dalam 

penelitian ini, peneliti memilih strategi pembelajaran membaca yang disesuaikan 

dengan kondisi siswa, guru, dan lingkungan sekolah. 
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2.1.15 Strategi Pembelajaran Membaca 

Pembelajaran membaca memiliki posisi yang strategis dalam proses belajar-

mengajar di sekolah. Oleh karena itu, guru harus mampu memilih strategi yang tepat 

yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan membacanya. Pada 

dasarnya, strategi pembelajarn membaca merupakan peng-gambaran bagaimana 

pembaca memproses bacaan sehingga ia memperoleh pemahaman terhadap bacaan 

tersebut, Rahim (2005:36). 

Hal lain mengenai strategi pembelajaran membaca diungkapkan oleh Nurhadi 

(dalam Somadayo 2011:64) menyatakan bahwa strategi mengembangkan kemampuan 

membaca seseorang hanya dapat dilakukan melalui proses latihan yang intensif serta 

membiasakan diri membaca dengan cepat. 

Banyak sekali jenis strategi yang dapat guru pilih dalam membelajarkan 

keterampilan membaca pemahaman pada siswanya. Namun, strategi yang dipilih 

harus sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan permasalahan yang guru dan siswa 

hadapi dalam pembelajaran membaca pemahaman. Sebagai contoh, apabila masalah 

yang dihadapi guru dan siswa dalam kegiatan membaca pemahaman adalah kesulitan 

dalam menentukan tujuan membaca maka guru dapat memilih strategi KWL sebagai 

alternatif pemecahan masalah. 

 

2.1.16 Jenis-jenis Strategi Pembelajaran Membaca 

Dalam usaha untuk membelajarkan membaca kepada peserta didik terdapat 

beberapa jenis strategi pembelajaran membaca yang dapat guru pilih sebagai 
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alternatif pemecahan masalah. Pemilihan strategi berkaitan erat dengan faktor-faktor 

yang terlibat dalam kegiatan membaca itu sendiri, yaitu pembaca teks dan konteks. 

Jenis-jenis strategi pembelajaran membaca diantaranya:  

1) strategi bawah-atas, 

2) strategi atas-bawah, 

3) strategi campuran, 

4) strategi interaktif, 

5) strategi KWL, 

6) strategi DRA, 

7) strategi DRTA. 

2.1.16.1 Strategi KWL (Know-Want-Learned) 

Ogle (dalam Rahim, 2005:41) mengatakan strategi KWL (Know-Want-

Learned) merupakan strategi untuk membantu guru menghidupkan latar belakang 

pengetahuan dan minat siswa pada suatu topik. Strategi ini melibatkan tiga langkah 

dasar yang menuntun siswa dalam memberikan suatu jalan tentang apa yang telah 

mereka ketahui, menentukan apa yang ingin mereka ketahui, dan mengingat kembali 

apa yang mereka pelajari dari membaca. 

Rahim (2005:41) menuturkan bahwa strategi KWL memberikan kepada siswa 

tujuan membaca dan memberikan suatu peran aktif siswa sebelum, saat, dan sesudah  

membaca. Strategi ini membantu  siswa memikirkan  informasi baru yang diterima-

nya. Strategi ini juga bisa memperkuat kemampuan siswa mengembangkan 
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pertanyaan tentang berbagai topik. Siswa juga bisa menilai hasil belajar mereka 

sendiri. 

Menurut peneliti, siswa akan lebih mudah untuk memahami isi teks apabila 

telah memiliki skemata yang jelas tentang topik teks yang akan dibaca. Melaui 

strategi KWL siswa dituntun untuk dapat  menghidupkan skemata tentang apa yang 

telah siswa ketahui berkaitan dengan topik dalam teks. Kemudian siswa harus mampu 

menentukan tujuan yang jelas dari kegiatan membaca yang akan dilakukan, dengan 

cara menyusun pertanyaan pada lembar panduan membaca. Selanjutnya, siswa 

diharapkan mampu memahami bacaan yang telah dibaca me-lalui kegiatan membaca 

pemahaman. Tujuan membaca pemahaman siswa dapat dikatakan berhasil apabila 

siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang guru berikan berkaitan dengan 

isi teks. Hal tersebut sesuai dengan permasalahan yang peneliti alami di kelas serta 

sesuai dengan kondisi siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran membaca 

pemahaman pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Rahim (2005:41-42) mengemukakan langkah-langkah strategi  KWL sebagai 

berikut: 

1) Apa yang Saya Ketahui, what I know (K): Merupakan kegiatan curah pendapat 

pengetahuan dan pengalaman sebelumnya tentang topik. Kemudian membangkit-

kan kategori informasi yang dialami dalam membaca ketika sumbang saran 

terjadi dalam diskusi kelas.  

(1) Guru memulainya dengan mengajukan pertanyaan seperti Apa yang kamu 

ketahui tentang...? 
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(2) Guru menuliskan tanggapan siswa di papan tulis, kemudian dilanjutkan diskusi 

dengan pertanyaan berikutnya seperti  Dimana kamu pelajari tentang itu...? atau 

Bagaimana kamu mengetahuinya? 

(3) Siswa menggunakan gagasan dalam diskusi dan berpartisipasi, mereka mencatat 

informasi yang telah  mereka ketahui tentang topik yang sedang dibicarakan. 

(4) Setelah sumbang saran, guru bertanya kepada siswa tentang jenis informasi yang 

sedang disajikan. 

(5) Guru memberikan beberapa contoh kategori informasi yang dikumpulkan saat 

sumbang saran. 

(6) Guru menyuruh siswa memikirkan kemungkinan kategori yang lain yang 

kemudian dicatat siswa. 

(7) Siswa mengemukakan kategori informasi yang dibacanya. 

2) Apa yang Ingin Diketahui, What I want to Learn? (W): Guru menuntun siswa 

menyusun tujuan khusus membaca. Dari minat, rasa ingin tahu, dan ketidak-

jelasan yang ditimbulkan selama langkah pertama, guru memformulasikan 

kembali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa. Pertanyaan yang sudah 

diformulasikan ditulis guru di papan tulis. Kemudian guru berusaha memancing 

pertanyaan-pertnyaan siswa dengan menunjuk ketidak-konsistenan, pertentangan 

informsi dan khususnya menimbulkan gagasan-gagasan. Siswa didorong menulis 

pertanyaan mereka sendiri atau memilih satu pertanyaan di papan tulis. 

Pertanyaan tadi disajikan sebagai tujuan membaca.  
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3) Apa yang Telah Dipelajari, What I have Learned (L): Kegiatan ini merupakan 

tindak lanjut untuk menentukan, memperluas, dan menemukan seperangkat 

tujuan membaca. Sesudah itu, siswa mencatat informasi yang telah mereka pela-

jari, mengidentifikasi sisa pertanyaan yang belum terjawab. Dalam kegiatan ini 

guru membantu siswa mengembangkan perencanaan untuk menginvestasigasi 

pertanyaan-pertanyaan yang tersisa. Dengan cara ini, guru memberikan pene-

kanan pada tujuan membaca untuk memenuhi rasa ingin tahu pribadi siswa, tidak 

hanya sekedar yang disajikan dalam teks. 

Untuk meningkatkan membaca pemahaman, guru seharusnya menyediakan 

lembaran panduan belajar. Lembaran panduan belajar yang dimaksud adalah lem-

baran yang diberikan kepada siswa secara individual atau kelompok untuk membantu 

siswa membaca bahan bacaan dan mengurangi kesukaran memahami bahan bacaan, 

Rahim (2005:42).  

Melalui perbandingan kolom What I want to Know dengan kolom Learned, 

guru dan siswa mendiskusikan dalam diskusi kelas atau memberikan suatu tes, guru 

harus mengidentifikasikan apakah siswa sudah mempelajari informasi yang benar-

benar ingin lebih banyak diketahuinya. Selain itu, guru juga dapat menampilkan 

kegiatan curah pendapat yang dilakukan siswa dan guru di kelas mengenai ide-ide 

atau informasi tentang topik bacaan di depan kelas. Kegiatan ini diharapkan dapat 

memicu semangat dan kreatifitas siswa lain untuk dapat berpartisipasi lebih aktif lagi 

di kelas, karena terdorong oleh keaktifan siswa lain. 
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Berikut contoh tabel panduan belajar siswa membaca dengan strategi KWL 

(Rahim, 2005:43): 

Aku Tahu Aku Ingin Tahu Aku Sudah Tahu 

Gading 

Belalai 

Tubuh  yang besar 

Pemakan 

tumbuhan 

Sangat kuat 

 

1. Apakah  fungsi 

gading bagi 

gajah? 

2. Apakah fungsi 

belalai bagi 

gajah? 

3. Gading merupakan gigi gajah yang 

digunakan sebagai senjata untuk 

melindungi diri dari ancaman. 

4. Belalai adalah moncong panjang yang 

ada pada bibir atas gajah yang 

berfungsi untuk memegang benda dan 

mengambil makanan. 

 

Contoh Teks: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gajah, si Hewan Darat Terbesar 

 Gajah adalah hewan darat terbesar yang masih ada sampai saat ini. Diantara semua 

hewan hanya ikan paus yang mampu menyaingi besarnya gajah. Saat ini, gajah terdapat di 

Afrika, India, Sri Lanka, dan daerah-daerah di sekitar Asia. 

 Gajah adalah hewan tinggi yang bertubuh dan berkepala besar. Kepalanya memiliki 

dua ciri khas, yakni belalai yang panjang dan gading. Belalai tidak lain adalah moncong dan 

bibir atas yang memanjang. Gadingnya merupakan gigi khusus yang memanjang dan digunakan 

sebagai senjata atau alat penggali. 

 Gajah termasuk kelompok mamalia berkuku. Belalai gajah adalah organ yang berotot 

kuat. Belalai ini berfungsi memegang benda. Selain itu, belalai berguna untuk mengisap air. 
Walaupun demikian, belalai itu sebenarnya tidak digunakan untuk minum. Mula-mula, air 

diisap dengan belalainya, kemudian disemprotkan ke dalam mulut gajah. Belalai gajah juga 

berguna untuk memasukkan makanan ke mulut. Dengan menggunakan organ ini, gajah dapat 

leluasa memakan tanaman yang ada di tanah atau ranting-ranting dan cabangcabang lunak dari 

bagian atas pohon. 

 Kadang-kadang, ranting pohon itu demikian tinggi sehingga sulit dijangkau dengan 

belalai. Oleh karena itu, gajah sering mengatasi masalah itu dengan cara merobohkan pohon 

dengan kepalanya. Ketika melawati daerah berhutan, gajah melindungi penunggangnya dari 
ranting dan cabang pohon yang merintangi perjalanan. Selain itu, gajah dapat digunakan untuk 

mengangkut batang pohon atau balok kayu yang besar. 
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2.1.16.2 Pembelajaran Membaca Pemahaman melalui Strategi KWL 

Dalam pembelajaran membaca diperlukan sebuah skemata. Skemata meru-

pakan latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa berupa 

konsep tentang sesuatu, sehingga dalam proses membaca penting sekali menggali 

pengetahuan siswa dan pengalaman siswa untuk memahami konsep yang akan di-

terima selanjutnya. Strategi KWL ini mengacu pada teori skemata yang meng-

hubungkan pengetahuan dan pengalaman siswa dengan informasi baru yang akan 

diperolehnya. Setelah informasi baru diperoleh kemudian dipadukan dengan skemata 

yang telah dimiliki siswa. 

Pada pembelajaran membaca melalui strategi KWL, pada tahap prabaca guru 

membantu siswa menggali pengetahuan dan pengalaman siswa tentang suatu konsep 

yang berkaitan dengan topik, guru mengajukan sejumlah pertanyaan sesuai topik. 

Kemudian siswa menjawab pertanyaan guru dan merumuskan apa yang telah mereka 

ketahui (Know). Selanjutnya guru memformulasikan pertanyaan-pertanyaan kembali 

sebagai rumusan tujuan membaca (Want). Pada tahap saat membaca (during reading) 

siswa berusaha menemukan jawaban dari pertanyaan pada tahap prabaca sesuai 

dengan tujuan membaca dan mengetes ketepatan prediksi mereka. Pada kegiatan ini 

guru memberikan dorongan agar siswa memenuhi rasa ingin tahunya. Selanjutnya 

pada tahap pascabaca siswa mencatat informasi yang telah didapatkan. 

Menurut peneliti seorang siswa dapat dikatakan berhasil dalam membaca 

pemahaman yaitu dengan indikator sebagai berikut: 1) menjawab pertanyaan ber-
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kaitan dengan isi teks; 2) menyatakan pendapat atau perasaan berkaitan dengan isi 

teks; dan 3) menyimpulkan isi teks dalam satu kalimat. 

2.1.16.3 Teori Pembelajaran yang Mendukung Pembelajaran dengan Strategi KWL 

2.1.16.3.1 Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori belajar konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemukan 

dan membangun pengetahuannya sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator dan 

motivator bagi siswa. Hamdani (2010:30) mengatakan bahwa proses dan hasil 

konstruksi pengetahuan yang telah dimiliki seseorang akan menjadi pembatas 

konstruksi pengetahuan yang akan datang. Pengalaman akan fenomena yang baru 

menjadi unsur penting dalam membentuk dan mengembangkan pengetahuan.  

2.1.13.3.2 Teori Perkembangan Kognitif Piaget 

Trianto (2007: 14) mengatakan bahwa perkembangan kognitif sebagian besar 

ditentukan oleh manipulasi dan interaksi aktif anak dengan lingkungan dan 

pengetahuan datang dari tindakan. Menurut teori Piaget setiap individu pada saat 

tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa me-

ngalami empat tingkat perkembangan kognitif. Pola dan tahap perkembangan ter-

sebut bersifat hierarkis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan se-

seorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya. Tahap-

tahap perkembangan kognitif tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Sensorimotor (umur 0-2 tahun) 
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 Pertumbuhan kemampuan anak pada tahap ini diawali dari kegiatan motorik dan 

persepsi yang sederhana dan dilakukan langkah demi langkah. Contoh 

kemampuan yang dilakukan misalnya suka memperhatikan sesuatu lebih lama, 

memperhatikan objek sebagai hal yang tetap, lalu ingin merubah tempatnya. 

2) Tahap Praoperasional (umur 2-7/8 tahun) 

Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau 

bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. 

3) Tahap Operasional Konkret (umur 7 atau 8-11 atau 12 tahun) 

Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan 

aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai dengan adanya reversible dan 

kekekalan. 

4) Tahap Operasional Formal (umur 11 atau 12-18 tahun) 

Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir 

abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir. 

2.1.13.3.3 Teori Belajar Behavioristik 

Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai 

akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar 

merupakan bentuk perubahan perilaku yang dialami siswa dalam hal kemampuannya 

untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus 

dan respon. Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan 

adanya perubahan tingkah laku. 
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Ketiga teori tersebut merupakan teori belajar yang mendasari penerapan 

strategi KWL dalam pembelajaran. Teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa 

siswa harus mampu membangun dan menemukan sendiri pengetahuannya merupakan 

dasar dari kegiatan curah pendapat dalam pembelajaran menggunakan strategi KWL. 

Pada kegiatan curah pendapat, siswa harus mampu menentukan sendiri informasi 

yang telah mereka miliki sebelum membaca, kemudian menyusun tujuan dari 

membaca ke dalam bentuk ramusan pertanyaan. Sedangkan teori kognitif mengatakan 

bahwa perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh manipulasi dan 

interaksi aktif anak dengan lingkungan dan pengetahuan datang dari tindakan. Pada 

tahap what I have learned, siswa harus mampu menghubungkan antara pengalaman 

pribadinya dengan pengetahuan baru yang diperolehnya pascabaca. Siswa yang 

memiliki perkembangan kognitif yang baik, akan mampu menerima informasi baru 

dengan baik pula. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku 

sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Sesuai dengan teori 

behavioristik, dengan penerapan strategi KWL siswa dapat belajar dari pengalaman 

dan pengetahuan yang telah dimilik sebelumnya, untuk dihubungkan dengan 

informasi baru yang didapat. Akibatnya siswa akan lebih menghargai pengalaman 

dan pengetahuan yang baru mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari.  

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian tentang strategi membaca KWL sebelumnya pernah dilakukan oleh 

Maulidah (2011), dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Ke-mampuan 



61 
 

 
 

Membaca Pemahaman melalui Strategi KWL (Know - Want - Learned) Pada Siswa 

Kelas III MIN Beji Kabupaten Pasuruan. Melalui strategi KWL, penelitian Ucik  

menunjukkan hasil yang positif, yaitu terjadinya peningkatan kemampuan siswa 

dalam memahami suatu bacaan yang ditandai dengan presentase ketuntasan hasil 

membaca pemahaman siswa pada setiap siklus mengalami peningkatan. Hasil 

peningkatan ini terlihat dari hasil membaca pemahaman siswa, keaktifan, minat dan 

motivasi pada pada setiap siklus. Pada pembelajaran siklus I pertemuan pertama 

ketuntasan belajar meningkat mencapai 67,7%.  Pada pembelajaran siklus II secara 

klasikal mencapai ketuntasan belajar mencapai 93,5%. Simpulan penelitian ini adalah 

aktivitas siswa, aktivitas guru, dan pemahaman siswa tentang isi bacaan dapat 

ditingkatkan dengan menggunakan strategi membaca KWL. 

Cahyaningtyas (2011) berjudul Penerapan Strategi KWL (Know, Want, And 

Learn) Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Pada Siswa Kelas 

III SDN Banjarsengon 02 Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2011/2012. Hasil 

penelitiannya menunjukkan hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Pada tahap 

prasiklus nilai rata-rata siswa 51,9 pada siklus I setelah diterapkan strategi KWL 

terjadi peningkatan hasil belajar, nilai rata-rata siswa 67,5 dan pada siklus II nilai 

rata-rata siswa 84,3. 

Kedua penelitian di atas menunjukkan bahwa dengan menerapkan strategi 

KWL dapat memperoleh hasil yang positif. Kajian empiris tersebut merupakan 

pendukung bagi peneliti bahwa penerapan strategi KWL dapat meningkatkan 
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keterampilan mengajar guru, aktivitas siswa, dan keterampilan membaca pemahaman 

pada siswa kelas V-A SDN Sekaran 01. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Pembelajaran membaca yang terjadi di kelas V-A SDN Sekaran 01 Sema-rang 

masih belum optimal. Pada saat mengajar guru belum menggunakan strategi 

membaca yang tepat. Sehingga siswa belum mampu mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan strategi KWL peneliti berharap dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca pemahaman. Bagan kerangka 

berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru belum menggunakan strategi yang variatif 

dalam pembelajaran membaca pemahaman. 

2. Siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran 

membaca. 

3. Hasil belajar siswa kurang, sebagian besar siswa 

memperoleh skor di bawah KKM. 

 

 

Kondisi 

Awal 

Dilaksanakan dengan langkah-langkah pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran KWL. Langkah pembelajaran: 

1. Guru menghidupkan latar belakang pengetahuan siswa dan 

minat siswa pada suatu topik (know). 

2. Siswa menyusun tujuan khusus dari kegiatan membaca (want). 

3. Siswa menuliskan pengetahuan yang diperoleh pascabaca 

(learn). 

Tindakan 

Kondisi 

Akhir 

1. Guru menggunakan strategi membaca KWL, sesuai dengan 

permasalahan di kelas. 

2. Aktivitas membaca siswa dan keterampilan guru dalam 

pembelajaran di kelas meningkat. 

3. Hasil belajar siswa meningkat, nilai siswa mencapai KKM 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan analisis teoretis, kajian empiris, dan kerangka berpikir di atas, 

maka dalam penelitian ini dapat diajukan rumusan hipotesis tindakan sebagai berikut: 

melalui strategi membaca KWL dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

pembelajaran, aktivitas siswa, serta keterampilan  membaca pemahaman pada siswa 

kelas V-A SDN Sekaran 01. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Menurut Arikunto (2009:16) PTK merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan yang diberikan guru terhadap siswa yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Penelitian tindakan 

kelas ini terdiri atas empat tahapan yaitu: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) 

pengamatan atau observasi; dan (4) refleksi. 

 

3.1.1 Tahap Perencanaan 

Dalam tahap ini peneliti bersama kolaborator menjelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. 

Pada tahap perencanaan peneliti menetukan fokus peristiwa yang mendapatkan 

perhatian khusus untuk diamti kemudian membuat sebuah instrument pengamatan 

untuk merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. Menurut Arikunto, 

dkk (2008:17) secara rinci tahapan perencanaan terdiri dari kegiatan sebagai berikut: 

1) Mencermati silabus pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas V SD SK 7. 

Memahami teks dengan membaca sekilas, dan KD 7.3. Menyimpulkan isi cerita 

anak dalam beberapa kalimat; 
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2) Menelaah materi pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada keterampilan 

membaca pemahaman serta menelaah indikator bersama tim kolaborasi; 

3) Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran menggunakan strategi KWL; 

4) Menyiapkan sumber belajar yang akan digunakan; 

5) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa; 

6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, guru dan 

angket. 

 

3.1.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Skenario atau rancangan tindakan yang akan dilakukan hendaknya dijabarkan 

serinci mungkin secara tertulis. Rincian tindakan itu menjelaskan 1) langkah demi 

langkah kegiatan yang akan dilakukan; 2) kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh 

guru; 3) kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh siswa; 4) rincian tentang jenis 

media pembelajaran yang akan digunakan dan cara menggunakannya; 5) jenis 

instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data/pengamatan disertai dengan 

penjelasan rinci bagaimana menggunakannya (Arikunto dkk, 2009: 77). 

Pelaksanaan tindakan penelitian ini direncanakan dalam tiga siklus. Siklus 

pertama dilaksanakan untuk membahas kemampuan siswa dalam memahami teks 

dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan membaca cerita anak berdasarkan 

Standar Kompetensi. Materi yang guru sampaikan pada siklus pertama adalah 
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mengetahui jenis paragraf berdasarkan letak kalimatnya. Pada siklus kedua,  guru 

menyampaikan materi mengenai cara menemukan kalimat utama dalam suatu 

paragraf. Pada siklus ketiga, siswa memperoleh materi mengenai cara menyimpulkan 

isi cerita anak.  

  

3.1.3 Tahap Observasi 

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2009;30). Pada 

tahap ini peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang dan 

diperlukan dan terjadi selama tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan 

dengan format observasi yang telah disusun, termasuk juga pengamatan secara cermat 

pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu serta dampaknya terhadap proses 

dan hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan dapat berupa kuantitatif dan 

kualitatif.  Instrumen yang umum dipakai adalah soal kuis, soal tes, rubrik, lembar 

observasi, dan data catatan lapangan yang dipakai secara objektif yang tidak dapat 

terekam melalui lembar observasi, seperti aktivitas siswa selama pemberian tindakan 

berlangsung dan reaksi mereka. 

 

3.1.4 Tahap Refleksi  

Menurut Poerwanti (2008: 5- 45) refleksi adalah perenungan kembali atas apa 

yang telah dilakukan untuk dijadikan cermin atau pedoman perbaikan bagi aktivitas 

selanjutnya.Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan  
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yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan 

evaluasi untuk menyempurnakan tindakan berikutnya. 

Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil 

pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat maslah dari proses refleksi 

maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklusnya  berikutnya yang meliputi 

kegiatan: perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga 

permasalahan dapat teratasi, Arikunto, dkk (2008:19). 

Dalam penelitian ini, setelah peneliti mengaji proses pembelajaran yakni 

keterampilan guru dan aktivitas siswa, serta keterampilan siswa dalam membaca 

pemahaman, tim kolaborasi berusaha merenungkan apakah siswa sudah dapat 

mencapai indikator yang telah ditetapkan pada siklus pertama, mengkaji ke-

kurangan/kelemahan dan membuat daftar permasalahan yang ada pada siklus 

pertama, kemudian membuat rencana perbaikan untuk tindak lanjut siklus berikutnya 

bersama dengan tim kolaborasi. 

 

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

3.2.1 Siklus I 

Pelaksanaan siklus I terdiri atas 4 tahap, yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksa-

naan tindakan, 3) observasi, dan 4) refleksi. 

3.2.1.1 Perencanaan Siklus I 

Langkah yang peneliti lakukan pada tahap ini adalah: 
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1) Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD;  

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan, yaitu membaca pemahaman; 

3) Menyiapkan sumber pembelajaran berupa buku paket, materi ajar, majalah dan 

media pembelajaran berupa gambar lautan; 

4) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) sebagai alat evaluasi siswa; 

5) Menyiapakan lembar observasi dan instrumen yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama terdiri atas satu pertemuan, 

meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir, dengan rincian sebagai 

berikut: 

1) Prakegiatan: 

(1) Guru melakukan pengkondisian kelas; 

(2) Mempersiapkan media serta sumber belajar; 

(3) Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam, kemudian berdoa dan 

dilanjutkan dengan presensi. 

2) Kegiatan Awal: 

(1) Guru melakukan apersepsi. Apersepsi yang dilakukan seperti bertanya 

kepada siswa, pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi yang akan 
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dipelajari. Misalnya menanyakan tentang buku apa yang sering dibaca siswa 

dsb; 

(2) Guru memberikan motivasi kepada siswa. Motivasi dapat dilakukan dengan 

bervariasi sesuai kebutuhan seperti menyanyikan lagu yang dikarang oleh 

guru, menampilkan yel-yel, dan bermacam-macam tepuk; 

(3) Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. 

3) Kegiatan inti: 

(1) Eksplorasi: 

1. Siswa menyebutkan bahan-bahan bacaan yang sering dibaca; 

2. Siswa menyebutkan manfaat membaca menurut mereka dan bagaimana 

cara siswa memahami isi bacaan; 

3. Siswa menyebutkan bacaan yang butuh pemahaman tinggi bagi mereka; 

4. Siswa menyebutkan cara membaca yang membuat mereka lebih paham. 

(2) Elaborasi: 

1. siswa membentuk kelompok yang terdiri atas dua orang. Setiap ke-

lompok mendapatkan selembar panduan membaca; 

2. siswa berdiskusi dengan temannya dan menulis apa yang telah mereka 

ketahui berkaitan dengan topik dalam teks (K); 

3. siswa melakukan curah pendapat dan menuliskannya di papan tulis; 

4. guru membimbing siswa menyusun tujuan khusus  membaca dari minat 

dan rasa ingin tahu siswa (W); 
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5. Setelah merumuskan tujuan membaca dan mencatat hal-hal yang ingin 

diketahui siswa, kemudian siswa melakukan membaca dalam hati dan 

menemukan informasi baru. Informasi-informasi baru tersebut kemudian 

dimasukkan kedalam lembar panduan membaca dan dipadukan dengan 

rumusan tujuan membaca (L). 

(3) Konfirmasi: 

1. guru memberikan umpan balik positif dan penguatan bagi siswa;  

2. memfasilitasi siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas; 

3. siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran; 

4. guru melakukan refleksi terhadap jalannya pembelajaran. 

(4) Penutup: 

1. guru melakukan evaluasi dengan bentuk tes tertulis; 

guru menyampaikan topik materi pada pertemuan berikutnya. 

3.2.1.3 Observasi 

Tahap  observasi  dilakukan  dengan mengamati  proses  pembelajaran. 

Aspek-aspek yang diamati meliputi: 

1) Melakukan  pengamatan terhadap keterampilan guru  dalam  mengelola kelas 

sesuai sintak strategi KWL dalam pembelajaran Bahasa Indonesia aspek 

membaca pemahaman; 

2) Melakukan  pengamatan  aktivitas  siswa  dalam  melakukan pemecahan ma-

salah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia aspek membaca pemahaman; 
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3) Melakukan pengamatan terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa 

setelah menggunakan strategi KWL. 

3.2.1.4 Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, peneliti bersama 

kolaborator: 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama mengenai membaca 

pemahaman; 

2) Mengaji  pelaksanaan  pembelajaran  dan  efek  tindakan  pada  siklus pertama; 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada pembelajaran membaca 

pemahaman;  

4) Merencanakan  perencanaan  tindak  lanjut  untuk  siklus  kedua  dengan 

mengacu pada hasil siklus pertama; 

5) Merencanakan perbaikan dengan menambahkan media kertas warna untuk 

meningkatkan hasil belajar siklus kedua. 

 

3.2.2 Siklus II 

Pelaksanaan siklus II terdiri atas 4 tahap, yaitu: 1) perencanaan, 2) pelak-

sanaan tindakan, 3) observasi, dan 4) refleksi. 

3.2.2.1 Perencanaan Siklus II 

Langkah yang peneliti lakukan pada tahap ini adalah: 

1) Mencermati hasil pembelajaran siklus I dan alternatif pemecahan masalah yang 

dihadapi pada siklus I; 
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2) Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD;  

3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan, yaitu cara menemukan kalimat utama dalam paragraf; 

4) Menyiapkan sumber pembelajaran dan media pembelajaran; 

5) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) sebagai alat evaluasi siswa; 

6) Terakhir menyiapakan lembar observasi dan instrumen yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus kedua terdiri atas satu pertemuan. Sintaks 

kegiatan pembelajaran sama dengan siklus satu, tetapi dalam siklus kedua ini 

peneliti memperbaiki kekurangan yang ada pada siklus pertama. 

1) Kegiatan awal: 

(1) Guru melakukan apersepsi dan motivasi yang lebih menarik; 

(2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran materi membaca. 

2) Kegiatan inti: 

(1) Eksplorasi: 

1. Guru menggali pengetahuan siswa yang telah dimiliki dengan mem-

berikan beberapa pertanyaan mengenai topik yang akan dipelajari; 

2. Guru menunjukkan beberapa gambar yang berkaitan dengan topik; 

3. Siswa memberikan pendapat dan mengemukakan hal-hal yang telah 

diketahui tentang gambar tersebut; 
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(2) Elaborasi: 

1. Guru menjelaskan kegiatan membaca yang akan dilaksanakan; 

2. Siswa mendapatkan lembar panduan membaca; 

3. Guru memulainya dengan mengajukan pertanyaan seperti Apa yang kamu 

ketahui tentang teks di bawah ini? Dimana kamu pelajari tentang itu? 

Bagaimana kamu mengetahuinya?; 

4. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan guru dan menuliskan jawa-

bannya dilembar panduan membaca; 

5. Beberapa siswa menuliskan jawabannya di papan curah pendapat (K); 

6. Siswa menuliskan hal-hal yang telah diketahui berkaitan dengan topik; 

7. Siswa menentukan hal-hal yang ingin diketahuinya sebagai rumusan 

membaca (W); 

8. Setelah rumusan membaca disusun, siswa melaksanakan kegiatan 

membaca pemahaman; 

9. Kemudian siswa mencatat informasi-informasi yang yang didapatkannya 

dalam lembar panduan membaca serta memadukan dengan rumusan 

tujuan membaca yang telah ditentukan (L). 

(3) Konfirmasi: 

1. Guru memberikan umpan balik positif untuk keberhasilan siswa; 

2. Guru memfasilitasi siswa untuk  menyelesaikan masalah yang belum 

jelas; 

3. Guru memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran; 
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4. Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran; 

(4) Penutup: 

1. Guru melakukan evaluasi dengan bentuk tes tertulis; 

Guru menyampaikan topik materi pada pertemuan berikutnya. 

3.2.2.3 Observasi 

Tahap  observasi  dilakukan  dengan mengamati  proses  pembelajaran. 

Aspek-aspek yang diamati meliputi: 

1) Melakukan  pengamatan terhadap keterampilan guru  dalam  mengelola kelas 

sesuai sintaks strategi KWL dalam pembelajaran Bahasa Indonesia aspek 

membaca pemahaman; 

2) Melakukan  pengamatan  aktivitas  siswa  dalam  melakukan pemecahan ma-

salah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia aspek membaca pemahaman; 

3) Melakukan  pengamatan terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa 

setelah menggunakan strategi KWL. 

3.2.2.4 Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, peneliti bersama 

kolaborator: 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua mengenai membaca 

pemahaman; 

2) Mengaji  pelaksanaan  pembelajaran  dan  efek  tindakan  pada  siklus II; 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada pembelajaran membaca 

pemahaman;  
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4) Merencanakan  perencanaan  tindak  lanjut  untuk  siklus  ketiga  dengan me-

ngacu pada hasil siklus kedua; 

5) Merencanakan perbaikan dengan menambahkan reward  yang menarik dan 

berkesan bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar siklus ketiga. 

 

3.2.3 Siklus III 

Pelaksanaan siklus III terdiri atas 4 tahap, yaitu: 1) perencanaan, 2) pelak-

sanaan tindakan, 3) observasi, dan 4) refleksi. 

3.2.3.1 Perencanaan Siklus III 

Langkah yang peneliti lakukan pada tahap ini adalah: 

1) Mencermati hasil pembelajaran siklus II dan alternatif pemecahan masalah yang 

dihadapi pada siklus II; 

2) Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) serta 

menetapkan indikator mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD;  

3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan, yaitu cara menarik kesimpulan suatu paragraf; 

4) Menyiapkan sumber pembelajaran dan media pembelajaran; 

5) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) sebagai alat evaluasi siswa; 

6) Menyiapakan lembar observasi dan instrumen yang akan digunakan dalam 

penelitian. 
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3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus III terdiri atas satu pertemuan. Sintaks 

kegiatan pembelajaran sama dengan siklus II, tetapi dalam siklus III ini peneliti 

memperbaiki kekurangan yang ada pada siklus II. 

1) Kegiatan awal: 

(1) Guru melakukan apersepsi dan motivasi yang lebih menarik; 

(2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran materi membaca. 

2) Kegiatan inti: 

(1) Eksplorasi: 

1. Guru menggali pengetahuan siswa yang telah dimiliki dengan mem-

berikan beberapa pertanyaan mengenai topik yang akan dipelajari; 

2. guru menunjukkan beberapa gambar yang berkaitan dengan topik; 

3. siswa memberikan pendapat dan mengemukakan hal-hal yang telah 

diketahui tentang gambar tersebut; 

(2) Elaborasi: 

1. Guru menjelaskan kegiatan membaca yang akan dilaksanakan; 

2. Siswa mendapatkan lembar panduan membaca; 

3. Guru memulainya dengan mengajukan pertanyaan seperti Apa yang 

kamu ketahui tentang teks di bawah ini? Dimana kamu pelajari tentang 

itu? Bagaimana kamu mengetahuinya?; 

4. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan guru dan menuliskan 

jawabannya dilembar panduan membaca; 
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5. Beberapa siswa menuliskan jawabannya dipapan sumbang saran (K); 

6. Siswa menuliskan hal-hal yang telah diketahui berkaitan dengan topik; 

7. Siswa menentukan hal-hal yang ingin diketahuinya sebagai rumusan 

membaca (W); 

8. Setelah rumusan membaca disusun, siswa melaksanakan kegiatan 

membaca pemahaman; 

9. Kemudian siswa mencatat informasi-informasi yang yang didapat-

kannya dalam lembar panduan membaca serta memadukan dengan 

rumusan tujuan membaca yang telah ditentukan (L). 

(3) Konfirmasi: 

1. Guru memberikan umpan balik positif untuk keberhasilan siswa; 

2. Guru memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum 

jelas; 

3. Guru memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran; 

4. Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran. 

(4) Penutup: 

1. Guru melakukan evaluasi dengan bentuk tes tertulis; 

2. Guru menyampaikan topik materi pada pertemuan berikutnya. 

3.2.3.3 Observasi 

Tahap  observasi  dilakukan  dengan mengamati  proses  pembelajaran. 

Aspek-aspek yang diamati meliputi: 
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1) Melakukan  pengamatan terhadap keterampilan guru  dalam  mengelola kelas 

sesuai sintak strategi KWL dalam pembelajaran Bahasa Indonesia aspek 

membaca pemahaman; 

2) Melakukan  pengamatan  aktivitas  siswa  dalam  melakukan pemecahan ma-

salah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia aspek membaca pemahaman; 

3) Melakukan pengamatan terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa 

setelah menggunakan strategi KWL dengan media yang menarik dan 

memberikan reward kepada siswa yang aktif. 

3.2.3.4 Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, peneliti bersama 

kolaborator: 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus ketiga mengenai membaca 

pemahaman; 

2) Mengkaji  pelaksanaan  pembelajaran  dan  efek  tindakan  pada  siklus III; 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada pembelajaran membaca 

pemahaman;  

4) Menyusun laporan jika indikator keberhasilan telah tercapai. 

 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V-A SDN Sekaran 01 sebanyak 

25 siswa yang terdiri atas 13 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. 
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3.4 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dari penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

1) Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran membaca pemahaman dengan 

menggunakan strategi KWL; 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman  dengan menggunakan 

strategi KWL; 

3) Keterampilan membaca pemahaman siswa dengan menggunakan strategi KWL. 

 

3.5 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

Pada subbab ini berisi tentang sumber data, jenis data, dan teknik pe-

ngumpulan data, yang akan dijabarkan sebagai berikut: 

 

3.5.1 Sumber Data 

1) Siswa: Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi secara sistematik 

selama pelaksanaan siklus pertama  sampai siklus ketiga. Data dari siswa ini 

berupa hasil evaluasi dan hasil wawancara guru  dan pengamat (observer). 

2) Guru: Sumber data guru berasal dari lembar observasi aktivitas guru oleh 

obsever. 

3) Data Dokumen: Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes, hasil 

pengamatan, catatan lapangan selama proses pembelajaran, hasil foto dan video. 
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4) Catatan Lapangan: Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari 

catatan selama proses pembelajaran yang diberikan oleh rekan kolaborator pada 

saat mengamati pembelajaran di kelas. 

 

3.5.2 Jenis Data  

Data hasil penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1) Data Kuantitatif merupakan data dalam bentuk hasil belajar yang berupa 

peningkatan nilai Bahasa Indonesia, yang ditunjukkan dengan data peningkatan 

keterampilan membaca pemahaman. 

2) Data Kualitatif: Data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi 

gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman terhadap suatu mata 

pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap metode belajar yang 

baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam 

belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar dan sejenisnya, dapat dinalisis secara 

kualitatif (Arikunto, dkk, 2009: 132). 

 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 

teknik tes dan nontes. 

3.5.3.1 Teknik Tes 
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Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki individu atau kelompok (Arikunto, 2002:127).  

Metode tes dalam penilitian ini digunakan untuk mengukur pemahaman siswa 

tentang isi bacaan. Tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes tertulis dengan 

bentuk 5 buah soal pilihan ganda, dan 5 soal uraian pada setiap siklus. Pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam lembar evaluasi, guru susun supaya dapat mengukur 

tingkat pemahaman siswa terhadap isi bacaan yang telah dibaca. 

3.5.3.2 Teknik Nontes 

Terdapat lima teknik nontes yang peneliti gunakan dalam PTK ini, dian-

taranya: 1) observasi, 2) dokumentasi, 3) angket, 4) wawancara, dan 5) catatan la-

pangan. 

3.5.3.2.1 Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan alat penilaian yang digunakan untuk 

mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat 

diamati (Sudjana, 2009:84). Observasi atau disebut juga pengamatan meliputi 

kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh 

indera (Arikunto, 2002:133). Observasi dilakukan untuk mengkaji perilaku kelas, 

interaksi antara siswa dan guru, dan faktor-faktor yang dapat diamati (observable) 

lainnya, terutama keterampilan/kecakapan sosial (Poerwanti, dkk, 2008:3.19). 

Metode observasi dalam penelitian ini berisi catatan yang menggambarkan 

bagaimana akivitas siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman dengan 
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menerapkan strategi membaca KWL. Melalui kegiatan pengamatan dapat diketahui 

bagaimana sikap dan perilaku siswa, kegiatan yang dilakukannya, tingkat partisipasi 

dalam suatu kegiatan, proses kegiatan yang dilakukannya, kemampuan, bahkan, hasil 

yang diperoleh dari kegiatannya. Observasi harus dilakukan pada saat kegiatan 

berlangsung (Sudjana, 2009: 84-85). 

3.5.3.2.2 Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan lapangan, transkrip, buku surat notulen rapat, surat kabar, majalah, 

prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002: 206). Metode dokumentasi 

digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi. Dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa daftar kelompok siswa dan daftar nilai siswa. 

Untuk memperkuat data tentang aktivitas belajar siswa dan keterampilan guru dalam 

mengajar maka digunakan dokumen berupa foto dan video yang merekam proses 

terjadinya belajar mengajar. 

3.5.3.2.3 Kuesioner (angket) 

Menurut Sudjana (2009:72) kuesioner/angket sebagai alat pengumpul data 

umunya terdiri atas serangkaian pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk mengumpulkan informasi yang peneliti kehendaki. Kuesioner digunakan dalam 

kegiatan pengajaran bertujuan untuk (a) memperoleh data mengenai latar belakang 

siswa sebagai bahan dalam menganalisis tinkah lakubhasil dan proses belajarnya, (b) 

untuk memperoleh data mengenai hasil belajar yang dicapainya dan proses belajar 
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yang ditempuhnya, (c) untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menyususn 

kurikulum dan program belajar mengajar. 

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa angket adalah suatu alat 

pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada 

subjek untuk mendapatkan jawaban secara tertulis juga. Dalam penelitian ini angket 

dibagikan kepada siswa untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran 

menggunakan strategi KWL. Hasil angket dapat menunjukkan minat dan mitivasi 

siswa pada saat mengikuti pembelajaran. 

3.5.3.2.4 Wawancara 

Wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam bentuk sejumlah pertanyaan yang diajukan secara lisan oleh pewawancara 

kepada responden, dan pertanyaan tersebut dijawab secara lisan (Hamzah B. Uno, 

2009: 74). Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab lisan untuk memeroleh 

bahan atau informasi yang dilaksanakan secara sepihak, berhadapaan muka, dan 

dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan (Poerwanti dkk, 2008:5.16). 

Wawancara pada penelitian ini dimanfaatnkan untuk memperoleh informasi 

mengenai data tentang keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

membaca pemahaman melalui strategi KWL. Alat pengumpul data yang digunakan 

berupa daftar pertanyaan wawancara. 

3.5.3.2.5 Catatan Lapangan 

Menurut Moloeng ( 2005:153) catatan lapangan merupakan catatan tertulis 

mengenai apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka, 
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pengumpulan data dan releksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan 

lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam penelitian dan 

sebagai acuan bagi guru dalam melakukan refleksi. 

Catatan lapangan dalam PTK ini dilaksanakan selama proses pembelajaran 

berupa data keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan siswa dalam 

membaca pemahaman yang diberikan oleh kolaborator kepada peneliti. 

 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam PTK ini adalah: 

 

3.6.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa yang dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata dan 

penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk persentase. 

Analisis tingkat keberhasilan atau persentase ketuntasan belajar siswa setelah 

pembelajaran berlangsung pada setiap siklusnya dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

3.6.1.1 Data Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa 

Poerwanti,  dkk. (2008:6.17) menyebutkan bahwa cara penskoran 

terhadap  tes adalah sebagai berikut: 

𝒏 =
𝑩

𝑺𝒕
× 𝟏𝟎𝟎 (skala 0-100) 
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Keterangan : 

n  = nilai  

B = skor yang diperoleh 

St = skor maksimal 

Pedoman penskoran di atas digunakan untuk mencari skor soal pilihan ganda 

dan soal uraian. 

3.6.1.2 Data Nilai Rata-rata Belajar Siswa 

X = 
 𝑥

 𝑁
 x 100% 

Keterangan  :  

X    : nilai rata-rata 

 𝑥  : jumlah semua nilai siswa 

 𝑁 : jumlah siswa 

(Aqib, 2010: 40) 

3.6.1.3 Median 

 

 

Keterangan : 

Bb = batas bawah kelas interval yang mengadung Me 

fm = frekuensi kelas interval yang mengandung Me 

F = frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung Me 

(Herrhyanto, 2007: 4.21) 

𝑀𝑒 = 𝐵𝑏 + 𝑝 

𝑛
2 − 𝐹

𝑓𝑚
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3.6.1.4 Modus 

 

 

 

Keterangan : 

Bb = batas bawah kelas interval yang mengadung modus 

b1 = selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya 

b2 = selisih frekuensi yang mengadung modus dengan frekuensi sesudahnya 

p = panjang kelas interval 

(Herrhyanto, 2007: 4.19) 

3.6.1.5 Data Ketuntasan Belajar Siswa  

𝑭 =
𝒇𝒊

 𝒇
× 𝟏𝟎𝟎% 

 

Keterangan :  

P : persentase 

   (Aqib, 2010: 41) 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan kedalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria 

sebagai berikut: 

 

𝑀𝑜 = 𝐵𝑏 + 𝑝  
𝑏1

𝑏1 + 𝑏2
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Ketuntasan 

Individu 

Ketuntasan 

Klasikal 

Kualifikasi 

≥65 ≥80% Tuntas 

<65 <80% Tidak tuntas 

Table 3.1. KKM Membaca Kelas V SDN Sekaran 01 Tahun 2012/2013 

 

3.6.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi terhadap aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada aspek membaca 

pemahaman menggunakan strategi KWL, hasil catatan lapangan, hasil wawancara, 

dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Poerwanti (2008:1.9) menerangkan 

cara untuk mengolah data skor sebagai berikut : 

1) menentukan skor terendah, 

2) menentukan skor tertinggi, 

3) mencari median, 

4) membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang). 

Jika:  R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor (T-R)+1 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
2

4
 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 
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Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
1

4 
 ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 = 

1

4 
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
1

4
 (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 = 

3

4 
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q4= kuartil keempat = T (skor tertinggi) 

Maka akan didapat: 

Skala penilaian Kategori penilaian 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 

 

Berdasarkan perhitungan, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai 

untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Sedangkan untuk tingkatan nilai pada aktivitas siswa sebagai berikut: 

Kriteria Ketuntasan Kategori Nilai 

46≤ skor ≤ 56 Sangat baik A 

35 ≤ skor < 46 Baik B 

24  ≤ skor < 35 Cukup C 

14 skor < 24 Kurang D 
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3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penerapan strategi membaca KWL diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa tentang isi bacaan pada siswa kelas V-A SDN Sekaran 01 dengan 

indikator sebagai berikut: 

1) Keterampilan guru kelas V-A SDN Sekaran 01 Kota Semarang dalam 

pembelajaran membaca pemahaman menggunakan strategi membaca KWL 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik; 

2) Aktivitas siswa kelas V-A SDN Sekaran 01 Semarang dalam pembelajaran 

membaca pemahaman dengan penerapan strategi KWL meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik; 

3) Pemahaman siswa tentang isi bacaan melalui strategi membaca pada kelas V-A 

SDN Sekaran 01 mengalami peningkatan dengan kriteria sebesar 80% dengan 

kriteria ketuntasan individu ≥65. 

 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori Nilai 

26,5≤ skor ≤ 32 Sangat baik A 

20≤ skor < 26,5 Baik B 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup C 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang D 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Pelaksanaan tindakan penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, dengan 

masing-masing siklus terdiri atas satu pertemuan. Strategi KWL yang peneliti gu-

nakan dalam penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas 

siswa, dan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas V-A SDN Sekaran 01. 

Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan pada saat pembelajaran berlangsung 

yang meliputi pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa, hasil wawancara, 

angket, dan catatan lapangan. Data kuantitatif yang berupa hasil belajar siswa di-

peroleh dari evaluasi yang dilaksanakan di akhir pertemuan pada setiap siklus untuk 

mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap pokok bahasan memahami isi bacaan. 

Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas ketrampilan 

guru, aktivitas siswa, dan keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas V-A 

SDN Sekaran 01. 

 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan  Siklus I 

Deskripsi tentang pelaksanaan siklus I terdiri atas beberapa subbab, dianta-

ranya: 1) Deskripsi observasi pelaksanaan pembelajaran, 2) deskripsi keterampilan 
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membaca siswa siklus I, dan 3) refleksi siklus I. Ketiganya akan peneliti jabarkan 

sebagai berikut: 

4.1.1.1 Deskripsi Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

4.1.1.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil observasi terhadap keterampilan mengajar guru dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan strategi KWL pada siklus I diperoleh 

data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

Keterangan: 46≤ skor ≤ 56 = sangat baik, 35 ≤ skor < 46 = baik, 24  ≤ skor < 35:cukup,  dan 14≤ skor < 

24: kurang 

 

No Indikator Tingkat Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

1. Mengkondisikan kelas   √   2 

2. Mempersiapkan media dan sumber belajar   √  3 

3. Melakukan apersepsi   √  3 

4. Memberikan motivasi dan penghargaan   √  3 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  3 

6. Mengajukan pertanyaan yang 

membangkitkan pengetahuan siswa 

 √   2 

7. Memberikan beberapa contoh informasi    √  3 

8. Menuntun siswa memikirkan tujuan 

khusus membaca 

 √   2 

9. Memancing pertanyaan siswa  √   2 

10 Membimbing individu dalam diskusi  √   2 

11. Membantu memenuhi rasa ingin tahu 

siswa 
 √   2 

12. Memberikan kesimpulan   √  3 

13. Melakukan refleksi   √  3 

14. Memberikan evaluasi  √   2 

Jumlah 0 14 21 0 35 

Rata-rata 2.5 

Kriteria Cukup 
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Berdasarkan tabel yang termuat pada halaman sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa jumlah skor yang dicapai guru dalam pembelajaran melalui strategi KWL pada 

siklus I adalah sebesar 35 dengan kriteria Cukup. Tampak dalam tebel, pada siklus I 

keterampilan guru belum mencapai keberhasilan sesuai indikator yang ditetapkan. 

Adapun deskripsi perolehan skor pada setiap indikator dipaparkan secara rinci 

dalam uraian berikut: 

1) Pengkondisian Kelas 

Skor  yang diperoleh guru pada siklus I adalah 2. Pada siklus I guru telah 

melakukan presensi dan mengecek kehadiran siswa. Sebelum memulai pembelajaran 

guru juga memberikan motivasi (yel-yel dan tepuk fokus) untuk memusatkan 

perhatian siswa namun, dalam pelaksanaan siklus I guru tidak mengatur tempat du-

duk siswa sebelum pembelajaran berlangsung. Selain itu, pembelajaran dilaksanakan 

setelah motivasi tanpa menunggu semua siswa tenang dan siap mengikuti pem-

belajaran di kelas. Sebagian siswa masih gaduh, namun guru tetap memulai 

pembelajaran di kelas. 

2) Mempersiapkan Media dan Sumber Belajar 

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 3. Pada kegiatan pembelajaran 

guru telah menyiapkan media yang besar dan berwarna menarik, selain itu guru juga 

menyiapkan sumber dan media belajar yang sesuai dengan materi yang guru 

sampaikan, LKS untuk dibagikan kepada setiap kelompok telah guru siapkan 

sebelumny namun, dalam siklus I guru belum menggunakan multisumber dalam 

pembelajaran, sehingga performa guru di depan kelas tidak maksimal. 
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3) Melakukan Apersepsi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 3. Kegiatan apersepsi yang 

dilakukan oleh guru telah sesuai dengan materi, penjelasan dan contoh yang diberikan 

mudah dipahami oleh siswa sehingga siswa dapat menanggapi apersepsi yang di-

sampaikan oleh guru namun demikian, pada apersepsi dalam pembelajaran siklus I 

guru tidak memberikan reward yang mampu membangkitkan motivasi bagi siswa 

yang mampu menjawab pertanyaan maupun siswa yang memberikan tanggapan. 

4) Memberikan Motivasi dan Penghargaan 

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 3. Guru sudah memberikan 

motivasi dan reward secara verbal dan gestural. motivasi yang diberikan berupa yel-

yel telah sesuai dengan topic pembelajaran namun, guru belum memberikan reward 

berupa benda yang sesuai dengan topik untuk lebih memotivasi siswa. 

5) Menyampaikan Tujuan Pembelajaran 

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 3. Guru telah menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran disampaikan 

kepada semua siswa secara lisan dengan jelas dan tegas namun demikian, pada siklus 

I guru tidak menuliskan topik pembelajaran di papan tulis, sehingga siswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan dari guru menjadi kesulitan untuk menanggapi penjelasan 

guru berikutnya. Akibatnya proses pembelajaran multiarah yang diharapkan menjadi 

tidak tercapai. 
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6) Mengajukan Pertanyaan yang Membangkitkan Pengetahuan Siswa 

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 2. Guru telah melontarkan 

pertanyaan dan ditanggapi siswa, pertanyaan guru telah membangkitkan pengeta-

huan dan pengalaman siswa namun, pertanyaan belum mencakup (kapan, siapa, 

dimana, dan bagaimana) sehingga pertanyaan guru belum memancing pengetahuan 

siswa lebih lengkap. 

7) Memberikan Beberapa Contoh Informasi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 3. Guru telah memberikan 

contoh sesuai topik, contoh diberikan kepada semua siswa dan contoh sesuai dengan 

pengetahuan dan pengalaman siswa namun, guru tidak menuliskan contoh di papan 

tulis, sehingga siswa yang kurang fokus tidak mampu memahami contoh yang telah 

guru berikan. 

8) Menuntun Siswa Memikirkan Tujuan Membaca 

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 2. Contoh untuk menyusun tu-

juan membaca telah guru sampaikan kepada seluruh siswa berupa rumusan perta-

nyaan yang sesuai dengan isi maupun topik bacaan namun, dalam siklus I guru tidak 

menuntun siswa untuk menentukan tujuan khusus membaca sesuai dengan rasa ingin 

tahu siswa. Selain itu, contoh yang guru berikan tidak guru tulis di papan tulis, se-

hingga siswa kesulitan untuk memahami apa yang telah guru sampaikan secara lisan.  

9) Memancing Pertanyaan Siswa 

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 2. Dalam siklus ini, guru telah 

memancing pertanyaan dengan menunjuk pertentangan informasi dan guru telah 
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memancing pertanyaan yang menimbulkan gagasan siswa namun, pertanyaan tidak 

ditujukan kepada semua siswa, karena hanya beberapa siswa yang menanggapi. 

Dalam pembelajaran pada siklus I, guru juga tidak memancing pertanyaan dengan 

menunjuk ketidakkonsistenan informasi. 

10) Membimbing Individu dalam Diskusi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 2. Guru telah mendekati siswa 

yang tidak fokus dan mengganggu dalam kegiatan diskusi, guru juga memberikan 

tanggapan yang jelas serta lengkap pada siswa yang bertanya namun, guru belum 

membimbing semua siswa dalam kegiatan diskusi secara merata, guru juga tidak 

memberikan reward pada siswa yang aktif dalam diskusi sehingga siswa menjadi 

kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

11) Membantu Memenuhi Rasa Ingin Tahu Siswa  

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 2. Untuk membantu siswa 

memenuhi rasa ingin tahunya guru telah menunjukkan cara yang dapat siswa gunakan 

untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah siswa susun se-

belumnya. Selain itu, guru juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah 

siswa susun jika jawabannya tidak termuat pada bacan namun, pada siklus I guru be-

lum memotivasi siswa untuk lebih bersungguh-sungguh dalam memenuhi rasa ingin 

tahunya. Pendekatan yang dilakukan oleh guru juga tidak merata pada seluruh siswa. 

12) Memberikan Kesimpulan 

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 3. Guru telah menyampai- 
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kan kesimpulan sesuai materi, kesimpulan disampaikan secara urut, dan ditujukan ke-

pada semua siswa namun, kesimpulan yang disampaikan masih kurang jelas, kalimat 

yang digunakan oleh guru tidak udah dipahami oleh siswa, sehingga hanya sebagian 

kecil siswa yang mampu menanggapi kesimpulan yang disampaikan oleh guru. 

13) Melakukan Refleksi  

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 3. Guru telah melakukan re-

fleksi yang ditujukan kepada semua siswa, refleksi disampaikan secara urut sesuai de-

ngan materi yang telah dipelajari, namun, refleksi belum disampaikan secara lengkap. 

14) Memberikan Evaluasi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 2. Guru telah memberikan eva-

luasi mencakup semua indikator dan mengawasi jalannya evaluasi namun, guru tidak 

menyampaikan petunjuk mengerjakan evaluasi dan tidak memberikan evaluasi sesuai 

alokasi waktu yang ditentukan. Akibatnya siswa tidak memiliki pedoman yang jelas 

dalam mengerjakan soal evaluasi. Banyak siswa yang kekurangan waktu untuk me-

ngerjakan soal, sehingga beberapa siswa harus mengumpulkan lembar jawab yang 

belum sepenuhnya terisi. 

4.1.1.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia dengan strategi KWL pada materi memahami isi bacaan yang diperoleh 

dari hasil pengamatan terhadap 25 siswa di kelas V-A SDN Sekaran 01 diperoleh data 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

Keterangan: 26.5≤ skor ≤ 32= sangat baik, 20≤ skor < 26.5= baik, 13.5 ≤ skor < 20= cukup,  

8≤ skor < 13.5= kurang 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata skor sis-wa 

adalah 15.96, maka kriteria yang diperoleh adalah Cukup. Hal ini berarti, hasil 

pembelajaran siklus I dalam aspek aktivitas siswa belum memenuhi kriteria ketun-

tasan minimal yaitu Baik. Adapun deskripsi perolehan skor pada setiap indikator 

dipaparkan sebagai berikut: 

1) Siswa Memperhatikan Penjelasan Guru (Kegiatan Mendengarkan) 

No Indikator Jumlah Siswa yang 

Mencapai Skor 

Jml. Rata-

rata 

Skor 1 2 3 4 

1 Memperhatikan penjelasan guru 

(kegiatan mendengarkan) 

 6 19  69 2.76 

2 Menjawab pertanyaan guru 

(kegiatan lisan/ oral) 

10 9 6  46 1.84 

3 Menyampaikan pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dimiliki 

(kegiatan emosional) 

9 3 13  54 2.16 

4 Menuliskan tujuan membaca 
berupa rumusan pertanyaan 

(kegiatan menulis) 

2 11 12  32 1.28 

5 Membaca teks dengan seksama 

(kegiatan visual) 

5 9 11  56 2.24 

6 Mengungkapkan informasi yang 

telah diketahui (kegiatan mental) 

3 14 8  55 2.2 

7 Menyimpulkan pembelajaran 

(kegiatan mental) 

9 12 4  45 1.8 

8 Mengerjakan evaluasi (kegiatan 

menulis) 

8 2 10 5 42 1.68 

Jumlah Skor 399 15.96 

Rata-rata jumlah skor setiap siswa 2 

Kriteria Cukup 
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Pada indikator memperhatikan penjelasan guru, jumlah siswa yang mem-

peroleh skor 3 adalah 19 siswa, dan skor 2 diperoleh 6 siswa dengan rata-rata skor 

sebesar 2.76. Hal ini ditunjukkan dengan, pada saat jam pelajaran dimulai beberapa 

siswa masih kurang fokus, dan tampak belum siap mengikuti pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Beberapa siswa tidak memperhatikan apersepsi dari guru, sebagian lainnya 

masih sibuk mencari buku di dalam tas namun demikan, sebagian besar siswa mau 

memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga mampu menanggapi apersepsi yang 

guru sampaikan. 

2) Siswa Menjawab Pertanyaan Guru (Kegiatan Lisan/ Oral) 

Pada indikator menjawab pertanyaan guru, jumlah siswa yang memperoleh 

skor 1 adalah 10 siswa, skor 2 diperoleh 9 siswa, dan skor 3 diperoleh 6 siswa, de-

ngan rata-rata skor sebesar 1.84. Keadaan ini ditunjukkan dengan, sebagian besar 

siswa tidak mau menjawab pertanyaan yang guru sampaikan sebelum ditunjuk. Siswa 

mengaku takut salah dalam menjawab sehingga hanya sedikit sekali siswa yang mau 

menjawab pertanyaan dari guru dan jawabannya benar. Saat guru memberikan 

pertanyaan untuk menggali pengetahuan mereka, sebagian besar siswa hanya diam 

tanpa merespon, sebagian lainnya memberikan respon dengan berbisik-bisik bersama 

teman sebangku. 

3) Siswa Mengungkapkan Pengalaman dan Pengetahuannya (Kegiatan Emosional) 

Pada indikator mengungkapkan pengalaman dan pengetahuan, jumlah siswa 

yang memperoleh skor 1 adalah 9 siswa, skor 2 diproleh 3 siswa, dan skor 3 

diperoleh 13 siswa dengan rata-rata skor sebesar 2.16. Keadaan ini ditunjukkan 
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dengan sebagian besar siswa antusias untuk mengungkapkan pengetauan dan 

pengalaman mereka tentang laut. Sebagian besar siswa mengaku pernah berwisata ke 

laut dan mereka menyukai suasana laut. Sebagian dari mereka bahkan mengung-

kapkan lebih dari satu pengetahuannya tentang lautan dan isinya namun demikian, 

ada 9 anak yang enggan merespon, mereka akan berbagi pengalamannya tentang laut 

jika guru menunjuk mereka untuk berpartisipasi. 

4) Siswa Mengungkapkan Tujuan Membaca (Kegiatan Menulis) 

Pada indikator mengungkapkan tujuan membaca, jumlah siswa yang 

memperoleh skor 1 adalah 2 siswa, skor 2 diperoleh 11 siswa, dan skor 3 diperoleh 

12 siswa, dengan rata-rata skor sebesar 1.28. Keadaan ini ditunjukkan dengan ada 2 

siswa yang hanya mau mengungkapkan tujuan membaca setelah ditunjuk oleh guru. 

Sebagian besar siswa mampu mengungkapkan tujuan membaca karena merasa 

penasaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan lautan dan isinya. 

5) Siswa Membaca Teks dengan Seksama (Kegiatan Visual) 

Pada indikator membaca teks dengan seksama, jumlah siswa yang mem-

peroleh skor 1 adalah 5 siswa, skor 2 diperoleh 9 siswa, dan skor 3 diperoleh 11 

siswa, dengan rata-rata skor sebesar 2.24. Keadaan ini ditunjukkan dengan masih ada 

5 siswa yang tampak kurang tertarik dengan bacaan yang guru bagikan. Mereka 

sesekali tampak membaca teks namun lebih sering tampak melamun atau berbicara 

sendiri. Sedangkan 9 siswa lainnya, masih suka jahil terhadap siswa lain yang sedang 

fokus membaca. Sisanya, mampu membaca dengan baik akan tetapi kadangkala 
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terdengar suara mereka saat membaca. Artinya sebagian besar siswa tidak membaca 

dalam hati, karena sebelumnya mereka lebih sering membaca nyaring. 

6) Siswa Mengungkapkan Informasi yang Telah Didapat (Kegiatan Mental) 

Pada indikator mengungkapkan informasi yang telah didapat, jumlah siswa 

yang memperoleh skor 1 adalah 3 siswa, skor 2 diperoleh 14 siswa, dan skor 3 di-

peroleh 8 siswa, dengan rata-rata skor sebesar 2.2. Keadaan ini ditunjukkan dengan 

ada 3 siswa yang pasif, karena mereka tidak bersungguh-sungguh saat membaca 

mereka tidak mampu mengungkapkan informasi yang seharusnya mereka dapat 

setelah membaca. Sebagian besar siswa mampu mengungkapkan informasi dari hasil 

membaca mereka dengan tepat, walaupun harus ditunjuk oleh guru sebelumnya. 

Sisanya, yaitu 8 siswa mampu mengungkapkan informasi yang mereka dapat setelah 

membaca dengan tepat namun belum lengkap. 

7) Siswa Menyimpulkan Pembelajaran (Kegiatan Mental) 

Pada indikator menyimpulkan pembelajaran jumlah siswa yang memperoleh 

skor 1 adalah 9 siswa, skor 2 diperoleh 12 siswa, dan skor 3 diper-oleh 4 siswa, 

dengan rata-rata skor sebesar 1.8. Keadaan ini ditunjukkan dengan ada 9 siswa yang 

enggan menyimpulkan pembelajaran yang telah berlangsung. Sebagian besar siswa 

antusias dalam menarik kesimpulan secara bersama-sama, walaupun kesimpulan yang 

disampaikan kurang lengkap dan tidak runtut namun demikian, ada 4 siswa yang 

mampu menyimpulkan hasil pembelajaran secara runtut, walaupun kesimpulan yang 

mereka sampaikan kurang lengkap. 

8) Siswa Mengerjakan Evaluasi (Kegiatan Menulis) 
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Pada indikator mengerjakan evaluasi, jumlah siswa yang memperoleh skor 

1 adalah 8 siswa, skor 2 diperoleh 2 siswa, skor 3 diperoleh 10 siswa, dan 5 siswa 

memperoleh skor 4, dengan rata-rata skor 1.68. Keadaan ini ditunjukkan dengan ada 

8 siswa yang tidak cermat dalam mengerjakan, ketika waktu habis jawaban mereka 

belum penuh dan saat mengerjakan mereka sering mengganggu temannya serta 

menyontek jawaban temannya. 2 siswa lainnya tampak mengerjakan sendiri soal 

evaluasinya, namun masih ada jawaban yang belum mereka isi. Selebihnya, mereka 

telah mampu mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. 

4.1.1.2 Deskripsi Hasil Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa Siklus I 

Berdasarkan hasil tes secara individu pada siklus I diperoleh data yang tersaji 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 

No.  Interval 

Nilai 

Frekuensi 

(f) 

Nilai Tengah 

(xi) 

f.xi Presentase 

Frekuensi 

Kualifikasi 

1. 48-54 4 51 204 16% Tidak Tuntas 

2. 55-61 4 58 232 16% Tidak Tuntas 

3. 62-68 7 65 455 28% Tidak Tuntas 

4. 69-75 4 72 288 16% Tuntas 

5. 76-81 3 78 234 12% Tuntas 

6. 82-88 2 85 170 8% Tuntas 

7. 89-95 1 92 92 4% Tuntas 

Mean 66.9 

Median 63.8 

Modus 64 

Berdasarkan table 4.3 selengkapnya digambarkan dalam bentuk diagram 

berikut: 
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Diagram 4.1. Persentase Ketuntasan Klasikal Siklus I 

Berdasarkan tabel dan diagram pada halaman sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa sebanyak 17 siswa dinyatakan tuntas dalam pembelajaran membaca 

pemahaman dengan strategi KWL, sedangkan 8 siswa lainnya dinyatakan belum 

tuntas pada siklus I. Tampak juga dalam tabel bahwa ketuntasan klasikal pada siklus I 

mencapai 68%. Berdasarkan indikator keberhasilan yang telah peneliti tetapkan, hal 

ini berarti pembelajaran membaca pemahaman pada siklus I belum dapat dikatakan 

berhasil. 

Ketidakberhasilan pembelajarn pada siklus I, banyak dipengaruhi oleh be-

berapa faktor. Yakni, kurang terampilnya guru mengajar dengan menggunakan 

strategi KWL sehingga guru masih kesulitan untuk menguasai kelas. Akibatnya tidak 

semua siswa mendapat perhatian dari guru. Selain itu, aktivitas siswa di kelas juga 

masih sangat kurang. Belum ada interaksi yang baik antara guru dan siswa, sehingga 

langkah-langkah dalam strategi KWL belum terlaksana dengan sempurna. 

Karena kekurangan-kekurangan tersebut, peneliti bersama rekan kolaborator 

harus melaksanakan refleksi. Refleksi yang peneliti dan kolaborator laksanakan 

40%

60%

Persentase Ketuntasan Belajar

Tuntas

Tidak Tuntas
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bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada 

siklus I, serta menemukan inovasi baru untuk diterapkan pada siklus II, agar 

pembelajaran pada siklus II memperoleh hasil yang minimal lebih baik dari pada 

siklus I. 

4.1.1.3 Refleksi Siklus I 

Data yang peneliti peroleh pada pembelajaran siklus I berupa data 

keterampilan mengajar guru, aktivitas siswa, dan keterampilan membaca pemahaman 

siswa akan peneliti analisis sebagai pertimbangan untuk perbaikan pada siklus 

berikutnya. 

4.1.1.3.1 Permasalahan Pembelajaran pada Penelitian Siklus I 

1) Permasalahan Pada Aspek Keterampilan Guru 

Data hasil observasi siklus I menunjukkan bahwa keterampilan guru dalam 

mengajar memperoleh kriteria cukup. Hal ini berarti bahwa data keterampilan 

mengajar guru pada siklus I belum memenuhi kriteria ketuntasan yang peneliti 

tetapkan, yaitu baik. Guru dituntut untuk lebih baik dari sekedar cukup. Keterampilan 

mengajar guru perlu diperbaiki dan ditingkatkan. 

Dalam pembelajaran pada siklus I, guru tidak dapat menguasai kelas dengan 

baik. Penyebabnya adalah guru terlalu tergesa-gesa untuk memulai pelajaran,  tanpa 

menunggu siswanya siap untuk mengikuti pelajaran. Motivasi yang guru berikan 

kurang menarik perhatian siswa. Saat pembelajaran, guru jarang memberikan reward 

yang berkesan pada siswa yang berpartisipasi. 
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Selain itu, tujuan pembelajaran yang guru sampaikan tidak guru tulis di papan 

tulis, sehingga tidak semua siswa mampu memahami tujuan pembelajaran yang guru 

maksud. Pada pembelajaran siklus I guru dinilai kurang terampil dalam hal 

mengajukan pertanyaan untuk menggali pengetahuan dan pengalaman siswa seputar 

topik bacaan sehingga, tidak ada tanggapan positif dari siswa atas pertanyaan guru. 

Akibatnya informasi seputar topik bacaan yang guru sampaikan, tidak dapat siswa 

pahami dengan baik. 

Kekurangan guru dalam mengajar juga tampak dalam menuntun siswa untuk 

menentukan tujuan khusus membaca. Guru menuntun siswa menyusun pertanyaan 

hanya dengan lisan, tanpa memperhitungkan apakah tujuan membaca yang guru 

contohkan sudah sesuai dengan keinginan dan rasa ingin tahu siswa atau belum. 

Dalam aspek membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa, guru juga dianggap kurang 

terampil. Guru menuntun siswa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

yang telah siswa susun tanpa memotivasi siswa terlebihdahulu. Selain itu, pendekatan 

yang guru lakukan belum merata kepada semua siswa. 

2) Permasalahan Pada Aspek Aktivitas Siswa 

Data hasil observasi siklus I menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran siklus I memperoleh kriteria cukup. Berdasakan indikator keberhasilan 

yang peneliti tetapkan sebelumnya, keadaan ini menyatakan bahwa pembelajaran 

pada siklus I belum dapat dikatakan berhasil. Aktivitas siswa pada pembelajaran 

siklus I tidak optimal, beberapa siswa tampak belum siap mengikuti pelajaran 

sehingga tidak bisa mengikuti alur pembelajaran dengan strategi KWL dengan baik. 
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Siswa yang tidak tertarik mengikuti pelajaran justru mengganggu siswa lain yang 

sedang konsentratsi. 

Kegiatan mental belum terlaksana secara teratur dan sesuai instruksi guru. 

Oral activities juga belum tampak. Siswa masih enggan dalam menanggapi guru 

dengan pertanyaan atau gagasan. Secara rinci permasalahan yang ditemukan 

diantaranya: (1) ada 5 siswa belum mempersiapkan diri dalam menerima pembe-

lajaran, (2) sebagian siswa enggan memberikan tanggapan pada saat pemberian topik, 

(3) pembentukan kelompok tidak kondusif, (4) kemampuan kerjasama dalam men-

diskusikan apa yang mereka telah ketahui tentang topik bacaan masih kurang, (5) ber-

tanya aktif belum berkembang. 

Meskipun demikian siswa sudah berusaha mengikuti arahan dari guru baik 

dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan curah pendapat, diskusi, maupun penutup. 

Siswa melaksanakan proses membaca pemahaman dengan cukup baik sesuai 

prosedur, kegiatan diskusi dan curah pendapat juga berhasil dilakukan tanpa halangan 

yang berarti. 

4.1.1.3.2 Revisi  

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, peneliti bersama rekan kolaborator 

sepakat untuk melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran pada siklus II. Perbaikan-

perbaikan ini dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya, 

sehingga kriteria keberhasilan yang telah peneliti tetapkan dapat tercapai. Berikut 

adalah langkah-langkah yang peneliti tempuh dalam usaha memperbaiki kekurangan 

dan kesalahan yang terjadi pada siklus I: 
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1) Guru memberikan motivasi yang lebih fresh, agar siswa menjadi lebih tertarik 

untuk mengikuti pembelajaran; 

2) Keterampilan dalam menguasai kelas semakin guru perkuat dengan meratakan 

perhatian kepada seluruh siswa di kelas; 

3) Pembentukan kelompok diskusi lebih guru perhatikan dengan membentuk 

kelompok yang anggotanya heterogen; 

4) Menambah media pembelajaran berupa kertas warna, yang disesuaikan dengan 

warna favorit siswa, dengan tujuan agar siswa semakin termotivasi; 

5) Memberikan kesempatan lebih banyak untuk siswa mengemukakan pendapatnya 

mengenai topik bacaan; 

6) Guru meningkatkan pemberian gestur dan mimik untuk menarik perhatian siswa; 

7) Guru meningkatkan intensitas bertanya dan menstimulasi siswa untuk bertanya 

aktif; 

8) Kegiatan curah pendapat guru kemas lebih santai, sehingga siswa tidak takut 

untuk berpendapat; 

9) Contoh informasi, contoh pertanyaan, dan tujuan pembelajaran guru tampilkan di 

papan tulis, sehingga siswa menjadi lebih mudah untuk memahami. 

 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan  Siklus II 

Deskripsi tentang pelaksanaan siklus II terdiri atas beberapa subbab, dian-

taranya: 1) Deskripsi observasi pelaksanaan pembelajaran, 2) deskripsi keterampilan 
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membaca siswa siklus II, dan 3) refleksi siklus II. Ketiganya akan peneliti jabarkan 

sebagai berikut: 

4.1.2.1 Deskripsi Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

4.1.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Setelah dilaksanakan perbaikan pada siklus II dengan mengacu pada hasil 

refleksi siklus I, berikut ini peneliti jabarkan hasil observasi mengenai keterampilan 

guru pada siklus II: 

Tabel 4.4 

Hasil Observasi Keterampilan Guru siklus II 

Keterangan: 46≤ skor ≤ 56 = sangat baik, 35 ≤ skor < 46 = baik, 24  ≤ skor < 35:cukup,  dan 14≤ skor < 24: 
kurang 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

1. Mengkondisikan kelas   √  3 

2. Mempersiapkan media dan sumber belajar   √  3 

3. Melakukan apersepsi   √  3 

4. Memberikan motivasi dan penghargaan   √  3 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran    √ 4 

6. Mengajukan pertanyaan yang membangkitkan 

pengetahuan siswa 

 √   
2 

7. Memberikan beberapa contoh informasi   √  3 

8. Menuntun siswa memikirkan tujuan khusus membaca  √   2 

9. Memancing pertanyaan siswa  √   2 

10 Membimbing individu dalam diskusi   √  3 

11. Membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa  √   2 

12. Memberikan kesimpulan    √  3 

13. Melakukan refleksi   √  3 

14. Memberikan evaluasi    √ 4 

Jumlah 0 8 24 8 40 

Rata-rata     2.8 

Kriteria     Baik 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah skor yang dicapai 

guru dalam pembelajaran melalui strategi KWL pada siklus II adalah sebesar 40 

dengan kriteria Baik. Tampak dalam tebel, pada siklus II keterampilan guru telah 

mencapai keberhasilan sesuai indikator yang di-tetapkan. 

Adapun deskripsi perolehan skor pada setiap indikator dipaparkan secara rinci 

dalam uraian berikut: 

1) Pengkondisian Kelas 

Skor  yang diperoleh guru pada siklus II adalah 3. Pada siklus II guru telah 

melakukan presensi dan mengecek kehadiran siswa. Sebelum memulai pembelajaran 

guru juga memberikan motivasi (yel-yel dan tepuk fokus) untuk memusatkan perha-

tian siswa. Selanjutnya, guru memulai pelajaran setelah menunggu siswa tenang dan 

dianggap siap mengikuti pelajaran. Sehingga siswa mampu mengikuti pelajaran 

sesuai dengan alur dengan baik namun demikian, pada prapembelajaran guru tidak 

mengatur tempat duduk siswa supaya setting belajar menjadi lebih rapih dan nyaman 

sebagai tempat untuk belajar. 

2) Mempersiapkan Media dan Sumber Belajar 

Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 3. Pada indikator ini, tidak ada 

perubahan yang signifikan yang guru lakukan dari siklus I ke siklus II. Pada kegiatan 

pembelajaran guru telah menyiapkan media yang besar dan berwarna menarik, selain 

itu guru juga menyiapkan sumber dan media belajar yang relevan, namun dalam 

siklus II guru belum menggunakan multisumber dalam pembelajaran, sehingga 

performa guru di depan kelas tampak kurang meyakinkan. 
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3) Melakukan Apersepsi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 3. Kegiatan apersepsi yang 

dilakukan oleh guru telah sesuai dengan materi, penjelasan dan contoh yang diberikan 

mudah dipahami oleh siswa sehingga siswa dapat menanggapi apersepsi yang 

disampaikan oleh guru namun demikian, pada apersepsi dalam pembelajaran siklus I 

guru tidak memberikan reward yang berkesan pada siswa yang mampu menjawab 

pertanyaan maupun siswa yang memberikan tanggapan. 

4) Memberikan Motivasi dan Penghargaan 

Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 3. Guru sudah memberikan 

motivasi dan reward secara verbal dan gestural serta memberikan motivasi berupa 

yel-yel namun, guru belum memberikan reward berupa benda yang sesuai dengan 

topik untuk lebih memotivasi siswa. 

5) Menyampaikan Tujuan Pembelajaran 

Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 4. Guru telah menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran disampaikan 

kepada semua siswa secara lisan dan tulisan di papan tulis, dengan bahasa yang jelas 

dan tegas. Dengan demikian, siswa yang sebelumnya kurang fokus tetap dapat 

memahami tujuan pembelajaran yang guru maksud dengan membacanya di papan 

tulis, sehingga terjadi pembelajaran multiarah, antara siswa dengan siswa, maupun 

siswa dengan guru. Sehingga pembelajaran di kelas men-jadi lebih bermakna, karena 

memiliki tujuan yang jelas yang dipahami seluruh siswa. 

6) Mengajukan Pertanyaan yang Membangkitkan Pengetahuan Siswa 
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Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 2. Guru harus lebih terampil 

dalam menyusun pertanyaan, dengan bahasa yang lugas sehingga mudah dipahami 

oleh siswa. Guru telah melontarkan pertanyaan dan ditanggapi siswa, pertanyaan guru 

telah membangkitkan pengetahuan dan pengalaman siswa namun, pertanyaan belum 

mencakup (kapan, siapa, dimana, dan bagaimana) sehingga pertanyaan guru belum 

memancing pengetahuan siswa lebih lengkap. 

7) Memberikan Beberapa Contoh Informasi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 3. Guru telah memberikan 

contoh sesuai topik, contoh diberikan kepada semua siswa, dan telah dituliskan di 

papan tulis namun, guru tidak memperhatikan apakah contoh yang guru berikan 

sudah sesuai dengan pengetahuan siswa sebelumnya. Sehingga beberapa siswa 

kesulitan untuk memahami contoh informasi yang guru sampaikan. 

8) Menuntun Siswa Memikirkan Tujuan Membaca 

Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 2. Contoh untuk menyusun 

tujuan membaca telah guru sampaikan kepada seluruh siswa berupa rumusan per-

tanyaan yang sesuai dengan isi maupun topik bacaan namun, dalam siklus II guru 

tidak menuntun siswa untuk menentukan tujuan khusus membaca sesuai dengan rasa 

ingin tahu siswa. Selain itu, contoh yang guru berikan tidak guru tulis di papan tulis, 

sehingga siswa kesulitan untuk memahami apa yang telah guru sampaikan secara 

lisan.  

9) Memancing Pertanyaan Siswa 
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Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 2. Dalam siklus ini, guru telah 

memancing pertanyaan dengan menunjuk pertentangan informasi dan guru telah 

memancing pertanyaan yang menimbulkan gagasan siswa namun, pertanyaan tidak 

ditujukan kepada semua siswa, karena hanya beberapa siswa yang menanggapi. 

Dalam pembelajaran pada siklus II, guru juga tidak memancing pertanyaan dengan 

menunjuk ketidakkonsistenan informasi. 

10) Memmbimbing Individu dalam Diskusi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 3. Pada indikator ini, guru 

mulai memberikan reward bagi siswa yang aktif. Selanjutnya guru mendekati siswa 

yang tidak fokus dan mengganggu dalam kegiatan diskusi, guru juga memberikan 

tanggapan yang jelas serta lengkap pada siswa yang bertanya. Namun guru belum 

membimbing semua siswa dalam kegiatan diskusi secara merata. 

11) Membantu Memenuhi Rasa Ingin Tahu Siswa 

Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 2. Berdasarkan hasil 

pengamatan, guru dianggap belum melakukan perbaikan diri pada indikator ini. 

Untuk membantu siswa memenuhi rasa ingin tahunya guru telah menunjukkan cara 

yang dapat siswa gunakan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

yang telah siswa susun sebelumnya. Selain itu, guru juga telah menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang telah siswa susun jika jawabannya tidak termuat pada bacan. Namun 

pada siklus II guru belum memotivasi siswa untuk lebih bersungguh-sungguh dalam 

memenuhi rasa ingin tahunya. Pendekatan yang dilakukan oleh guru juga tidak 

merata pada seluruh siswa. 
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12) Memberikan Kesimpulan 

Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 3. Guru telah menyampaikan 

kesimpulan sesuai materi, kesimpulan disampaikan secara urut, dan ditujukan kepada 

semua siswa. Namun, kesimpulan yang disampaikan masih kurang jelas, kalimat 

yang digunakan oleh guru tidak udah dipahami oleh siswa, sehingga hanya sebagian 

kecil siswa yang mampu menanggapi kesimpulan yang disampaikan. 

13) Melakukan Refleksi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 3. Guru telah melakukan 

refleksi yang ditujukan kepada semua siswa, refleksi disampaikan secara urut sesuai 

dengan materi yang telah dipelajari. Namun demikian refleksi belum disampaikan 

secara lengkap. 

14) Memberikan Evaluasi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 4. Guru telah memberikan 

evaluasi mencakup semua indikator dan mengawasi jalannya evaluasi. Sebelumnya 

guru juga telah membacakan petunjuk untuk mengerjakan evaluasi dan memberikan 

evaluasi sesuai alokasi waktu yang telah ditentukan. 

4.1.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

melalui strategi KWL pada siklus II, diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Hasil Observasi aktivitas Siswa Siklus II 

 

Keterangan: 26.5≤ skor ≤ 32= sangat baik, 20≤ skor < 26.5= baik, 13.5 ≤ skor < 20= cukup,  

8≤ skor < 13.5= kurang 
 

Berdasarkan tabel pada halaman sebelumnya, dapat diketahui bahwa jumlah 

rata-rata skor siswa adalah 22, maka kriteria yang diperoleh adalah Baik. Hal ini 

berarti, hasil pembelajaran siklus II dalam aspek aktivitas siswa sudah memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal yaitu Baik. Adapun deskripsi perolehan skor pada setiap 

indikator dipaparkan sebagai berikut: 

1) Siswa Memperhatikan Penjelasan Guru (Kegiatan Mendengarkan) 

No. Indikator Jumlah Siswa yang 

Mencapai Skor 

Jml Rata-

rata 

Skor 1 2 3 4 

1 Memperhatikan penjelasan guru  

(kegiatan menengarkan) 

 5 13 7 77 3.08 

2 Menjawab pertanyaan guru (kegiatan 
lisan/ Oral) 

5 7 7 6 64 2.56 

3 Menyampaikan pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dimiliki 
(kegiatan emosional) 

7 6 12  55 2.2 

4 Menuliskan tujuan membaca berupa 

rumusan pertanyaan (kegiatan menulis) 

5 5 6 9 69 2.76 

5 Membaca teks dengan seksama 
(kegiatan visual) 

5 2 8 10 73 2.92 

6 Mengungkapkan informasi yang telah 

diketahui (kegiatan mental) 

3 5 8 9 73 2.92 

7 Menyimpulkan pembelajaran (kegiatan 
mental) 

7 10 4 4 55 2.2 

8 Mengerjakan evaluasi (kegiatan 

menulis) 

3 2 3 17 84 3.36 

Jumlah Skor 550 22 

Rata-rata Jumlah Skor Setiap Siswa 2.7 

Kriteria Baik 
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Pada indikator memperhatikan penjelasan guru, jumlah siswa yang mem-

peroleh skor 2 adalah 5 siswa, skor 3 diperoleh 13 siswa, dan skor 4 diperoleh 7 

siswa, dengan rata-rata skor sebesar 3.08. Hal ini ditunjukkan dengan, beberapa siswa 

tampak belum siap mengikuti pelajaran. Ketika bel istirahat pertama berdering, 

tampak beberapa siswa masih membawa makanan dan minuman ke dalam kelas. 

Sementara itu, sebagian besar siswa telah berada di dalam kelas, dan tampak 

mengeluarkan buku dari tas mereka. 

2) Siswa Menjawab Pertanyaan Guru (Kegiatan Lisan/Oral) 

Pada indikator menjawab pertanyaan guru, 5 orang siswa tampak malu-malu 

dan ragu untuk mengangkat tangannya. Mereka hanya bersedia menjawab pertanyaan 

dari guru, ketika ditunjuk oleh guru. Sebagian dari mereka belum dapat menjawab 

pertanyaan dengan tepat. Sedangkan 7 siswa lainnya mulai aktif dalam menanggapi 

pertanyaan guru, meskipun terkadang jawabannya belum sesuai dan tidak jelas. 7 

siswa lainnya mampu menjawab pertanyaan dengan tepat menggunakan bahasa yang 

jelas dan mudah dimengerti. Sedangkan sisanya, yaitu 6 siswa lain tampak sangat 

antusia dalam menanggapi pertanyaan guru. Jawaban mereka sampaikan dengan jelas 

dan lengkap tanpa harus ditunjuk dahulu oleh guru. 

3) Siswa Mengungkapkan Pengalaman dan Pengetahuannya (Kegiatan Emosinal) 

Pada indikator mengungkapkan pengalaman dan pengetahuan, 7 siswa masih 

pasif di kelas. Mereka hanya dudukdiam di bangku, meskipun siswa lain tampak 

antusias mengangkat tangan. 7 siswa tersebut hanya akan bereaksi jika guru men-

dekati mereka. Mereka mengungkapkan pengetahuan yang mereka miliki dengan 
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suara lirih, sehingga siswa lain tidak dapat mendengar apa yang mereka sampaikan. 6 

siswa lainnya mampu mengungkapkan pengetahuannya tanpa ditunjuk, namun hal 

yang disampikan belum sesuai topik. Selanjutnya, 12 siswa lainnya sudah tampak 

antusias untuk mengungkapkan pengetahuan dan pengalamannya seputar topik. 

Sebagian dari mereka bahkan menyampaikannya lebih dari 1 kalimat, sebagian 

lainnya mampu menyampikannya dengan jelas dan lengkap. 

4) Siswa Mengungkapkan Tujuan Membaca (Kegiatan Menulis) 

Pada indikator mengungkapkan tujuan membaca, 5 siswa tampak tidak mam-

pu menentukan tujuan membaca dengan baik dan benar. Saat guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi, 2 orang dari mereka diam dan 3 la-

innya tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Ketika guru mendekat, mereka 

tampak tidak siap untuk menyampaikan tujuan membaca yang mereka susun. De-

ngan kalimat yang tidak jelas dan suara lirih mereka membacakan tujuan membaca. 

Namun demikian, ada 9 siswa yang aktif di kelas. Mereka berpendapat dengan 

kalimat yang jelas, dan sesuai dengan topik bacaan. 6 siswa lainnya mampu me-

nyampaikan tujuan membaca hanya dengan satu kalimat. Dan sisanya, yaitu sebanyak 

5 siswa, mampu berpendapat tanpa ditunjuk oleh guru, meskipun pendapat yang 

disampaikan belum lengkap.  

5) Siswa Membaca Teks dengan Seksama (Kegiatan Visual) 

Pada indikator membaca teks dengan seksama, suasana kelas menjadi tenang 

dan lebih sepi dari sebelumnya. Hanya saja masih tampak 5 siswa yang tidak fokus 

pada teks bacaan yang guru bagikan. Mereka tampak mengantuk dan melamun. 
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Sesekali mereka membaca teks yang mereka bawa, namun lebih sering mengganggu 

siswa lain yang sedang fokus membaca dalam hati. Sedangkan siswa lain tampak 

fokus dan menikmati bacaan yang mereka pegang masing-masing. 2 diantaranya 

masih suka menggoda teman yangduduk di depannya, 8 siswa lainnya masih suka 

bertanya kepada teman sebangkunya.  

6) Siswa Mengungkapkan Informasi yang Telah Didapat (Kegiatan Mental) 

Pada indikator mengungkapkan informasi yang telah didapat, suasana kelas 

kembali menjadi ramai. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menuliskan informasi yang telah mereka dapat dari hasil membaca pemahaman 

setelah mengangkat tangan. Mereka tampak antusias untuk berpartisipasi, 9 diantara 

mereka mampu menuliskan lebih dari satu informasi, 8 lainnya hanya menuliskan 

satu informasi, dan 5 orang siswa mampu menyampaikan informasi namun kurang 

tepat. Sedangkan 3 siswa lainnya tampak tidak tertarik untuk menyampaikan 

informasi yang mereka dapat setelah membaca. 

7) Siswa Menyimpulkan Pembelajaran (Kegiatan Mental) 

Pada indikator menyimpulkan pembelajaran, 7 siswa tampak tidak aktif. 

Mereka enggan berpendapat, sesekali menyampaikan simpulan pembelajaran dengan 

kalimat yang tidak jelas. 10 siswa lain mampu memberikan simpulan meskipun harus 

guru tunjuk terlebihdahulu. 4 siswa lainnya mengungkapkan simpulan dengan jelas 

dan lengkap serta sesuai dengan alur pembelajaran yang telah terlaksana sebelumnya. 

Namun ada 4 siswa yang menyampaikan simpulan tidak runtut. 

8) Siswa Mengerjakan Evaluasi (Kegiatan Menulis) 
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Pada indikator mengerjakan evaluasi, masih ada 3 siswa yang sering melirik 

kanan kiri untuk mencari jawaban temannya. 2 siswa lainnya, walaupun tidak me-

nyontek namun tampak kekurangan waktu, sehingga mengerjakan soal dengan 

tergesa-gesa. 3 lainnya sesekali tampak kebingungan dan bertanya pada teman se-

bangku. Namun sebagian besar, yaitu sebanyak 17 siswa mengerjakan evaluasi 

dengan tertib, cermat, individu, dan sesuai alokasi waktu yang guru tentukan. 

4.1.2.2 Deskripsi Hasil Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa Siklus II 

Berikut ini peneliti jabarkan hasil tes tertulis untuk mengukur keterampilan 

membaca pemahaman siswa menggunakan strategi KWL: 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 

No.  Interval 

Nilai 

Frekuensi 

(f) 

Nilai Tengah 

(xi) 

f.xi Presentase 

Frekuensi 

Kualifikasi 

1. 48-54 1 51 51 4% Tidak Tuntas 

2. 55-61 3 58 150 12% Tidak Tuntas 

3. 62-68 3 65 195 12% Tidak Tuntas 

4. 69-75 4 72 288 16% Tuntas 

5. 76-81 3 78 234 12% Tuntas 

6. 82-88 6 85 510 24% Tuntas 

7. 89-95 5 92 460 20% Tuntas 

Mean 78.1 

Median 76.6 

Modus 86.5 

 

Berdasarkan tabel 4.6 selengkapnya disajikan dalam bentuk diagram yang 

akan tersaji pada halaman berikutnya: 
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Diagram 4.2. Persentase Ketuntasan Klasikal Siklus II 

 

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, menyatakan bahwa pembelajaran pada 

siklus II mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil dari siklus I. 

Tampak pada tabel, 19 siswa dinyatakan tuntas dalam pembelajaran dan 6 siswa tidak 

tuntas dengan ketuntasan klasikal sebesar 78%. Ini berarti walaupun mengalami 

peningkatan, namun pembelajaran siklus II belum dapat dikatakan berhasil. Keadaan 

tersebut mengacu pada indikator keberhasilan yang peneliti tentukan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil di atas maka perlu dilaksanakan perbaikan kembali pada 

siklus III. Peneliti bersama kolaborator harus mengaji kembali pembelajaran pada 

siklus II, membuat daftar permasalahan, serta menentukan solusi yang tepat untuk 

siklus III. Pada pembelajaran siklus II, keterampilan guru mengajar telah mencapai 

kriteria baik. Namun demikian, masih banyak yang perlu benahi. Misalnya, pada 

prakegiatan guru seharusnya mengatur tempat duduk siswa sehingga kelas menjadi 

rapi dan nyaman bagi siswa. Selanjutnya, guru harus lebih peka terhadap suasana hati 

siswa. Jika siswa tampak bosan, guru seharusnya mampu membangkitkan semangat 

74%

26%

Persentase Ketuntasan Belajar

Tuntas

Tidak Tuntas
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siswa kembali. Guru juga harus menyertakan sumber belajar yang lengkap, sehingga 

semua pertanyaan dari siswa dapat terjawab jika guru kurang menguasai materi. Hal 

ini akan memberikan rasa lebih dihargai pada diri siswa. Tujuan pembelajaran yang 

guru sampaikan harus sesuai dengan materi dan disampaikan dengan jelas dan 

lengkap, serta jangan lupa menuliskannya di papan tulis. Tidak hanya itu, guru juga 

harus lebih terampil dalam menggali pengetahuan siswa tentang topik, dan menuntun 

siswa menentukan tujuan khusus dari membaca. 

Jika keterampilan guru telah baik dan mencapai skor maksimal maka aktivitas 

siswa di kelas diharapkan juga akan meningkat. Oleh karena hal tersebut, maka 

penting untuk penliti dan kolaborator melaksanakan refleksi untuk perbaikan pada 

siklus berikutnya. 

4.1.2.3 Refleksi siklus II 

Dalam kegiatan refleksi pada penelitian siklus II, peneliti harus membuat  

daftar permasalahan apa saja yang terjadi pada siklus II, kemudian menentukan solusi 

dari permasalahan tersebut. Selanjutnya guru harus melakukan perbaikan pada 

pembelajaran di siklus III, berdasarkan hasil refleksi dari siklus I. 

4.1.2.3.1 Permasalahan Pembelajaran pada Penelitian Siklus II 

1) Permasalahan Pada Aspek Keterampilan Guru 

Data hasil observasi siklus II menunjukkan bahwa keterampilan guru dalam 

mengajar memperoleh kriteria baik. Namun ketuntsan klasikal untuk kemampuan 

membaca pemahaman siswa belum mencapai 80%. Ini artinya, peningkatan yang 

terjadi pada siklus II belum memenuhi kriteria keberhasilan yang peneliti tentukan. 
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Maka dari itu, guru bersama kolaborator melakukan refleksi terhadap permasalahan 

yang terjadi pada siklus II. Berikut ini peneliti jabarkan permasalahan yang guru 

alami di kelas berkaitan dengan kurangnya keterampilan guru dalam mengajar 

menggunakan strategi KWL: 

Dalam pembelajaran pada siklus II, pada pembelajaran siklus II interaksi 

guru-siswa dinilai masih kurang. Masih ada beberapa siswa yang tidak menanggapi 

apersepsi yang guru sampaikan. Motivasi yang guru sampaikan hanya dapat 

membangkitkan minat siswa pada awal pembelajaran. Pada kegiatan penutup siswa 

mulai tampak bosan dan enggan menanggapi simpulan yang guru sampaikan. 

Bahasa yang guru gunakan dalam pembelajaran harus lebih komunikatif, 

sehingga siswa mudah memahami apa yang guru sampaikan. Perhatian yang guru 

berikan harus merata pada seluruh siswa. Reward  dari guru harus mampu memo-

tivasi siswa supaya lebih aktif dan berkesan. Tidak hanya itu, penguatan untuk siswa 

yang aktif harus guru tingkatkan, sehingga siswa menjadi lebih merasa dihargai. 

Lebih dari itu, kemampuan guru dalam menuntun siswa menentukan tujuan membaca 

harus terus dilatih dan ditingkatkan. Sama halnya dengan kemampuan guru dalam 

menuntun siswa untu memenuhi rasa ingin tahunya. 

2) Permasalahan Pada Aspek Aktivitas Siswa 

Data hasil observasi siklus II menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran siklus II memperoleh kriteria baik. Kegiatan visual dapat dilaksanakan 

dengan baik oleh siswa, hanya beberapa siswa yang tampak enggan membaca dan 

menulis. Permasalahan yang dialami siswa lebih banyak pada kegiatan lisan. Siswa 
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terkesan ragu dan malu-malu untuk mengungkapkan pendapatnya ataupun sekedar 

bertanya. Sehingga kelas menjadi kurang kondusif.  

Pada aktivitas emosional, mental, menulis, dan mendengarkan tidak ditemui 

permasalahan yang berarti. Siswa mampu mengingat dengan baik informasi yang 

mereka temukan ketika kegiatan membaca berlangsung. Pada kegiatan curah 

pendapat siswa mampu menuliska temuannya pada kertas warna dengan baik. 

4.1.2.3.2 Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus II, peneliti bersama rekan kolaborator 

sepakat untuk melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran pada siklus III. Perbaikan 

ini dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga kriteria 

keberhasilan yang telah peneliti tetapkan dapat tercapai. Berikut adalah langkah-

langkah yang peneliti tempuh dalam usaha memperbaiki kekurangan dan kesalahan 

yang terjadi pada siklus II: 

1) Guru menyampaikan apersepsi dengan jelas, menarik dan disesuaikan dengan 

kondisi siswa, sehingga guru mampu menggali pengetahuan awal siswa berkaitan 

dengan topik; 

2) Keterampilan dalam menguasai kelas semakin guru perkuat dengan meratakan 

perhatian kepada seluruh siswa di kelas; 

3) Memberikan kesempatan lebih banyak untuk siswa mengemukakan pendapatnya 

mengenai topik bacaan; 

4) Meningkatkan kegiatan lisan siswa dengan memberikan reward dan penguatan 

yang berkesan, sehingga siswa lebih terpacu untuk mengungkapkan pendapatnya 
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secara lisan. Siswa menjadi tidak ragu lagi untuk ikut berpartisipasi dalam 

pembelajaran; 

5) Guru meningkatkan pemberian gestur dan mimik untuk menarik perhatian siswa; 

6) Guru meningkatkan intensitas bertanya dan menstimulasi siswa untuk bertanya 

aktif. 

 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Deskripsi tentang pelaksanaan siklus III terdiri atas beberapa subbab, dian-

taranya: 1) Deskripsi observasi pelaksanaan pembelajaran, 2) deskripsi keterampilan 

membaca siswa siklus III, dan 3) refleksi siklus III. Ketiganya akan peneliti jabarkan 

sebagai berikut: 

4.1.3.1 Deskripsi Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

4.1.3.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Berikut ini peneliti jabarkan hasil observasi mengenai keterampilan guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan strategi KWL pada siklus 

III 
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Tabel 4.7 

Hasil Observasi Keterampilan Guru siklus III 

Keterangan: 46≤ skor ≤ 56 = sangat baik, 35 ≤ skor < 46 = baik, 24  ≤ skor < 35:cukup,  dan 14≤ skor 

< 24: kurang 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah skor yang dicapai 

guru dalam pembelajaran melalui strategi KWL pada siklus III adalah sebesar 50 

dengan kriteria Sangat Baik. Tampak dalam tebel, pada siklus III keterampilan guru 

telah mencapai keberhasilan sesuai indikator yang ditetapkan. 

Adapun deskripsi perolehan skor pada setiap indikator dipaparkan secara rinci 

dalam uraian berikut: 

1) Pengkondisian Kelas 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan Skor 
1 2 3 4 

1. Mengkondisikan kelas    √ 4 

2. Mempersiapkan media dan sumber belajaran   √  3 

3. Melakukan apersepsi     √ 4 

4. Memberikan motivasi dan penghargaan    √ 4 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran    √ 4 

6. Mengajukan pertanyaan yang membangkitkan 
pengetahuan siswa 

  √  
3 

7. Memberikan beberapa contoh informasi    √ 4 

8. Menuntun siswa memikirkan tujuan khusus membaca    √ 4 

9. Memancing pertanyaan siswa   √  3 

10 Membimbing individu dalam diskusi   √  3 

11. Membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa   √  3 

12. Memberikan kesimpulan    √ 4 

13. Melakukan refleksi   √  3 

14. Memberikan evaluasi    √ 4 

Jumlah 0 0 18 32 50 

Rata-rata      3.57 

Kriteria     SB 
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Skor  yang diperoleh guru pada siklus III adalah 3. Guru mengkondisikan  

siswa dengan sangat baik. Pada prakegiatan guru mengatur tempat duduk siswa, 

menunggu siswa benar-benar siap mengikuti pelajaran, kemudian mulai membuka 

pelajaran dengan salam dan doa. Kegiatan berlanjut dengan mengecek kehadiran 

siswa. Setelah itu apersepsi guru sampaikan dengan jelas, setelah sebelumnya 

memotivasi siswa. 

2) Mempersiapkan Media dan Sumber Belajar 

Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 3. Keadaan tersebut 

ditunjukkan dengan guru telah mempersiapkan media yang besar dan berwarna, 

menyiapkan LKS, lembar evaluasi, dan lembar panduan membaca bagi siswa namun 

sumber yang guru sertakan kurang beragam.  

3) Melakukan Apersepsi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 4. Guru menyampaikan 

apersepsi dengan sangat baik. Apersepsi dinilai mampu menggali pengetahuan awal 

siswa tentang topik yang akan dipelajari. Siswa mampu memahami apersepsi yang 

guru sampaikan sehingga tercipta iklim pembelajaran yang kondusif. Oleh karena itu 

terjadilah interaksi yang baik antara guru dengan siswa. 

4) Memberikan Motivasi dan Penghargaan 

Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 4. Pada pelaksanaan pem-

belajaran siklus III guru dinilai berhasil memotivasi siswa. Dengan reward dan 

penguatan yang guru berikan siswa menjadi semakin bersemangan mengiuti pem-

belajaran. Baik dalam kegiatan diskusi, curah pendapat hingga simpulan. 



125 
 

 
 

5) Menyampaikan Tujuan Pembelajaran 

Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 4. Tujuan pembelajaran 

yang guru sampaikan dinilai jelas dan dapat dipahami oleh seluruh siswa. Tujuan 

Pembelajaran ditulis di papan tulis dan relevan dengan materi. Sehingga siswa yang 

pada awalnya kurang fokus tetap mampu memahami tujuan pembelajaran yang guru 

sampaikan. 

6) Mengajukan Pertanyaan yang Membangkitkan Pengetahuan Siswa 

Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 3. Pertanyaan yang guru 

ajukan dinilai mampu membangkitkan pengetahuan siswa. Siswa mampu me-

nanggapi dengan baik pertanyaan yang guru ajukan. Pertanyaan yang guru sam-

paikan sesuai dengan pengalaman siswa sebelumnya. Pertanyaan dari guru men-

cakup kapan, dimana, siapa, dan bagaimana, sehingga siswa mudah memahami. 

7) Memberikan Beberapa Contoh Informasi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 4. Contoh informasi yang 

guru berikan mudah dipahami siswa dan sesuai dengan pengalaman siswa 

sebelumnya. Contoh dari guru dapat diterima dengan baik oleh seluruh siswa. 

8) Menuntun Siswa Memikirkan Tujuan Khusus Membaca 

Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 4. Guru menuntun seluruh 

siswa untuk memikirkan tujuan khusus dari membaca berupa rumusan pertanyaan 

yang sesuai dengan topik bacaan. Guru menuntun siswa memikirkan tujuan mem-

baca berdasarkan rasa ingin tahu siswa dan pengalaman yang dimiliki. Selanjutnya 

guru menuliskan contoh bentuk rumusan pertanyaan di papan tulis. 
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9) Memancing Pertanyaan Siswa 

Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 3. Dalam siklus ini, guru telah 

memancing pertanyaan dengan menunjuk pertentangan informasi dan guru telah 

memancing pertanyaan yang menimbulkan gagasan siswa. Pertanyaan  ditujukan 

kepada semua siswa. Dalam pembelajaran pada siklus III, guru juga tidak memancing 

pertanyaan dengan menunjuk ketidakkonsistenana informasi. 

10) Memmbimbing Individu dalam Diskusi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 3. Pada indikator ini, guru 

mulai memberikan reward bagi siswa yang aktif. Selanjutnya guru mendekati siswa 

yang tidak fokus dan mengganggu dalam kegiatan diskusi, guru juga memberikan 

tanggapan yang jelas serta lengkap pada siswa yang bertanya namun guru belum 

membimbing semua siswa dalam kegiatan diskusi secara merata. 

11) Membantu Memenuhi Rasa Ingin Tahu Siswa 

Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 3. Berdasarkan hasil 

pengamatan, guru dianggap mampu membantu siswa untuk memenuhi rasa ingin 

tahunya. Guru selalu memberikan motivasi bagi siswa untuk tetap berusaha mene-

mukan jawaban daripertanyaan-pertanyaannya. Guru menuntun siswa untuk me-

nemukan jawaban di dalam tes bacaan. Apabila jawaban yang siswa cari tidak 

ditemukan pada teks maka guru menjawabnya berdasarkan pengetahuan yang guru 

miliki. 

12) Memberikan Kesimpulan 

Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 4. Guru telah menyampai- 
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kan kesimpulan sesuai materi, kesimpulan disampaikan secara urut, dan ditujukan 

kepada semua siswa. Guru menyimpulkan pembelajaran bersama dengan siswa 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Oleh karena itu, siswa 

mampu mengikuti dan ikut memberikan pendapatnya pada kegiatan menarik 

simpulan. 

13) Melakukan Refleksi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 3. Guru telah melakukan 

refleksi yang ditujukan kepada semua siswa, refleksi disampaikan sesuai dengan 

materi yang telah dipelajari. Untuk lebih menguatkan pengetahuan siswa, refleksi 

diberikan secara lengkap sesuai jalannya pembelajaran. Guru juga memberikan 

penguatan dan motivasi yang lebih bagi siswa yang kurang aktif di kelas namun 

refleksi belum disampaikan secara runtut. 

14) Memberikan Evaluasi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 4. Guru telah memberikan 

evaluasi dengan sangat baik untuk siswa. Evaluasi diberikan sesuai dengan alokasi 

waktu yang telah ditentukan. Sebelum siswa mengerjakan evaluasi, terlebih dahulu 

guru membacakan petunjuk pengerjaan soal untuk siswa. Guru juga mengawasi 

jalannya evaluasi hingga selesai. Lebih dari itu, evaluasi yang guru berikan telah 

sesuai dengan indikator dan materi yang telah disampaikan pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

4.1.3.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 
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Peneliti telah melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran siklus III yang 

mengacu dari hasil refleksi oleh peneliti dan rekan kolaborator. Berdasarkan 

observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui strategi 

KWL, diperoleh data sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 

Hasil Observasi aktivitas Siswa Siklus III 

Keterangan: 26.5≤ skor ≤ 32= sangat baik, 20≤ skor < 26.5= baik, 13.5 ≤ skor < 20= cukup,  

8≤ skor < 13.5= kurang 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata skor siswa 

adalah 26.48, maka kriteria yang diperoleh adalah Baik. Hal ini berarti, hasil 

pembelajaran siklus III dalam aspek aktivitas siswa sudah memenuhi kriteria 

No. Indikator Jumlah Siswa yang 

Mencapai Skor 

Jml Rata-rata 

Skor 

1 2 3 4 

1 Memperhatikan penjelasan guru 

(kegiatan mendengarkan) 

 6 9 10 79 3.16 

2 Menjawab pertanyaan guru (kegiatan 

lisan/oral) 

3 3 14 15 111 4.44 

3 Menyampaikan pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dimiliki 

(kegiatan emosional) 

3 3 7 12 78 3.12 

4 Menuliskan tujuan membaca berupa 

rumusan pertanyaan (kegiatan 

menulis) 

2 3 11 9 77 3.08 

5 Membaca teks dengan seksama 
(kegiatan visual) 

 3 12 10 82 3.28 

6 Mengungkapkan informasi yang telah 

diketahui (kegiatan mental) 

3 2 8 12 79 3.16 

7 Menyimpulkan pembelajaran 

(kegiatan mental) 

2 4 9 10 77 3.08 

8 Mengerjakan evaluasi (kegiatan 

menulis) 

3  12 10 79 3.16 

Jumlah Skor 662 26.48 

Rata-rata Jumlah skor Setiap Siswa 3.3 

Kriteris Baik 
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ketuntasan minimal yaitu Baik. Adapun deskripsi perolehan skor pada setiap indi-

kator dipaparkan sebagai berikut: 

1) Siswa Memperhatikan Penjelasan Guru (Kegiatan Mendengarkan) 

Pada indikator memperhatikan penjelasan guru, jumlah siswa yang mem-

peroleh skor 2 adalah 6 siswa, skor 3 9 siswa, dan skor 4 10 siswa. Kondisi ini di-

tunjukkan dengan, ketika guru membuka pelajaran siswa tampak tenang dan fokus. 

Ketika guru menyampaikan apersepsi sebagian besar dari mereka mampu me-

nanggapi dengan baik, sehingga timbul interaksi multiarah di kelas. Bahkan apabila 

menemui sesuatu hal yang belum mereka pahami, mereka tak lagi segan untuk 

mengangkat tangan dan bertanya.  

2) Siswa Menjawab Pertanyaan Guru (Kegiatan Lisan/Oral) 

Pada indikator menjawab pertanyaan guru, 3 siswa masih tampak acuh pada 

pertanyaan yang guru smpaikan namun selebihnya, siswa lain tampak mulai aktif 

menjawab. Beberapa siswa mampu menjawab pertanyaan guru dengan jelas dan 

lengkap. 

3) Siswa Mengungkapkan Pengalaman dan Pengetahuannya (Kegiatan Emosional) 

Pada indikator mengungkapkan pengalaman dan pengetahuan, siswa bersama 

teman sebangkunya tampak antusias bercerita dan menuliskannya pada lembar pan-

duan membaca. Ketika guru memberi kesempatan bagi siswa untuk me-nuliskannya 

di papan tulis, sebagian besar siswa mengangkat tangan. Hanya saja, terdapat 3 siswa 

yangmau menulis jika telah guru tunjuk. 

4) Siswa Mengungkapkan Tujuan Membaca (Kegiatan Menulis) 
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Pada indikator mengungkapkan tujuan membaca, terdapat 2 orang siswa yang 

masih kesulitan dalam menentukan tujuan khusus membaca. Kepada 2 siswa ini guru 

memberikan perhatian lebih intensif. Siswa lainnya mampu menyusun tujuan mem-

baca dengan baik, kemudian dituliskan pada lembar panduan membaca. Sebagian 

besar dari mereka menyampaikan tujuan membaca yang didasarkan pada minat dan 

rasa ingin tahunya. Ketika guru memberi kesempatan bagi siswa, pada siklus III ini 

siswa tampak antusias menuliskan tujuan darikegiatan membaca mereka di papan 

tulis. 

5) Siswa Membaca Teks dengan Seksama (Kegiatan Visual) 

Pada indikator membaca teks dengan seksama, kelas menjadi tampak tenang. 

Sebagian besar siswa tampak fokus dan tenang membaca teks bacaan yang guru 

bagikan. Siswa membaca dalam hati dan menuliskan informasi yang mereka dapat 

pada lembar panduan membaca namun demikian, terdapat 3 siswa yang tampak 

malas untuk menuliskan informasi yang didapatnya pascabaca pada lembar panduan 

membaca. 

6) Siswa Mengungkapkan Informasi yang Telah Didapat (Kegiatan Mental) 

Pada indikator mengungkapkan informasi yang telah didapat, siswa tampak 

antusias untu ikut berpartisipasi. 12 siswa mampu mengungkapkan informasi yang te-

lah didapat dengan lengkap dan lebih dari satu kalimat. 8 siswa lainnya menyam-

paikan informasi sesuai dengan isi bacaan namun kurang lengkap. 2 orang siswa da-

pat mengungkapkan informasi tanpa ditunjuk oleh guru, dan 3 siswa lainnya tampak 
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enggan berpartisipasi. Mereka hanya akan menyampaikan informasi ketika ditunjuk 

oleh guru. 

7) Siswa Menyimpulkan Pembelajaran (Kegiatan Mental) 

Pada indikator menyimpulkan pembelajaran, pada kegiatan menyimpulkan 

pembelajaran siswa dan guru kembali melakukan kegiatan curah pendapat tentang 

apa yang telah dipelajari bersama. Pada kegiatan ini terdapat 2 siswa yang tidak 

mampu menyampaikan simpulan dengan baik. Simpulan yang mereka sampaikan 

belum sesuai dengan materi dan tidak runtut. 4 siswa lainnya tampak malu-malu 

untuk menyampaikan pendapat. Sedangkan siswa lain mampu menyimpulkan 

pembelajaran dengan runtut, sesuai materi, dan disampaikan dengan lengkap. 

8) Siswa Mengerjakan Evaluasi (Kegiatan Menulis) 

Pada indikator mengerjakan evaluasi, siswa tampak tenang dan fokus pada 

lembar jawab masing-masing. Sebagian besar siswa mengerjakan dengan baik, tidak 

tergesa-gesa, sesuai alokasi waktu, dan dikerjakan secara mandiri namun demikian, 

masih ada 3 siswa yang sering gaduh ketika mengerjakan soal, dan sering menyontek 

jawaban dari temannya. 

4.1.3.2 Deskripsi Hasil Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa Siklus III 

Untuk mengukur keterampilan membaca pemahaman siswa, guru 

menyediakan soal evaluasi yang harus siswa kerjakan secara individu. Soal terdiri 

atas pilihan ganda dan uraian. Berikut ini peneliti jabarkan hasil tes tertulis untuk 

mengukur keterampilan membaca pemahaman siswa menggunakan strategi KWL: 
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Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus III 

 
No.  Interval 

Nilai 

Frekuensi 

(f) 

Nilai Tengah 

(xi) 

f.xi Presentase 

Frekuensi 

Kualifikasi 

1. 55-61 1 58 58 4% Tidak Tuntas 

2. 62-68 4 65 260 16% Tuntas 

3. 69-75 1 72 72 4% Tuntas 

4. 76-81 3 78 234 12% Tuntas 

5. 82-88 8 85 680 32% Tuntas 

6. 89-95 6 92 552 24% Tuntas 

7. 96-100 2 98 98 8% Tuntas 

Mean 82.8 

Median 83.6 

Modus 86.2 

 

Berdasarkan tabel 4.9 selengkapnya disajikan dalam bentuk diagram berikut: 

 

Diagram 4.3. Persentase Ketuntasan Klasikal Siklus III 

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, menyatakan bahwa pembelajaran pada 

siklus III mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil dari siklus II. 

Tampak pada tabel, 22 siswa dinyatakan tuntas dalam pembelajaran dan 3 siswa tidak 

tuntas dengan ketuntasan klasikal sebesar 88%. Ini artinya indikator keberhasilan 

yang peneliti tentukan dalam PTK ini telah tercapai. 

96%

4%

Persentase Ketuntasan Belajar

Tuntas

Tidak Tuntas
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Setelah melewati III siklus penelitian dengan menggunakan strategi membaca 

KWL, siswa dianggap telah mampu memahami isi bacaan dengan baik. Fakta 

tersebut terbukti melalui hasil evaluasi siswa yang termuat pada tabel 4.9. 

4.1.3.3 Refleksi siklus III 

Berdasarkan hasil observasi pada aspek keterampilan mengajar guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belaja siswa, diperoleh hasil yang memuaskan. Hal tersebut 

dikarenakan indikator keberhasilan dalam PTK ini telah tercapai. Peningkatan yang 

terjadi pada aspek keterampilan guru di setiap siklusnya berpengaruh pada 

meningkatnya aktivitas siswa di kelas, dan hasil belajar siswa. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa guru telah berhasil menerapkan stretegi 

KWL untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa. Meskipun 

demikian, perbaikan yang guru laksanakan pada keterampilan mengajar dan aitivitas 

siswa di kelas tidak hanya berhenti pada siklus III penelitian ini. Guru harus selalu 

melakukan refleksi, dan introspeksi untuk mencari kelemahan-kelemahan yang guru 

alami. Selanjutnya guru harus mampu menentukan solusi dan alternatif pemecahan 

masalah yang tepat demi perbaikan pembelajaran berikutnya. Dengan demikian 

kualitas pembelajaran dapat terus terjaga dengan baik, dan hasil belajar siswa mampu 

meningkat. 

Adapun perbaikan yang guru lakukan dalam usaha terus meningkatkan 

kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya adalah: 

1) Guru harus mengembangkan kemampuan bertanya untuk siswa yang masih 

kurang aktif di kelas; 
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2) Guru harus meningkatkan kemampuan mengelola kelas, agar suasana kelas tetap 

kondusif; 

3) Pemanfaatan media pembelajaran yang menarik dan beragam harus guru 

tingkatkan agar siswa selalu termotivasi dalam setiap pembelajaran; 

4) Topik yang guru berikan dalam pembelajaran membaca pemahaman harus aktual 

dan sesuai dengan pengetahuan siswa; 

5) Reward yang guru berikan harus beragam, tidak hanya dalam bentuk verbal, dan 

gestural. 

 

4.1.4 Rekapitulasi Hasil Penelitian Siklus I, II, dan III 

Pada subbab ini peneliti akan menjabarkan perbandingan hasil obervasi 

keterampilan mengajar guru pada siklus I, II, III, aktivitas siswa pada siklus I, II, III, 

dan hasil belajar siswa pada siklus I, II, III. Ketiganya akan peneliti sampaikan 

sebagai berikut: 

4.1.4.1 Rekapitulasi Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam penelitian ini mengalami peningkatan. Pada siklus I 

jumlah skor yang diperoleh adalah 35 dengan kriteria cukup. Kemudian meningkat 

pada siklus II menjadi 40 dengan kriteria baik. Dan di akhir siklus kembali 

mengalami penaikan dengan perolehan skor 50 dengan kriteria sangat baik. 

Adapun peningkatannya disajikan dalam diagram berikut: 
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Diagram 4.4 Peningkatan Keterampilan Guru 

4.1.4.2 Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini mengalami peningkatan. Pada siklus I 

perolehan rata-rata skor siswa adalah 15.96 dengan kriteria cukup. Kemudian pada 

siklus II memperoleh rata-rata skor 22 dengan kriteria baik. Pada siklus III kembali 

meningkat dengan perolehan rata-rata skor 26.48 dengan kritera baik. Adapun 

peningkatannya disajikan dalam diagram di bawah ini: 
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Diagram 4.5 Peningkatan Aktivitas Siswa 

4.1.4.3 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa dalam penelitian ini mengalami peningkatan. Pada siklus 

I rata-rata nilai siswa adalah 66,9 dengan persentase ketuntasan sebesar 68%. 

Kemudian pada siklus II meningkat ditunjukkan oleh nilai rata-rata siswa menjadi 

78.1 dengan persentase 76%. Dan pada siklus III mengalami peningkatan kembali 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata siswa menjadi 82.8 dengan persentase ketuntasan 

sebesar 88%. Adapun peningkatannya disajikan dalam diagram berikut: 
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Diagram 4.6 Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

 

4.2 PEMBAHASAN 

Pada subbab pembahasan, peneliti akan mengaji hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan, berdasarkan analitis teoretis dan praktis. Implikasi dari hasil penelitian 

juga akan peneliti paparkan pada subbab ini. 

 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Peneliti 

Pembahasan pemaknaan temuan dalam penelitian ini diperoleh melalui 

pengamatan dan hasil refleksi terhadap kegiatan belajar mengajar yang telah di-
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laksanakan pada tiap siklusnya. Berikut ini akan dipaparkan temuan-temuan selama 

proses pembelajaran melalui strategi KWL dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Temuan-temuan tersebuat adalah sebagai berikut: 

4.2.1.1 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru pada siklus 1 dapat dilihat pada kegiatan guru saat meng-

kondisikan kelas, mempersiapkan media dan sumber belajar, melakukan apersepsi, 

member motivasi dan penghargaan, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengajukan 

pertanyaan yang membangkitkan pengetahuan siswa, memberikan beberapa contoh 

informasi, menuntun siswa menentukan tujuan khusus membaca, memancing perta-

nyaan siswa, membimbing individu dalam diskusi, membantu memenuhi rasa ingin 

tahu siswa, melakukan refleksi, memberikan evaluasi. 

Indikator mengkondisikan kelas siklus I guru memperoleh skor 2. Saat 

pembelajaran, guru tidak mengatur tempat duduk siswa terlebih dahulu. Pembela-

jaran guru mulai, walaupun suasana kelas masih ramai. Pada siklus II skor meningkat 

menjadi 3. Pembelajaran dimulai saat kelas sudah mulai tenang, namun guru belum 

mengatur tempat duduk siswa. Pada siklus III skor meningkat menjadi 4. Sebelum 

memulai pembelajaran guru mengatur tempat duduk siswa, sehingga kelas menjadi 

rapih dan siswa menjadi nyaman mengikuti pembelajaran. Selanjutnya guru me-

motivasi siswa dengan melakukan tepuk kelas V bersama. Sebelum siswa fokus, guru 

belum memulai pembelajaran. Kegiatan dilanjutkan dengan presensi dan mengecek 

kehadiran siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Sanjaya (2006:44) bahwa 

pengelolaan kelas adalah keterampilan guru mencipta-kan dan memelihara kondisi 
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belajar yang optimal dan mengembalikannya mana-kala terjadi hal-hal yang dapat 

mengganggu suasana pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan guru dalam indikator 

ini adalah menciptakan kondisi belajar yang optimal untuk proses pembelajaran. 

Pada indikator mempersiapkan media dan sumber belajar, guru memperoleh 

skor 3 pada siklus I, dan skor tidak berubah hingga siklus III. Dari data tersebut 

diketahui bahwa pada indikator ini tidak terjadi peningkatan skor pada setiap 

siklusnya. Media yang guru manfaatkan kurang beragam pada setiap siklusnya. 

Selain itu sumber yang guru gunakan dalam pembelajaran belum bervariasi. Kegiatan 

guru tersebut belum sesuai dengan pendapat Hariyanto (2011: 228) menggunakan 

variasi diartikan sebagai aktivitas guru dalam konteks proses pembelajaran yang 

bertujuan mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajar siswa selalu 

menunjukkan ketekunan, perhatian, keantusiasan, motivasi yang tinggi, dan kese-

diaan berperan serta secara aktif. Komponen-komponen variasi yang sering di-

laksanakan meliputi: (1) variasi dalam metode dan gaya mengajar guru; (2) variasi 

penggunaan media, bahan-bahan dan sumber belajar; serta (3) variasi pola interaksi 

dan kegiatan siswa.  

Pada indikator melakukan apersepsi guru memperoleh skor 3 pada siklus I. 

Pada siklus I guru kurang memberikan reward dan motivasi kepada siswa yang aktif 

di kelas. Kekurangan serupa terjadi pada siklus II sehingga skor yang diperoleh guru 

tidak berubah. Skor meningkat pada siklus III menjadi 4. Apersepsi yang guru 

sampaikan selalu disesuaikan dengan topik yang akan guru angkat dalam pem-

belajaran pada setiap siklusnya. Dengan apersepsi yang tepat, dan disampaikan 
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dengan bahasa yang mudah dimengerti siswa akan maka kegiatan tanya jawab antara 

guru dengan siswa serta siswa dengan siswa akan berlangsung dengan kondusif. 

Depdiknas (2004: 9) menyatakan bahwa iklim pembelajaran adalah kondisi ling-

kungan kelas dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Iklim pembelajaran 

berkualitas ditandai dengan suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan ber-

kembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan 

bermakna bagi pembentukan profesionalitas kependididikan. Beberapa faktor yang 

perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim pembelajaran yang berkualitas dan 

kondusif (Muhtadi,2005) adalah (1) pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi 

pada bagaimana siswa belajar; (2) adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif 

siswa dalam setiap konteks pembelajaran; (3) guru hendaknya bersikap demokratis 

dalam mengelola kegiatan pembelajaran; (4) setiap permasalahan yang muncul dalam 

proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis; (5) lingkungan kelas se-

baiknya diatur sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong 

terjadinya proses pembelajaran; dan (6) menyediakan berbagai jenis sumber belajar 

atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses 

atau dipelajari siswa dengan cepat. 

Pada indikator memberikan motivasi dan penghargaan guru memperoleh skor 

3 pada siklus I dan II. Pada siklus I motivasi yang guru berikan kurang mem-

bangkitkan semangat siswa, demikian pula pada siklus II. Motivasi yangdiberikan gu-

ru hanya berupa verbal dan gestural. Sedangkan pada siklus III skor meningkat 

menjadi 4. Motivasi yang guru berikan hendaknya tidak hanya berupa verbal, dan 
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gestural. Guru juga dapat memberikan reward berupa benda-benda yang berkesan 

bagi siswa. Selain itu, motivasi yang diberikan harus sesuai topic yang guru angkat 

dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Sanjaya (2006: 37) bahwa 

keterampilan dasar penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respons yang 

merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, 

yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas 

perbuatan atau responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi  Ada 

dua jenis penguatan yang bisa diberikan guru yaitu penguatan verbal dan penguatan 

nonverbal. Tujuan pemberian penguatan menurut Moedjiono (dalam Hariyanto, 2011: 

226) antara lain: (1) meningkatkan perhatian siswa; (2) melancarkan atau memu-

dahkan proses belajar; (3) membangkitkan dan mempertahankan motivasi; (4) 

mengontrol atau mengubah sikap yang mengganggu menjadi tingkah laku belajar 

yang produktif: (4) mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam belajar; (5) 

mengarahkan kepada cara berpikir yang baik atau divergen dan inisiatif pribadi. 

Indikator menyampaikan tujuan pembelajaran guru memperoleh skor 3 pada 

siklus I. Pada saat menyampaikan tujuan pembelajaran, guru tidak menuliskannya di 

papan tulis agar seluruh siswa dapat mengetahui tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Pada siklus II dan III, skor meningkat menjadi 4. Tujuan yang guru 

sampaikan harus relevan dengan materi, disampaikan dengan jelas dan tegas kepada 

seluruh siswa dengan cara dituliskan di papan tulis. Kegiatan menyampaikan tujuan 

pembelajaran ini merupakan contoh dari keterampilan menjelaskan (explaining skill) 

yang harus dimiliki oleh guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Murni, dkk (2010:78) 
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bahwa Menjelaskan adalah menu-turkan secara lisan mengenai suatu bahan pelajaran, 

secara sistematis dan terencana sehingga siswa mudah memahami pelajaran yang 

disampaikan. Selain memperhatikan kedua hal tersebut, dalam kegiatan menjelaskan, 

guru juga harus memiliki pilihan kata yang tepat, yang sesuai dengan kosakata yang 

dimiliki oleh peserta didik. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami 

penjelasan guru. 

Pada indikator mengajukan pertanyaan yang dapat membangkitkan pe-

ngetahuan siswa guru memperoleh skor 2 pada siklus I dan II. Dalam mengajukan 

pertanyaan, bahsa yang guru gunakan sulit dimengertisiswa sehingga siswa tidak 

mampu memberikan tanggapan secara tepat. Pada siklus III skor guru meningkat 

menjadi 3. Pertanyaan guru sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh 

siswa, sehingga siswa mampu menanggapinya dengan lengkap. Selain itu pertanyaan 

juga harus mengandung unsur siapa, kapan, dimana, dan bagaimana sesuai dengan 

topik bacaan. Menurut pandangan Rusman (2010:82) pertanyaan yang tersusun 

dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak 

positif terhadap aktivitas dan kreativitas siswa. 

Pada indikator memberikan beberapa contoh informasi guru memperoleh skor 

3 pada siklus I dan II. Pada saat memberikan contoh informasi, guru tidak 

menuliskannya di papan tulis. Skor guru meningkat pada siklus III menjadi 4. Selain 

harus sesuai topik, dan disampaikan secara jelas kepada semua siswa informasi yang 

guru contohkan juga harus mempertimbangkan pengetahuan awal siswa berkaitan 

dengan topik. Suyono, (2011:18) mendefinisikan mengajar sebagai suatu proses 



143 
 

 
 

untuk membantu siswa mencapai kemajuan lebih optimal sesuai dengan tingkat 

perkembangan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berdasarkan pendapat 

tersebut makapenting bagi guru untuk memperhatikan potensi, dan pengetahuan awal 

yang siswa miliki. 

Pada indikator menuntun siswa menentukan tujuan khusus membaca skor 

yang diperoleh guru pada siklus I dan II adalah 2. Contoh yang guru berikan belum 

sesuai topik bacaan dan belum disampaikan kepada siswa secara menyeluruh. Skor 

guru meningkat menjadi 4 pada siklus III. Adanya peningkatan dalam indikator ini 

dikarenakan guru mampu melaksanakan variasi yang baik dalam menuntun siswa 

untuk menentukan tujuan khusus dari kegiatan membaca. Dijelaskan oleh Suyono, 

(2011:230) variasi gaya mengajar dan pola interaksi meliputi: (1) varasi suara; (2) pe-

musatan perhatian; (3) kesenyapan; (4) kontak pandang; (5) gerakan badan; (6) pe-

rubahan posisi guru; (7) perubahan metode me-ngajar; (8) membagi perhatian; (9) 

penggunaan selingan (ice breaker).  

Pada indikator memancing pertanyaan siswa pada siklus I dan II guru 

memperoleh skor 2. Guru belum dapat menggali gagasan siswa berkaitan dengan 

topic bacaan. Skor meningkat pada siklus III menjadi 3. Dalam memancing 

pertanyaan siswa, guru melakukannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang menunjuk ketidakkonsistenan informasi, sehingga menimbulkan gagasan bagi 

siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum mereka pahami berkaitan topic bacaan. 

Menurut Murni (2012:92) pertanyaan yang tersusun baik dengan teknik pelontaran 

yang tepat akan: (1) meningkatkan partisipasi murid dalam kegiatan belajar mengajar; 
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(2) membangkitkan minat dan rasa ingin tahu murid terhadap sesuatu masalah yang 

sedang dibicarakan; (3) mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif dari 

siswa sebab berpikir sendiri sesungguhnya adalah bertanya; (4) menuntun proses ber-

pikir murid sebab pertanyaan yang baik akan membantu murid agar dapat me-

nentukan jawaban yang baik, dan ; (5) memusatkan perhatian murid terhadap masalah 

yang sedang dibahas. 

Indikator membimbing individu dalam diskusi. Pada indikator ini skor yang 

diperoleh guru pada siklus I adalah 2. Dalam pelaksanaannya guru belum mem-

bimbing siswa secara merata, pemberian reward kepada siswa yang aktif di kelasjuga 

sangat kurang. Skor guru meningkat menjadi 3 pada siklus II dan III. Dalam indikator 

ini guru harus memberikan perhatian kepada seluruh siswasecara merata, dan men-

dekati siswa untuk memfasilitasi jika siswa menemui kesulitan. Menurut Rusman 

(2011:89) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh 

siswa secara kelompok. Siswa berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di bawah 

bimbingan guru atau temannya untuk berbagi informasi, pemecahan masalah, atau 

pengambilan keputusan.  

Pada indikator membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa skor yang di-

peroleh guru pada siklus I dan II adalah 2. Guru kurang memberikan motivasi kepada 

siswa untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka 

susun pada tahap Want (W). selain itu, guru juga dinilai kurang melakukan 

pendekatan kepada seluruh siswa. Skor meningkat pada siklus III menjadi 3. Apabila 
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kegiatan membaca telah berlangsung kemudian masih ada siswa yang belum 

terpenuhi rasa ingin tahunya, maka tugas guru adalah memenuhi rasa ingin tahu siswa 

melalui penjelasan secara lisan maupun tulisan. Menurut Supriyadi (2011:11) kete-

rampilan menjelaskan adalah menuturkan secara lisan mengenai suatu bahan pe-

lajaran yang disampaikan secara sistematis dan terencana sehingga memudahkan 

siswa untuk memahami bahan pelajaran. Berkenaan dengan keterampilan men-

jelaskan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu: (1) keterkaitan dengan 

tujuan; (2) relevan antara penjelasan dengan materi dan karakteristik siswa; (3) 

kebermaknaan; (4) dinamis; (5) penjelasan dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, 

inti, dan kegiatan penutup. Dalam penyampaian materi, disertai juga dengan aktivitas 

tanya jawab. Dalam proses belajar mengajar, bertanya memegang peranan penting.  

Pada indikator memberikan kesimpulan guru memperoleh skor 3 pada siklus I 

dan II. Simpulan yang guru berikan dinilai kurang jelas untuk dapat dipahami siswa. 

Skor meningkat pada siklus III yaitu menjadi 4. Guru menyampaikan kesimpulan 

secara runtut dan sesuai dengan materi. Begitu pula pada indikator melakukan 

refleksi, skor yang diperoleh guru pada setiap siklusnya adalah 3 skor. Refleksi yang 

guru sampaikan belum runtut sesuai dengan jalannya pembelajaran. Pada indikator 

memberikan evaluasi, peningkatan terjadi pada siklus II dan III dengan jumlah skor 

maksimal, yaitu 4. Sedangkat pada siklus I skor yang diperoleh guru adalah 2. Ketiga 

indicator tersebut masuk dalam keterampilan menutup pelajaran yang harus guru 

miliki. Hal ini sesuai dengan pendapat Sanjaya (2006:43) menutup pelajaran diartikan 

sebagai kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud 
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untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari 

siswa serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa, serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Peningkatan keterampilan mengajar guru juga didukung oleh data hasil 

wawancara yang menyatakan bahwa guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan tahap-tahap KWL, selain itu dalam pelaksanaan pembelajaran dengan strategi 

KWL guru juga telah memanfaatkan keterampilan bertanya, dan keterampilan 

menjelaskan dengan optimal. Guru mampu membimbing siswa dengan baik, untuk 

menggali informasi dan pengetahuan awal siswa berkaitan dengan topik yang 

disampaikan. Pertanyaan yang guru sampaikan telah menggunakan bahasa yang 

mudah untuk siswa pahami. Sehingga siswa mampu menanggapi pertanyaan yang 

guru berikan. 

Keterampilan lain, seperti membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan 

pembelajaran perseorangan, keterampilan membuka pelajaran, keterampilan menga-

dakan variasi, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan menutup pelajaran, 

meningkat setiap siklusnya. 

4.2.1.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa pada siklus I belum memenuhi kriteria yang ditargetkan 

dengan perolehan rata-rata skor 15.96 dengan kriteria cukup. Kemudian meningkat 

pada siklus II dengan perolehan rata-rata skor mencapai 22 dengan kriteria baik. Pada 

siklus III rata-rata skor aktivitas siswa kembali meningkat menjadi 26.48 dengan 

kriteria baik. Dierich (dalam Hamalik 2011:172) membagi kegiatan belajar dalam 8 
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kelompok yaitu: kegiatan-kegiatan visual, kegiatan-kegiatan lisan, kegiatan-kegiatan 

mendengarkan, kegiatan-kegiatan menulis, kegiatan-kegiatan menggambar, kegiatan-

kegiatan metrik, kegiatan-kegiatan mental, dan kegiatan-kegiatan emosional. 

Pada indikator memperhatikan penjelasan guru jumlah skor pada siklus I 

mencapai 69. Dalam pembelajaran siklus I masih banyak siswa yang tampak sangat 

pasif, pandangan tampak tidak fokus, dan tidak mampu menanggapi pertanyaan yang 

guru berikan. Pada siklus II skor mencapai 77, siswa mulai aktif di kelas. Sebagian 

siswa antusias menanggapi pertanyaan dari guru, hanya sebagian kecil siswa yang 

tampak tidak fokus. Pada siklus III meningkat mencapai skor 79. Pada siklus IIIsudah 

terjadi timbale balik yang positif antara guru dan siswa. Siswa tidak hanya mampu 

menanggapi pertanyaan dari guru, namun juga mampu mengajukan pertanyaan sesuai 

materi. Kegiatan siswa dalam memperhatikan penyampaian materi sesuai dengan 

pendapat Dierich, yaitu kegiatan mendengarkan yang meliputi meliputi: kegiatan 

mendengarkan penya-jian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, 

mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio 

Pada indikator menjawab pertanyaan guru siklus I skor yang diperoleh 

mencapai 46. Dalam pembelajaran siklus I, siswa masih tampak malu-malu untuk 

menjawab pertanyaan dari guru. Siswa hanya akan menjawab apabila sudah ditunjuk 

olah guru. Jawaban yang disampaikanpun kebanyakan belum lengkap. Pada siklus II 

skor meningkat hingga mencapai 64. Siswa sudah mulai berani berpendapat. 

Sebagian siswa mampu menjawab pertanyaan tanpa ditunjuk. Pada siklus III skor 

kembali meningkat menjadi 71. Siswa tampak antusian dalam pembelajaran. Setiap 
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kali guru melontarkan pertanyaan siswa menjadi berebut untuk menjawab. Beberapa 

siswa mampu menjawab dengan lengkap, menggu-nakan lebih dari 1 kalimat. 

Kegiatan ini termasuk dalam aktivitas oral atau lisan. Sesuai dengan pendapat Dierich 

(dalam Hamalik 2011:172) kegiatan-kegiatan lisan, diantaranya mengemukakan suatu 

fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi 

saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

Pada indikator menyampaikan pengalaman dan pengetahuan yang telah di-

miliki jumlah skor siklus I mencapai 54. Pada pembelajaran siklus I sebagian besar 

siswa masih harus ditunjuk agar bersedia menyampaikan pengalaman dan 

pengetahuannya. Pada siklus II skor meningkat menjadi 55. Perubahan yang berarti 

belum tampak dalam pembelajaran siklus II pada indikator ini. Selanjutnya skor 

meningkat kembali pada siklus III, hingga mencapai 78. Siswa tampak aktif dan 

antusias dalam berpendapat. Kegiatan ini termasuk dalam aktivitas emosional siswa. 

Sesuai dengan pendapat Dierich (dalam Hamalik 2011:172) kegiatan-kegiatan 

emosional, meliputi: minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. 

Pada indikator mengungkapkan tujuan membaca  siklus I mencapai skor 60. 

Sebagian besar siswa masih tampak kebingungan dalam mencurahkan tujuan 

membaca ke dalam bentuk rumusan pertanyaan. Pada siklus II skor meningkat men-

jadi 69. Siswa sudah mulai percaya diri dalam berpendapat. Namun masih ada 

beberapa siswa yang belum bias menyampaikan tujuan darikegiatan membacanya. 

Pada siklus III skor meningkat kembali hingga mencapai 77. Kelas mulai tampak 

aktif. Kegiatan curah pendapat berlangsung kondusif dengan bimbingan guru. 
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Kegiatan ini merupakan kegiatan menulis yang meliputi: menulis laporan, karangan, 

dll; kegiatan-kegiatan metrik: melakukan percobaan; kegiatan-kegiatan mental: 

mengingat, memecahkan masalah, mengambil keputusan; dan kegiatan-kegiatan 

emosional: menaruh minat, tenang, bosan, takut, gembira. 

Pada indikator membaca teks dengan seksama skor yang diperoleh siswa 

mencapai 56. Masih ada siswa yang tidak membaca teks yang guru bagikan, tetapi 

justru mengganggu temannya yang sedang membaca. Pada siklus II skor meningkat 

menjadi 71. Masih ada beberapa siswa yang tidak membaca dengan baik. Pada siklus 

III skor kembali meningkat menjadi 82. Sebagian besar siswa membaca dalam hati 

dengan tenang. Kegiatan yang dilaksanakan ini telah sesuai dengan pendapat 

Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 100-101) yaitu kegiatan-kegiatan visual, dian-

taranya membaca, melihat gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, 

dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

Indikator mengungkapkan informasi yang telah dimiliki merupakan kegiatan 

mental siswa. Pada siklus I skor mencapai 55. Masih banyak siswa yang menggan 

mengungkapkan pengalamannya yang berkaitan dengan topik. Pada siklus II skor 

meningkat menjadi 73. Siswa mulai aktif berpendapat dalam kegiatan curah 

pendapat. Informasi yang disampaikan sesuai topik dan disampaikan dengan jelas. 

Skor kembali meningkat pada siklus III, yaitu mencapai 79. Beberapa siswa mampu 

berpendapat lebih dari 1 kalimat. Kegiatan-kegiatan mental menurut Dierich (dalam 

Hamalik 2011:172), meliputi: kegiatan merenungkan, mengingat, memecahkan 
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masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat 

keputusan; 

Indikator menyimpulkan pembelajaran juga termasuk dalam kegiatan mental 

siswa. Pada siklus I skor mencapai 45. Sebagian besar siswa tidak mampu me-

nanggapi simpulan yang guru berikan. Pada siklus II skor meningkat menjadi 55. 

Siswa mulai dapat menyimpulkan secara runtut dengan bimbingan guru. Skor 

kembali meningkat pada siklus III, mencapai 77. Pada saat menyimpulkan pem-

belajaran sebagian besar siswa mampu memberikan simpulannya secara lengkap. 

Indikator mengerjakan evaluasi termasuk dalam kegiatan menulis siswa. Pada 

siklus I skor mencapai 62. Tampak pada siklus I, masi ada siswa yang sering melirik 

jawaban temannya. Beberapa siswa tidak mampu menyelesaikan soal hingga waktu 

selesai. Pada siklus II skor meningkat menjadi 84, siswa sudah mulai tampak tenang 

dalam mengerjakan soal evaluasi. Walaupun demikian, masih ada siswa yang melirik 

jawaban temannya. Hingga pada siklus III skor mencapai 79, sebagian besar siswa 

mampu mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. 

Berdasarkan hasil pengisian angket oleh siswa kelas V-A SDN Sekaran 01 

maka peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar siswa mampu menerima pem-

belajaran yang guru laksanakan di kelas. Mereka menganggap KWL sebagai strategi 

yang tepat untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman mereka. 

Pertanyaan-pertanyaan yang guru sampaikan mampu mereka pahami dengan baik. 

Dengan kemasan yang menarik dan reward yang tepat, pembelajaran KWL menjadi 

menarik bagi siswa. Namun demikian, ada 5 siswa yang masih pasif di kelas. Tidak 
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mau menanggapi pertanyaan dari guru, dan menganggap pertanyaan dari guru sulit 

untuk dipahami. 

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui strategi KWL 

siswa menjadi lebih memahami isi bacaan yang dibaca, selain itu pembelajaran 

membaca melalui strategi KWL menyenangkan bagi siswa. Selama penelitian siswa 

mengikuti instruksi guru dalam pembelajaran dengan baik, sehingga aktivitas siswa 

meningkat setiap siklusnya. 

4.2.1.3 Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa 

Menurut Sudjana (2011: 22) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Klasifikasi hasil belajar 

Bloom secara garis besar terdiri dari tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

Peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas V-A SDN 

Sekaran 01 dalam Bahasa Indonesia melalui strategi KWL dari siklus I, siklus II, dan 

siklus III dapat dilihat pada tabel berikut: 

Table 4.10 

Data Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa 

No.  Keterangan  Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Nilai Terendah  47.5 50 60 

2 Nilai Tertinggi 92.5 95 100 

3 Rata-rata  66.9 78 82.8 

4 Median  63.8 76.6 83.6 

5 Modus  64 86.5 86.2 

6 Siswa yang Tuntas 17 19 22 

7 Ketuntasan Klasikal  68% 76% 88% 
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Hasil belajar siswa pada siklus I belum memenuhi kriteria keberhasilan 

dengan persentase ketuntasan sebesar 68%. Meskipun demikian, nilai rata-rata siswa 

sudah memenuhi KKM yaitu 66,9. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan melalui sinergi antara keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. Oleh karena keterampilan guru dan aktivitas siswa masih belum 

memenuhi kriteria keberhasilan, maka dapat dipastikan hasil belajar siswa pun belum 

baik. Karena hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar (Rifa’i, 2010:85). 

Pada siklus II mengalami peningkatan dengan persentase ketuntasan 76% 

dengan nilai rata-rata siswa 78.1 dan dinyatakan berhasil. Dengan demikian dapat 

ditarik simpulan bahwa dalam pembelajaran berpusat pada siswa sekalipun, jika 

keterampilan guru dalam pembelajaran sudah baik, maka respon atau aktivitas siswa 

pun menjadi semakin baik dan hasil belajar akan meningkat. Sebagaimana dinyatakan 

Dananjaya, (2010:19) bahwa pembelajaran merupakan suatu konsep pendidikan yang 

lahir dari perubahan paradigma lama yaitu pengajaran, sehingga dominasi guru harus 

diubah menjadi siswa aktif mengembangkan potensi dirinya dalam suasana belajar 

yang menyenangkan, interaktif, inspiratif, menantang, bebas berprakarsa dan kreatif.  

Dan pada siklus III mengalami peningkatan kembali dengan nilai rata-rata 

siswa menjadi 82.8 dan persentase ketuntasan sebesar 88%. Persentase ketuntasan 

tersebut sudah memenuhi kriteria keberhasilan hasil yang ditentukan yaitu >80%. 
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Selama penelitian, hasil belajar siswa selalu meningkat di setiap siklusnya. 

Pada siklus I siswa mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan teks bacaan berjudul 

“Lautan dan Isinya”, belum mencapai kriteria keberhasilan yang peneliti tentukan. 

Selanjutnya, pada siklus II, siswa kembali mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan 

teks yang berjudul “Gajah Si Hewan Darat Terbesar”, mengalami peningkatan yang 

baik. Hasil belajar siswa sudah memenuhi kriteria ketuntasan yang peneliti tentukan, 

namun masih diperlukan perbaikan. Pada asiklus terakhir yaitu siklus III, siswa 

mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan teks yang berjudul “Alat Perhubungan. 

Hasil yang dicapai sangat memuaskan, yaitu 88% siswa dinyatakan tuntas dalam 

belajar. 

 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian  

Hasil penelitian yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa hipotesis tindakan 

yang peneliti angkat telah terbukti kebenarannya. Bahwa penerapan strategi KWL 

mampu meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas V-A SDN 

Sekaran 01. 

Implikasi penelitian dengan strategi KWL adalah dengan dilaksanakannya 

penelitian tindakan kelas, guru dapat mengetahui kesulitan belajar yang dialami oleh 

siswa. Dengan demikian guru dapat melaksanakan refleksi terhadap pelaksa-naan 

pembelajaran yang telah berlangsung sehingga dapat menentukan strategi 

pembelajaran yang akan digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kua-litas 

pembelajaran serta menawarkan cara dan prosedur baru untuk memperbaiki dan 
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meningkatkan profesionalisme dalam proses belajar mengajar di kelas dengan 

meningkatkan pengalaman dan kreativitas guru dalam penerapan model pem-

belajaran yang variatif. Dengan penerapan strategi KWL guru dapat menciptakan 

suasana belajar yang berbeda sehingga mampu memotivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dalam proses pembelajaran 

dengan strategi KWL, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Guru 

menetapkan tujuan pembelajaran, menjelaskan cara mengisi lembar panduan 

membaca, memancing pengetahuan awal siswa, menuntun siswa untuk menentukan 

tujuan khusus dari kegiatan membaca, memenuhi rasa ingin tahu siswa, membimbing 

siswa dalam diskusi,dan memberikan reward bagi siswa yang aktif. 

Ogle (dalam Rahim, 2005:41) mengatakan strategi KWL (Know-Want-

Learned) merupakan strategi untuk membantu guru menghidupkan latar belakang 

pengetahuan dan minat siswa pada suatu topik. Strategi ini melibatkan tiga langkah 

dasar yang menuntun siswa dalam memberikan suatu jalan tentang apa yang telah 

mereka ketahui, menentukan apa yang ingin mereka ketahui, dan mengingat kembali 

apa yang mereka pelajari dari membaca. 

Rahim (2005:41) menuturkan bahwa strategi KWL memberikan kepada siswa 

tujuan membaca dan memberikan suatu peran aktif siswa sebelum, saat, dan sesudah  

membaca. Strategi ini membantu  siswa memikirkan  informasi baru yang 

diterimanya. Strategi ini juga bisa memperkuat kemampuan siswa mengembangkan 

pertanyaan tentang berbagai topik. Siswa juga bisa menilai hasil belajar mereka 

sendiri. Dengan penerapan strategi KWL dalam pembelajaran siswa akan lebih 
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mudah dalam memahami isi bacaan, sehingga siswa mampu menjawab pertanyaan 

yang berkaitan dengan isi bacaa, mampu menemukan ide pokok setiap paragraf, 

mampu menarik simpulan atas paragraf yang telah dibaca, serta mampu menarik 

simpulan yang sesuai dengan isi paragraf. Hal ini sesuai dengan pendapat Blanton 

(dalam Somadayo 2011:12) menuturkan bahwa siswa yang memiliki tujuan membaca 

yang jelas akan lebih mudah dalam memahami isi bacaan. Selain itu, dengan 

menerapkan strategi KWL , siswa memperoleh pengalaman baru dalam gaya belajar 

di sekolah. Pembelajaran membaca yang biasanya dilaksanakan secara konvensional 

menjadi lebih bergairah dengan serangkaian aktivitas yang terangkum dalam strategi 

KWL. Siswa bebas berekspresi dalam kegiatan curah pendapat. Dan adanya kesem-

patan seluas-luasnya untuk mengungkapkan gagasan menjadi wadah keterbukaan dan 

demokrasi dalam pembelajaran. 

Implikasi teoretis dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan pengem-

bangan untuk perbaikan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya. 

Sedangkan bagi guru strategi KWL dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan 

masalah yang guru alami di kelas berkaitan dengan aspek membaca siswa. Penelitian 

ini dapat menambah referensi guru untuk meningkatkan keterampilan membaca 

siswa. Selain itu juga dapat menumbuhkan kreativitas guru dalam menciptakan 

pembelajaran yang inovatif dan bermakna bagi siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peningkatan keterampilan membaca 

pemahaman melalui strategi KWL pada siswa kelas V-A SDN Sekaran 01 Semarang, 

peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut: 

1) Penerapan strategi KWL dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

pembelajaran membaca pemahaman pada siswa kelas V-A SDN Sekaran 01. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh data peningkatan keterampilan guru pada setiap 

siklusnya. Pada siklus I keterampilan mengajar guru memperoleh kriteria Cukup. 

Pada siklus II keterampilan guru meningkat, sehingga memperoleh kriteria Baik. 

Kemudian meningkat pada Siklus III dengan kriteria Sangat Baik. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran siklus III, keterampilan mengajar guru telah optimal. 

Guru berhasil mengelola kelas dengan baik, sehingga kelas menjadi kondusif dan 

nyaman untuk berlangsungnya pembelajaran. Guru memberikan perhatian secara 

merata kepada seluruh siswa. Kegiatan curah pendapat berlangsung dengan baik 

atas bimbingan guru. Pertanyaan yang guru sampaikan dapat siswa tanggapi 

dengan baik. Selain itu guru mampu memenuhi rasa ingin tahu siswa, apabila 

siswa tidak mampu memenuhinya sendiri dari kegiatan membaca. Dari data 
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tersebut dapat disimpulkan keterampilan guru telah mencapai indikator 

keberhasilan dengan kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor 35≤skor<46; 

2) Penerapan strategi KWL dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Pada siklus I aktivitas siswa di kelas memperoleh kriteria 

Cukup. Pada siklus II aktivitas siswa meningkat dan memperoleh kriteria Baik.  

Pada siklus III rata-rata skor setiap indikator pada aktivitas siswa kembali 

meningkat, walaupun masih tetap dalam kriteria Baik. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan, siswa dating tepat waktu saat pembelajaran dimulai. Kondisi siswa tetap 

fokus selama pembelajaran berlangsung. Antusiasme siswa dalam kegiatan curah 

pendapat sangat tinggi. Siswa mampu menanggapi pertanyaan yang diberikan 

oleh guru. Siswa mampu menentukan sendiri tujuan dari kegiatan membacanya, 

dan mampu memenuhi rasa ingin tahunya berdasarkan kegiatan membaca. Dari 

data tersebut dapat disimpulkan aktivitas siswa telah mencapai indikator 

keberhasilan dengan kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor 

20≤skor<66.5; 

3) Penerapan strategi KWL dapat meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman siswa kelas V-A SDN Sekaran 01 Semarang. Pada siklus I nilai rata-

rata kelas yang diperoleh adalah 66,92. Persentase ketuntasan klasikal hasil 

membaca pemahaman adalah 68%. Pada siklus II nilai rata-rata kelas yang 

diperoleh adalah 78.1 dengan persentase ketuntasan klasikal adalah 76%. Pada 

siklus III  nilai rata-rata kelas yang diperoleh adalah 82,8 dengan persentase 

ketuntasan hasil membaca pemahaman adalah 88%. Dari data tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa keterampilan membaca pemahaman siswa kelas V sudah 

memenuhi indikator keberhasilan yaitu sebanyak ≥ 80% siswa kelas VA SDN 

Sekaran 01 mengalami ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 68 dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

  

5.2 SARAN 

Untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas V, 

peneliti memberikan saran-saran berikut kepada: 

1) Dalam kegiatan pembelajaran menggunakan strategi KWL sebaiknya guru lebih 

optimal dalam memanfaatkan keterampilan bertanya dan keterampilan 

menjelaskan. Karena dalam strategi ini peran guru dalam memancing 

pengetahuan dan rasa ingin tahu siswa sangat dibutuhkan. Selain itu, persiapan 

pembelajaran yang guru lakukan harus matang. Persiapan tersebut meliputi: 1) 

pemilihan materi yang akan disampaikan; 2) lembar kerja apa saja yang akan 

diberikan; 3) pendekatan dan metode apa yang digunakan; 4) media apa saja 

yang akan digunakan; 5) instrument pengamatan dan pembelajaran yang akan 

digunakan; 

2) Untuk meningkatkan motivasi dan aktivitas siswa di kelas guru dapat 

menerapkan strategi KWL dalam pembelajaran. Selain itu, guru dapat 

menyiapkan reward bagi siswa yang aktif di kelas. Reward yang diberikan tidak 

hanya secara gestural namun juga dapat berupa benda-benda yang berkesan bagi 
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siswa. Saat pembelajaran berlangsung, guru juga harus mampu memberikan 

pendekatan kepada semua siswa, agar tidak ada siswa yang merasa dirinya tidak 

diperhatikan oleh guru. Teguran dan hukuman juga dapat guru berikan kepada 

siswa yang gaduh dan tidak mengikuti pembelajaran dengan baik; 

3) Dalam mengikuti pembelajaran melalui stretegi KWL sebaiknya siswa selalu 

dalam keadaan fokus, agar siswa mampu mengikuti kegiatan curah pendapat 

dengan baik dan sesuai dengan alur KWL. Dalam mengisi lembar panduan 

membaca siswa dapat bekerjasama dengan teman sebangkunya, agar mereka 

dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki masing-masing. 

Siswa diharapkan aktif bertanya apabila ada materi yang belum dipahami, serta 

mau menyampaikan pendapatnya saat curah pendapat. Guru harus mampu 

meningkatkan interaksi yang baik antara guru dengan siswa, dan siswa dengan 

siswa, sehingga hasil belajar dapat optimal dan memenuhi indikator keberhasilan 

yang peneliti tetapkan.  
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN 
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KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul: Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman melalui Strategi KWL Pada 

Siswa Kelas V-A SDN Sekaran 01 

No Variabel 

Penelitian 

Indikator Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrumen 

1 Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman 

melalui 

strategi KWL 

1. Mengkondisikan kelas (opening skil)l; 

2. Mempersiapkan media dan sumber belajar (variation 

skill); 

3. Melakukan apersepsi (keterampilan mengelola kelas); 

4. Memberi motivasi dan penghargaan (reinforcement 

skill); 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran (explaining skill); 

6. Mengajukan pertanyaan yang membangkitkan 

pengetahuan siswa(questioning skill); 
7. Memberikan beberapa contoh informasi (explaining 

skill); 

8. Menuntun siswa memikirkan tujuan khusus membaca 

(keterampilan pembelajaran perseorangan); 

9. Memancing pertanyaan siswa (keterampilan 

pembelajaran perseorangan); 

10. Membimbing individu dalam diskusi (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil); 

11. Membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa 

(keterampilan pembelajaran perseorangan); 

12. Memberikan kesimpulan (closure skill); 
13. Melakukan refleksi (closure skill); 

14. Memberikan evaluasi (closure skill).  

Guru   

Foto 

KBM 

Video 

KBM 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Wawancara 

4. Angket  

 

2 Aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman 

melalui 

strategi 

KWL. 

1. Memperhatikan penjelasan guru (kegiatan 

mendengarkan); 

2. Menjawab pertanyaan guru (kegiatan lisan/oral); 

3. Menyampaikan pengalaman dan pengetahuan yang 

telah dimiliki (kegiatan emosional); 

4. Menuliskan tujuan membaca berupa rumusan 

pertanyaan (kegiatan menulis); 

5. Membaca teks dengan seksama (kegiatan visual); 

6. Mengungkapkan informasi yang telah diketahui 

(kegiatan mental); 

7. Menyimpulkan pembelajaran (kegiatan mental); 
8. Mengerjakan evaluasi (kegiatan menulis). 

Siswa 

 Foto  

Video 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

Lapangan 

 

3 Keterampilan 

membaca 

pemahaman 

siswa melalui 

strategi KWL 

1. Menyebutkan pengetahuan yang telah dimiliki 

berkaitan dengan topik bacaan; 

2. Menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi teks; 

3. Menyimpulkan isi teks dalam satu kalimat; 

4. Menemukan pikiran pokok setiap paragraph; 

5. Menyatakan pendapat atau perasaan berkaitan dengan 

isi teks. 

Siswa   Tes 

tertulis 
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LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN PENELITIAN  
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman melalui Strategi KWL 

Pada Siswa Kelas V-A SDN Sekaran 01 

 

Pertemuan…………Siklus …................. 

Nama SD  : SDN Sekaran 01 

Kelas/Semester  : V ( Lima) / 2 (Genap) 

Materi  : Membaca 

Nama Guru  : ............................................................... 

Hari/Tanggal  :    …............................................................ 

Petunjuk  : Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan jumlah 

deskriptor yang muncul! 

Skor 1 Jika deskriptor tidak muncul dan muncul satu 

Skor 2 Jika dua deskriptor muncul 

Skor 3 Jika tiga deskriptor muncul 

Skor 4 jika empat deskriptor muncul 

NoNo No Indikator dan Deskriptor Skor Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

1 Mengkondisikan kelas (opening skill) 

1. Mengatur tempat duduk 

2. Menunggu semua siswa tenang dan fokus, 

kemudian salam dan doa 

3. Memberikan motivasi (yel-yel, tepuk dll) 

untuk memusatkan perhatian siswa 

4. Melakukan presensi dan pengecekan 

kehadiran siswa 

     

2 Mempersiapkan media dan sumber belajar 

(variation skill) 

1. Menyiapkan media pembelajaran (papan 

tulis, kertas dll) 

2. Menyiapkan sumber belajar  

3. Menyiapkan LKS 

4. Media pembelajaran besar dan berwarna 

     

3 Melakukan apersepsi (keterampilan mengelola      
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kelas) 

1. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

seputar topik 

2. Memberi penjelasan dan contoh seputar 

topik 

3. Memberikan motivasi dan reward kepada 

siswa yang aktif 

4. Menanggapi dan menjawab pertanyaan 

siswa 

4 Memberikan motivasi dan penghargaan 

(reinforcement skill) 

1. Memberikan motivasi verbal 

2. Memberikan motivasi gestural 

3. Memberikan motivasi sesuai topik  

4. Motivasi membangkitkan semangat siswa 

     

5 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

(explaining skill) 

1. Tujuan pembelajaran relevan dengan materi 

2. Disampaikan dengan jelas dan tegas 

3. Disampaikan kepada semua siswa 

4. Menuliskan topik pembelajaran di papan 

tulis 

     

6 Mengajukan pertanyaan yang dapat 

membangkitkan pengetahuan siswa 

(questioning skill) 

1. Pertanyaan dapat ditanggapi siswa 

2. Pertanyaan dapat membangkitkan 

pengetahuan dan pengalaman siswa 

3. Pertanyaan mencakup siapa, kapan, dimana, 

dan bagaimana 

4. Pertanyaan dapat ditanggapi siswa dengan 

lengkap 

     

7 Memberikan beberapa contoh informasi 

(explaining skill) 

1. Contoh yang diberikan sesuai topic 

2. Contoh disampaikan kepada semua siswa 

3. Contoh yang disampaikan sesuai dengan 

pengetahuan dan pengalaman siswa 

4. Contoh yang guru sampaikan di tulis di 

papan tulis 

     

8 Menuntun siswa memikirkan tujuan khusus 

membaca (keterampilan pembelajaran 
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perseorangan) 

1. Contoh tujuan membaca sesuai dengan 

topik bacaan 

2. Contoh tujuan membaca sesuai dengan 

minat dan rasa ingin tahu siswa 

3. Contoh tujuan membaca disusun berupa 

rumusan pertanyaan 

4. Contoh tujuan membaca ditulis di papan 

tulis 

9 Memancing pertanyaan siswa (keterampilan 

pembelajaran perseorangan) 

1. Memancing pertanyaan dengan menunjuk 

pertentangan informasi 

2. Memancing pertanyaan yang menimbulkan 

gagasan siswa 

3. Memancing pertanyaan kepada semua siswa 

dan contoh pertanyaan ditulis di papan tulis 

4. Memancing pertanyaan dengan menunjuk 

ketidakkonsistenan informasi 

     

10 Membimbing individu dalam diskusi 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil)  

1. Membimbing semua siswa secara merata 

2. Menanggapi siswa yang bertanya 

3. Mendekati siswa yang mengganggu 

pembelajaran 

4. Memberi reward untuk siswa yang aktif 

     

11 Membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa 

(keterampilan pembelajaran perseorangan) 

1. Memotivasi siswa untuk menemukan 

jawaban dari pertanyaan yang telah disusun 

2. Menunjukkan cara agar siswa mampu 

menjawab pertanyaan 

3. Melakukan pendekatan pada semua siswa 

4. Memberikan jawaban pada rasa ingin tahu 

siswa yang tidak termuat dalam bacaan 

     

12 Memberikan kesimpulan (closure skill) 

1. Kesimpulan disampaikan sesuai dengan 

materi 

2. Kesimpulan disampaikan secara runtut 

3. Kesimpulan disampaikan pada semua siswa 

4. Kesimpulan disampaikan dengan jelas 
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13 Melakukan refleksi (closure skill) 

1. Refleksi ditujukan kepada semua siswa 

2. Refleksi disampaikan dengan jelas dan 

lengkap 

3. Refleksi disampaikan secara urut 

4. Refleksi sesuai jalannya pembelajaran 

     

14 Memberikan evaluasi (closure skill) 

1. Membacakan petunjuk evaluasi  

2. Evaluasi mencakup semua indikator 

3. Mengawasi jalannya evaluasi 

4. Memberikan evaluasi sesuai alokasi waktu 

yang ditentukan 

     

Jumlah Skor Total  

 

Skor tertinggi (T) :  14 x 4 = 56 

Skor terendah (R) :  14 x 1 = 14 

n = (T - R) + 1 

   = (56 - 14) + 1 

   = 43 

Letak Q1 =  (n + 1)      

     =  (43 + 1) 

     = 11 Nilai Q1 adalah 24 

 

Letak Q2 =  ( n + 1) 

     =  (43 + 1) 

     = 22 Nilai Q2 adalah 35 

 

Letak Q3 = ¾  ( n + 1) 

     = ¾ 
 
(  43 + 1) 

     = 33 Nilai Q3 adalah 46 

Letak Q4 = T =  56 
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Semarang, ................................ 

     Observer 

 

 

     ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori Nilai 

46≤ skor ≤ 56 Sangat baik A 

35 ≤ skor < 46 Baik B 

24  ≤ skor < 35 Cukup C 

14≤ skor < 24 Kurang D 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman melalui Strategi KWL 

Pada Siswa Kelas V-A SDN Sekaran 01 

 

Pertemuan…………Siklus …................. 

Nama SD  : SDN Sekaran 01 

Kelas/Semester  : V (Lima) / 2 (Genap) 

Materi  : Membaca 

Nama Siswa  : ............................................................... 

Hari/Tanggal  :    …............................................................ 

Petunjuk  : Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan jumlah 

deskriptor yang muncul! 

Skor 1 Jika satu deskriptor muncul 

Skor 2 Jika dua deskriptor muncul 

Skor 3 Jika tiga deskriptor muncul 

Skor 4 jika empat deskriptor muncul 

NoNo No Indikator dan Deskriptor Skor Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

1 Memperhatikan penjelasan guru (kegiatan 

mendengarkan) 

1. Pandangan mata tertuju pada guru 

2. Pikiran fokus pada penjelasan guru 

3. Menanggapi pertanyaan guru 

4. Mengajukan pertanyaan kepada guru sesuai 

materi 

     

2 Menjawab pertanyaan guru (kegiatan lisan/oral) 

1. Siswa menjawab tanpa ditunjuk 

2. Jawaban sesuai pertanyaan 

3. Jawaban disampaikan dengan jelas  

4. Jawaban disampaikan dengan lengkap 

     

3 Menyampaikan pengalaman dan pengetahuan 

yang telah dimiliki (kegiatan emosional) 

1. Siswa mengungkapkan pengetahuannya lebih 

dari satu 
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2. Siswa mengungkapkan pengalaman sesuai 

topik 

3. Siswa menyampaikan tanpa ditunjuk 

4. Menyampaikan dengan jelas dan lengkap 

4 Mengungkapkan tujuan membaca (kegiatan 

menulis) 

1. Mengungkapkan tujuan tanpa ditunjuk 

2. Tujuan yang disampaikan sesuai topik 

3. Tujuan  yang ditetapkan lebih dari 1 

4. Tujuan sesuai minat dan rasa ingin tahu siswa 

     

5 Membaca teks dengan seksama (kegiatan visual) 

1. Siswa membaca dalam hati 

2. Tidak bertanya/berbicara kepada temannya 

3. Mencatat informasi yang didapatkan 

4. Menjaga ketenangan saat membaca 

     

6 Mengungkapkan informasi yang telah 

didapatkannya (kegiatan mental) 

1. Siswa mengungkapkan tanpa ditunjuk 

2. Siswa mengungkapkan lebih dari satu 

informasi  

3. Informasi sesuai isi bacaan 

4. Informasi disampaikan dengan lengkap 

     

7 Menyimpulkan pembelajaran (kegiatan mental) 

1. Siswa menyampaikan kesimpulan tanpa 

ditunjuk 

2. Kesimpulan disampaikan dengan lengkap 

3. Kesimpulan sesuai dengan materi yang telah 

dipelajari 

4. Kesimpulan disampaikan dengan urut 

     

8 Siswa mengerjakan evaluasi (kegiatan menulis) 

1. Evaluasi dikerjakan dengan cermat 

2. Evaluasi dikerjakan secara individu 

3. Tidak menanyakan jawaban kepada teman lain 

4. Evaluasi dikerjakan tanpa tergesa-gesa 

     

Jumlah Skor Total  

 

Jumlah skor total=.........................., kategori: ................................... 

Skor tertinggi (T) :  8 x 4 = 32 

Skor terendah  (R) :  8 x 1 = 8 

 

n = (T - R) + 1 

   = (32 - 8) + 1 
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   = 25 

Letak Q1 =  (n + 1) 

     =  (25 + 1) 

     = 6,5  Nilai Q1 adalah 13 

 

Letak Q2 =  ( n + 1) 

     =  (25 + 1) 

     = 13 Nilai Q2 adalah 20 

Letak Q3 = ¾  ( n + 1) 

     = ¾ 
 
(  25 + 1) 

     = 19,5 Nilai Q3 adalah 26,5 

 

Letak Q4 = T = 32 

 

 

 

 

 

 

 
 

Semarang, ..................................... 

Observer 

 

…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori Nilai 

26,5≤ skor ≤ 32 Sangat baik A 

20≤ skor < 26,5 Baik B 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup C 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang D 
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DRAF WAWANCARA GURU 

Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman melalui Strategi KWL 

Pada Siswa Kelas V-A SDN Sekaran 01 

 

Siklus ……………... 

 

Nama SD : SDN Sekaran 01 

Kelas/Semester : V-A (Lima A) / 2 (Genap) 

Materi : Membaca 

Hari/Tanggal : ........................................................ 

 

Petunjuk Kerja: 

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan!  

1. Apakah menurut Anda pembelajaran keterampilan membaca pemahaman melalui 

strategi KWL (Know-Want-Learned) yang baru saja saya laksanakan sudah 

sesuai dengan tahapan pembelajaran tersebut? 

Jawab : ………………………………………………………………………... 

  ………………………………………………………………………... 

2. Apakah menurut Anda strategi KWL cocok diterapkan pada pembelajaran 

membaca pemahaman? 

Jawab  : ………………………………………………………………………... 

  ………………………………………………………………………... 

3. Apakah pembelajaran membaca dengan strategi KWL ini memiliki kelebihan? 

Jika ada mohon disebutkan! 

Jawab : ………………………………………………………………………... 

  ………………………………………………………………………... 

4. Apakah pembelajaran membaca dengan strategi KWL ini memiliki kekurangan? 

Jika ada mohon sebutkan! 

Jawab :……………………………………………………………………....... 
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………………………………………………………………………... 

5. Apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki selama pembelajaran membaca 

pemahaman melalui strategi KWL? Mohon saran-saran dari Anda! 

Jawab : ………………………………………………………………………... 

  ………………………………………………………………………... 

 

 

 

Semarang, ..................................... 

Observer 

 

 

 

…………………… 
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ANGKET RESPONS SISWA 

Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman melalui Strategi KWL 

Pada Siswa Kelas V-A SDN Sekaran 01 

 

Siklus ……………... 

 

Nama SD : SDN Sekaran 01 

Kelas/Semester : V-A (Lima A) / 2 (Genap) 

Materi : Membaca 

Hari/Tanggal : ........................................................ 

 

Petunjuk Kerja: 

Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai! 

1. Apakah kamu senang dengan cara mengajar Bu Guru tadi? 

a. Ya b. Tidak 

2. Apakah menurutmu pembelajaran membaca tadi menarik? 

a.  Ya b. Tidak 

3. Apakah dengan cara belajar tadi kamu bisa lebih paham mengenai isi 

bacaan? 

 a. Ya b. Tidak 

4.  Apakah dengan cara belajar tadi kamu menjadi lebih mudah 

mengerjakan soal? 

 a. Ya b. Tidak 

5.  Apakah kamu mau belajar lagi dengan menggunakan cara mengajar Bu 

Guru tadi? 

a. Ya b. Tidak 
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CATATAN LAPANGAN 

Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman melalui Strategi KWL 

Pada Siswa Kelas V-A SDN Sekaran 01 

 

Siklus ……………... 

Ruang Kelas : V-A (Lima A) 

Hari/Tanggal : .................................................................. 

Pukul : .................................................................. 

Catatlah keadaan lapangan yang tidak termuat dalam instrumen penelitian sesuai 

dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

  

 Semarang, ........................................... 

          Observer, 
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LAMPIRAN 3 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 
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Perangkat Pembelajaran Siklus I 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah Dasar  : SDN Sekaran 01 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester  : VA/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35  menit 

Hari/Tanggal  : 19 Februari 2013 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan membaca 

cerita anak. 

II. Kompetensi Dasar 

7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat. 

III. Indikator 

1. Menyebutkan hal-hal yan telah diketahui mengenai topik bacaan (C1), 

2. Menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi teks (C2), 

3. Menyimpulkan isi teks dalam beberapa kalimat (C3), 

4. Menemukan pikiran pokok pada tiap paragraf (C5), 

5. Menyatakan pendapat atau perasaan berkaitan dengan isi teks (C3). 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan mengamati gambar lautan dan isinya, siswa mampu 

menyebutkan pengalaman dan pengetahuannya berkaitan topik bacaan 

dengan tepat, 

2. Melalui kegiatan mencermati gambar lautan dan isinya, siswa dapat 

menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi teks dengan tepat, 

3. Melalui kegiatan membaca pemahaman tentang lautan dan isinya, siswa 

mampu menyimpulkan isi teks dalam kalimatnya sendiri dengan tepat 

dan lengkap, 
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4. Melalui mencermati contoh menemukan isi paragraph yang diberikan 

oleh guru dan memahami isi bacaan tentang lautan dan isinya setiap 

paragraf, siswa mampu menemukan pikiran pokok pada tiap paragraf 

dengan tepat, 

5. Melalui kegiatan diskusi mengenai isi bacaan lautan dan isinya, siswa 

mampu menyatakan pendapat atau perasaan berkaitan dengan isi teks 

dengan tepat. 

KARAKTER SISWA YANG DIHARAPKAN 

1. Tekun (diligence) 

2. Tanggung jawab (responsibility) 

3. Ketelitian (carefulness) 

4. Kerjasama (cooperation) 

V. MATERI POKOK 

1. Membaca pemahaman dengan baik dan benar; 

2. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya 

VI. Media dan Sumber Belajar 

Media : Teks bacaan pemahaman tentang lautan dan isinya , Lembar 

Panduan Membaca, gambar lautan dan isinya, novel, 

cerpen, koran, majalah. 

Sumber Belajar : Permendiknas NO. 23 tahun 2006 Standar Isi, 

Pembelajaran Membaca Untuk Sekolah Dasar karya Farida 

Rahim tahun 2005 halaman41-44, 

BSE Bahasa Indonesia SD kelas V karya Sri murni 

halaman 15-17. 

BSE Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas Kelas V karya 

Edi Warsidi halaman 24-26. 

VII. Strategi Pembelajaran  

Strategi pembelajaran  : Know-Want-Learned (KWL) 

Metode Pembelajaran  : Diskusi, curah pendapat, tanya jawab 
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VIII. Langkah- langkah Pembelajaran 

1) Prakegiatan : 

(1) Mempersiapkan media dan alat peraga, 

(2) Mengkondisikan kelas, 

(3) Salam, 

(4) Doa, 

(5) Presensi. 

2) Kegiatan Awal (5 menit) : 

(1) Apersepsi 

Guru memberi pertanyaan kepada siswa: “Anak-anak siapa yang 

mempunyai hobi membaca? Buku atau bacaan jenis apa yang kalian 

sering baca?” 

“Mungkinkah kalian suka membaca novel, cerpen, majalah, atau koran?” 

(sambil menunjukkan contoh novel, cerpen, majalah, dan koran).  

(2) Motivasi  

Melakukan tepuk kelas V secara bersama-sama. 

Dari kegiatan membaca yang sering kalian lakukan, manfaat apa saja 

yang telah kalian peroleh dari kegiatan membaca? 

(3) Menginformasikan tujuan Pembelajaran: 

 “Setelah mengetahui banyak sekali manfaat dari membaca, hari ini kita 

akan belajar tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat 

utamanya”. 

3) Kegiatan Inti : 

(1) Siswa menyebutkan bahan bacaan yang membutuhkan pemahaman yang 

tinggi (eksplorasi). 

(2) Siswa menyebutkan bahan-bahan bacaan yang menarik bagi mereka 

(eksplorasi). 

(3) Siswa menyebutkan bagaimana cara membaca agar lebih paham menurut 

mereka (dalam kamar, membaca di bawah pohon, dll) (eksplorasi). 
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(4) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang jenis-jenis paragraf 

berdasarkan letak kalimat utamanya (eksplorasi). 

(5) Siswa memperhatikan contoh dari masing-masing jenis paragraf yang 

diberikan oleh guru (eksplorasi). 

(6) Siswa membentuk kelompok yang terdiri atas dua orang (elaborasi). 

(7) Setiap kelompok mendapatkan satu lembar panduan membaca yang akan 

diisi bersama-sama (eksplorasi dan elaborasi). 

(8) Setiap siswa mendapatkan teks yang akan dibaca dan dipahami isi dari 

masing-masing pararafnya (eksplorasi dan elaborasi). 

(9) Guru menjelaskan kegiatan membaca yang akan dilaksanakan yaitu 

menulis apa yang telah diketahui siswa mengenai teks, menulis apa yang 

ingin diketahui, menuliskan apa yang telah dipelajari siswa dalam lembar 

panduan membaca yang telah disediakan (ekplorasi dan elaborasi). 

(10) Guru memulainya dengan mengajukan pertanyaan seperti Apa yang telah 

kalian ketahui tentang laut? (K) (elaborasi). 

(11) Siswa memperhatikan gambar laut yang ditunjukkan oleh guru 

(eksplorasi). 

(12) Siswa memberikan tanggapan mengenai gambar laut yang telah guru 

tampilkan (eksplorasi dan elaborasi). 

(13) Siswa menyumbangkan pendapat apa yang telah siswa ketahui tentang 

laut, kemudian menuliskan di lembar panduan membaca (elaborasi). 

(14) Guru menuliskan tanggapan siswa di papan curah pendapat kemudian 

dilanjutkan diskusi dengan pertanyaan berikutnya seperti  Dimana kamu 

pelajari tentang itu? dan Bagaimana kamu mengetahuinya? (elaborasi). 

(15) Siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan menuliskan 

informasi-informasi yang telah mereka ketahui sebelumnya mengenai 

topik bacaan (elaborasi). 
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(16) Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk menuliskan pengetahuan 

mereka pada papan curah pendapat di depan kelas. Siswa lain 

memperhatikan  dan menanggapi (elaborasi). 

(17) Guru membimbing siswa menyusun tujuan khusus  membaca dari minat 

dan rasa ingin tahu siswa dengan cara memformulasikan pertanyaan-

pertanyaan seperti sebelumnya (elaborasi). 

(18) Guru memberi kesempatan bagi siswa untuk menuliskan pertanyaan 

tentang apa yang ingin ia ketahui seputar topik bacaan di papan curah 

pendapat (elaborasi). 

(19) Siswa membaca dalam hati dan mencatat apa yang telah mereka pelajari 

dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka 

susun mengenai apa yang ingin mereka ketahui berkaitan dengan isi teks 

(elaborasi). 

(20) Setiap kelompok menjawab pertanyaan tentang apa yang ingin mereka 

ketahui mengenai laut dan menuliskannya di lembar panduan membaca 

berdasarkan pengetahuan yang telah mereka pahami pascabaca 

(elaborasi). 

(21) Setiap kelompok menuliskan ide pokok masing-masing paragraf yang 

telah mereka baca (elaborasi). 

(22) Siswa memberikan pendapat atau perasaan yang berkaitan dengan isi teks 

(elaborasi dan konfirmasi). 

(23) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan,  isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa 

(konfirmasi). 

(24) Guru memfasilitasi siswa menyelesaikan masalah yang belum 

terselesaikan serta memberi kesempatan bagi siswa untuk bertanya 

tentang hal- hal yang belum jelas (konfirmasi). 

(25) Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan pembelajaran 

(konfirmasi). 
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(26) Guru melakukan refleksi terhadap jalannya pembelajaran (konfirmasi) 

4) Kegiatan Penutup (15 menit) : 

(1) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. 

(2) Guru menyampaikan topik pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

IX. Penilaian  

1. Prosedur Tes 

1) Tes awal : ada dalam apersepsi 

2) Tes dalam proses : mengamati siswa dalam kegiatan curah pendapat 

3) Tes akhir data : mengerjakan soal tes formatif 

2. Jenis Tes : tes tertulis 

3. Bentuk Tes : pilihan ganda dan uraian 

4. Alat tes : terlampir 

 

 

 Semarang,   19 Februari 2013 

 Guru Kelas, 

    Riska Esti Ningrum 

       NIM 1401409274 

 

Mengetahui 
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MATERI AJAR 

 

JENIS-JENIS  PARAGRAF BERDASARKAN LETAK KALIMAT UTAMANYA 

 

1.   Paragraf deduktif 

Paragraf Deduktif adalah Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan 

pokok atau kalimat topik kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. 

 

2.  Paragraf Induktif 

Paragraf Induktif adalah Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-

penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. 

 

Contoh: Sepanjang hari hujan turun dengan lebatnya. Air sungai mulai meluap. Di 

mana-mana terjadi banjir bahkan banyak pohon yang roboh dan tumbang. Rupanya 

musim hujan sudah mulai tiba. 

 

3.    Paragraf Campuran 

Paragraf Campuran adalah Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan 

pokok atau kalimat topik kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri 

dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan 

penegasan dari awal paragraf. 

 

Contoh: Buku merupakan sarana utama dalam mencari ilmu. Dengan buku orang bisa 

mengetahui ilmu dari berbagai belahan dunia. Dari buku pula kita bisa mendapat 

hiburan dan menambah pengalaman. Jelaslah bahwa buku sangat berpengaruh dalam 

kehidupan manusia. 

 

4.     Paragraf Deskriptif/Naratif/Menyebar 

Paragraf Deskriptif/Naratif/Menyebar adalah Paragraf yang tidak memiliki kalimat 

utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-

kalimat penjelas. 

 

Contoh: Matahari belum tinggi benar. Embun masih tampak berkilauan. Warna bunga 

menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai 

warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa 

menyejukkan hati. 
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MEDIA GAMBAR LAUTAN 

 

Nama sekolah  : SDN Sekaran 01 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia      

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi  : 7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca 

memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar   : 7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 
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FORMAT KISI-KISI SOAL FORMATIF 

 

Nama sekolah  : SDN Sekaran 01   Jumlah Soal : 10 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia      

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi  : 7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca 

memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar   : 7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 

 

Indikator 

Penilaian 
Nomor 

Soal 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Ranah 

1. Menyebutkan hal-hal 

yang telah diketahui me-

ngenai topik bacaan, 

2. Menjawab pertanyaan 

berkaitan dengan isi 

teks, 

3. Menyimpulkan isi teks 

dalam beberapa kalimat, 

4. Menemukan pikiran po-

kok pada tiap paragraf, 

5. Menyatakan pendapat 

atau perasaan berkaitan 

dengan isi teks.  

 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

Pilihan 

ganda dan 

isian 

 

Isian  

 

 

 

Isian 

 

 

Isian 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

C3 

 

 

 

C5 

 

 

C3 

 

1,4,5 

 

 

 

2,3,4,1,2 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

5 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Isilah kolom di bawah sesuai petunjuk dari gurumu! 

 

No Judul Teks: 

Aku tahu Aku ingin tahu Aku sudah tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nama  : 

No. Urut  : 



189 
 

 
 

TEKS MEMBACA PEMAHAMAN 

 

Nama sekolah  : SDN Sekaran 01 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia      

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi  : 7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca 

memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar   : 7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 

 

Bacalah teks di bawah ini dengan seksama! 

 

Lautan dan Isinya 

Dua pertiga dari bumi merupakan wilayah perairan. Lautan maupun daratan 

memiliki kesamaan kenampakan alam. Jika daerah daratan memiliki jurang, 

lembah dan gunung, lautan juga memiliki bagian-bagian tertentu,antara lain : 

daerah tembus cahaya, remang-remang dan gelap. 

Daerah tembus cahaya ini kedalamannya mulai dari 0-180 meter di bawah 

permukaan laut. Air masih hangat, tenang, dan bergerak. Sebagian besar tanaman 

dan hewan laut hidup di daerah ini. Ada lumba-lumba, ikan pari manta, dan ikan 

terbang. Selanjutnya, daerah remang-remang, mulai dari 180-990 meter. Di 

daerah ini, suhu bisa lebih rendah dari 5°C. Karena cahaya sangat kurang, ikan-

ikan yang hidup di sini memiliki cahaya di tubuhnya, seperti ikan lampu kilat. 

Daerah berikutnya disebut daerah gelap. Daerah ini kedalamannya antara 

990-5.940 meter. Tanaman dasar laut menutupi hampir semua dasar laut. Daerah 

yang terakhir adalah palung laut. Kedalaman lebih dari 5.940 meter. Tekanan air 

sangat tinggi, sangat dingin, makanan sangat sedikit dan gelap gulita. 

 

     Sumber: Bobo, 16 Desember 1999 
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SOAL EVALUASI 

A. Berilah tanda silang (x) untuk jawaban yang paling benar pada pilihan a), b), c) 

atau d)! 

1. Berdasarkan teks di atas, pada kedalaman berapakah hewan dan tumbuhan laut 

dapat hidup? 

a) 990-5.940 meter   c) 0-180 meter 

b) 180-990 meter   d) lebih dari 5.940 meter.  

2. Bagaimanakah keadaan laut pada kedalaman lebih dari 5.940 m? 

a) Hangat dan banyak tumbuhan dan ikan hidup. 

b) Tekanan air sangat tinggi, sangat dingin, makanan sangat sedikit dan gelap 

gulita. 

c) Suhu bisa lebih rendah dari 5°C karena cahaya sangat kurang. 

d) Tanaman dasar laut menutupi hampir semua dasar laut. 

3. Berapa bagiankah luas lautan di bumi ini? 

a) setengah bagian   c) seperlima bagian 

b) sepertiga bagian   d) dua pertiga bagian. 

4. Berikut ini adalah bagian-bagian lautan, kecuali... 

a) daerah terang   c) remang-remang  

b) daerah tembus cahaya,  d) gelap 

5. Contoh hewan yang hidup di daerah tembus cahaya adalah... 

a) lumba-lumba   c) terumbu karang 

b) rumput laut    d) ikan lampu ikat. 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan lengkap! 

1. Sebutkan bagian-bagian laut beserta kedalamannya menurut teks di atas! 

2. Makhluk jenis apa yang mungkin dapat kita temukan di laut pada kedalaman 180-

990 meter? 

3. Carilah kalimat utama pada setiap paragraf dari teks bacaan di atas! 

4. Tuliskan simpulan dari isi teks di atas dalam satu kalimat saja! 

5. Ungkapkan pendapat atau perasaanmu setelah membaca isi teks di atas! 

Nama  : 

No. Urut : 

SKOR 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

A. Pilihan Ganda 

1. C 

2. B 

3. B 

4. A 

5. A 

 

B. Uraian 

1. Pada kedalaman 0-180 m, merupakan daerah tembus cahaya, dan pada 

kedalaman 180-990 m, merupakan daerah remang-remang.Pada kedalaman 

990-5940 m disebut daerah gelap, dan lebih dari 5940 m disebut daerah 

palung laut. 

2. Ikan lampu ikat. 

3. Kalimat utama paragraf: 

1) Dua pertiga bagian dari bumi adalah berupa lautan. 

2) Pada kedalaman 0-180 m, merupakan daerah tembus cahaya, dan pada 

kedalaman 180-990 m, merupakan daerah remang-remang. 

3) Pada kedalaman 990-5940 m disebut daerah gelap, dan lebih dari 5940 m 

disebut daerah palung laut. 

4. Skor 1: jika siswa tidak menjawab. 

Skor 2: jika siswa menjawab tetapi tidak ada hubungannya dengan isi teks. 

Skor 3: jika siswa menjawab tentang bagian-bagian lautan. 

Skor 4: jika siswa menjawab bagian-bagian lautan beserta kedalamannya. 

5. Skor 1: jika siswa tidak menjawab. 

Skor 2: jika siswa menjawab tetapi salah, dan tidak sesuai dengan isi bacaan. 

Skor 3: jika siswa mengungkapkan perasaannya namun kurang lengkap. 

Skor 4: jika siswa mengungkapkan perasaannya sesuai dengan isi bacaan. 
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PEDOMAN PENSKORAN 

 

A. Pilihan Ganda 

 

Nomor Soal Penskoran 

1-5 Jika jawaban benar  diberi skor 1  

 

Jika jawaban salah diberi skor 0 

 

Skor maksimal: 5 

Skor minimal: 0 

 

B. Uraian  

Nomor Soal Penskoran 

1 5 

2 3 

3 6 

4 4 

5 4 

 

Penilaian : Nilai =  
𝐵

𝑆𝑇
 x 100 

= 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  
 x 100 

KKM : 65 

(Sumber: SDN Sekaran 01) 
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Perangkat Pembelajaran siklus II 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah Dasar  : SD N Sekaran 01 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester  : VA/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35  menit 

Hari/Tanggal  : 22 Februari 2013 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan membaca 

cerita anak. 

II. Kompetensi Dasar 

7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat. 

III. Indikator 

1. Menyebutkan hal-hal yan telah diketahui mengenai topik bacaan (C1), 

2. Menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi teks (C2), 

3. Menyimpulkan isi teks dalam beberapa kalimat (C3), 

4. Menemukan pikiran pokok pada tiap paragraf (C5), 

5. Menyatakan pendapat atau perasaan berkaitan dengan isi teks (C3). 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan mengamati gambar gajah, siswa mampu menyebutkan 

pengalaman dan pengetahuan yang telah mereka ketahui berkaitan topik 

bacaan dengan tepat, 

2. Melalui kegiatan mencermati gambar gajah, siswa dapat menjawab 

pertanyaan berkaitan dengan isi teks dengan tepat, 
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3. Melalui kegiatan membaca pemahaman tentang gajah, siswa mampu 

menyimpulkan isi teks dalam kalimatnya sendiri dengan tepat dan 

lengkap, 

4. Melalui memperhatikan contoh menemukan isi paragraf yang diberikan 

oleh guru dan mencermati isi bacaan tentang gajah setiap paragraf, siswa 

mampu menemukan pikiran pokok pada tiap paragraf dengan tepat, 

5. Melalui kegiatan diskusi mengenai isi bacaan, siswa mampu 

menyatakan pendapat atau perasaan berkaitan dengan isi teks dengan 

tepat. 

Karakter Siswa yang Diharapkan  

1. Tekun (diligence) 

2. Tanggung jawab (responsibility) 

3. Ketelitian (carefulness) 

4. Kerjasama ( Cooperation ) 

V. Materi Ajar 

1. Cara menemukan kalimat utama dalam suatu paragraf. 

VI. Media dan Sumber Belajar 

Media : Teks bacaan pemahaman, Lembar Panduan Membaca, gambar, 

novel, cerpen, koran, majalah. 

Sumber Belajar : Permendiknas NO. 23 tahun 2006 Standar Isi, Pembelajaran 

Membaca Untuk Sekolah Dasar karya Farida Rahim tahun 

2005 halaman41-44, BSE Bahasa Indonesia SD kelas V karya 

Sri murni halaman 15-17. BSE Bahasa Indonesia Membuatku 

Cerdas Kelas V karya Edi Warsidi halaman 24-26. 

 

VII. Strategi Pembelajaran  

Strategi pembelajaran  : Know-Want-Learned (KWL) 

Metode Pembelajaran  : Diskusi, curah pendapat, tanya jawab  
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VIII. Langkah- langkah Pembelajaran 

1) Prakegiatan: 

(1) Mempersiapkan media dan alat peraga, 

(2) Mengkondisikan kelas, 

(3) Salam, 

(4) Doa, 

(5) Presensi. 

2) Kegiatan Awal: 

(1) Apersepsi 

Guru memberi pertanyaan kepada siswa: “Anak-anak siapa yang 

pernah pergi ke kebun binatang? Hewan apa saja yang dapat kalian 

temui di sana?” 

(2) Motivasi  

Melakukan tepuk kelas V secara bersama-sama. 

(3) Menginformasikan tujuan Pembelajaran: 

“Setelah mengetahui jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat 

utamanya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mencari ide 

pokok suatu paragraf dengan membaca dalam hati, kegiatan ini 

bertujuan untuk melatih kalian agar mudah memahami isi bacaan dan 

menemukan ide pokok paragraf dengan benar. Sehingga, kegiatan 

membaca yang kalian lakukan setiap hari menjadi lebih bermakna”. 

3) Kegiatan Inti: 

(1) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang kalimat utama dan 

kalimat penjelas dalam suatu paragraf (eksplorasi). 

(2) Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai kalimat utama dan 

kalimat penjelas dalam suatu paragraf (eksplorasi). 

(3) Siswa membentuk kelompok yang terdiri atas dua orang. (elaborasi) 
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(4) Setiap kelompok mendapatkan tiga lembar kertas warna sebagai 

pengganti lembar panduan membaca yang akan diisi bersama-sama. 

(eksplorasi dan elaborasi) 

(5) Guru menjelaskan cara pengisian kertas warna yang dibagikan kepada 

setiap kelompok. Kertas pertama, harus diisi tentang pengetahuan 

awal yang siswa miliki berkaitan dengan isi bacaan (K). Kertas warna 

kedua harus siswa isi tentang tujuan membaca yang akan dilakukan, 

dalam bentuk rumusan pertanyaan (W). Kertas ketiga harus siswa isi 

untuk memjawab pertanyaan dari kertas kedua, berdasarkan hasil 

membaca yang telah dilakukan (L) (elaborasi). 

(6) Setiap siswa mendapatkan teks yang akan dibaca dan dipahami isi dari 

masing-masing paragrafnya. (eksplorasi dan elaborasi) 

(7) Siswa memperhatikan gambar gajah yang ditunjukkan oleh guru. 

(eksplorasi dan elaborasi) 

(8) Siswa memberikan tanggapan mengenai gambar yang telah guru 

tampilkan. (elaborasi). 

(9) Siswa memulai mengisi kertas warna pertama dengan bimbingan guru, 

secara berdiskusi berdasarkan pengamatan terhadap gambar dan 

tanggapan yang diberikan (elaborasi). 

(10) Guru menuliskan tanggapan siswa di papan curah pendapat kemudian 

dilanjutkan diskusi dengan pertanyaan berikutnya seperti  Dimana 

kamu pelajari tentang itu? dan Bagaimana kamu mengetahuinya?. 

(elaborasi) 

(11) Siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan 

menuliskan informasi-informasi yang telah mereka ketahui 

sebelumnya mengenai topik bacaan. (elaborasi)  

(12) Siswa menjawab pertanyaan dari guru sebagai kegiatan curah 

pendapat, kemudian siswa menuliskannya di kertas warna yang telah 

dibagikan. Guru menuliskannya di papan tulis. (elaborasi) 
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(13) Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk menuliskan 

pengetahuan mereka pada papan curah pendapat di depan kelas. Siswa 

lain memperhatikan  dan menanggapi. (elaborasi) 

(14) Guru membimbing siswa menyusun tujuan khusus  membaca dari 

minat dan rasa ingin tahu siswa dengan cara memformulasikan 

pertanyaan-pertanyaan seperti sebelumnya. (elaborasi) 

(15) Guru memberi kesempatan bagi siswa untuk menuliskan pertanyaan 

tentang apa yang ingin ia ketahui seputar topik bacaan di papan curah 

pendapat. (elaborasi) 

(16) Siswa membaca dalam hati dan mencatat apa yang telah mereka 

pelajari dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

telah mereka susun mengenai apa yang ingin mereka ketahui berkaitan 

dengan isi teks. (elaborasi) 

(17) Setiap kelompok menjawab pertanyaan tentang apa yang ingin mereka 

ketahui mengenai gajah dan menuliskannya di lembar kertas warna 

ketiga berdasarkan pengetahuan yang telah mereka pahami pascabaca. 

(elaborasi) 

(18) Setiap kelompok menuliskan ide pokok masing-masing paragraf yang 

telah mereka baca. (elaborasi) 

(19) Siswa memberikan pendapat atau perasaan yang berkaitan dengan isi 

teks. (elaborasi) 

(20) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan,  isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa. 

(konfirmasi) 

(21) Guru memfasilitasi siswa menyelesaikan masalah yang belum 

terselesaikan serta memberi kesempatan bagi siswa untuk bertanya 

tentang hal- hal yang belum jelas. (konfirmasi) 

(22) Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan pembelajaran. 

(konfirmasi) 
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(23) Guru melakukan refleksi terhadap jalannya pembelajaran. (konfirmasi) 

4) Kegiatan Penutup: 

(1) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. 

(2) Guru menyampaikan topik pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

IX. Penilaian  

1. Prosedur Tes 

1) Tes awal : ada dalam apersepsi 

2) Tes dalam proses : mengamati siswa dalam kegiatan curah pendapat 

3) Tes akhir data : mengerjakan soal tes formatif 

2. Jenis Tes : tes tertulis 

3. Bentuk Tes : pilihan ganda dan uraian 

4. Alat tes : terlampir 

 

 Semarang,   23 Februari 2013 

 Guru Kelas, 

    Riska Esti Ningrum 

       NIM 1401409274 

Mengetahui 
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MATERI AJAR 

 

Sebelum membahas gagasan utama secara lebih mendalam, perlu diingat bagian-

bagian paragraf. Setiap paragraf tersusun atas: 

a. Kalimat Utama: Kalimat yang menjadi inti atau dasar pengembangan sebuah paragraph. 

b. Kalimat Penjelas: Kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. 

Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kalimat kunci atau kalimat utama. Di 

dalam kalimat utama itulah ide pokok berada.  Biasanya, ide pokok dinyatakan secara 

eksplisit (tersurat dengan gamblang) dalam kalimat utama. Gagasan utama dapat ditemukan 

dengan menghilangkan atau membuang bagian yang tidak penting. 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami penjelasan tersebut, saya akan 

memberikan contohnya. 

Perhatikan teks wacana berikut. 

Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernafasan akut parah (Severe Acute 

Respiratory Sindrome/SARS) dari negeri Jiran, Singapura, mulai mengancam bisnis 

perhotelan di Batam. Jumlah tamu, baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot 

hingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga sepuluh persen. Demikian kata Public 

Relation Manager Goodway Hotel Puri Garden, Budi Purnomo, dan pengusaha Novotel 

Hotel, Anas, ketika dihubungi Kompas di Batam. 

Ide pokok paragraf tersebut adalah .... 

A. Dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis per hotelan 

B. Penyebaran virus SARS dari negeri Jiran (Singapura). 

C. Virus SARS mengancam bisnis perhotelan di Singapura. 

D. Dampak virus SARS terhadap penghuni hotel di BATAM 

(Contoh tipe soal Ujian Nasional) 

 

Dari teks wacana tersebut, terlihat bahwa kalimat utama sebagai kalimat kunci paragraf 

tersebut terdapat pada kalimat pertama. Cara menganalisis sebagai berikut. 

Kata “Jumlah tamu, .............. merosot hingga tingkat hunian .............. berkurang 

hingga sepuluh persen” (kalimat 2) adalah sebagai bentuk “Dampak” dari merebaknya 
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penyebaran virus (kalimat 1). Dengan kata lain, kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. 

Oleh karena itu, kalimat utama PASTI terletak pada kalimat pertama. 

Perlu diingat lagi, ide pokok dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama dan 

dapat ditemukan dengan menghilangkan atau membuang bagian yang tidak penting. 

“Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernafasan akut parah (Severe 

Acute Respiratory Sindrome/SARS) dari negeri Jiran, Singapura, mulai mengancam bisnis 

perhotelan di Batam.” 

Dengan demikian, ide pokok paragraf tersebut adalah dampak penyebaran virus 

SARS mengancam bisnis perhotelan. (A) 

 

Cara selanjutnya, kita juga bisa menemukan ide pokok dengan memahami bacaan. 

Kita akan bisa menyaring inti dari bahasan dengan fokus pada bacaan, meningkatkan daya 

konsentrasi pemahaman. Kuncinya konsentrasi mencari inti bahasan. Ingat, gagasan utama 

ialah gagasan pokok yang terkandung dalam paragraf. 

Langkah mencari gagasan utama: 

1. Baca teks wacana tersebut (kalau perlu diulang-ulang) 

2. Pahami inti bahasan 

3. Tutup teks wacana tersebut dan cobalah menjawab pertanyaan berikut. 

Teks tersebut membahas mengenai apa? 

Jawab: Teks tersebut membahas mengenai 

(………………………………………………) 

Nah, jawaban itulah yang menjadi ide pokok. 

Contoh: 

Perhatikan wacana berikut dan temukan ide pokoknya! 

Keamanan merupakan salah satu hal paling penting dalam berkendara. Berbagai 

macam peningkatan teknologi digali dan ditingkatkan demi mendapatkan keamanan 

sekaligus kenyamanan mengemudikan mobil di jalan. Ketika kendaraan berada di permukaan 

jalan yang licin, terlapis es, atau jalan berbatuan ada kemungkinan terjadi slip dan tergelincir, 

sehingga membahayakan keselamatan. Dengan adanya kemajuan teknologi, kemungkinan 

kecelakaan ini dapat diperkecil.  

(BACA ….. BACA ….. BACA LAGI dan PAHAMI) 
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Teks wacana tersebut membahas mengenai apa? 

Inti masalah dalam teks wacana tersebut membahas mengenai pentingnya keamanan 

dalam berkendara. Oleh karena itu, gagasan utamanya adalah Pentingnya keamanan dalam 

berkendara atau Keamanan hal paling penting dalam berkendara. 

Satu masalah lagi. Bagaimana jika mencari kalimat utama saja sulit? 

Untuk mencari kalimat utama, kita hanya perlu mencari kalimat yang mencangkup 

seluruh isi paragraf, yang mana kalimat itu menyeluruh, simpel. Kalimat utama pada 

umumnya berupa kalimat yang pernyataannya paling umum dalam sebuah paragraf. Adapun 

cara lainnya yaitu mencari kalimat yang mana kalimat itu di jelaskan oleh kalimat yang lain. 

 

Contoh: 

Di kebunku terdapat macam-macam bunga. Ada bunga mawar yang harum dan 

bentuknya indah. Ada pula bunga melati yang rumpun dengan bau semerbak. Serta, juga ada 

pula bunga matahari besar yang hampir memenuhi kebunku. 

 

macam-macam bunga dijelaskan oleh = mawar, melati, matahari 

Adapun cara lainnya yaitu mencari kalimat yang mana kalimat itu di jelaskan oleh 

kalimat yang lain. (Cara yang lebih jitu) 

Perhatikan contoh teks wacana berikut! 

Perilaku sehat merupakan pilar yang paling utama. Hal ini karena komponen tersebut 

ternyata sangat berpengaruh pada kedua pilar lainnya. Seperti seseorang dengan perilaku 

sehat, tentu akan menjaga lingkungannya tetap sehat juga. Selain itu, dengan perilaku sehat, 

seseorang akan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada untuk memelihara 

kesehatannya. 

 

Analisis: Perhatikan kalimat kedua. Kata hal ini mengacu pada ini perilaku sehat 

yang terdapat pada kalimat pertama. Oleh karena itu, kalimat kedua menjelaskan kalimat 

pertama. Dipastikan, kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Sedangkan ide pokoknya 

sendiri tentu adalah perilaku sehat pilar paling utama. (diambil dari kata-kata kunci atau kata-

kata penting dalam kalimat utama) 
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Dilihat dari tempatnya, kalimat utama pada umumnya berada pada awal paragraf 

(paragraf deduktif), akhir paragraf (paragraf induktif), di awal dan di akhir (paragraf 

campuran), atau di seluruh paragraf. 

1. Di awal paragraf. Ini adalah tempat favorit gagasan utama. Bisa dikatakan, 75%-

80% gagasan utama terletak di sini. Mengapa? Karena rupanya para penulis hampir selalu 

memulai paragrafnya dengan menuliskan gagasan utamanya, yaitu kalimat yang bersifat 

umum itu dan kalimat-kalimat berikutnya merupakan penjelas dari gagasan utama itu. 

 

Contoh: 

Ada banyak cara yang orang lakukan untuk mengisi hari pertamanya di tahun baru. 

Ada yang menyambut fajar pertama di puncak gunung, bersenang-senang dengan konvoi 

kendaraan bermotor, atau merayakannya dengan pesta kembang api, atau mungkin 

merayakannya dengan pasangan masing-masing. 

 

Gagasan utamanya: Cara orang mengisi hari pertama di tahun baru. 

 

2. Di akhir paragraf. Banyak juga paragraf yang seperti ini. Artinya, paragraf itu 

dimulai dengan rincian, baru ditutup dengan pernyataan umum. 

 

Contoh: 

Ada orang yang menyambut fajar pertama di puncak gunung, ada yang memilih 

bersenang-senang dengan konvoi kendaraan bermotor. Akan tetapi, ada juga yang memilih 

menyambut tahun baru dengan pesta kembang api, atau mungkin merayakannya dengan 

pasangan masing-masing. Ya, itulah berbagai cara yang dilakukan orang untuk mengisi hari 

pertamanya di tahun baru. 

 

Gagasan utamanya: Berbagai cara orang mengisi hari pertama di tahun baru. 

 

3. Di awal paragraf dan diulang lagi di akhir paragraf. Paragraf yang seperti ini, 

berarti dimulai dengan pernyataan umum dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi. 

Pengulangan ini tidak sama 100%, tapi kata-kata yang dipergunakan kurang lebih sama. 
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Contoh: 

Ada banyak cara yang orang lakukan untuk mengisi hari pertamanya di tahun baru. 

Ada yang menyambut fajar pertama di puncak gunung, bersenang-senang dengan konvoi 

kendaraan bermotor, atau merayakannya dengan pesta kembang api, atau mungkin 

merayakannya dengan pasangan masing-masing. Ya, itulah berbagai cara yang dilakukan 

orang untuk menyambut tahun baru. 

 

Gagasan utamanya: Cara orang mengisi hari pertama di tahun baru. 

 

4. Di seluruh isi paragraf. Letak gagasan utama terakhir ini hanya didapati di dalam 

prosa/cerita-cerita. Itulah sebabnya paragraf yang seperti ini disebut 'paragraf deskriptif atau 

paragraf naratif'. Ingat kan arti narasi? Ya betul, narasi artinya cerita. Mengapa ada di seluruh 

isi paragraf? Itu pertanyaan yang bagus karena tahu sendiri, namanya juga cerita, jadi semua 

kalimatnya saling bertautan alias berhubungan. Jadi, tidak ada yang khusus berisi gagasan 

utama. 

 

Contoh: 

Salah satu kerinduan ibu saya adalah melihat kami, anak-anaknya, dapat 

menyelesaikan pendidikan dan mendapat pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikan 

kami masing-masing. Di atas semua kerinduan itu, ia menanamkan kepada kami sikap yang 

takut akan Tuhan dan hati yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ibu selalu 

mengajarkan. "Kalau bukan Tuhan yang menyertai dan memberkati usaha yang kita lakukan, 

maka semua usaha dan kekuatan yang kita kerahkan akan sia-sia. Karena itu, berdoalah untuk 

setiap hal yang sudah kita rencanakan dan mintalah tuntunan serta campur tangan-Nya. 

 

Gagasan utamanya: Kerinduan dan ajaran ibu. 
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MEDIA GAMBAR GAJAH 

 

Nama sekolah  : SDN Sekaran 01   Jumlah Soal : 10 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia      

Alokasi Waktu  : 2x35 menit 

Standar Kompetensi  : 7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca 

memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar   : 7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 
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FORMAT KISI-KISI SOAL FORMATIF 

 

Nama sekolah  : SDN Sekaran 01   Jumlah Soal : 10 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia      

Alokasi Waktu  : 2x35 menit 

Standar Kompetensi  : 7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca 

memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar   : 7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 

 

Indikator 

Penilaian 
Nomor 

Soal 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Ranah 

1. Menyebutkan hal-hal 

yang telah diketahui me-

ngenai topik bacaan, 

2. Menjawab pertanyaan 

berkaitan dengan isi 

teks, 

3. Menyimpulkan isi teks 

dalam beberapa kalimat, 

4. Menemukan pikiran po-

kok pada tiap paragraf, 

5. Menyatakan pendapat 

atau perasaan berkaitan 

dengan isi teks.  

 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

Pilihan 

ganda dan 

isian 

 

Isian  

 

 

 

Isian 

 

 

Isian 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

C3 

 

 

 

C3 

 

 

C5 

 

1,4,5 

 

 

 

2,3,4,1,2 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

5 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Isilah kolom di bawah sesuai petunjuk dari gurumu! 

No Judul Teks: 

Aku tahu Aku ingin tahu Aku sudah tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nama  : 

No. Urut : 
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TEKS MEMBACA PEMAHAMAN 

 

Nama sekolah  : SDN Sekaran 01 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia      

Alokasi Waktu  : 2x35 menit 

Standar Kompetensi  : 7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca 

memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar   : 7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 

 

Bacalah teks di bawah ini dengan seksama! 

 

Gajah, si Hewan Darat Terbesar 

 Gajah adalah hewan darat terbesar yang masih ada sampai saat ini. Diantara semua 

hewan hanya ikan paus yang mampu menyaingi besarnya gajah. Saat ini, gajah terdapat di 

Afrika, India, Sri Lanka, dan daerah-daerah di sekitar Asia. 

 Gajah adalah hewan tinggi yang bertubuh dan berkepala besar. Kepalanya memiliki 

dua ciri khas, yakni belalai yang panjang dan gading. Belalai tidak lain adalah moncong dan 

bibir atas yang memanjang. Gadingnya merupakan gigi khusus yang memanjang dan 

digunakan sebagai senjata atau alat penggali. 

 Gajah termasuk kelompok mamalia berkuku. Belalai gajah adalah organ yang berotot 

kuat. Hewan ini dapat digolongkan menjadi dua jenis. Jenis pertama dinamakan Elephas, 

yang mencakup gajah di Asia. Jenis kedua dinamakan Loxodonta, yang mencakup gajah di 

Afrika. Kedua jenis gajah ini berbeda ukuran tubuh dan struktur telinga serta gadingnya. 

Gajah Afrika lebih besar daripada gajah Asia. Gajah Afrika jantan biasanya mencapai 3 

sampai 4 meter dan beratnya 5.000 sampai 7.500 kg. 

 Belalai ini berfungsi memegang benda. Selain itu, belalai berguna untuk mengisap 

air. Walaupun demikian, belalai itu sebenarnya tidak digunakan untuk minum. Mula-mula, 

air diisap dengan belalainya, kemudian disemprotkan ke dalam mulut gajah. Belalai gajah 

juga berguna untuk memasukkan makanan ke mulut. Dengan menggunakan organ ini, gajah 
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dapat leluasa memakan tanaman yang ada di tanah atau ranting-ranting dan cabang-cabang 

lunak dari bagian atas pohon. 

 Kadang-kadang, ranting pohon itu demikian tinggi sehingga sulit dijangkau dengan 

belalai. Oleh karena itu, gajah sering mengatasi masalah itu dengan cara merobohkan pohon 

dengan kepalanya. Ketika melawati daerah berhutan, gajah melindungi penunggangnya dari 

ranting dan cabang pohon yang merintangi perjalanan. Selain itu, gajah dapat digunakan 

untuk mengangkut batang pohon atau balok kayu yang besar.  

 

 

    Sumber: BSE Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas 
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SOAL EVALUASI 

 

A. Berilah tanda silang (x) untuk jawaban yang paling benar! 

1. Salah satu fungsi dari belalai gajah adalah... 

a) untuk bernapas   c) untuk minum air 

b) untuk memegang benda  d) untuk makan. 

2. Di bawah ini merupakan tempat persebaran gajah, kecuali... 

a) Afrika    c) Sri Lanka 

b) India    d) Amerika 

3. Hewan apakah yang mampu menandingi besarnya gajah? 

a) lumba-lumba   c) hiu 

b) paus    d) kuda nil. 

4. Apakah fungsi dari gading gajah? 

a) Sebagai alat untuk menggali 

b) Sebagai alat untuk mengunyah makanan 

c) Sebagai alat untuk  menghisap air 

d) Sebagai alat untuk memegang benda. 

5. Bagaimanakah cara gajah memperoleh makanan dari ranting pohon yang tinggi? 

a) Dengan cara memanjatnya. 

b) Dengan cara merobohkan ranting tersebut. 

c) Dengan cara menggali ranting pohon dengan gadingnya. 

d) Dengan cara menyemprotnya dengan air.  

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan lengkap! 

1. Sebutkan fungsi dari gading gajah ! 

2. Sebutkan fungsi dari belalai gajah ! 

3. Carilah kalimat utama pada setiap paragraf dari teks bacaan di atas! 

4. Tuliskan simpulan dari isi teks di atas dalam satu kalimat saja! 

5. Ungkapkan pendapat atau perasaanmu setelah membaca isi teks di atas 

 

Nama  : 

No. Urut  : 

Skor 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

A. Pilihan Ganda 

1. B 

2. D 

3. B 

4. A 

5. B 

B. Uraian 

1. Gadingnya merupakan gigi khusus yang memanjang dan digunakan sebagai 

senjata atau alat penggali. 

2. Belalai berfungsi memegang benda. Selain itu, belalai berguna untuk 

mengisap air. 

3. Kalimat utama paragraf: 

a) Gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. 

b) Yang menjadi ciri khas dari gajah adalah gading dan belalai. 

c) Gajah digolongkan menjadi dua jenis, yaitu elephas dan oxondonta 

d) Fungsi belalai gajah adalah untuk memegang makanan 

e) Untuk memakan makanan di ranting yang tinggi, gajah merobohkan 

pohon. 

6. Skor 1: jika siswa tidak menjawab. 

Skor 2: jika jawaban siswa menyangkut ciri-ciri gajah. 

Skor 3: jika jawaban siswa menjelaskan tentang jenis-jenis gajah. 

Skor 4: jika siswa menjelaskan tentang gajah sebagai hewan darat terbesar 

dan persebarannya di dunia. 

7. Skor 1: jika siswa tidak menjawab. 

Skor 2: jika siswa menjawab tetapi salah, dan tidak sesuai dengan isi bacaan. 

Skor 3: jika siswa mengungkapkan perasaannya namun kurang lengkap. 

Skor 4: jika siswa mengungkapkan perasaannya sesuai dengan isi bacaan. 
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PEDOMAN PENSKORAN 

 

C. Pilihan Ganda 

 

Nomor Soal Penskoran 

1-5 Jika jawaban benar  diberi skor 1  

 

Jika jawaban salah diberi skor 0 

 

Skor maksimal: 5 

Skor minimal: 0 

 

D. Uraian  

Nomor Soal Penskoran 

1 3 

2 3 

3 6 

4 4 

5 4 

 

Penilaian : Nilai =  
𝐵

𝑆𝑇
 x 100 

= 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  
 x 100 

KKM : 65 

(Sumber: SDN Sekaran 01) 
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Perangkat Pembelajaran siklus III 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah Dasar  : SDN Sekaran 01 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester  : VA/II 

Alokasi Waktu  : 2x35  menit 

Hari/Tanggal  : 26 Februari 2013 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan membaca 

cerita anak. 

II. Kompetensi Dasar 

7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat. 

III. Indikator 

1. Menyebutkan hal-hal yan telah diketahui mengenai topik bacaan (C1), 

2. Menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi teks (C2), 

3. Menyimpulkan isi teks dalam beberapa kalimat (C3), 

4. Menemukan pikiran pokok pada tiap paragraf (C5), 

5. Menyatakan pendapat atau perasaan berkaitan dengan isi teks (C3). 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan mengamati gambar alat-alat transportasi, siswa mampu 

menyebutkan pengalaman dan pengetahuan yang telas siswa ketahui 

berkaitan topik bacaan dengan tepat, 

2. Melalui kegiatan mencermati gambar alat-alat transportasi, siswa dapat 

menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi teks dengan tepat, 
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3. Melalui kegiatan membaca pemahaman tentang alat-alat transportasi, 

siswa mampu menyimpulkan isi teks dalam kalimatnya sendiri dengan 

tepat dan lengkap, 

4. Melalui mencermati contoh menemukan isi bacaan dari guru dan 

memahami isi bacaan tentang alat-alat transportasi setiap paragraf, siswa 

mampu menemukan pikiran pokok pada tiap paragraf dengan tepat, 

5. Melalui kegiatan diskusi mengenai isi bacaan, siswa mampu 

menyatakan pendapat atau perasaan berkaitan dengan isi teks dengan 

tepat. 

Karakter Siswa yang Diharapkan  

1. Tekun (diligence) 

2. Tanggung jawab (responsibility) 

3. Ketelitian (carefulness) 

4. Kerjasama (cooperation) 

V. MATERI AJAR 

1. Cara menarik simpulan suatu paragraf 

VI. Media dan Sumber Belajar 

Media : Teks bacaan pemahaman, Lembar Panduan Membaca, gambar, 

novel, cerpen, koran, majalah. 

 

Sumber Belajar : Permendiknas NO. 23 tahun 2006 Standar Isi, Pembelajaran 

Membaca Untuk Sekolah Dasar karya Farida Rahim tahun 

2005 halaman41-44, BSE Bahasa Indonesia SD kelas V karya 

Sri murni halaman 15-17. BSE Bahasa Indonesia Membuatku 

Cerdas Kelas V karya Edi Warsidi halaman 24-26. 

VII. Strategi Pembelajaran  

Strategi pembelajaran  : Know-Want-Learned (KWL) 

Metode Pembelajaran  : Diskusi, curah pendapat, tanya jawab. 
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VIII. Langkah- langkah Pembelajaran 

1) Prakegiatan: 

i. Mempersiapkan media dan alat peraga, 

ii. Mengkondisikan kelas, 

iii. Salam, 

iv. Doa, 

v. Presensi. 

5) Kegiatan awal: 

(1) Apersepsi 

Guru memberi pertanyaan kepada siswa: 

“Anak-anak siapa yang pernah naik pesawat terbang? Termasuk 

jenis alat transportasi apakah pesawat terbang? Jika kalian 

memperhatikan jalan raya di depan sekolah kalian, alat transportasi 

apa saja yang dapat kalian temukan?” 

(2) Motivasi  

Melakukan tepuk kelas V secara bersama-sama.  

(3) Menginformasikan tujuan Pembelajaran: 

“Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyimpulkan 

isi suatu paragraf dengan 1 kalimat dengan benar. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana kalian mampu memahami isi 

paragraf yang telah kalian baca”. 

2) Kegiatan Inti: 

(1) Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai cara menarik 

kesimpulan suatu paragraph (eksplorasi). 

(2) Siswa membentuk kelompok yang terdiri atas dua orang. 

(elaborasi) 

(3) Setiap kelompok mendapatkan satu lembar panduan membaca yang 

akan diisi bersama-sama. (eksplorasi dan elaborasi) 
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(4) Setiap siswa mendapatkan teks yang akan dibaca dan dipahami isi 

dari masing-masing paragrafnya. (eksplorasi dan elaborasi) 

(5) Guru menjelaskan kegiatan membaca yang akan dilaksanakan yaitu 

menulis apa yang telah diketahui siswa mengenai teks, menulis apa 

yang ingin diketahui, menuliskan apa yang telah dipelajari siswa 

dalam lembar panduan membaca yang telah disediakan. (eksplorasi 

dan elaborasi) 

(6) Guru memulainya dengan mengajukan pertanyaan seperti alat 

transportasi apa saja yang serin kalian lihat di jalan raya depan 

sekolah kalian? (K). (eksplorasi dan elaborasi) 

(7) Siswa memperhatikan gambar alat transportasi yang ditunjukkan 

oleh guru. (eksplorasi dan elaborasi) 

(8) Siswa memberikan tanggapan mengenai gambar yang telah guru 

tampilkan. (elaborasi) 

(9) Siswa menyumbangkan pendapat apa yang telah siswa ketahui 

tentang alat transportasi, kemudian menuliskan dilembar penduan 

membaca. (elaborasi) 

(10) Guru menuliskan tanggapan siswa di papan curah pendapat 

kemudian dilanjutkan diskusi dengan pertanyaan berikutnya seperti  

Dimana kamu pelajari tentang itu? dan Bagaimana kamu 

mengetahuinya?. (elaborasi) 

(11) Siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan 

menuliskan informasi-informasi yang telah mereka ketahui 

sebelumnya mengenai topik bacaan. (elaborasi) 

(12) Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk menuliskan 

pengetahuan mereka pada papan curah pendapat di depan kelas. 

Siswa lain memperhatikan  dan menanggapi. (elaborasi) 
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(13) Guru membimbing siswa menyusun tujuan khusus  membaca dari 

minat dan rasa ingin tahu siswa dengan cara memformulasikan 

pertanyaan-pertanyaan seperti sebelumnya. (elaborasi) 

(14) Siswa menjawab pertanyaan dari guru sebagai kegiatan curah 

pendapat, kemudian siswa menuliskannya di lembar panduan 

membaca. Guru menuliskannya di papan tulis. (elaborasi) 

(15) Guru memberi kesempatan bagi siswa untuk menuliskan 

pertanyaan tentang apa yang ingin ia ketahui seputar topik bacaan 

di curah pendapat. (elaborasi) 

(16) Siswa membaca dalam hati dan mencatat apa yang telah mereka 

pelajari dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang telah mereka susun mengenai apa yang ingin mereka ketahui 

berkaitan dengan isi teks. (elaborasi) 

(17) Setiap kelompok menjawab pertanyaan tentang apa yang ingin 

mereka ketahui mengenai gajah dan menuliskannya di lembar 

panduan membaca berdasarkan pengetahuan yang telah mereka 

pahami pascabaca. (elaborasi) 

(18) Setiap kelompok menuliskan ide pokok masing-masing paragraf 

yang telah mereka baca. (elaborasi) 

(19) Siswa memberikan pendapat atau perasaan yang berkaitan dengan 

isi teks. (elaborasi dan konfirmasi) 

(20) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan,  isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa. 

(konfirmasi) 

(21) Guru memfasilitasi siswa menyelesaikan masalah yang belum 

terselesaikan serta memberi kesempatan bagi siswa untuk bertanya 

tentang hal- hal yang belum jelas. (konfirmasi) 

(22) Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan pembelajaran. 

(konfirmasi) 
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(23) Guru melakukan refleksi terhadap jalannya pembelajaran. 

(konfirmasi) 

3) Kegiatan Penutup: 

(1) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. 

(2) Guru menyampaikan topik pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

IX. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

1) Tes awal : ada dalam apersepsi 

2) Tes dalam proses : mengamati siswa dalam kegiatan curah pendapat 

3) Tes akhir data : mengerjakan soal tes formatif 

2. Jenis Tes : tes tertulis 

3. Bentuk Tes : pilihan ganda dan uraian 

4. Alat tes : terlampir 

 

 Semarang, 26 Februari 2013

 Guru Kelas, 

 Riska Esti Ningrum 

 NIM 1401409274 

 

Mengetahui 
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MATERI AJAR 

 

Cara Menarik Kesimpulan 

Ada tiga macam cara untuk menarik kesimpulan dalam paragraf induktif,  

yaitu : 

 

1. Generalisasi 

Generalisasi merupakan pola pengembangan sebuah paragraf yang dibentuk 

melalui penarikan sebuah gagasan atau simpulan umum berdasarkan perihal 

atau kejadian. 

 

2. Analogi 

Analogi merupakan perbandingan dua hal yang berbeda, tetapi masih 

memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi dari kedua hal yang dibandingkan. 

Dua hal yang dibandingkan tersebut berbeda, tetapi memiliki banyak 

persamaan. Berdasarkan banyak kesamaan tersebut, ditariklah suatu 

kesimpulan. 

 

3. Sebab-akibat 

Pengembangan sebuah paragraf dapat pula menggunakan sebab akibat. Sebab 

dapat bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibatsebagai perincian 

pengembangannya. Akan tetapi, sebab akibat ini dapat juga terbalik, akibat 

yang menjadi gagasan utamanya dan untuk memahami sepenuhnya akibat itu 

perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. 
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MEDIA GAMBAR ALAT PERHUBUNGAN 

 

Nama sekolah  : SDN Sekaran 01   

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia      

Alokasi Waktu  : 2x35 menit 

Standar Kompetensi  : 7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca 

memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar : 7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 
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FORMAT KISI-KISI SOAL FORMATIF 

 

Nama sekolah  : SDN Sekaran 01   Jumlah Soal : 10 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia      

Alokasi Waktu  : 2x35 menit 

Standar Kompetensi  : 7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca 

memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar   : 7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 

 

Indikator 

Penilaian 
Nomor 

Soal 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Ranah 

1. Menyebutkan hal-hal 

yang telah diketahui me-

ngenai topik bacaan, 

2. Menjawab pertanyaan 

berkaitan dengan isi 

teks, 

3. Menyimpulkan isi teks 

dalam beberapa kalimat, 

4. Menemukan pikiran po-

kok pada tiap paragraf, 

5. Menyatakan pendapat 

atau perasaan berkaitan 

dengan isi teks.  

 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

Pilihan 

ganda dan 

isian 

 

Isian  

 

 

 

Isian 

 

 

Isian 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

C3 

 

 

 

C5 

 

 

C3 

 

1,4,5 

 

 

 

2,3,4,1,2 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

5 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Isilah kolom di bawah sesuai petunjuk dari gurumu! 

No Judul Teks: 

Aku tahu Aku ingin tahu Aku sudah tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nama  : 

No. Urut : 
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TEKS MEMBACA PEMAHAMAN 

 

Nama sekolah  : SDN Sekaran 01 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia      

Alokasi Waktu  : 2x35 menit 

Standar Kompetensi  : 7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca 

memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar  : 7.3 Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 

 

Bacalah teks di bawah ini dengan seksama !  

Alat Perhubungan 

 Kita mengenal berbagai macam alat perhubungan. Secara garis besar alat 

perhubungan dapat dibagi dalam tiga bagian, yakni alat perhubungan darat, laut, dan 

udara. Sekarang kita lihat satu per satu. 

 Untuk alat perhubungan darat kita bagi lagi menjadi kendaraan bermesin dan 

yang tidak memakai mesin. Ada berbagai macam kendaraan bermesin, antara lain 

sepeda motor, mobil, bus, truk, kereta api, bemo, dan bajaj. Ada juga banyak 

kendaraan yang tidak memakai mesin, misalnya sepeda, delman, dan becak. Sepeda 

dan becak dikayuh oleh manusia. Sedangkan delman dijalankan oleh kuda. 

 Alat perhubungan laut dapat dibedakan menjadi kendaraan bermesin dan tidak 

bermesin. Kendaraan yang bermesin antara lain kapal dan feri. Sementara kendaraan 

laut yang tidak memakai mesin antara lain sampan dan perahu layar. 

 Untuk alat perhubungan udara kita mengenal pesawat terbang dan pesawat 

ulang-alik. Pesawat terbang melintas dari satu daerah ke daerah yang lain. Sementara 

pesawat ulang alik terbang dari bumi ke bulan atau planet lain. Semua alat 

perhubungan udara tadi dijalankan dengan memakai mesin. 

 

   Sumber: BSE Bahasa Indonesia kelas V SD  

karya: A. Subarwati 
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SOAL EVALUASI 

 

A. Berilah tanda silang (x) untuk jawaban yang paling benar! 

2. Berikut ini merupakan alat perhubungan darat bermesin adalah... 

a. sepeda    c. rakit 

b. becak      d. bemo 

3. Pokok pikiran dari pararaf pertama teks di atas adalah.... 

a. jenis alat perhubungan  c. alat perhubungan laut 

b. alat perhubungan darat   d. alat perhubungan udara 

4. Pesawat jenis apakah yang digunakan untuk melintasi antar planet? 

a. pesawat terbang   c. pesawat tempur 

b. pesawat ulang-alik   d. pesawat jet 

5. Berikut ini adalah contoh alat perhubungan laut tanpa mesin...  

a. sampan    c. kapal selam 

b. feri     d. ski air 

6. Contoh alat perhubungan darat tanpa mesin adalah.... 

a. motor c. bemo    

b. bajaj  d. delman  

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan lengkap! 

1. Sebutkan jenis alat perhubungan laut beserta contohnya ! 

2. Sebutkan fungsi dari pesawat ulang-alik? 

3. Carilah kalimat utama pada setiap paragraf dari teks bacaan di atas! 

4. Tuliskan simpulan dari isi teks di atas dalam satu kalimat saja! 

5. Ungkapkan pendapat atau perasaanmu setelah membaca isi teks di atas! 

 

 

 

Nama  : 

No. Urut : 

Skor  
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

A. Pilihan Ganda 

1. D 

2. A 

3. B 

4. A 

5. D 

B. Uraian 

1. Alat perhubungan laut dapat dibedakan menjadi kendaraan bermesin dan tidak 

bermesin. Kendaraan yang bermesin antara lain kapal dan feri. Sementara 

kendaraan laut yang tidak memakai mesin antara lain sampan dan perahu layar. 

2. pesawat ulang alik terbang dari bumi ke bulan atau planet lain. 

3. Kalimat utama paragraf: 

1) Jenis-jenis alat perhubungan 

2) Jenis alat perhubungan darat dan contohnya 

3) Jenis alat perhubungan laut dan contohnya 

4) Jenis alat perhubungan udara dan contohnya. 

8. Skor 1: jika siswa tidak menjawab. 

Skor 2: jika siswa menjawab tetapi tidak ada hubungannya dengan isi teks. 

Skor 3: jika siswa menjawab tentang alat perhubungan darat atau laut atau 

udara saja. 

Skor 4: jika siswa menjawab jenis-jenis alat perhubungan darat, laut, udara, 

beserta contohnya masing-masing. 

9. Skor 1: jika siswa tidak menjawab. 

Skor 2: jika siswa menjawab tetapi salah, dan tidak sesuai dengan isi bacaan. 

Skor 3: jika siswa mengungkapkan perasaannya namun kurang lengkap. 

Skor 4: jika siswa mengungkapkan perasaannya sesuai dengan isi bacaan. 
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PEDOMAN PENSKORAN 

 

E. Pilihan Ganda 

 

Nomor Soal Penskoran 

1-5 Jika jawaban benar  diberi skor 1  

 

Jika jawaban salah diberi skor 0 

 

Skor maksimal: 5 

Skor minimal: 0 

 

F. Uraian  

Nomor Soal Penskoran 

1 5 

2 2 

3 5 

4 4 

5 4 

 

Penilaian : Nilai =  
𝐵

𝑆𝑇
 x 100 

= 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  
 x 100 

KKM : 65 

(Sumber: SDN Sekaran 01) 
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Langkah-langkah Pembelajaran Membaca Pemahaman dengan Strategi 

KWL: 

a. Guru melakukan apersepsi yang berkaitan dengan materi yang akan 

disampaikan. 

b. Siswa dijelaskan mengenai topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat 

dicapai oleh siswa. 

c. Siswa dijelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran membaca pemahaman melalui strategi KWL. Pada tahap ini juga 

dijelaskan langkah-langkah cara mengisi lembar panduan membaca yang 

berfungsi sebagai lembar kerja kelompok. 

d. Siswa diminta untuk berkelompok dengan teman sebangku. Setiap kelompok 

mendapatkan 1 lembar panduan membaca yang harus diisi bersama secara 

diskusi. 

e. Guru menunjukkan media gambar untuk menghidupkan pengetahuan dan 

pengalaman siswa tentang topik bacaan.  

f. Guru melontarkan pertanyaan untuk menghidupkan pengetahuan siswa berkaitan 

dengan topiK bacaan. 

g. Siswa menanggapi pertanyaan guru. 

h. Guru dan siswa melakukan kegiatan curah pendapat tentang topik bacaan 

kemudian menuliskannya pada lembar panduan membaca. 

i. Siswa melakukan kegiatan membaca pemahaman. 

j. Guru membimbing siswa untuk memenuhi rasa ingin tahunya berdasarkan 

informasi yang diperoleh setelah kegiatan membaca. 

k. Guru memberikan umpan balik, dan siswa menanggapi. 

l. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

m. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran. 
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LAMPIRAN 4 

HASIL PENELITIAN 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman melalui Strategi KWL 

Pada Siswa Kelas V-A SDN Sekaran 01 

 

Siklus I 

Nama SD  : SDN Sekaran 01 

Kelas/Semester  : V ( Lima) / 2 (Genap) 

Materi  : Membaca 

Nama Guru  : Riska Esti Ningrum 

Hari/Tanggal  : 18 Februari 2013 

Petunjuk  : Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan jumlah 

deskriptor yang muncul! 

Skor 1 Jika deskriptor tidak muncul dan muncul satu 

Skor 2 Jika dua deskriptor muncul 

Skor 3 Jika tiga deskriptor muncul 

Skor 4 jika empat deskriptor muncul 

NoNo No Indikator dan Deskriptor Skor Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

1 Mengkondisikan kelas (opening skill) 

5. Mengatur tempat duduk 

6. Menunggu semua siswa tenang dan fokus, 

kemudian salam dan doa 

7. Memberikan motivasi (yel-yel, tepuk dll) 

untuk memusatkan perhatian siswa 

8. Melakukan presensi dan pengecekan 

kehadiran siswa 

  √ √ 2 

2 Mempersiapkan media dan sumber belajar 

(variation skill) 

5. Menyiapkan media pembelajaran (papan 

tulis, kertas dll) 

6. Menyiapkan sumber belajar  

7. Menyiapkan LKS 

8. Media pembelajaran besar dan berwarna 

 √  √ 2 

3 Melakukan apersepsi (keterampilan mengelola √ √  √ 3 
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kelas) 

5. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

seputar topik 

6. Memberi penjelasan dan contoh seputar 

topik 

7. Memberikan motivasi dan reward kepada 

siswa yang aktif 

8. Menanggapi dan menjawab pertanyaan 

siswa 

4 Memberikan motivasi dan penghargaan 

(reinforcement skill) 

5. Memberikan motivasi verbal 

6. Memberikan motivasi gestural 

7. Memberikan motivasi sesuai topik  

8. Motivasi membangkitkan semangat siswa 

√ √ √  3 

5 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

(explaining skill) 

5. Tujuan pembelajaran relevan dengan materi 

6. Disampaikan dengan jelas dan tegas 

7. Disampaikan kepada semua siswa 

8. Menuliskan topik pembelajaran di papan 

tulis 

√ √ √  3 

6 Mengajukan pertanyaan yang dapat 

membangkitkan pengetahuan siswa 

(questioning skill) 

5. Pertanyaan dapat ditanggapi siswa 

6. Pertanyaan dapat membangkitkan 

pengetahuan dan pengalaman siswa 

7. Pertanyaan mencakup siapa, kapan, dimana, 

dan bagaimana 

8. Pertanyaan dapat ditanggapi siswa dengan 

lengkap 

√ √   2 

7 Memberikan beberapa contoh informasi 

(explaining skill) 

5. Contoh yang diberikan sesuai topik 

6. Contoh disampaikan kepada semua siswa 

7. Contoh yang disampaikan sesuai dengan 

pengetahuan dan pengalaman siswa 

8. Contoh yang guru sampaikan di tulis di 

papan tulis 

√ √ √  3 

8 Menuntun siswa memikirkan tujuan khusus 

membaca (keterampilan pembelajaran 

√  √  2 
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perseorangan) 

5. Contoh tujuan membaca sesuai dengan 

topik bacaan 

6. Contoh tujuan membaca sesuai dengan 

minat dan rasa ingin tahu siswa 

7. Contoh tujuan membaca disusun berupa 

rumusan pertanyaan 

8. Contoh tujuan membaca ditulis di papan 

tulis 

9 Memancing pertanyaan siswa (keterampilan 

pembelajaran perseorangan) 

5. Memancing pertanyaan dengan menunjuk 

pertentangan informasi 

6. Memancing pertanyaan yang menimbulkan 

gagasan siswa 

7. Memancing pertanyaan kepada semua siswa 

dan contoh pertanyaan ditulis di papan tulis 

8. Memancing pertanyaan dengan menunjuk 

ketidakkonsistenan informasi 

√ √   2 

10 Membimbing individu dalam diskusi 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil)  

5. Membimbing semua siswa secara merata 

6. Menanggapi siswa yang bertanya 

7. Mendekati siswa yang mengganggu 

pembelajaran 

8. Memberi reward untuk siswa yang aktif 

 √ √  2 

11 Membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa 

(keterampilan pembelajaran perseorangan) 

5. Memotivasi siswa untuk menemukan 

jawaban dari pertanyaan yang telah disusun 

6. Menunjukkan cara agar siswa mampu 

menjawab pertanyaan 

7. Melakukan pendekatan pada semua siswa 

8. Memberikan jawaban pada rasa ingin tahu 

siswa yang tidak termuat dalam bacaan 

 √  √ 2 

12 Memberikan kesimpulan (closure skill) 

5. Kesimpulan disampaikan sesuai dengan 

materi 

6. Kesimpulan disampaikan secara runtut 

7. Kesimpulan disampaikan pada semua siswa 

8. Kesimpulan disampaikan dengan jelas 

√ √ √  3 
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13 Melakukan refleksi (closure skill) 

5. Refleksi ditujukan kepada semua siswa 

6. Refleksi disampaikan dengan jelas dan 

lengkap 

7. Refleksi disampaikan secara urut 

8. Refleksi sesuai jalannya pembelajaran 

√  √ √ 3 

14 Memberikan evaluasi (closure skill) 

5. Membacakan petunjuk evaluasi  

6. Evaluasi mencakup semua indikator 

7. Mengawasi jalannya evaluasi 

8. Memberikan evaluasi sesuai alokasi waktu 

yang ditentukan 

√ √   2 

Jumlah Skor Total 35 

Kriteria  Cukup 
 

Keterangan: 46≤ skor ≤ 56 = sangat baik, 35 ≤ skor < 46 = baik, 24  ≤ skor < 35:cukup,  dan 14≤ skor 

< 24: kurang 

 

    

   Semarang, 1 Maret 2013 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman melalui Strategi KWL 

Pada Siswa Kelas V-A SDN Sekaran 01 

 

Siklus II 

Nama SD  : SDN Sekaran 01 

Kelas/Semester  : V ( Lima) / 2 (Genap) 

Materi  : Membaca 

Nama Guru  : Riska Esti Ningrum 

Hari/Tanggal  : 20 Februari 2013 

Petunjuk  : Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan jumlah 

deskriptor yang muncul! 

Skor 1 Jika deskriptor tidak muncul dan muncul satu 

Skor 2 Jika dua deskriptor muncul 

Skor 3 Jika tiga deskriptor muncul 

Skor 4 jika empat deskriptor muncul 

NoNo No Indikator dan Deskriptor Skor Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

1 Mengkondisikan kelas (opening skill) 

1. Mengatur tempat duduk 

2. Menunggu semua siswa tenang dan fokus, 

kemudian salam dan doa 

3. Memberikan motivasi (yel-yel, tepuk dll) 

untuk memusatkan perhatian siswa 

4. Melakukan presensi dan pengecekan 

kehadiran siswa 

 √ √ √ 3 

2 Mempersiapkan media dan sumber belajar 

(variation skill) 

1. Menyiapkan media pembelajaran (papan 

tulis, kertas dll) 

2. Menyiapkan sumber belajar  

3. Menyiapkan LKS 

4. Media pembelajaran besar dan berwarna 

√  √ √ 3 

3 Melakukan apersepsi (keterampilan mengelola √ √  √ 3 
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kelas) 

1. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

seputar topik 

2. Memberi penjelasan dan contoh seputar 

topik 

3. Memberikan motivasi dan reward kepada 

siswa yang aktif 

4. Menanggapi dan menjawab pertanyaan 

siswa 

4 Memberikan motivasi dan penghargaan 

(reinforcement skill) 

1. Memberikan motivasi verbal 

2. Memberikan motivasi gestural 

3. Memberikan motivasi sesuai topik  

4. Motivasi membangkitkan semangat siswa 

√ √ √  3 

5 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

(explaining skill) 

1. Tujuan pembelajaran relevan dengan materi 

2. Disampaikan dengan jelas dan tegas 

3. Disampaikan kepada semua siswa 

4. Menuliskan topik pembelajaran di papan 

tulis 

√ √ √ √ 4 

6 Mengajukan pertanyaan yang dapat 

membangkitkan pengetahuan siswa 

(questioning skill) 

1. Pertanyaan dapat ditanggapi siswa 

2. Pertanyaan dapat membangkitkan 

pengetahuan dan pengalaman siswa 

3. Pertanyaan mencakup siapa, kapan, dimana, 

dan bagaimana 

4. Pertanyaan dapat ditanggapi siswa dengan 

lengkap 

√ √   2 

7 Memberikan beberapa contoh informasi 

(explaining skill) 

1. Contoh yang diberikan sesuai topic 

2. Contoh disampaikan kepada semua siswa 

3. Contoh yang disampaikan sesuai dengan 

pengetahuan dan pengalaman siswa 

4. Contoh yang guru sampaikan di tulis di 

papan tulis 

√ √  √ 3 

8 Menuntun siswa memikirkan tujuan khusus 

membaca (keterampilan pembelajaran 

√  √  2 
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perseorangan) 

1. Contoh tujuan membaca sesuai dengan topik 

bacaan 

2. Contoh tujuan membaca sesuai dengan 

minat dan rasa ingin tahu siswa 

3. Contoh tujuan membaca disusun berupa 

rumusan pertanyaan 

4. Contoh tujuan membaca ditulis di papan 

tulis 

9 Memancing pertanyaan siswa (keterampilan 

pembelajaran perseorangan) 

1. Memancing pertanyaan dengan menunjuk 

pertentangan informasi 

2. Memancing pertanyaan yang menimbulkan 

gagasan siswa 

3. Memancing pertanyaan kepada semua siswa 

dan contoh pertanyaan ditulis di papan tulis 

4. Memancing pertanyaan dengan menunjuk 

ketidakkonsistenan informasi 

√ √   2 

10 Membimbing individu dalam diskusi 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil)  

1. Membimbing semua siswa secara merata 

2. Menanggapi siswa yang bertanya 

3. Mendekati siswa yang mengganggu 

pembelajaran 

4. Memberi reward untuk siswa yang aktif 

 √ √ √ 3 

11 Membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa 

(keterampilan pembelajaran perseorangan) 

1. Memotivasi siswa untuk menemukan 

jawaban dari pertanyaan yang telah disusun 

2. Menunjukkan cara agar siswa mampu 

menjawab pertanyaan 

3. Melakukan pendekatan pada semua siswa 

4. Memberikan jawaban pada rasa ingin tahu 

siswa yang tidak termuat dalam bacaan 

 √  √ 2 

12 Memberikan kesimpulan (closure skill) 

1. Kesimpulan disampaikan sesuai dengan 

materi 

2. Kesimpulan disampaikan secara runtut 

3. Kesimpulan disampaikan pada semua siswa 

4. Kesimpulan disampaikan dengan jelas 

√ √ √  3 
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13 Melakukan refleksi (closure skill) 

1. Refleksi ditujukan kepada semua siswa 

2. Refleksi disampaikan dengan jelas dan 

lengkap 

3. Refleksi disampaikan secara urut 

4. Refleksi sesuai jalannya pembelajaran 

√  √ √ 3 

14 Memberikan evaluasi (closure skill) 

1. Membacakan petunjuk evaluasi  

2. Evaluasi mencakup semua indikator 

3. Mengawasi jalannya evaluasi 

4. Memberikan evaluasi sesuai alokasi waktu 

yang ditentukan 

√ √ √ √ 4 

Jumlah Skor Total 40 

Kriteria  Baik 
 

Keterangan: 46≤ skor ≤ 56 = sangat baik, 35 ≤ skor < 46 = baik, 24  ≤ skor < 35:cukup,  dan 14≤ skor 

< 24: kurang 

 

    

   Semarang, 1 Maret 2013 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman melalui Strategi KWL 

Pada Siswa Kelas V-A SDN Sekaran 01 

 

Siklus III 

Nama SD  : SDN Sekaran 01 

Kelas/Semester  : V ( Lima) / 2 (Genap) 

Materi  : Membaca 

Nama Guru  : Riska Esti Ningrum 

Hari/Tanggal  : 22 Februari 2013 

Petunjuk  : Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai dengan jumlah 

deskriptor yang muncul! 

Skor 1 Jika deskriptor tidak muncul dan muncul satu 

Skor 2 Jika dua deskriptor muncul 

Skor 3 Jika tiga deskriptor muncul 

Skor 4 jika empat deskriptor muncul 

NoNo No Indikator dan Deskriptor Skor Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

1 Mengkondisikan kelas (opening skill) 

1. Mengatur tempat duduk 

2. Menunggu semua siswa tenang dan fokus, 

kemudian salam dan doa 

3. Memberikan motivasi (yel-yel, tepuk dll) 

untuk memusatkan perhatian siswa 

4. Melakukan presensi dan pengecekan 

kehadiran siswa 

√ √  √ 3 

2 Mempersiapkan media dan sumber belajar 

(variation skill) 

1. Menyiapkan media pembelajaran (papan 

tulis, kertas dll) 

2. Menyiapkan sumber belajar  

3. Menyiapkan LKS 

4. Media pembelajaran besar dan berwarna 

√  √ √ 3 

3 Melakukan apersepsi (keterampilan mengelola √ √ √ √ 4 
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kelas) 

1. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

seputar topik 

2. Memberi penjelasan dan contoh seputar 

topik 

3. Memberikan motivasi dan reward kepada 

siswa yang aktif 

4. Menanggapi dan menjawab pertanyaan 

siswa 

4 Memberikan motivasi dan penghargaan 

(reinforcement skill) 

1. Memberikan motivasi verbal 

2. Memberikan motivasi gestural 

3. Memberikan motivasi sesuai topik  

4. Motivasi membangkitkan semangat siswa 

√ √ √ √ 4 

5 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

(explaining skill) 

1. Tujuan pembelajaran relevan dengan materi 

2. Disampaikan dengan jelas dan tegas 

3. Disampaikan kepada semua siswa 

4. Menuliskan topik pembelajaran di papan 

tulis 

√ √ √ √ 4 

6 Mengajukan pertanyaan yang dapat 

membangkitkan pengetahuan siswa 

(questioning skill) 

1. Pertanyaan dapat ditanggapi siswa 

2. Pertanyaan dapat membangkitkan penge-

tahuan dan pengalaman siswa 

3. Pertanyaan mencakup siapa, kapan, dimana, 

dan bagaimana 

4. Pertanyaan dapat ditanggapi siswa dengan 

lengkap 

√ √ √  3 

7 Memberikan beberapa contoh informasi 

(explaining skill) 

1. Contoh yang diberikan sesuai topik 

2. Contoh disampaikan kepada semua siswa 

3. Contoh yang disampaikan sesuai dengan 

pengetahuan dan pengalaman siswa 

4. Contoh yang guru sampaikan di tulis di 

papan tulis 

√ √ √ √ 4 

8 Menuntun siswa memikirkan tujuan khusus 

membaca (keterampilan pembelajaran 

√ √ √ √ 4 
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perseorangan) 

1. Contoh tujuan membaca sesuai dengan topik 

bacaan 

2. Contoh tujuan membaca sesuai dengan 

minat dan rasa ingin tahu siswa 

3. Contoh tujuan membaca disusun berupa 

rumusan pertanyaan 

4. Contoh tujuan membaca ditulis di papan 

tulis 

9 Memancing pertanyaan siswa (keterampilan 

pembelajaran perseorangan) 

1. Memancing pertanyaan dengan menunjuk 

pertentangan informasi 

2. Memancing pertanyaan yang menimbulkan 

gagasan siswa 

3. Memancing pertanyaan kepada semua siswa 

dan contoh pertanyaan ditulis di papan tulis 

4. Memancing pertanyaan dengan menunjuk 

ketidakkonsistenan informasi 

√ √ √  3 

10 Membimbing individu dalam diskusi 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil)  

1. Membimbing semua siswa secara merata 

2. Menanggapi siswa yang bertanya 

3. Mendekati siswa yang mengganggu 

pembelajaran 

4. Memberi reward untuk siswa yang aktif 

 √ √ √ 3 

11 Membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa 

(keterampilan pembelajaran perseorangan) 

1. Memotivasi siswa untuk menemukan 

jawaban dari pertanyaan yang telah disusun 

2. Menunjukkan cara agar siswa mampu 

menjawab pertanyaan 

3. Melakukan pendekatan pada semua siswa 

4. Memberikan jawaban pada rasa ingin tahu 

siswa yang tidak termuat dalam bacaan 

√ √  √ 3 

12 Memberikan kesimpulan (closure skill) 

1. Kesimpulan disampaikan sesuai dengan 

materi 

2. Kesimpulan disampaikan secara runtut 

3. Kesimpulan disampaikan pada semua siswa 

4. Kesimpulan disampaikan dengan jelas 

√ √ √ √ 4 
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13 Melakukan refleksi (closure skill) 

1. Refleksi ditujukan kepada semua siswa 

2. Refleksi disampaikan dengan jelas dan 

lengkap 

3. Refleksi disampaikan secara urut 

4. Refleksi sesuai jalannya pembelajaran 

√ √  √ 3 

14 Memberikan evaluasi (closure skill) 

1. Membacakan petunjuk evaluasi  

2. Evaluasi mencakup semua indikator 

3. Mengawasi jalannya evaluasi 

4. Memberikan evaluasi sesuai alokasi waktu 

yang ditentukan 

√ √ √ √ 4 

Jumlah Skor Total 50 

Kriteria  Sangat Baik 
 

Keterangan: 46≤ skor ≤ 56 = sangat baik, 35 ≤ skor < 46 = baik, 24  ≤ skor < 35:cukup,  dan 14≤ skor 

< 24: kurang 

 

    

   Semarang, 1 Maret 2013 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

 
No. Inisial Nama 

Siswa 
Skor yang Diperoleh Setiap Indikator Jumlah 

Skor I (1) I (2) I (3) I (4) I (5) I (6) I (7)  I (8) 

1. AHS 2 1 1 1 2 1 1 1 10 

2. EA 2 1 1 3 2 2 1 1 13 

3. RFS 3 2 3 3 3 2 2 3 21 

4. AL 3 2 1 2 2 3 2 3 18 

5. DY 3 3 3 3 3 2 3 3 23 

6. DLH 3 3 3 3 3 2 3 3 23 

7. KB 3 2 3 3 3 3 2 3 22 

8. MAP 3 3 3 2 3 3 2 3 22 

9. NRO 2 1 1 3 1 2 1 1 12 

10. EO 2 1 1 3 1 2 1 1 12 

11. SR 3 2 3 2 3 2 2 4 21 

12. FACP 3 2 3 2 3 3 2 4 22 

13. MMI 3 2 3 2 2 2 1 1 16 

14. ARH 3 3 3 3 2 3 2 4 23 

15. RNH 2 1 1 3 1 1 1 3 13 

16. AK 3 1 1 2 2 2 2 3 16 

17. RNA 3 3 3 2 3 3 3 3 23 

18. DPP 3 3 2 2 3 2 3 4 22 

19. HMDW 3 2 3 3 3 3 2 4 23 

20. AT 3 2 2 2 3 3 2 3 20 

21. PAD 3 1 1 3 2 2 1 1 14 

22. KAF 3 1 3 3 2 2 1 1 16 

23. AS 3 2 3 2 2 2 2 2 18 

24. HNM 3 1 2 2 1 2 1 1 13 

25. PAP 2 1 1 1 1 1 2 2 11 

Jumlah 69 46 54 60 56 55 45 62  

Rata-rata skor 2.76 1.84 2.16 2.4 2.24 2.2 1.8 2.48  

Jumlah skor keseluruhan 447 

Rata-rata skor siswa 17.88 

 
 

Semarang, 1 Maret 2013 

 

Observer 1       Observer 2 

 

 

Fitri Makiyah       Binarti 

NIM. 1401409280    NIM. 1401409174 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 
 

No. Inisial Nama 
Siswa 

Skor yang Diperoleh Setiap Indikator Jumla
h Skor I (1)  I (2) I (3) I (4) I (5) I (6) I (7) I (8) 

1. AHS 2 1 1 1 2 3 1 1 12 

2. EA 3 2 1 3 1 1 1 2 14 

3. RFS 3 3 3 3 1 4 2 3 22 

4. AL 3 2 1 1 1 3 1 1 13 

5. DY 3 1 3 1 1 1 1 3 14 

6. DLH 3 2 3 3 2 2 2 4 21 

7. KB 4 3 3 3 3 3 2 4 25 

8. MAP 3 3 1 3 3 2 2 4 21 

9. NRO 3 1 3 1 3 2 1 4 16 

10. EO 2 2 2 2 4 3 2 4 21 

11. SR 4 4 3 4 3 4 3 4 29 

12. FACP 4 4 3 4 4 4 4 4 31 

13. MMI 3 2 1 1 4 2 1 4 18 

14. ARH 3 1 2 4 4 4 3 4 25 

15. RNH 4 3 2 4 3 3 4 4 27 

16. AK 3 2 3 2 4 3 2 4 23 

17. RNA 3 4 3 4 3 4 3 4 28 

18. DPP 4 4 3 4 4 4 3 4 30 

19. HMDP 3 4 2 4 4 4 2 4 27 

20. AT 3 3 3 4 3 4 2 4 26 

21. PAD 4 3 3 2 4 4 4 4 28 

22. KAF 2 3 2 2 3 1 2 4 19 

23. AS 2 2 1 4 4 3 1 2 19 

24. HNM 4 4 2 3 4 3 4 3 27 

25. PAP 2 1 1 2 1 2 2 1 12 

Jumlah 77 64 55 69 73 73 55 84  

Rata-rata skor 3.08 2.56 2.2 2.76 2.92 2.92 2.2 3.36  

Jumlah skor keseluruhan 548 

Rata-rata skor siswa 21.92 

 

Semarang, 1 

Maret 2013 

 

Observer 1        Observer 2 

 

 

Fitri Makiyah        Melisa Dianawati 

NIM. 1401409280     NIM. 1401409211 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 
 

No. Inisial Nama 

Siswa 

Skor yang Diperoleh Setiap Indikator Jumlah 

Skor I (1) I (2) I (3) I (4) I (5) I (6) I (7) I (8) 

1. AHS 2 1 2 1 2 1 1 1 11 

2. EA 2 1 1 2 3 1 2 1 13 

3. RFS 3 3 3 3 3 4 2 3 24 

4. AL 4 3 4 3 3 4 4 3 27 

5. DY 3 1 1 3 2 1 1 3 15 

6. DLH 3 3 4 3 3 3 4 4 27 

7. KB 4 3 3 3 3 3 3 4 26 

8. MAP 4 3 3 4 4 4 4 3 29 

9. NRO 2 3 4 3 3 2 3 3 23 

10. EO 2 3 3 3 3 3 4 4 25 

11. SR 4 4 3 4 4 4 4 4 31 

12. FACP 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

13. MMI 3 2 4 3 3 3 2 4 24 

14. ARH 3 3 3 3 3 4 4 4 27 

15. RNH 3 3 3 3 3 4 3 3 25 

16. AK 4 3 4 4 4 4 3 3 29 

17. RNA 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

18. DPP 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

19. HMDW 4 3 4 3 4 3 4 3 28 

20. AT 4 3 4 4 4 4 3 3 29 

21. PAD 3 3 4 4 4 4 3 4 29 

22. KAF 3 3 2 2 4 3 3 3 23 

23. AS 2 2 1 2 3 3 2 3 18 

24. HNM 3 4 4 4 4 3 3 3 26 

25. PAP 2 2 2 1 2 2 3 1 15 

Jumlah 79 71 78 77 82 79 77 79  

Rata-rata skor 3.16 2.84 3.12 3.08 3.28 3.16 3.08 3.16  

Jumlah skor keseluruhan 619 

Rata-rata skor siswa 24.76 

 

 

Semarang, 1 

Maret 2013 

Observer 1        Observer 2 

 

 

Fitri Makiyah        Herrmuning P.S 

NIM. 1401409280     NIM. 1401409233 
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REKAP NILAI EVALUASI PENELITIAN SIKLUS I 

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

Nilai terrendah    = 47.5 

Nilai Tertinggi    = 92.5 

Jumlah Nilai    = 1672.5 
Nilai Rata-rata    = 66,9 

Jumlah siswa tuntas   = 17 

Jumlah siswa tidak tuntas  = 8 
Persentase ketuntasan : 17/25x100  = 68 % 

 
 

 

 

 

No. Inisial Nama Siswa Nilai Evaluasi Kualifikasi 

1. AHS 75 Tuntas  

2. EA 55 Tidak Tuntas 

3. RFS 65 Tuntas 

4. AL 50 Tidak Tuntas 

5. DY 67.5 Tuntas 

6. DLH 77.5 Tuntas 

7. KB 67.5 Tuntas 

8. MAP 47.5 Tidak Tuntas 

9. NRO 67.5 Tuntas 

10. EO 65 Tuntas 

11. SR 82.5 Tuntas 

12. FACP 75 Tuntas 

13. MMI 65 Tuntas 

14. ARH 67.5 Tuntas 

15. RNH 57.5 Tidak Tuntas 

16. AK 57.5 Tidak Tuntas 

17. RNA 92.5 Tuntas 

18. DPP 77.5 Tuntas 

19. HMDW 70 Tuntas 

20. AT 77.5 Tuntas 

21. PAD 60 Tidak Tuntas 

22. KAF 47.5 Tidak Tuntas 

23. AS 70 Tuntas 

24. HNM 47.5 Tidak Tuntas 

25. PAP 87.5 Tuntas 

Tingkat keberhasilan % Arti 

> 80% Sangat tinggi 

60 ─ 79% Tinggi 

40 ─ 59% Sedang 

20 ─ 39% Rendah 

<20 % Sangat rendah 
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REKAP NILAI EVALUASI PENELITIAN SIKLUS II 

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

 

 

Nilai terrendah    = 50 
Nilai Tertinggi    = 95 

Jumlah Nilai    = 1952.5 

Nilai Rata-rata    = 78.1 
Jumlah siswa tuntas   = 19 

Jumlah siswa tidak tuntas  = 6 

Persentase ketuntasan : 19/25x100  = 76 % 

 
 

 

 

 

No. Nomor Induk Siswa Nilai Evaluasi Kualifikasi 

1. AHS 50 Tidak Tuntas 

2. EA 57.5 Tidak Tuntas 

3. RFS 87.5 Tuntas  

4. AL 70 Tuntas 

5. DY 70 Tuntas 

6. DLH 77.5 Tuntas 

7. KB 85 Tuntas 

8. MAP 90 Tuntas 

9. NRO 57.5 Tidak Tuntas 

10. EO 62.5 Tidak Tuntas 

11. SR 95 Tuntas 

12. FACP 85 Tuntas 

13. MMI 72.5 Tuntas 

14. ARH 90 Tuntas 

15. RNH 60 Tidak Tuntas 

16. AK 62.5 Tidak Tuntas 

17. RNA 77.5 Tuntas 

18. DPP 90 Tuntas 

19. HMDW 82.5 Tuntas 

20. AT 90 Tuntas 

21. PAD 72.5 Tuntas 

22. KAF 67.5 Tuntas 

23. AS 77.5 Tuntas 

24. HNM 87.5 Tuntas 

25. PAP 85 Tuntas 

Tingkat keberhasilan % Arti 

> 80% Sangat tinggi 

60 ─ 79% Tinggi 

40 ─ 59% Sedang 

20 ─ 39% Rendah 

<20 % Sangat rendah 
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REKAP NILAI EVALUASI PENELITIAN SIKLUS III 

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

 

Nilai terrendah    = 60 

Nilai Tertinggi    = 100 

Jumlah Nilai    = 2070 
Nilai Rata-rata    = 82.8 

Jumlah siswa tuntas   = 22 

Jumlah siswa tidak tuntas  = 3 
Persentase ketuntasan : 22/25x100  = 88 % 
 

 

 

 

No. Nomor Induk Siswa Nilai Evaluasi Kualifikasi 

1. AHS 67.5 Tuntas 

2. EA 82.5 Tuntas 

3. RFS 87.5 Tuntas 

4. AL 67.5 Tuntas 

5. DY 85 Tuntas 

6. DLH 92.5 Tuntas 

7. KB 60 Tidak Tuntas 

8. MAP 80 Tuntas 

9. NRO 72.5 Tuntas 

10. EO 95 Tuntas 

11. SR 100 Tuntas 

12. FACP 62.5 Tidak Tuntas 

13. MMI 85 Tuntas 

14. ARH 62.5 Tidak Tuntas 

15. RNH 85 Tuntas 

16. AK 82.5 Tuntas 

17. RNA 95 Tuntas 

18. DPP 97.5 Tuntas 

19. HMDW 95 Tuntas 

20. AT 95 Tuntas 

21. PAD 95 Tuntas 

22. KAF 77.5 Tuntas 

23. AS 85 Tuntas 

24. HNM 80 Tuntas 

25. PAP 82.5 Tuntas 

Tingkat keberhasilan % Arti 

> 80% Sangat tinggi 

60 ─ 79% Tinggi 

40 ─ 59% Sedang 

20 ─ 39% Rendah 

<20 % Sangat rendah 
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CATATAN LAPANGAN 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN 

MELALUI STRATEGI KWL PADA SISWA KELAS V-A 

SDN SEKARAN 01 

 

 

Nama SD  : SDN Sekaran 01, Kec.Gunungpati, Kota Semarang 

Kelas    : V-A 

Subjek   : Guru, siswa, dan proses pembelajaran 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, 

dan proses pembelajaran Bahasa Indonesia pada aspek mem-

baca pemahaman menggunakan strategi KWL. 

Catatan : 

SIKLUS I 

1. Sebelum bel tanda masuk berbunyi, guru mempersiapkan media yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. 

2. Pukul 09.15 WIB bel tanda masuk berbunyi. Siswa kelas V-A memasuki kelas 

dan menempati tempat duduknya. Dari 25 siswa yang diamati, ada 1 siswa yang 

masih menghabiskan makanannya di dalam kelas. 

3. Guru membuka pelajaran dengan salam. 

4. Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang 

lalu, kemudian mengarahkan siswa ke materi yang akan di bahas. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik. 

6. Guru menyampaikan topik pembelajaran yaitu pentingnya belajar membaca, dan 

manfaat membaca bagi kehidupan sehari-hari. 

7. Guru memotivasi siswa dengan brain gym yaitu melakukan tepuk fokus bersama-

sama. 

8. Guru melakukan eksplorasi dengan tanya jawab tentang lautan dan isinya. 

9. Siswa menanggapi dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Namun hanya 

beberapa siswa saja yang berani memberikan tanggapan.  

10. Guru melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing pengetahuan 

siswa berkaitan topik bacaan. 

11. Guru menunjukkan media pembelajaran berupa gambar lautan dan isinya untuk 

memancing pengetahuan dan rasa ingin tahu siswa terhadap topik bacaan yang 

akan dibaca. 

12. Guru melaksanakan elaborasi dengan terlebih dahulu membentuk kelompok siswa 

dengan teman sebangkunya. 

13. Setelah suasana kondusif, guru guru membagikan lembar panduan membaca 

untuk setiap siswa dan menjelaskan cara mengisinya. 

14. Siswa diberi kesempatan untuk melontarkan pengetahuan dan pengalaman yang 

mereka miliki tentang lautan dan isinya. 
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15. Pada kegiatan curah pendapat siswa diberi kesempatan untuk menuliskan gagasan 

dan pengetahuannya berkaitan teks bacaan ke papan tulis, namun hanya beberapa 

siswa yang bersedia maju ke depan kelas untuk menuliskan gagasannya. 

16. Guru membimbing siswa menentukan tujuan khusus membaca dalam bentuk 

rumusan pertanyaan. 

17. Siswa menuliskan tujuan membaca di lembar panduan membaca dengan 

berdiskusi dengan teman sebangku, beberapa siswa tampak antusias namun 

sebagian besar tampak enggan menanggapi. 

18. Selama penjelasan, siswa cukup memperhatikan. Ada beberapa siswa yang berani 

memberikan tanggapan. 

19. Pada kegiatan membaca pemahaman, siswa tampak enggan membaca. Hanya 

beberapa siswa yang tampak focus pada lembar bacaan yang guru bagikan. 

Sebagian besar siswa berisik sendiri dengan teman sebangku. 

20. Dalam refleksi guru tidak memberikan kesan dan pesan terhadap kegiatan 

membaca yang telah dilakukan. 

21. Siswa memperhatikan dengan antusias dan menanggapi pertanyaan konfirmasi 

dari guru yaitu “Apakah kalian paham?”secara serempak. 

22. Guru tidak menyimpulkan pembelajaran, dan siswa langsung dikondisikan untuk 

mengerjakan soal evaluasi. 

23. Siswa mengerjakan soal dengan tertib. Namun ada beberapa siswa yang sering 

melirik jawaban temannya. 

24. Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan pokok bahasan yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya, dan memberikan arahan agar siswa belajar 

dengan giat. 

 

ANALISIS CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 

 

Berdasarkan catatan lapangan yang dimiliki guru, dapat dipaparkan analisis 

sebagai berikut: 

1. Guru melaksanakan kegiatan pendahuluan dengan cukup baik. Guru memberikan 

apersepsi melalui tanya jawab, memberikan topik yang akan dibahas, 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Namun guru belum mempersiapkan siswa 

secara fisik dan psikis terlebih dahulu karena belum meminta siswa merapikan 

meja, mengeluarkan buku, dan mengkonfirmasi kesiapan siswa untuk belajar. 

2. Dalam menyampaikan topik tentang lautan dan isinya, guru sudah memanfaatkan 

media. Namun penyampaiannya kurang jelas dan belum memberikan kesempatan 

siswa untuk menanggapi. 

3. Selama mengkondisikan siswa dalam kegiatan curah pendapat, guru dinilai 

kurang terampil. Pertanyaan yang guru berikan, belum dapat membangkitkan 

pengetahuan siswa berkaitan topic bacaan. 

4. Siswa masih beradaptasi dengan proses pembelajaran sehingga beberapa siswa 

tidak antusias dan bingung dalam melaksanakan curah pendapat. 
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5. Dalam memberikan contoh informasi, guru tidak menuliskannya di papan tulis. 

Informasi hanya guru berikan melalui lisan, sehingga banyak siswa yang tidak 

mengerti apa yang guru maksud. 

6. Guru membimbing diskusi dengan cukup baik, berkeliling kelas. Namun arahan 

lebih lanjut tentang materi diskusi belum disampaikan. 

7. Dalam melakukan refleksi, guru tidak mengkondisikan siswa terlebih dahulu dan 

langsung memberikan pesan moral. Selain itu guru tidak memberikan kesan pesan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

Dari paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada siklus 

I sudah berlangsung dengan cukup baik. Guru sudah melaksanakan langkah-langkah 

pembelajaran dengan runtut meskipun masih ada beberapa hal yang belum 

dilaksanakan. Sebagian siswa masih kaku dan beradaptasi dalam pembelajaran 

menggunakan strategi KWL. Berdasarkan refleksi dan masukan dari tim kolaborator, 

proses pembelajaran pada siklus I sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan dan 

diperbaiki pada siklus berikutnya. 
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CATATAN LAPANGAN 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN 

MELALUI STRATEGI KWL PADA SISWA KELAS V-A 

SDN SEKARAN 01 

 

 

Nama SD  : SDN Sekaran 01, Kec.Gunungpati, Kota Semarang 

Kelas    : V-A 

Subjek   : Guru, siswa, dan proses pembelajaran 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, 

dan proses pembelajaran Bahasa Indonesia pada aspek mem-

baca pemahaman menggunakan strategi KWL. 

Catatan : 

SIKLUS II 

 

1. Pukul 11.15 WIB, bel tanda masuk berbunyi. Siswa memasuki kelas dengan 

tertib. 

2. Media sudah disiapkan guru. Siswa duduk di tempat duduk masing-masing 

dengan tenang, dan menghadap ke depan, melihat media dengan rasa ingin tahu 

yang besar tentang pembelajaran seperti apa yang akan siswa kerjakan. 

3. Guru membuka pembelajaran dengan salam, kemudian mengkondisikan kesiapan 

siwa dengan memberikan pertanyaan “Bagaimana hari ini?”, “Apakah kalian 

sudah makan?”. Kemudian guru meminta siswa merapikan meja dan tempat 

duduk, dilanjutkan dengan meminta siswa memasukan terlebih dahulu buku dan 

alat tulis ke dalam tas. Dari daftar presensi dan tanya jawab, dapat diketahui 

bahwa semua siswa hadir. 

4. Guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan kembali terhadpa materi yang 

lalu “Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa?”. Kemudian guru 

mengarahkan ke pokok bahasan, dan menyampaikan tujuan. 

5. Guru memberikan motivasi yaitu brain gym. Kali ini siswa diminta berdiri dan 

melakukan tepuk kelas V bersama-sama. 

6. Guru melakukan eksplorasi dengan tanya jawab tentang gajah. Siswa tampak 

mulai tertarik pada pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

7. Guru menjelaskan materi mengenai cara menentukan pikiran pokok suatu 

paragraf. Penjelasan dimulai dengan menginformasikan perbedaan kalimat utama 

dan kalimat penjelas. 

8. Siswa memperhatikan penjelasan guru, dan beberapa siswa menanggapi 

pertanyaan yang dilontarkan guru berdasarkan materi yang telah diberikan.  

9. Guru memberikan penjelasan tentang proses pembelajaran  yaitu melakukan 

kegiatan curah pendapat dan mengisi lembaran kertas warna bersama teman 

sebangku. Siswa memperhatikan, namun beberapa siswa mengobrol sendiri 

dengan temannya. 
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10. Guru membagikan 3 lembar kertas warna kepada masing-masing kelompok. 

11. Kegiatan curah pendapat mulai berlangsung dengan lancar. Siswa mau 

menanggapi pertanyaan dari guru dan menuliskan gagasannya pada lembar kertas 

warna. 

12. Beberapa siswa sangat antusian menuliskan tujuan membaca dalam bentuk 

rumusan pertanyaan. Bahkan beberapa dari mereka mampu menuliskan lebih dari 

satu kalimat pertanyaan. 

13. Selama proses membaca pemahaman kelas menjadi tenang. Siswa tampak fokus 

pada lembar bacaan masing-masing. Namun, masih ada beberapa siswa yang 

tampak malas membaca. 

14. Pada kegiatan menuliskan informasi hasil membaca, siswa telah mampu 

menuliskan hasil membacanya di lembar kertas warna maupun di papan tulis. 

15. Selama kegiatan menyampaikan informasi hasil membaca, guru membimbing 

dengan baik dan memberikan informasi yang tidak dapat siswa temukan dari teks 

bacaan. 

16. Guru menyampaikan kesan dan pesan selama pembelajaran dengan baik. 

17. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. 

18. Siswa mengerjakan evaluasi dengan tertib dan tenang. Namun masih ada siswa 

yang menyontek pekerjaan temannya. 

19. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan umpan balik, tindak lanjut agar 

siswa selalu rajin belajar, dan memberikan arahan tentang materi yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya. Pembelajaran berakhir pukul 12.40. 

 

ANALISIS CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

 

Berdasarkan catatan lapangan yang dimiliki guru, dapat dipaparkan analisis 

sebagai berikut: 

 

1. Guru melaksanakan kegiatan pendahuluan dengan baik. Guru memberikan 

apersepsi melalui tanya jawab, memberikan topik yang akan dibahas, 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Dalam menyampaikan topik, guru menyampaikan dengan jelas dan bahasa yang 

mudah dimengerti siswa. guru juga memberikan pertanyaan agar siswa 

menanggapi. 

3. Guru membimbing diskusi dengan baik, berkeliling kelas. 

4. Kegiatan curah pendapat berlangsung lancar dengan bimbingan guru, siswa 

mampu mengisi lembar kertas warna dengan baik dan benar. 

5. Beberapa siswa mampu menuliskan gagasan, dan tujuan membaca lebih dari 1 

kalimat. 

6. Pemanfaatan media kertas warna sebagai pengganti lembar panduan membaca 

dapat meningkatkan motivasi siswa dalam menuliskan pengetahuan, pertanyaan, 

dan informasi yang telah dimilikinya berdasarkan kegiatan membaca pemahaman. 
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7. Dalam melakukan refleksi, guru mengkondisikan siswa untuk fokus, memberikan 

kesan dan pesan dalam permainan. namun pesan moral belum tersampaikan.  

8. Pada pembelajaran siklus II ini siswa tampak senang, nyaman, dan lebih 

bersemangat. 

9. Proses pembelajaran melebihi alokasi waktu yang ditentukan. 

 

Dari paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada 

siklus II sudah berlangsung dengan baik. Guru sudah melaksanakan langkah-langkah 

pembelajaran dengan runtut meskipun masih ada hal yang belum dilaksanakan. Siswa 

sudah nyaman dan terbiasa dengan bermain sehingga antusiasme siswa tinggi. 

Berdasarkan refleksi dan masukan dari tim kolaborator, proses pembelajaran 

pada siklus II sudah baik dan perlu ditingkatkan serta diperbaiki kekurangannya pada 

siklus berikutnya. 
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CATATAN LAPANGAN 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN 

MELALUI STRATEGI KWL PADA SISWA KELAS V-A 

SDN SEKARAN 01 

 

 

Nama SD  : SDN Sekaran 01, Kec.Gunungpati, Kota Semarang 

Kelas    : V-A 

Subjek   : Guru, siswa, dan proses pembelajaran 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, 

dan proses pembelajaran Bahasa Indonesia pada aspek mem-

baca pemahaman menggunakan strategi KWL. 

Catatan : 

SIKLUS III 

 

1. Istirahat pertama berakhir pukul 9.15 WIB. Setelah bel tanda masuk berbunyi, 

siswa memasuki kelas dengan tertib. 

2. Guru menyambut siswa dengan muka berseri-seri. Setelah siswa menempati 

tempat duduknya masing-masing, guru membuka pembelajaran dengan salam. 

Siswa menjawab dengan antusiasme yang kurang. Oleh karena itu guru 

mengulangi kembali salamnya, dan siswa menjawab dengan semangat. 

3. Guru menanyakan “Bagaimana hari ini?” dan siswa secara serempak menjawab 

“Luar biasa!” . Dari tanya jawab dan melihat persensi diketahui bahwa seluruh 

siswa hadir. 

4. Guru menyiapkan siswa secara fisik dan psikis dengan meminta menata meja 

kursi dengan rapi, memasukan terlebih dahulu buku dan alat tulis, dan 

mengkonfirmasi dengan bertanya “Apakah kalian sudah siap belajar Bahasa 

Indonesia kali ini?”. dan siswa serempak menjawab “Siaaaap!”. 

5. Guru kemudian melakukan apersepsi dengan bertanya tentang materi yang lalu. 

Kemudian mengarahkan ke materi yang akan dibahas, dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

6. Topik diberikan guru dengan bercerita tentang pengertian alat perhubungan 

dengan didukung media pembelajaran berupa gambar-gambar alat perhubungan. 

7. Guru memberikan materi tentang cara menarik kesimpulan suatu bacaan dalam 1 

kalimat. Siswa memperhatikan dan beberapa siswa melontarkan pertanyaan 

terhadap hal-hal yang belum mereka pahami. 

8. Guru melakukan brain gym dengan meminta siswa memainkan tepuk kelas V dan 

tepuk fokus secara bergantian. 

9. Guru melakukan eksplorasi dengan bertanya “sebutkan contoh alat perhubungan 

yang kalian ketahui!”. 

10. Beberapa siswa mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan, sementara siswa 

lain memperhatikan. 
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11. Guru menjelaskan prosedur pembelajaran dengan membagikan lembar panduan 

membaca dan teks bacaan yang akan siswa baca. 

12. Siswa menyimak arahan guru dengan tenang. 

13. Kegiatan curah pendapat berlangsung dengan baik, suasana belajar menjadi 

kondusif. Guru memberikan reward bagi siswa yang mampu berpartisipasi aktif 

di dalam kelas. 

14. Pada pembelajaran siklus III guru dinilai mampu mengkondisikan kelas dengan 

baik. Guru melakukan pendekatan secara merata pada seluruh siswa. 

15. Guru mengkondisikan siswa fokus kembali, dan meminta siswa merapikan tempat 

duduk seperti semula. 

16. Guru menjelaskan kembali tentang alat perhubungan yang telah siswa pelajari 

bersama melalui kegiatan curah pendapat, dan membaca pemahaman. 

17. Guru memberikan refleksi dengan terlebih dahului meminta siswa fokus ke 

depan. Guru menyampaikan pesan moral yang terkait dengan topik yang telah 

dipelajari bersama. 

18. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. 

19. Guru mengkondisikan siswa mengerjakan evaluasi, dengan terlebihdahulu 

menyampaikan petunjuk pengerjaan soal. 

20. Guru menutup pembelajaran dengan salam, pembelajaran berakhir pukul 10.25 

WIB. 

 

ANALISIS CATATAN LAPANGAN SIKLUS III 

 

Berdasarkan catatan lapangan yang dimiliki guru, dapat dipaparkan analisis 

sebagai berikut: 

 

1. Guru melaksanakan kegiatan pendahuluan dengan baik. Guru memberikan 

apersepsi melalui tanya jawab, memberikan topik yang akan dibahas, 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Dalam menyampaikan topik dengan bercerita, guru menyampaikan dengan jelas 

dan bahasa yang mudah dimengerti siswa. guru juga memberikan pertanyaan agar 

siswa menanggapi. 

3. Guru telah membimbing jalannya kegiatan curah pendapat dengan baik. Member 

penguatan dan reward dengan tepat kepada siswa. 

4. Guru membimbing diskusi dengan baik, berkeliling kelas. 

5. Dalam melakukan refleksi, guru mengkondisikan siswa untuk fokus, memberikan 

kesan dan pesan dalam permainan. namun pesan moral belum tersampaikan. 

Namun guru tidak memberi kesempatan siswa untuk menanggapi. 

6. Pada pembelajaran siklus III ini siswa tampak senang, nyaman, dan lebih 

bersemangat. 

 

Dari paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada siklus 

III sudah berlangsung sangat baik. Guru sudah melaksanakan langkah-langkah 
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pembelajaran dengan runtut dan baik, sehingga siswa nyaman dan senang dengan 

strategi pembelajaran yang guru pilih sehingga antusiasme siswa tinggi. 

Berdasarkan refleksi dan masukan dari tim kolaborator, proses pembelajaran 

pada siklus III dianggap telah mencapai indicator keberhasilan, tapi ada beberapa hal 

yang masih belum dilaksanakan dengan baik. Untuk itu perlu ditingkatkan pada 

pembelajaran seterusnya agar kualitas pembelajaran semakin baik. 
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HASIL WAWANCARA TEMAN SEJAWAT (KOLABORATOR)  

PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN 

MELALUI STRATEGI KWL PADA SISWA KELAS V-A 

SDN SEKARAN 01 

 

Nama Guru  : Suharna, S.Pd 

Nama SD  : SDN Sekaran 01 

NIP   : 19660327 19920631008 

Hari / Tanggal           :  

 

Berdasarkan hasil wawancara guru kepada rekan kolaborator didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

 

1. Apakah menurut Anda pembelajaran keterampilan membaca pemahaman melalui 

strategi KWL (Know-Want-Learned) yang baru saja saya laksanakan sudah sesuai 

dengan tahapan pembelajaran tersebut? 

 

Jawab: Ya sudah cukup sesuai. 

 

2. Apakah menurut Anda strategi KWL cocok diterapkan pada pembelajaran 

membaca pemahaman? Mengapa? 

 

Jawab: Sangat sesuai, karena anak tidak hanya mampu menjawab pertanyaan, 

namun dengan strategi KWL ini anak bisa menceritakan kembali dan mampu 

mengungkapkan perasaan, senang, sedih, heran dsb. 

 

3. Apakah guru telah mengajukan pertanyaan yang membangkitkan pengetahuan 

dan pengalaman siswa? 

 

Jawab: Ya guru telah bertanya dan dijawab sesuai dengan pengalaman dan 

pengetahuan siswa. Namun pada pembelajaran siklus I pertanyaan guru  masih 

terlalu panjang dan kadang masih kurang jelas. Pada siklus II dan III sudah baik. 

 

4. Apakah guru telah memberi contoh kategori informasi dengan jelas? 

 

Jawab: Ya, guru telah memberi contoh, seharusnya contoh ditulis di papan tulis. 

Seperti pada siklus I. 

 

5. Apakah guru telah menuntun siswa menetapkan tujuan membaca dengan baik? 

 

Jawab: Ya, namun guru perlu membimbing siswa perorangan, karena pada siklus 

I siswa masih bingung.  

6. Apakah guru telah memancing pertanyaan siswa dengan baik? 
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Jawab: Ya, pertanyaan guru sudah baik meningkat setiap siklusnya. 

 

Kesimpulan dari hasil wawancara guru kepada rekan kolaborator (Guru Kelas V-A 

SDN Sekaran 01) bahwa strategi KWL telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-

langkah KWL. Rekan kolaborator menyatakan bahwa strategi membaca KWL sesuai 

diterapkan pada pembelajaran membaca pemahaman, karena strategi KWL ini tidak 

hanya membantu siswa memahami isi bacaan, namun siswa juga mampu 

menceritakan kembali/menyimpulkan isi bacaan serta siswa mampu menyatakan 

perasaan sesuai isi bacaan. Guru telah mengajukan pertanyaan yang membangkitkan 

pengetahuan dan pengalaman siswa, serta membantu sis-wa merumuskan tujuan 

pembelajaran. 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA TENTANG PEMBELAJARAN 

MELALUI STRATEGI KWL PADA MATA PELAJARAN BAHASA 

INDONESIA ASPEK MEMBACA PEMAHAMAN 

 

Berdasarkan hasil pengisian angket oleh siswa kelas V-A SDN Sekaran 01 

didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Angket Respon Siswa 

No Pertanyaan Jumlah Siswa Jumlah 

Skor SS 

4 

S 

3 

KS 

2 

TS 

1 

1.  Apakah pembelajaran membaca yang 

baru kita laksanakan bagi kalian 

menyenangkan? 

22 3 - - 97 

2.  Apakah pertanyaan-pertanyaan Bu Guru 

dalam pembelajaran yang telah 

dilaksanakan tidak terlalu panjang? 

- 20 - 5 65 

3.  Apakah pertanyaan-pertanyaan Bu Guru 

selama pembelajaran mudah dipahami? 

- 20 5 - 70 

4.  Apakah contoh yang diberikan  Bu 

Guru dalam pembelajaran yang baru 

kita laksanakan bisa kalian pahami? 

9 10 6 - 78 

5.  Apakah penjelasan Bu Guru selama 

pembelajaran membaca yang telah kita 

laksanakan dapat dipahami? 

10 7 8 - 77 

6.  Apakah dengan pembelajaran membaca 

seperti yang telah dilaksanakan kalian 

lebih mudah memahami isi bacaan? 

23 2 - - 98 

 

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa sebagian besar siswa mampu 

menerima pembelajaran yang guru laksanakan di kelas. Mereka menganggap KWL 

sebagai strategi yang tepat untukmeningkatkan keterampilan membaca pemahaman 

mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang guru sampaikan mampu mereka pahami dengan 

baik. Dengan kemasan yang menarik dan reward yang tepat, pembelajaran KWL 

menjadi menarik bagi siswa. Namun demikian, ada 5 siswa yang masih pasif di kelas. 

Tidak mau menanggapi pertanyaan dari guru, dan menganggap pertanyaan dari guru 

sulit untuk dipahami. 

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui strategi KWL 

siswa menjadi lebih memahami isi bacaan yang dibaca, selain itu pembelajaran 

membaca melalui strategi KWL menyenangkan bagi siswa. 
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LAMPIRAN 5 

DOKUMENTASI FOTO 
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DOKUMENTASI 

SIKLUS I 

 

Sekolah Dasar Negeri Sekaran 01 
 

 
Guru mulai membuka pelajaran, dan siswa mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran (opening) 
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Guru memberikan motivasi dengan melakukan tepuk kelas 5 bersama 
 

 

 
Siswa menanggapi apersepsi yang guru sampaikan 
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Guru membagikan lembar panduan membaca dan teks bacaan pada masing-masing siswa 

 

 
 

Guru menjelaskan cara mengisi lembar panduan membaca 
 

 



262 
 

 
 

 
 

Dengan media gambar, guru membangkitkan pengetahuan siswa yang berkaitan dengan topik bacaan 

 

 
 

Salah secara bergantian menuliskan contoh pengetahuan tentang topik bacaan 
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Guru mengelola kelas dengan berkeliling hingga ke belakang kelas 

 

 

 
 

Siswa mengisi lembar panduan membaca secara berdiskusi 
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Guru membimbing individu dalam diskusi 

 

 
 

Siswa menuliskan informsi yang diperoleh dari hasil membaca pemahaman 
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Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

 
 

Guru menutup pelajaran 
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Siswa menanggapi apersepsi yang disampaikan oleh guru 

 
 

 
 

Guru memberikan contoh untuk menggali pengetahuan tentang topik bacaan 
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Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menuliskan gagasannya ke papan tulis 

 

 

 
 

Guru memberikan contoh untuk menyusun tujuan khusus membaca dalam bentuk rumusan pertanyaan 
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Siswa secara bergantian menuliskan tujuan khusus membaca pada papan curah pendapat dalam bentuk 

rumusan pertanyaan 

 

 
 

Siswa melakukan kegiatan membaca 
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Guru menuliskan tujuan pembelajaran 

 

 

 
 

Guru membagikan media kertas warna 
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Guru membimbing menginformasikan cara mengisi media kertas warna pada siswa 

 

 

 
 

Siswa menuliskan pengetahuannya di papan curah pendapat 
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Guru memberikan reward pada siswa yang berpartisipasi 

 

 

 
 

Siswa mengisi media kertas warna dengan berdiskusi 
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LAMPIRAN 6 

SURAT-SURAT DALAM 

PENELITIAN 
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GUNUNGPATI 

SEKOLAH DASAR NEGERI SEKARAN 01 

Alamat: Jalan Taman Siswa 10 Sekaran Gunungpati (14) 8508281 

 

 

 

    SURAT KETERANGAN 

    Nomor:  

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri  Sekaran 01 Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang, menerangkan bahwa : 

Nama   :RiskaEstiNingrum 

NIM   :  1401409274 

Jurusan  :  PGSD 

Fakultas  : Ilmu Pendidikan 

Orang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian untuk 

penyusunan skripsi dengan judul PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA 

PEMAHAMAN MELALUI STRATEGI KWL PADA SISWA KELAS V-A SDN 

SEKARAN 01dilaksanakan tanggal 18 Februari-28 Februari 2013. 

Demikian surat keterangan kami buat bagi yang berkepentingan untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Semarang, 28 Februari 2013 
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GUNUNGPATI 

SEKOLAH DASAR NEGERI SEKARAN 01 

Alamat: Jalan Taman Siswa 10 Sekaran Gunungpati (14) 8508281 

 

    SURAT KETERANGAN 

    Nomor:  

 

Yang bertanda tangan di bawah ini guru kelas V-A SD Negeri  Sekaran 01 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, menerangkan bahwa : 

Nama  : RiskaEstiNingrum 

NIM  : 1401409274 

Jurusan : PGSD 

Fakultas : Ilmu Pendidikan 

Orang tersebut di atas benar-benar telah melakukan wawancara dengan guru 

kelas V-A pada tanggal 13 Desember 2012 dalam rangka pembuatan identifikasi 

masalah dan pada tanggal 26 Februari  2013 dalam rangka penelitian skripsi dengan 

judul “PeningkatanKeterampilanMembacaPemahamanMelaluiStrategi KWL 

PadaSiswaKelas V-A SDN Sekaran 01” 

Demikian surat keterangan kami buat bagi yang berkepentingan untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. 

      Semarang, 28 Februari 2013 

 

 


