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ABSTRAK 
 

Rizqiyah, Hamilatur. 2015. “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa 

Indonesia  Melalui Strategi Know Want Learned dengan Media Puzzle 

pada Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 06 Semarang”. Skripsi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Dra. Florentina Widihastrini, M.Pd. 338 halaman 
  

 Latar belakang penelitian ini ditemukan kualitas pembelajaran Bahasa 

Indonesia aspek keterampilan membaca pemahaman masih rendah di kelas IV 

SDN Purwoyoso 06. Berdasarkan refleksi guru bersama kolaborator ditunjukkan 

bahwa guru belum melakukan brainstorming terkait membaca, guru  belum 

menggunakan strategi dan media yang menunjang pembelajaran membaca. 

Aktivitas siswa dalam bertanya belum baik, siswa kurang mampu menjawab 

pertanyaan terkait isi bacaan, dan siswa kesulitan menggali informasi terkait 

bacaan. Data pendukung adalah hasil belajar siswa, dari 38 siswa 20 siswa 

memeroleh skor di bawah KKM 66. Rumusan masalah  penelitian adalah 

bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa 

kelas IV SDN Purwoyoso 06. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia pada aspek keterampilan 

membaca pemahaman siswa kelas IV  SDN Purwoyoso 06 dengan strategi  know 

want learned dan media puzzle. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas  (PTK) yang 

dilakukan dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri dari satu pertemuan. Subjek 

penelitian ini adalah guru  dan 38  siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06.  Jenis data  

terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif dengan teknik tes dan nontes meliputi 

observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis statistik deskriptif  dan diskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian keterampilan guru meningkat dengan data siklus I 

memperoleh kriteria cukup,  siklus II baik, dan siklus III baik. Peningkatan 

keterampilan guru ditunjukkan saat guru membimbing kelompok, pemilihan 

media yang tepat dan pemberian penghargaan untuk siswa yang aktif. Aktivitas 

siswa mengalami peningkatan, siklus I memperoleh kriteria cukup, siklus II baik, 

dan siklus III baik. Peningkatan aktivitas siswa yaitu keaktifan,  kerja sama 

kelompok, fokus siswa, dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hasil  

belajar siswa  siklus I dengan persentase ketuntasan 57,18%. Pada siklus II 

dengan persentase 63,16 %, dan pada siklus III dengan persentase 78,94%. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah strategi know want learned dengan 

media  puzzle dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia 

dengan meningkatnya keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan 

membaca pemahaman. Saran untuk perbaikan pembelajaran adalah guru perlu 

meningkatkan  motivasi dan minat belajar  siswa dengan  papan reward. 

 

Kata Kunci: kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia, strategi know want  

learned, puzzle 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 33 Ayat 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Bahasa Indonesia sebagai bahasa 

negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Berdasarkan 

undang-undang tersebut dapat kita simpulkan  bahwa bahasa  Indonesia memiliki 

peran  yang penting  dalam  pendidikan khususnya untuk pendidikan  dasar. 

Penguasaan bahasa merupakan langkah awal untuk memahami segala macam 

informasi.  Undang-Undang  no  20  tahun  2003 pada pasal  37 juga disebutkan 

kurikulum dasar  dan  menengah  wajib memuat  bahasa. Kurikulum  Bahasa 

Indonesia yang dimaksud pada pendidikan dasar mencakup standar kompetensi 

dan kompetensi inti. Standar kompetensi dan kompetensi dasar tingkat SD atau 

MI tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 

Tahun 2006 yang berisi tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah,standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan 

kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan 

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

Indonesia. Standar kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik  untuk 

memahami dan merespon situasi lokal, regional, nasional, dan global.   

Tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia yang terdapat dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan meliputi: (1) berkomunikasi secara efektif dan efisien 
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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 mening-

katkan kemampuan  intelektual, serta kematangan emosional dan sosial; (5)  me-

nikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memper-

halus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; 

(6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya 

dan intelektual manusia Indonesia (KTSP 2006:317-318). 

Tujuan yang terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan terse-

but sudah memiliki konsep yang baik dan sesuai untuk mengembangkan kemam-

puan berbahasa anak.Tetapi pada kenyataannya, tujuan dalam pendidikan Bahasa 

Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh KTSP masih jauh dari yang diharapkan. 

Sebuah lembaga penelitian  yang bernama Progress in International Reading 

Literacy Study (PIRLS) tahun 2011 yang  meneliti mengenai studi internasional 

dalam bidang kemampuan membaca anak-anak dunia, menyatakan bahwa 

kemampuan membaca anak Indonesia berada pada urutan ke 43 dari 46 negara di 

dunia. Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2012 yang 

juga lembaga survei internasional yang memfokuskan penelitiannya pada 

matematika, membaca, dan sains menempatkan Indonesia pada urutan ke 64 dari 

65 negara. Di bidang membaca, Indonesia berada di ranking 60 atau setingkat di 

bawah Malaysia yang berada di ranking 59. Dari dua hasil survey tersebut  dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan membaca anak Indonesia masih sangat rendah, 
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terlihat dari perolehan peringkat Indonesia yang masih menduduki peringkat 3 

terbawah. 

Permasalahan mengenai kurangnya keterampilan siswa dalam membaca 

tersebut  belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan KTSP. Peneliti bersama tim 

kolaborasi melakukan refleksi melalui data dokumen ditemukan permasalahan 

mangenai kemampuan membaca dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang 

masih rendah terjadi di kelas  IV SDN Purwoyoso 06 Semarang. Guru belum 

melakukan brainstorming terkait membaca pemahaman, guru  belum 

menggunakan strategi dan media yang menunjang pembelajaran membaca, dan 

guru belum membimbing siswa bertanya terkait pembelajaran membaca 

pemahaman. Aktivitas siswa dalam bertanya belum baik, siswa kurang mampu 

menjawab pertanyaan terkait isi bacaan, dan siswa kesulitan menggali informasi 

terkait bacaanPermasalahan tersebut juga didukung dengan hasil belajar siswa 

SDN Pur-woyoso 06 Semarang. Berdasarkan hasil wawancara guru pada  

pembelajaran Bahasa Indonesia, nilai keterampilan membaca pemahaman siswa 

masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 66. Data hasil evaluasi 

siswa menunjukkan bahwa dari dari 38 siswa, 18 yang memperoleh nilai di atas 

KKM, sedangkan 20 siswa lainnya memperoleh skor di bawah KKM yaitu 66.  

Permasalahan mengenai kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia aspek 

keterampilan membaca pemahaman yang belum optimal merupakan masalah 

sangat penting dan mendesak, sehingga perlu dicari alternatif pemecahan masalah 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia 

aspek keterampilan membaca pemahaman di SDN Purwoyoso 06 Kota 
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Semarang.Peneliti bersama tim kolaborasi berinisiatif menetapkan alternatif 

tindakan dengan menerapkan strategi pembelajaran inovatif  yang diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar Bahasa Indonesia aspek keterampilan membaca 

pemahaman. Strategi pembelajaran yang dapat memecahkan masalah tersebut 

adalah dengan menerapkan pendekatan saintifik dengan strategi know want 

learned dan media puzzle. Diharapkan melalui penerapan pendekatan Saintifik 

dengan strategi know want learned dan media puzzle dapat meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman siswa, melatih siswa belajar mandiri, aktif, 

kreatif dan menciptakan suasana belajar yang bermakna. 

Pendekatan saintifik merupakan suatu proses  pembelajaran  yang 

bertujuan agar  peserta didik secara aktif mengkonstruksikan konsep yang ditemu-

kannya sendiri melalui tahapan-tahapan mengamati,  merumuskan masalah,  me-

ngajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan  data  dengan berbagai tek-

nik,  menganalisis  data,  menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep,  

hukum atau prinsip  yang ditemukan. Pendekatan saintifik mengembangkan 3 ra-

nah dalam proses pembelajaran yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan seca-

ra terintegrasi. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud 

Majid (2013) meliputi  mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, 

menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. 

Menurut Rahim strategi know want learned (2009: 41) adalah strategi yang 

memadukan tiga langkah dasar dalam tahap pembelajarannya, di antaranya: (1) 

know (k) siswa mengungkapkan pengetahuan dan pengalaman yang telah 
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dimilikinya mengenai suatu topik bacaan, pengetahuan ini kemudian dituangkan 

kedalam kategori-kategori dalam diskusi kelas; (2) what I want to learn (w), guru 

menuntun siswa menyusun tujuan khusus membaca, pengetahuan dan pengalaman 

ini dihubungkan dengan yang akan dipelajari oleh siswa dengan cara membuat 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kategori tersebut; (3) what I have learned (l) 

setelah tujuan membaca siswa disusun, siswa melakukan kegiatan membaca untuk 

memperoleh informasi yang ingin diketahui. Berdasarkan uraian  tersebut, maka 

penelitian dengan strategi know want learned ini diberi singkatan KWL.  

Kelebihan dari strategi KWL diantaranya: (1) strategi ini memberikan peran aktif 

kepada siswa sebelum, saat, dan sesudah membaca; (2) strategi  ini membantu 

siswa memikirkan informasi yang diterimanya; (3) strategi ini juga memperkuat 

kemampuan siswa mengembangkan pertanyaan tentang berbagai topik. 

Penerapan pendekatan saintifik dengan strategi KWL akan optimal apabila 

didukung dengan media pembelajaran yang  sesuai. Media pembelajaran menurut 

Azhar (2011: 4) merupakan perantara yang membawa pesan-pesan atau informasi 

yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. 

Media pembelajaran yang sesuai dengan strategi KWL salah satunya adalah 

puzzle. Puzzle dipilih untuk menunjang keberhasilan pembelajaran yang 

dilaksanakan, mengaktifkan siswa, dan memberikan pengalaman belajar yang 

menyenangkan kepada siswa.  Media puzzle merupakan salah satu media visual. 

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Levie dan Levie (dalam Azhar: 2011) 

belajar melalui stimulus visual membuahkan hasil belajar yang lebih baik untuk 

tugas seperti mengingat, mengenali, mengingat kembali, dan menghubungkan 
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fakta dan konsep. Sedangkan di sisi lain, stimulus verbal memberi hasil belajar 

lebih apabila pembelajaran melibatkan ingatan yang berurutan. Penerapan model 

KWL dengan media puzzle ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

aktivitas siswa, serta hasil belajar Bahasa Indonesia aspek keterampilan membaca. 

Adapun penelitian yang mendukung pemecahan masalah tersebut adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Aryani pada tahun 2012 dengan judul “Peningkat-

an Keterampilan Membaca Pemahaman Melalui Strategi Know-Want-Learned 

(KWL) pada Siswa Kelas IV A SDN Sekaran 01 Semarang”. Hasil penelitian me-

nunjukkan bahwa penerapan strategi KWL telah berhasil meningkatkan keteram-

pilan membaca sebesar ≥ 85% dari indikator yang ditetapkan. siswa kelas IV A  

SDN Sekaran 01 Semarang. Hal ini dilihat dari hasil belajar siswa Pada siklus I 

nilai rata-rata kelas yang diperoleh adalah 69,92 dengan kriteria tuntas. Persentase 

ketuntasan klasikal hasil membaca pemahaman adalah 68% sedangkan 32% siswa 

dalam kriteria belum tuntas. Pada siklus II nilai rata-rata kelas yang diperoleh ada-

lah 76,20 dengan persentase ketuntasan klasikal adalah 92% dan persentase siswa 

tidak tuntas mencapai 8%. Pada siklus III nilai rata-rata kelas yang diperoleh ada-

lah 87,72 dengan persentase ketuntasan hasil membaca pemahaman adalah 100%.  

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Astiti, Kadek Jati pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Strategi Know-Want 

To Know–Learned Terhadap Membaca Bahasa Indonesia Siswa Kelas V SD 

Gugus VII Sukawati”. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan terdapat 

perbedaan yang signifikan keterampilan membaca pemahaman antara siswa yang 

dibelajarkan dengan strategi pembelajaran  Know-Want To Know-Learned  
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melalui cerita rakyat dengan siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran 

Konvensional (t hitung > t tabel: 5.818 > 2.000). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa strategi pembelajaran know-want to know-learned melalui 

cerita rakyat berpengaruh signifikan terhadap keterampilan membaca pemahaman 

pada siswa kelas V SD di gugus VII Sukawati. 

Diyakini dengan menerapkan strategi know want learned dengan media 

puzzle dapat mendorong meningkatkan keterampilan guru, keaktifan siswa,  

kemandirian, kreatif, tanggung jawab, dan mengembangkan keterampilan 

membaca pemahaman sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengkaji penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Melalui Strategi Know Want to  Learned dengan Media Puzzle  pada 

Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 06 Semarang”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia 

pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah penerapan pembelajaran keterampilan membaca pemahaman 

menggunakan strategi KWL dengan media puzzle dapat meningkatkan 

keterampilan guru kelas IV SDN Purwoyoso 06? 
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2) Bagaimanakah penerapan pembelajaran keterampilan membaca pemahaman 

menggunakan strategi KWL dengan media puzzle dapat meningkatkan aktivitas 

siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06? 

3) Bagaimanakah strategi KWL dengan media puzzle dapat meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat diterapkan alternatif 

pemecahan masalah melalui strategi KWL dengan media puzzle. Adapun langkah-

langkah penerapan strategi KWL dengan media puzzle adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Tabel Pemecahan Masalah 

Langkah Pendekatan 

Saintifik* 

Langkah 

Model  

KWL** 

Langkah 

Media  

Puzzle*** 

Langkah-langkah 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik, strategi 

KWL  dengan media Puzzle 

Kegiatan 

Guru 

Kegiatan 

Siswa 

1. Mengamati 

Kegiatan  mengamati 

ini dilakukan dengan 

cara mengajak peserta 

didik untuk melakukan 

observasi. Metode 

mengamati ini akan 

menciptakan proses 

pembelajaran yang 

memiliki kebermaknaan 

tinggi. Dengan metode 

ini siswa dapat 

menemukan fakta 

bahwa ada hubungan 

antara objek  yang 

dianalisis dengan materi 

pembelajaran 

 

2. Menanya 

Guru memberi 

kesempatan kepada 

peserta didik untuk 

Know (K) 

dilakukan 

melalui 

kegiatan 

pra-

membaca.  

Guru 

mengaju-

kan 

pertanyaan-

pertanyaan 

seputar 

topik untuk  

menggali 

pengala-

man dan 

pengetahu-

an yang 

telah 

dimiliki 

siswa 

sebelumnya. 

Menyesuai-

kan  media 

yang  dibuat  

dengan  

tujuan  

pembelaja-

ran 

Guru 

menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

pada siswa 

Siswa 

menyimak 

tujuan 

pembelajaran 

yang 

disampaikan 

guru 

Menunjuk-

kan  media  

kepada  

siswa   

Guru 

memaparkan 

susunan puzzle 

yang masih 

acak pada 

siswa sesuai 

topik membaca 

Siswa 

mengamati 

media Puzzle 

yang 

dipaparkan 

guru sesuai 

topik membaca 

Guru 

mengarahkan 

siswa mencoba 

dan berlomba 

menyusun 

puzzle terkait 

topik membaca 

Setiap 

kelompok 

mencoba dan 

berlomba 

menyusun 

puzzle terkait 

topik membaca 
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Langkah Pendekatan 

Saintifik* 

Langkah 

Model  

KWL** 

Langkah 

Media  

Puzzle*** 

Langkah-langkah 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik, strategi 

KWL  dengan media Puzzle 

Kegiatan 

Guru 

Kegiatan 

Siswa 

bertanya mengenai apa 

yang sudah diamati oleh 

peserta didik. Guru  

membimbing peserta 

didik ketika 

mengajukan pertanyaan 

 

3. Menalar 

Menalar dalam hal ini 

dikaitkan dengan 

asosiasi  yang berarti 

kemampuan dalam 

mengelompokkan 

beberapa ide kemudian 

mengasosiasikan 

berbagai peristiwa 

sehingga menjadi 

penggalan memori 

 

4. Mencoba 

Peserta didik harus 

melakukan kegiatan 

mencoba untuk 

memperoleh hasil 

belajar yang otentik 

atau nyata. Kegiatan 

mencoba ini 

dimasudkan untuk 

mengembangkan 3 

ranah pada siswa. 

 

5. Mengomunikasik-

an 

Peserta didik 

diharapkan 

memaparkan hasil 

pekerjaan yang telah 

disusunnya baik secara 

yang 

disediakan 

untuk tiap 

kelompok  

Want (W), 

siswa 

menuliskan 

tujuan 

membaca 

yang ingin 

dicapai 

dalam hal 

ini 

menemuk-

an pikiran 

pokok pada 

paragraf. 

Guru 

mengarah-

kan siswa 

untuk 

menyusun 

puzzle 

Guru menggali 

pengetahuan 

awal siswa 

(brainstorming) 

dengan cara 

menimbulkan 

pertanyaan 

terkait topik 

bacaan (Know) 

 

Siswa 

menggali 

pengetahuan 

yang telah 

dimilikinya 

melalui 

kegiatan 

bertanya sesuai 

topik membaca 

(Know)  

Berikan 

waktu 

secukupnya 

untuk 

merangkai 

gambar. 

Guru 

mengarahkan 

siswa untuk 

menemukan 

tujuan 

membaca dari 

pertanyaan 

yang muncul 

(Want) 

Siswa 

menemukan 

tujuan 

membaca dari 

pertanyaan 

yang muncul 

(Want) 

Learned 

(L), 

merupakan 

tahap 

menuliskan 

informasi 

yang telah 

didapat 

setelah 

kegiatan 

membaca 

dilakukan. 

Pemenang 

dalam  

permainan  

ini adalah 

kelompok 

yang 

berhasil 

membentuk 

Gambar utuh 

atau paling 

banyak 

menyusun 

Guru 

mengarahkan 

siswa membaca 

paragraf yang 

dibagikan guru 

terkait puzzle 

yang 

dipaparkan 

guru di depan 

kelas 

 

 

Siswa 

membaca 

paragraf  

terkait puzzle 
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Langkah Pendekatan 

Saintifik* 

Langkah 

Model  

KWL** 

Langkah 

Media  

Puzzle*** 

Langkah-langkah 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik, strategi 

KWL  dengan media Puzzle 

Kegiatan 

Guru 

Kegiatan 

Siswa 

individu ataupun 

kelompok. Guru dapat 

memberi klarifikasi 

megenai pekerjaan 

peserta didik. 

 

 

potongan-

potongan 

gambar. 

Guru memberi 

kesempatan 

bertanya 

kepada siswa 

untuk menggali 

informasi dari 

teks   

Siswa bertanya 

mengenai 

informasi yang 

terdapat pada 

teks 

Guru 

membimbing 

siswa 

menuliskan 

informasi yang 

didapat dari 

teks (Learned) 

Siswa 

menuliskan 

informasi yang 

didapatkan dari 

teks (Learned) 

Diskusikan 

gambar dan 

kaitkan 

dengan 

paragraf 

Guru 

membimbing 

kelompok 

mengisi lembar 

KWL yang 

telah 

disediakan 

Siswa 

berdiskusi 

untuk mengisi 

lembar KWL 

yang telah 

disediakan oleh 

guru  

Berikan 

reward pada 

siswa yang 

berhasil 

menyusun 

puzzle 

dengan cepat  

dan tepat 

Guru meminta 

masing-masing 

kelompok 

untuk maju 

mempresentasi-

kan hasil 

diskusinya 

Masing-masing 

kelompok maju 

mempresentasi-

kan hasil 

diskusinya 

Guru bersama 

siswa 

melakukan 

evaluasi 

mengenai 

materi yang 

telah dipelajari 

dan membuat 

kesimpulan 

Siswa 

mengerjakan 

evaluasi dan 

membuat 

kesimpulan 

bersama guru  
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Langkah Pendekatan 

Saintifik* 

Langkah 

Model  

KWL** 

Langkah 

Media  

Puzzle*** 

Langkah-langkah 

pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik, strategi 

KWL  dengan media Puzzle 

Kegiatan 

Guru 

Kegiatan 

Siswa 

   Guru memberi 

reward pada 

kelompok yang 

menyusun 

puzzle tercepat 

Siswa yang 

menang maju 

untuk 

menerima 

reward 

 

Keterangan: 

* Abdul Majid (2014) 

**Farida Rahim(2011) 

***Ayu (2014) 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum penelitian adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada aspek keterampilan membaca pemahaman 

siswa kelas IV  SDN Purwoyoso 06 Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut. 

1) Meningkatkan keterampilan guru kelas IV SDN Purwoyoso 06 Semarang 

pada keterampilan membaca pemahaman melalui strategi KWL dengan media 

puzzle. 
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2) Meningkatkan aktivitas siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 Semarang pada 

keterampilan membaca pemahaman melalui strategi KWL dengan media 

puzzle. 

3) Meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN 

Purwoyoso 06 Semarang melalui strategi KWL dengan media puzzle. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoretis maupun praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Strategi pembelajaran KWL dengan media puzzle diharapkan dapat 

menambah pengetahuan baru terkait konsep strategi KWL dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran  Bahasa Indonesia. Manfaat teoretis lainnya 

adalah sebagai referensi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan 

penelitian terkait pendidikan. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Manfaat bagi Guru 

Strategi pembelajaran KWL dengan media puzzle diharapkan dapat 

meningkatkan pengalaman dan kreatifitas guru dalam penerapan strategi 

pembelajaran KWL dengan media puzzle sehingga meningkatkan kualitas 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada aspek keterampilan membaca yang lebih 

aktif dan inovatif, efektif, dan bervariasi. 
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1.4.2.2 Manfaat bagi Siswa 

Strategi pembelajaran KWL dengan media puzzle diharapkan dapat 

memberikan pengalaman belajar yang bervariasi bagi siswa sehingga 

meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, meningkatkan kreativitas 

dan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, meningkatkan  fokus dan 

minat belajar siswa, serta terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

serta tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

1.4.2.3 Manfaat bagi Sekolah 

Menambah pengetahuan bagi guru-guru di SDN Purwoyoso 06 terkait 

strategi pembelajaran KWL dengan media puzzle serta memberikan kontribusi 

dalam perbaikan pembelajaran di SDN Purwoyoso 06. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar  

Pengertian belajar menurut Sardiman (2012: 21) adalah sebuah rangkaian 

kegiatan yang  melibatkan jiwa raga untuk menuju perkembangan pribadi manusia 

yang seutuhnya, yang menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif, 

afektif, dan psiomotorik. Belajar menurut Hamdani (2011: 21) merupakan 

perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan. Pengertian 

belajar dikemukakan oleh Susanto (2014: 4) yang menyatakan bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan 

sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru 

sehingga memungkinkan seseorang mengalami perubahan perilaku yang relatif  

tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun bertindak. 

Subana dan Sunarti (2011: 9) memberi pengertian yang berbeda 

mengenai belajar, yaitu suatu proses perubahan tingkah laku pada siswa akibat 

adanya inte-raksi antara individu dan lingkungannya melalui proses pengalaman 

dan latihan. Belajar menurut Rifai dan Anni (2011: 82-84) adalah proses  

perubahan perilaku melalui pengalaman baik psikis, fisik, maupun sosial yang 

bersifat relatif perma-nen. Syah (2009: 64-68) mendefinisikan belajar sebagai 

tahapan untuk mengubah tingkah laku individu yang bersifat relatif menetap yang 
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merupakan hasil dari pengalaman individu dan melibatkan pengembangan 

kemampuan kognitif. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

serangkaian kegiatan yang menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik  

untuk memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang 

mengalami perubahan perilaku yang baik. Inti dari belajar adalah pada perubahan 

tingkah laku yang dilakukan secara sengaja. Belajar juga melibatkan interaksi 

antara individu dan lingkungannya yang berwujud pengalaman. 

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar  

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dikelompokkan Syah (2009: 

46-158) menjadi tiga faktor, di antaranya sebagai berikut. 

1) Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal  dari dalam diri siswa. Rifai  

(2011: 96-97) menjelaskan bahwa faktor internal dalam belajar terdiri dari 

kondisi fisik, seperti kesehatan, kondisi psikis, seperti kemampuan intelek-

tual, emosional, dan kondisi sosial seperti kemampuan bersosialisasi dengan 

lingkungan. Syah (2009: 146-154) menerangkan bahwa faktor internal dalam 

belajar meliputi dua aspek. 

a) Aspek fisiologis misalnya berkaitan dengan tingkat kebugaran dan 

kesehatan siswa. Untuk mengatasi aspek fisiologis, guru bersama pihak 

sekolah dapat melakukan pemeriksaan rutin pada siswa serta mengambil 

langkah bijaksana pada siswa yang memiliki kekurangan fisik. 
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b) Aspek psikologis berkaitan dengan tingkat kecerdasan/intelegensi siswa 

sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. Pada aspek 

psikologis, guru dapat memberi siswa motivasi agar siswa mau belajar 

dan memberi contoh yang baik agar tercipta motivasi intrinsik padanya. 

Faktor internal sangat berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil 

belajar siswa. Oleh karena itu, guru harus memberi motivasi pada siswa untuk 

menghindari terjadinya hambatan belajar yang berasal dari faktor internal 

agar siswa memperoleh hasil belajar yang diharapkan. 

2) Faktor Eksternal  

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar. Faktor eksternal 

menurut Syah (2009:154-158) terdiri atas lingkungan sosial dan lingkungan 

nonsosial. 

a) Lingkungan Sosial  

Lingkungan sosial yang berpengaruh pada kegiatan belajar siswa di 

antaranya adalah lingkungan sekolah, lingkungan siswa, serta keluarga; 

b) Lingkungan Nonsosial 

Lingkungan nonsosial terdiri dari gedung sekolah dan letaknya, alat-alat 

belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa.  

3) Faktor Pendekatan Belajar  

Faktor pendekatan belajar turut berpengaruh pada keberhasilan proses belajar 

siswa. Siswa yang biasa menggunakan pendekatan belajar saintifik akan 

berbeda dengan siswa yang menggunakan pendekatan kontekstual. Karena 
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itu, sangat penting mempertimbangkan berbagai faktor sebelum merancang 

kegiatan pembelajaran.  

2.1.3 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran dijelaskan oleh Huda (2013: 6) sebagai rekonstruksi dari 

pengalaman masa lalu yang berpengaruh terhadap perilaku dan kapasitas sese-

orang atau suatu kelompok. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasio-

nal Nomer 20 Tahun 2003, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peser-

ta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pem-

belajaran menurut Sani (2013: 40) adalah penyediaan kondisi yang mengakibat-

kan terjadinya proses belajar pada diri peserta didik. Menurut Majid (2013: 4) 

pembelajaran adalah serangkaian  program yang di desain oleh guru untuk mem-

belajarkan seseorang atau kelompok melalui berbagai usaha, strategi, metode  dan 

pen-dekatan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari 

pembelajaran yang pertama  berarti seperangkat aktivitas yang dilakukan oleh 

peserta didik dengan pendidik dengan tujuan mengembangkan kemampuan minat 

dan bakat secara optimal sesuai dengan  kompetensi dan tujuan yang ingin dica-

pai. Kedua, pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari pengalaman masa 

lalu. Ketiga, pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang didesain 

untuk mencapai tujuan. Pembelajaran yang berjalan dengan baik akan membawa 

hasil yang baik pula. 
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2.1.4 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat diartikan sebagai mutu atau keefektifan. Menurut  

Hamdani (2011: 194) efektivitas belajar adalah tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan pembelajaran baik dari segi pengetahuan, keterampilan serta 

pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. Sedangkan menurut Sani 

(2013: 41) pembelajaran efektif pada dasarnya tidak terlepas dari peran guru yang 

efektif, keterlibatan peserta didik, dan sumber belajar atau lingkungan beajar yang 

mendukung. Djamarah (2010: 375) mengartikan pembelajaran efektif adalah 

pembelajaran yang mendidik, yang secara serentak dapat memenuhi dua sisi 

penting dari tujuan pendidikan di sekolah, yakni memiliki/menguasai IPTEKS, 

dan membangun diri pribadi sebagai pemanggung eksistensi manusia. Menurut 

Hamdani (2011: 195), empat pilar pendidikan yang harus diperhatikan dalam 

mencapai efektivitas belajar adalah: (1) belajar menguasai ilmu pengetahuan 

(learning to know); (2) belajar menguasai keterampilan (learning to do); (3) bela-

jar hidup bermasyarakat (learning to live together); (4) belajar mengembangkan 

diri secara maksimal (learning to be). 

Menurut Hamdani (2011: 194), aspek-aspek efektivitas belajar, yaitu:  

peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, perubahan sikap, perilaku, 

kemampuan adaptasi, peningkatan integrasi, peningkatan partisipasi, peningkatan 

interaksi kultural. Sedangkan menurut Depdiknas (2004: 7) indikator pembelajar-

an dapat dilihat antara lain dari perilaku pembelajaran guru (teacher educator’s 

behavior), perilaku dan dampak belajar siswa (student’s behavior), iklim pembe-
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lajaran (learning climate), materi pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem 

pembelajaran.   

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran adalah tingkat keberhasilan suatu pembelajaran yang melibatkan 

guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran baik dari segi pengetahuan, 

keterampilan, maupun sikap. Adapun komponen kualitas pembelajaran akan 

dijelaskan berikut. 

2.1.4.1 Keterampilan Guru dalam Pembelajaran  

Keterampilan dasar mengajar sangat diperlukan guru agar dapat melaksa-

nakan perannya dalam pengelolaan pembelajaran. Selain itu, keterampilan dasar 

merupakan syarat bagi guru agar bisa mengimplementasikan strategi pembelaja-

ran. Menurut hasil penelitian Turney (dalam Anitah: 2011) terdapat 8 keteram-

pilan dasar mengajar yang dianggap berperan penting dalam menentukan keber-

hasilan pembelajaran. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan bertanya, 

memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup 

pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar 

kelompok kecil dan perseorang.  

2.1.4.1.1Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang penting untuk 

dikuasai guru. Sebab, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih 

bermakna melalui kegiatan bertanya. Kegiatan bertanya menurut Sanjaya (2011: 

34) memiliki berbagai dampak positif dalam pembelajaran, di antaranya: (1) 

meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam pembelajaran; (2) meningkat-
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kan kemampuan berpikir siswa, sebab pada hakikatnya berpikir adalah bertanya; 

(3) membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta menuntun siswa menemukan jawa-

ban; (4) memusatkan siswa pada masalah yang sedang dibahas. Bertanya menurut 

Majid (2013: 234) merupakan ucapan verbal yang menuntut respon dari seseorang 

yang dituju. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang penting untuk 

dikuasai guru. Sebab, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih 

bermakna melalui kegiatan bertanya. Kegiatan bertanya menurut Anitah (2011: 

7.5) tidak hanya bertujuan memperoleh informasi tetapi juga untuk mening-katkan 

interaksi antara guru  dan siswa.  

Pertanyaan dari guru seringkali tidak terjawab oleh siswa bukan karena 

siswa tidak mampu menjawab, tetapi karena guru belum menguasai cara menyu-

sun pertanyaan yang baik. Adapun ciri-ciri pertanyaan yang baik menurut 

Sardiman (2012: 214-215) meliputi: (1) kalimat singkat dan jelas; (2) tujuannya 

jelas, tidak terlalu umum dan luas; (3) setiap pertanyaan hanya untuk satu 

masalah; (4) mendorong anak untuk berpikir; (5) jawaban yang diharapkan bukan 

sekedar ya atau tidak; (6) bahasa dalam pertanyaan dikenal baik oleh siswa; (7) 

tidak menimbulkan tafsiran ganda. 

2.1.4.1.2 Keterampilan Memberi Penguatan 

Keterampilan memberi penguatan (reinforcement) menurut Sanjaya 

(2011: 37) adalah segala bentuk respons yang merupakan bagian dari modifikasi 

tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa dengan tujuan untuk memberikan 

informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan atau repon yang diberikan 

sebagai suatu dorongan atau koreksi. Sedangkan Majid (2013: 236) berpendapat 
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memberi penguatan adalah segala bentuk respon atau tindakan terhadap perilaku 

yang mendorong terciptanya peningkatan kualitas perilaku untuk memberi 

informasi atau umpan balik bagi si penerima sebagai suatu koreksi atau  

dorongan. Penguatan memiliki peran untuk meningkatkan keefektifan kegiatan 

pembelajaran. Melalui penguatan siswa akan terdorong untuk memberi respon 

setiap kali guru memberi stimulus, siswa juga akan menghindari respon yang 

dianggap tidak bermanfaat. 

Keterampilan memberi penguatan menurut Anitah (2011: 7.38) memiliki 

beberapa tujuan dalam pembelajaran yang meliputi; meningkatkan perhatian 

siswa, membangkitkan dan memelihara motivasi siwa, memudahkan siswa 

belajar, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong 

munculnya perilaku yang positif, menimbulkan rasa percaya diri pada siswa, dan 

memelihara iklim kelas yang kondusif. Menurut Sanjaya (2011: 38) terdapat 

beberapa hal yang harus diperhatikan saat guru memberi penguatan agar dapat 

meningkatkan motivasi pembelajaran di antaranya: kehangatan dan keantusiasan, 

kebermaknaan, gunakan penguatan yang bervariasi, dan berikan penguatan 

dengan segera. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

memberi penguatan merupakan  segala bentuk respon yang diberikan guru kepada 

siswa yang merupakan bagian dari  modifikasi guru dalam meningkatkan kualitas 

perilaku yang baik pada siswa. Keterampilan memberi penguatan juga bertujuan 

untuk  memberi dorongan atau  koreksi  kepada siswa.  
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2.1.4.1.3 Keterampilan Mengadakan Variasi 

Keterampilan mengadakan variasi sangat diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran. Siswa akan merasa bosan jika tidak ada variasi dalam pembelajaran 

atau monoton. Sedangkan menurut Majid (2013: 239) variasi adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk 

menghindari kebosanan pada siswa sehingga siswa mau berpartisipasi dan tekun 

dalam pembelajaran. Sanjaya (2011: 38-39) mengungkapkan bahwa variasi 

merupakan keterampilan guru untuk  mempertahankan  iklim pembelajaran dan 

menarik perhatian siswa agar siswa tidak bosan dan aktif dalam pembelajaran. 

Variasi dalam pembelajaran menurut Anitah (2011) memiliki beberapa 

tujuan yang meliputi: (1) menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar; (2) me-

ningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu; (3) mengembangkan ke-

inginan siswa untuk mengetahui dan menyelidiki hal-hal baru; (4) melayani gaya 

belajar siswa yang beraneka ragam; (5) meningkatkan kadar keaktifan/keterlibatan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan variasi merupakan 

kegiatan yang beranekaragam yang dibuat oleh guru dalam pembelajaran untuk 

menghindari kejenuhan siswa dan meningkatkan partisipasi pada siswa. Variasi 

merupakan salah satu keterampilan penting yang sangat diperlukan dalam 

kegiatan pembelajaran. Siswa akan merasa bosan jika tidak ada variasi dalam 

pembelajaran atau monoton. 
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2.1.4.1.4  Keterampilan Menjelaskan 

Secara etimologis, menjelaskan berarti “membuat sesuatu menjadi jelas”. 

Kegiatan menjelaskan menurut (Anitah, 2011: 7.54) berarti pengkajian informasi 

secara sistematis sehingga yang menerima penjelasan mempunyai gambaran jelas 

tentang hubungan informasi satu dengan yang lain. Keterampilan menjelaskan 

menurut Majid (2013: 240) merupakan penyajian  informasi lisan yang dilakukan 

secara sistematis dan terencana dengan baik untuk menunjukkan hubungan antara 

informasi satu dengan lainnya. 

Keterampilan menjelaskan sangat dibutuhkan seorang guru untuk dapat 

memberikan gambaran jelas kepada siswa tentang informasi yang ingin 

disampaikan. Ada beberapa tujuan yang disampaikan (Anitah: 2011) mengenai 

tujuan keterampilan menjelaskan yang meliputi: membantu siswa memahami 

berbagai konsep, hukum, dalil, dan sebagainya secara objektif dan bernalar; 

membimbing siswa menjawab pertanyaan “mengapa” yang muncul dalam proses 

pembelajaran; meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai 

masalah melalui cara berpikir yang lebih sistematis; mendapat balikan dari siswa 

tentang tingkat pemahamannya terhadap konsep yang dijelaskan untuk mengatasi 

salah pengertian; dan memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati 

proses penalaran dalam penyelesaian ketidakpastian.  

Keterampilan menjelaskan dapat kita pahami sebagai penyampaian 

informasi oleh guru secara sistematis dan terorganisasi dengan baik untuk 

menunjukkan hubungan antarinformasi pada siswa. Keterampilan menjelaskan 

membantu guru dalam mencapai berbagai tujuan yang telah disebutkan. 
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Pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya penjelasan dari 

guru. 

2.1.4.1.5 Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran menurut Sardiman (2012: 211) 

merupakan seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksi belajar 

mengajar untuk suatu jam pelajaran tertentu. Pendapat berbeda diungkapkan 

Sanjaya (2011: 42) sebagai usaha guru untuk menciptakan prakondisi siswa pada 

kegiatan pembelajaran agar mental siswa siap menerima pelajaran agar mencapai 

kompetensi yang diharapkan. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran 

menurut Sanjaya (2011: 43) diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru untuk 

mengakhiri pelajaran dengan maksud memberi gambaran menyeluruh tentang apa 

yang telah dipelajari siswa serta kaitannya dengan pengalaman sebelumnya, 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa, serta keberhasilan guru dalam proses  

pembelajaran. Keterampilan menutup pelajaran dijelaskan oleh Sardiman (2011: 

221) sebagai berakhirnya interaksi antara guru dan siswa, namun hanya perantara 

untuk melanjutkan interaksi belajar selanjutnya pada hari yang lain.  

Kegiatan membuka dan menutup pelajaran tidak selalu dilakukan di awal 

dan di akhir pembelajaran. Kegiatan membuka dan menutup pelajaran dapat 

dilakukan pada awal dan akhir setiap penggal kegiatan dan topik pembelajaran. 

Kegiatan membuka pelajaran merupakan kegiatan untuk memasuki inti kegiatan, 

sedangkan menutup pelajaran adalah kegiatan untuk memantapkan atau 

menindaklanjuti topik yang telah dibahas. 
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Tujuan keterampilan membuka pelajaran menurut Anitah (2011: 8.5) 

meliputi: menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran; 

membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran; 

memberikan gambaran yang jelas tentang batas-batas tugas yang harus dikerjakan 

siswa; menyadarkan siswa hubungan antara pengalaman/bahan yang sudah 

dimiliki/diketahui dengan yang akan dipelajari; dan memberikan gambaran dalam 

kegiatan belajar. Sedangkan tujuan kegiatan menutup pelajaran menurut Anitah 

(2011: 8.5) meliputi: memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan belajar 

yang telah berlangsung; mengetahui keberhasilan siswa dan guru dalam kegiatan 

belajar yang telah dijalani; dan memberikan tindak lanjut untuk mengembangkan 

kemampuan yang baru saja dikuasai.  

Keterampilan membuka pelajaran dapat disimpulkan sebagai kemampu-

an guru untuk menciptakan kondisi pra-pembelajaran dan menyiapkan mental sis-

wa agar tujuan pembelajaran tercapai. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran 

dapat diartikan sebagai keterampilan guru mengakhiri pelajaran, mengulas kemba-

li materi yang sudah dipelajari, dan mengingatkan siswa untuk mempersiapkan 

materi  yang akan datang. 

2.1.4.1.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil menurut Rusman 

(2013:  88) merupakan kemampuan guru dalam membimbing sekelompok siswa 

yang melakukan interaksi informal untuk berbagi pengalaman, melakukan peng-

ambilan keputusan, dan memecahkan suatu masalah. Sedangan Usman (2011: 94) 

menjelaskan diskusi kelompok kecil merupakan sekelompok siswa yang melaku-
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kan diskusi dalam kelompok-kelompok kecil di bawah pimpinan guru untuk ber-

bagi informasi, pemecahan masalah atau pengambilan keputusan.  

Terdapat enam komponen yang perlu dikuasai oleh guru untuk dapat 

membimbing diskusi kelompok kecil menurut Usman (2011: 94), antara lain: me-

musatkan perhatian siswa; memperluas masalah atau urunan pendapat; mengana-

lisis pandangan siswa;  meningkatkan urunan siswa; memberi kesempatan berpar-

tisipasi; menutup diskusi; dan memerhatikan hal-hal yang menyimpang dalam 

diskusi. Dengan memerhatikan keenam komponen di atas, guru diharapkan mam-

pu membimbing diskusi kelompok kecil secara tepat waktu dan bermakna. Disku-

si di kelas akan menjadi suatu kegiatan yang menantang, menyenangkan, produk-

tif, serta efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 

2.1.4.1.7 Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas menurut Usman (2011: 97) merupakan keterampilan 

guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikan bila terjadi gangguan dalam proses belajar-mengajar. Salah satu 

faktor penentu keberhasilan pembelajaran adalah iklim belajar yang kondusif. 

Guru harus mampu mengatur segala aspek yang terdapat dalam kelas. 

Kemampuan tersebut disebut sebagai keterampilan mengelola kelas. Secara lebih 

jelas, keterampilan mengelola kelas menurut Sanjaya (2011: 44) diartikan sebagai 

keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal, serta keterampilan guru dalam mengendalikan kondisi belajar yang 

terganggu ke arah kondisi belajar yang optimal. Terdapat beberapa perilaku yang 
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dapat mengganggu iklim belajar mengajar seperti tidak adanya perhatian dari 

siswa dan perilaku mengganggu.  

Dibutuhkan teknik-teknik untuk dapat menciptakan pengelolaan kelas 

yang baik, diantaranya  sebagai berikut. 

1) Penciptaan Kondisi Belajar Yang Optimal 

Menciptakan kondisi belajar yang optimal berkaitan dengan kemampuan guru 

dalam mengendalikan kegiatan pembelajaran agar berada pada kondisi yang 

kondusif. 

2) Menunjukkan Sikap Tanggap  

Menunjukkan sikap tanggap terhadap berbagai perilaku  yang muncul di 

dalam kelas, seperti tanggap terhadap perhatian siswa, keantusiasan siswa, 

motivasi belajar siswa yang tinggi, dan sebagainya. 

3) Memusatkan Perhatian  

Kondisi belajar mengajar akan dapat dipertahankan jika proses guru bisa 

memperahankan konsentrasi siswa; 

4) Memberi Petunjuk Dan Tujuan Yang Jelas 

Siswa akan belajar dengan penuh perhatian jika memahami tujuan yang akan 

dicapai. 

5) Memberi Teguran Dan Penguatan 

Teguran diperlukan sebagai upaya memodifikasi tingkah laku. 

Keterampilan mengelola kelas dapat disimpulkan merupakan keteram-

pilan seorang guru dalam menjaga dan memelihara kondisi kelas agar tetap kon-

dusif serta memperbaiki kondisi bila terjadi gangguan. Keterampilan guru juga 
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dapat diartikan kemampuan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang 

kondusif. Keterampilan mengelola kelas ini sangat penting bagi guru dan menjadi 

penentu keberhasilan proses pembelajaran. 

2.1.4.1.8 Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perseorang 

Menurut Rusman (2013: 91) keterampilan mengajar kelompok kecil me-

rupakan hubungan interpersonal yang terjadi antara guru dan siswa, dimana guru 

berperan sebagai organisator, narasumber, motivator, fasilitator, konselor, sekali-

gus peserta kegiatan. Mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan pem-

belajaran yang humanis untuk memenuhi kebutuhan siswa. Mengajar kelompok 

kecil memungkinkan guru memberi perhatian pada setiap siswa agar tercipta hu-

bungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa 

yang lainnya. Komponen-komponen yang harus dikuasai guru berkaitan dengan 

keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan menurut Usman 

(2011:106) meliputi: (1)  keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi; (2) 

keterampilan mengorganisasi; (3) keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar; dan (4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. 

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan dasar 

mengajar guru adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang  guru untuk  

melaksanakan proses kegiatan belajar di kelas dengan baik dan mencapai tujuan 

yang diharapkan. Aspek indikator keterampilan guru meliputi: persiapan, mem-

buka pelajaran, membimbing pembentukan kelompok, menyiapkan dan menggu-

nakan media, membagikan LKS yang sesuai dengan materi yang dipelajari, mem-
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bimbing diskusi dan persentase kelompok, dan memberikan kesimpulan. Adapun 

indikator keterampilan guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia strategi KWL 

media puzzle adalah sebagai berikut: (1) melakukan pra kegiatan pembelajaran; 

(2) melaksanakan kegiatan pendahuluan; (3) menggali pengetahuan awal siswa 

melalui kegiatan brainstorming (know); (4) mengarahkan siswa bertanya untuk 

menemukan tujuan  membaca (want); (5) membimbing siswa menggali informasi 

dari teks (learned); (6) membimbing siswa menggunakan media puzzle; (7) mem-

bimbing diskusi kelompok dalam mengisi lembar KWL sesuai topik bacaan yang 

didapatkan; (8) membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi; (9) mengelo-

la kelas dengan baik; (10) melakukan refleksi. 

2.1.4.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam interaksi belajar 

mengajar karena menurut Sani (2013: 60-61) yang menganut kerucut Edgar Dale 

berpendapat bahwa belajar adalah apa yang dilakukan. Sedangkan menurut 

Sardiman (2011) aktivitas siswa pada dasarnya adalah berbuat, berbuat untuk 

mengubah tingkah laku yaitu melakukan suatu kegiatan. Aktivitas siswa menurut 

Djamarah (2010: 79) disebut sebagai CBSA atau cara belajar siswa aktif yang 

berarti proses kegiatan interaksi edukatif yang subjeknya adalah anak didik yang 

terlibat secara intelektual dan emosional, sehingga ia betul-betul berperan dan 

berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan belajar. 

Menurut Rousseau (dalam Sardiman, 2011: 96-97) segala pengetahuan 

harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan 

sendiri, dengan bekerja sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik se-
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cara rohani maupun teknis. Tanpa ada aktivitas, proses belajar tidak mungkin ber-

langsung baik. Sedangkan menurut Usman (2011: 21-22) aktivitas siswa sangat 

diperlukan dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswalah yang aktif,  sebab 

siswa sebagai subjek didik adalah yang merencanakan dan  ia sendiri yang me-

laksanakan belajar. 

Aktivitas belajar memiliki prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. 

Sardiman (2011:98) menjelaskan prinsip-prinsip aktivitas belajar dilihat dari sudut 

pandang perkembangan konsep jiwa. Secara garis besar prinsip aktivitas belajar 

ini dibagi menjadi dua pandangan, yaitu ilmu jiwa lama dan ilmu jiwa modern. 

1) Menurut Pandangan Ilmu Jiwa Lama 

John Locke dengan konsepnya tabularasa, siswa diibaratkan kertas putih, 

sedangkan unsur luar yang menulis adalah guru. Aktivitas didominasi oleh 

guru, sedangkan siswa bersifat pasif dan menerima begitu saja. Herbert 

memberikan rumusan bahwa jiwa adalah keseluruhan tanggapan yang secara 

mekanis dikuasai oleh hukum-hukum asosiasi atau dipengaruhi oleh unsur-

unsur dari luar.  

2) Menurut Pandangan Ilmu Jiwa Modern 

Menurut aliran modern ini jiwa manusia diartikan sebagai sesuatu yang 

dinamis, memiliki potensi dan energi sendiri. Secara alami siswa bisa menjadi 

aktif karena adanya motivasi dan didorong oleh berbagai macam kebutuhan. 

Siswa dipandang sebagai organisme yang memiliki potensi untuk 

berkembang. Oleh sebab itu tugas guru membina dan menyediakan kondisi 

agar siswa dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Guru bertugas 
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menyediakan bahan pelajaran yang sesuai untuk diolah dan dicerna oleh 

siswa sesuai bakat, kemampuan dan latar belakang masing-masing. 

Sementara itu, Dierech (dalam Sardiman 2011: 101) membagi belajar 

menjadi delapan aktivitas, diantaranya: 

1) visual activities, berupa membaca, melihat gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, orang lain bekerja atau bermain; 

2) oral activities meliputi mengemukakan fakta atau prinsip, menghubungkan 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan interupsi; 

3) listening activities, seperti mendengarkan penyajian bahan, percakapan atau 

diskusi kelompok, permainan, dan radio; 

4) writing activities, berupa menulis cerita, laporan, memeriksa karangan, 

bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi 

angket; 

5) drawing activities, meliputi menggambar, membuat grafik, chart, diagram 

peta, dan pola; 

6) motor activities, seperti melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, 

menari, dan berkebun; 

7) mental activities, antara lain merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, membuat 

keputusan; 
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8) emotional activities, berupa minat, bersemangat, berani, tenang, gembira, 

gugup. 

Berdasarkan beberapa teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

siswa adalah segala kegiatan yang dilakukan siswa dalam proses belajar yang 

melibatkan interaksi dan kegiatan siswa dengan media dan lingkungan belajar. 

Aktivitas siswa mendorong siswa untuk  aktif  melaksanakan pembelajaran, 

sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Aktivitas siswa mengutamakan 

keterlibatan siswa, dimana siswa yang merencanakan dan melaksanakan belajar. 

Aktivitas siswa dapat dilihat dari beberapa indikator pencapaian yang 

harus dicapai dalam pembelajaran. Adapun indikator aktivitas siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia aspek keterampilan membaca yaitu (1) kesiapan 

siswa mengikuti pembelajaran (emotional activities); (2) menyimak kegiatan 

pendahuluan (oral activities, mental activities); (3) menggali pengetahuan yang 

telah dimiliki terkait topik membaca pemehaman (brainstorming) pada kolom 

(Know) (oral activities, writing activities); (4) menyusun pertanyaan terkait topik 

membaca untuk menemukan tujuan  membaca (Want) (oral activities, writing 

activities); (5) menggali informasi dari teks (Learned) (motor activities); (6) 

mengikuti aturan permainan puzzle (visual activities, motor activities) (visual 

ativities,); (7) aktif dalam diskusi kelompok (oral activities, writing activitie, 

listening activities); (8) mempresentasikan hasil diskusi kelompok (oral 

activities); (9) menjaga iklim pembelajaran yang kondusif (visual activities, 

listening activities); (10) melakukan refleksi bersama  guru (oral activities).  
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2.1.4.3 Iklim Pembelajaran 

Menurut Dikti (dalam Depdiknas, 2004), iklim pembelajaran mencakup 

dua hal, yaitu suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya 

kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna 

bagi pembentukan profesionalitas kependidikan serta perwujudan nilai dan 

semangat keteladanan, prakarsa, dan kreativitas guru. Iklim pembelajaran 

mengacu kepada suasana yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung, dan lebih 

luas lagi kepada interaksi yang terjadi antara komponen-komponen pembelajaran 

seperti guru dan siswa. Belajar akan lebih optimal dalam iklim yang mendukung. 

Menurut Susanto (2015: 17) faktor lain yang menentukan keberhasilan 

siswa dalam belajar adalah suasana belajar. Suasana yang tenang, dialog kritis 

antara guru dan siswa menumbuhkan suasana yang aktif di antara siswa tentu 

akan memberi nilai lebih pada pembelajaran sehingga hasil belajar meningkat. 

Berdasarkan beberapa teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa iklim 

pembelajaran adalah segala situasi yang muncul antara guru dan siswa atau antar 

siswa yang mempengaruhi proses belajar mengajar agar lebih menarik, 

menantang, menyenangkan, dan bermakna demi terwujudnya semangat siswa dan 

kreativitas guru lebih baik. Adapun indikator iklim pembelajaran yang baik di 

antaranya adalah: (1) suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan; (2) 

interaksi dalam pembelajaran yang interaktif dan bermakna; (3) serta kondisi 

lingkungan di luar kelas yang baik. 

 

 



34 
 

 
 

2.1.4.4  Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam pembe-

lajaran dan merupakan salah satu aspek perencanaan pembelajaran selain silabus 

dan RPP. Hakikat materi pembelajaran sendiri menurut Amri (2013: 73) adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam 

rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran 

menurut Djamarah (2010: 71) adalah bahan yang merupakan isi atau materi yang 

akan disampaikan kepada peserta didik dalam interaksi edukatif. Bahan yang 

diberikan pada anak harus disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. Menurut 

Amri (2013: 74) materi pelajaran yang baik harus memiliki prinsip-prinsip antara 

lain kesesuaian, keajegan, dan kecukupan. Menurut Subana dan Sunarti (2011: 

124) materi pendidikan Bahasa Indonesia yang dipilih harus memerhatikan aspek 

pengajaran bahasa, yaitu aspek keterampilan, aspek linguistik, dan aspek sastra. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi 

pembelajaran merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran. Materi 

pembelajaran yang baik harus didasari oleh prinsip kesesuaian, keajegan, dan ke-

cukupan serta disesuaikan aspek-aspek yang terdapat pada mata pelajaran yang 

akan diajarkan. Sedangkan khusus untuk materi pembelajaran bahasa harus mene-

kankan pada aspek keterampilan, linguistik, dan sastra. 

2.1.4.5 Media Pembelajaran   

Menurut Sardiman, dkk (2010: 6) media adalah segala sesuatu yang 

dapat  digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat seperti perhatian siswa 
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sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Dapat disimpulkan bahwa media 

adalah suatu perantara yang merupakan alat bantu dalam pembelajaran baik 

berupa manusia, materi, atau kejadian. Media juga berfungsi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.  

Media pembelajaran menurut Arsyad (2011: 4) merupakan perantara 

yang membawa pesan-pesan atau informasi yang  bertujuan instruksional atau 

mengandung maksud-maksud pengajaran. Kusnandi dan Sutjipto (2011: 8) 

mengungkapkan media pembelajaran sebagai alat yang dapat membantu proses 

belajar megajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, 

sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran  dengan lebih baik  dan sempurna. 

Pengertian lainnya diungkapkan Daryanto (2012: 4) media pembelajaran merupa-

kan sarana perantara dalam proses pembelajaran. 

Media pembelajaran sering disebut dengan istilah-istilah lain seperti 

bahan  pembelajaran, komunikasi pandang dengar, alat peraga pandang, alat pera-

ga dan media penjelas. Menurut Usman (2011: 31) media disebut sebagai alat 

peraga, teaching aids, audiovisual aids (AVA) yang berarti alat-alat yang di-

gunakan guru ketika mengajar untuk memperjelas materi yang disampaikannya 

kepada siswa dan  mencegah terjadinya verbalisme pada diri siswa. Istilah lain 

diungapkan Djamarah (2010: 184) sebagai alat pendidikan yang berarti apa saja 

yang dapat dijadikan perantara untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut 

Djamarah (2010: 212) media berdasarkan jenisnya dikelompokkan menjadi tiga 

antara lain : (1) media auditif, yang merupakan media yang bersumber dari suara; 

(2) media visual, merupakan media yang bersumber dari indera penglihatan; (3) 



36 
 

 
 

media audiovisual, merupakan media yang bersumber dari unsur suara dan 

gambar. 

Menurut Arsyad  (2007: 10) salah satu gambaran yang paling banyak 

dijadikan acuan media adalah kerucut pengalaman Dale. Kerucut ini adalah 

elaborasi rinci dari konsep  tiga tingkatan pengalaman yang dikemukakan Bruner. 

Menurut Bruner (dalam Arsyad, 2007: 7) ada tiga tingkatan utama modus belajar, 

yaitu pengalaman langsung (enactive), pengalaman piktorial gambar (iconic), dan 

pengalaman abstrak (symbolic).Menurut Bruner, hasil belajar diperoleh dari 

pengalaman langsung sampai pada verbal/abstrak.  

 

Bagan 2.1 Kerucut Pengalaman Dale 

Dasar pengembangan kerucut ini menurut Arsyad (2007: 10)  bukan pa-

da tingkat kesulitan  melainkan tingkat keabstrakan jumlah jenis  indera  yang 

turut serta selama penerimaan isi pengajaran atau pesan. Kerucut ini merupakan 

elaborasi yang rinci dari konsep tiga tingkatan pengalaman yang dikemukakan 

oleh Brunner. Hasil belajar seseorang didapatkan dari pengalaman langsung atau 

kenyataan yang ada pada lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui 

benda tiruan, sampai kepada lambang verbal. Semakin ke atas kerucut, semakin 
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abstrak media penyampai pesan. Dasar pengembangan kerucut pengalaman Dale 

terletak pada tingkat keabstrakan jumlah jenis indera yang turut serta selama 

penerimaan isi pengajaran atau pesan. 

 Adapun kriteria pemilihan media yang perlu diperhatikan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran menurut Arsyad (2014: 74), adalah sebagai 

berikut. 

1) Guru hendaknya memilih media sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan 

pemerintah dalam KTSP yang mengacu pada tiga ranah yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 

2) Guru perlu memilih media yang tepat untuk mendukung isi pelajaran yang 

sifatnya fakta,konsep, prinsip, atau generalisasi. Media yang dipilih harus 

sesuai dan selaras dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan 

mental siswa. 

3) Guru perlu memerhatikan segi kepraktisan, luwes, dan bertahan. Guru tidak 

perlu memaksakan menggunakan media yang mahal dan memaakan waktu 

lama. 

4) Guru hendaknya terampil dalam menggunakan media yang dibuatnya. Nilai 

dan manfaat media ditentukan oleh guru yang menggunakannya,  media tidak 

akan berarti jika guru tidak bisa menggunakannya. 

5) Guru harus tepat dalam mengelompokkan sasaran media. Media yang cocok 

untuk kelompok besar belum tentu cocok untuk kelompok kecil. 
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6) Media yang dipilih harus memenuhi mutu teknis. Media yang ditonjolkan dan 

disampaikan tidak boleh terganggu oleh elemen lain yang berupa latar 

belakang. 

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan 

bahwa pengertian media pembelajaran adalah sarana berupa alat yang digunakan 

pada kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk memperjelas materi dan 

merangsang minat belajar siswa. Selain untuk memperjelas materi, media juga 

berguna untuk menarik minat dan perhatian peserta didik agar lebih fokus pada 

pembelajaran. Pemilihan media yang tepat akan membawa dampak yang baik 

pada pembelajaran, begitu pula sebaliknya. 

2.1.4.6 Hasil Belajar  

Hasil belajar menurut Purwanto (2013: 44-45) berasal dari kata “hasil” 

dan “belajar”. Hasil berarti menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya 

suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara 

fungsional. Dalam siklus proses-input-hasil, terlihat perbedaan input dengan hasil 

akibat perubahan oleh proses. Begitu pula dalam kegiatan belajar mengajar, 

setelah mengalami pembelajaran siswa berubah perilakunya dibanding yang 

sebelumnya. Belajar merupakan suatu usaha untuk mengubah perilaku individu 

yang sedang belajar. Perubahan itu merupakan perolehan yang menjadi hasil 

belajar.  

Menurut Winkel (dalam Purwanto, 2013: 44-45) hasil belajar 

merupakan perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan 

tingkah lakunya. Aspek pengubahan itu mencakup aspek kognitif, afektif, dan 
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psikomotorik. Benyamin S. Bloom (dalam Usman, 2011: 34-35) mengklasifikasi-

kan hasil belajar menjadi tiga ranah, di antaranya: 

1) ranah kognitif berhubungan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan 

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif meliputi kategori pengetahuan 

(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis 

(analysis), penilaian (evaluation), dan mencipta (creating). 

2) ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai peserta didik. 

Kategori tujuannya berentangan dari keinginan untuk menerima sampai 

dengan pembentukan pola hidup. Kategori tujuan peserta didikan afektif 

adalah penerimaan (receiving), penanggapan (responding), penilaian (valu-

ing), pengorganisasian (organization) dan karakterisasi. 

3) ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik peserta didik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik adalah persepsi 

(perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided response), gerakan 

terbiasa (mechanism), gerakan kompleks (complex overt response), 

penyesuaian (adaptation), dan kreativitas (originality). 

Hasil belajar dapat disimpulkan sebagai perubahan-perubahan yang 

terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Perubahan-perubahan yang 

terjadi tersebut merupakan akibat dari aktivitas yang telah dilakukan siswa. 

Pengukuran hasil belajar Bahasa Indonesia aspek keterampilan membaca 

pemahaman dalam penelitian ini meliputi penilaian kognitif, penilaian afektif, dan 
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penilaian psikomotorik. Penilaian kognitif diukur dengan tes (evaluasi) pada 

setiap akhir pembelajaran. Sedangkan penilaian afektif dan penilaian 

psikomotorik ditunjukkan dalam pengamatan sikap dan perilaku menggunakan 

lembar instrumen aktivitas siswa. Penetapan indikator keberhasilan didasarkan 

pada kriteria ketuntasan minimal sekolah yang bersangkutan. Berikut adalah tabel 

kriteria ketuntasan belajar siswa. 

Adapun indikator hasil belajar dalam  penelitian mencakup ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif di antaranya: (1) mengaitkan 

topik membaca pemahaman dengan diri/keseharian siswa; (2) mengidentifikasi 

kalimat utama pada tiap paragraf; (3) menelaah isi terkait topik bacaan.Indikator 

ranah afektif di antaranya: (1) menunjukkan sikap menghormati guru dalam 

pembelajaran; (2) mendengarkan teman yang sedang berbicara;  (3) menunjukkan 

rasa ingin tahu, kerja sama, tekun, teliti peduli, dan percaya diri; (4) menunjukkan 

bahasa yang santun dan sikap sopan saat menyampaikan pendapatnya. Indikator 

ranah psikomotorik di antaranya: (1) merespons dan menerapkan komunikasi 

verbal dengan tepat dalam diskusi; (2) mengikuti aturan permainan puzzle; (3) 

mengisi lembar KWL dengan tepat. 

2.1.5 Hakikat Bahasa Indonesia 

2.1.5.1  Pengertian Bahasa Indonesia 

Bahasa menurut Rohmadi (2011: 9) adalah alat berkomunikasi dalam 

kehidupan manusia. Menurut Faisal, dkk (2009: 1.4) bahwa bentuk dasar dari ba-

hasa adalah  ujaran. Namun tidak semua ujaran yang dihasilkan alat ucap manusia 

dikatakan ujaran,ujaran manusia dapat dikatakan bahasa jika ujaran itu mengan-
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dung makna, atau apabila dua orang manusia atau lebih menetapkan bahwa sepe-

rangkat bunyi itu memiliki arti yang serupa. Berdasarkan berbagai pengertian 

tersebut, dapat disimpulkan bahasa Indonesia merupakan alat berkomunikasi 

berupa ujaran yang digunakan oleh orang-orang yang berasal dari negara 

Indonesia.  

2.1.5.2 Fungsi bahasa  

Secara umum, bahasa memiliki  fungsi sebagai alat komunikasi. Se-

dangkan  menurut Susanto (2013: 246) bahasa memiliki tiga fungsi utama, yaitu 

(1) fungsi deskriptif, yaitu bahasa untuk menyampaikan informasi secara faktual; 

(2) fungsi ekspresif, yaitu bahasa memberi informasi mengenai pembaca itu 

sendiri, mengenai perasaan, prasangka, pengalaman yang telah lewat; (3)  fungsi 

sosial bahasa, yaitu melestarikan hubungan sosial antarmanusia. 

Pendapat berbeda diutarakan oleh Doyin dan Wagiran (2011: 6) yang 

membagi fungsi bahasa menjadi empat dalam kedudukannya, di antaranya: (1) 

bahasa negara, yaitu: bahasa digunakan dalam peristiwa kenegaraan; (2) sebagai 

bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan; (3) sebagai alat perhubungan 

tingkat nasional, dan sebagai alat pengembangan  kebudayaan nasional, ilmu 

pengetahuan, dan teknologi.  

Menurut Hallyday (dalam Faisal, dkk, 2009: 1.7) fungsi bahasa sebagai 

alat komunikasi untuk berbagai keperluan memiliki fungsi sebagai berikut : (1) 

fungsi instrumental, yakni bahasa digunakan untuk  memperoleh sesuatu; (2) 

fungsi regulatoris, yakni bahasa digunakan untuk mengendalikan perilaku orang 

lain; (3) fungsi instruksional,bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang 
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lain ; (4) fungsi personal, bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang 

lain; (5) fungsi heuristik, bahasa dapat digunakan untuk belajar dan menemukan 

sesuatu; (6) fungsi imajinatif, yakni bahasa dapat menciptakan dunia imajinasi;  

(7) fungsi representasional, bahasa berfungsi untuk menyampaikan informasi. 

2.1.6 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD  

Pembelajaran Bahasa Indonesia tidak terlepas dari empat keterampilan 

berbahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keteram-

pilan menyimak dan membaca disebut keterampilan reseptif, sedangkan keteram-

pilan berbicara dan menulis disebut keterampilan produktif. Keempat keterampi-

lan ini selanjutnya menjadi tujuan dari pengajaran Bahasa Indonesia di sekolah-

sekolah, termasuk di sekolah dasar. Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD diarah-

kan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam 

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

numbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia (BSNP: 

317). 

Menurut Subana dan Sunarti (2011: 268) siswa pada jenjang sekolah dasar 

terbagi dalam dua kelompok utama, yaitu peringkat pemula (kelas I-III) dan 

peringkat lanjutan (kelas III-VI). Pembelajaran  bahasa untuk kedua kelompok ini 

berbeda karena sasaran dan tujuannya juga berbeda. Pembelajaran  Bahasa Indo-

nesia untuk untuk kelas pemula lebih diarahkan pada keterampilan Membaca dan 

Menulis Permulaan (MMP) yang sifatnya teknis dan kegiatan menyimak berbica-

ranyapun pada tingkat paling sederhana. Sedangkan pada peringkat lanjutan pem-

belajaran lebih diarahkan pada pelatihan penggunaan keterampilan berbahasa 
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yang lebih kompleks. 

Menurut Susanto (2013), tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

antara lain agar siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkat-

kan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Sedangkan tujuan khusus pengaja-

ran Bahasa Indonesia antara lain agar siswa memiliki kegemaran membaca, me-

ningkatkan karya sastra untuk meningkatkan keperibadian, mempertajam kekua-

saan, dan memperluas wawasan. Keterampilan berbicara juga bertujuan melatih 

keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. 

2.1.7 Keterampilan Bahasa 

Menurut Tarigan (2008: 1) keterampilan berbahasa (atau language arts, 

language skills) dalam kurikulum di sekolah mencakup empat segi, yaitu keteram-

pilan menyimak atau mendengarkan (listening skills), keterampilan membaca 

(speaking skills), keterampilan membaca (reading skills), dan yang terakhir kete-

rampilan menulis (writing skills). Penelitian ini menitikberatkan pada peningkatan 

kemampuan membaca anak. Untuk itu, pembahasan hanya dibatasi pada aspek 

membaca. 

2.1.7.1 Keterampilan Membaca 

Keterampilan bahasa yang harus dikuasai oleh siswa salah satunya  adalah 

membaca. Pada hakikatnya membaca dijelaskan oleh Rahim (2011: 2) yang ber-

arti suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekadar melafal 

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

kognitif. Sedangkan menurut Tarigan (2008: 7) membaca adalah suatu proses 
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yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Mem-

baca juga didefinisikan Dalman (2013: 7) sebagai proses perubahan bentuk lam-

bang/tanda/tulisan menjadi wujud bunyi yang bermakna. Subana dan Sunarti 

(2011: 222) menjelaskan bahwa membaca adalah suatu aktivitas yang rumit atau 

kompleks karena bergantung pada keterampilan berbahasa siswa berikut tingkat 

pembelajarannya. Iskandarwassid (2013: 246) juga memberikan pengertian 

mengenai membaca yang merupakan kegiatan untuk mendapat makna dari apa 

yang tertulis dalam teks. 

Berdasarkan uraian tentang pengertian membaca tersebut, dapat disim-

pulkan bahwa membaca adalah kegiatan untuk memperoleh  pesan melalui proses 

perubahan bentuk tulisan menjadi bunyi yang bermakna yang melibatkan aktivitas 

sosial, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Pengajaran keterampilan mem-

baca disesusaikan dengan tingkat kemampuan berbahasa pada anak. Untuk itu, 

guru harus merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemam-

puan berbahasa anak. 

2.1.7.2 Tujuan Membaca 

Tujuan utama membaca menurut Tarigan (2008: 9) adalah untuk mencari 

serta memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna bacaan. 

Sedangkan tujuan membaca menurut Anderson dalam (Tarigan, 2008: 9-11) dan 

Dalman (2013: 11-12)  meliputi: 1) reading for detail or fact (membaca untuk 

memperoleh fakta dan perincian); 2) reading for main ideas (membaca untuk 

memperoleh  ide-ide utama); 3) reading for sequence or organization (membaca 
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untuk mengetahui urutan/susunan strukur karangan); 4) reading for inference 

(membaca untuk menyimpulkan); 5) reading of classify (membaca untuk me-

ngelompokkan atau mengklasifikasikan); 6) reading to evaluate (membaca 

untukmenilai atau mengevaluasi); dan 7) reading to compare or contrast 

(membaca untuk memperbanding-kan/mempertentangkan). 

2.1.7.3  Jenis-jenis Membaca  

Menurut Tarigan (2008: 12-13) secara garis besar terdapat dua aspek 

penting dalam membaca, yaitu: keterampilan yang bersifat mekanis (mechanical 

skills) yang dianggap berada pada urutan paling rendah, dan keterampilan yang 

bersifat pemahaman (comprehension skills) yang dianggap berada pada urutan 

lebih tinggi (higher order). Sedangkan menurut Mulyati (2007), berdasakan butir-

butir pembelajaran membaca dapat dikelompokkan menjadi membaca teknik dan 

membaca pemahaman. Membaca teknik diajarkan di kelas rendah, sedangkan 

membaca pemahaman ditujukan untuk kelas tinggi. Penelitian ini difokuskan pada 

keterampilan membaca pemahaman (comprehension skills) yang sesuai dengan 

kompetensi dasar pada pembelajaran keterampilan membaca untuk kelas tinggi 

yaitu kelas IV.  

Jenis-jenis membaca menurut Tarigan (2008: 23) dilihat dari segi terde-

ngar atau tidaknya suara pembaca waktu membaca dibagi atas membaca nyaring, 

membaca bersuara, dan membaca lisan (reading out loud, oral reading, reading 

aloud); dan membaca dalam hati (silent reading). Membaca nyaring menurut Ta-

rigan (2008: 23) adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi gu-

ru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar un-
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tuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang penga-

rang. Sedangkan membaca dalam hati menurut Tarigan (2008: 23) adalah ke-

giatan membaca menggunakan ingatan visual (visual memory) dimana yang aktif 

dalam membaca dalam hati adalah penglihatan dan ingatan. Membaca dalam hati 

dibagi atas membaca intensif dan membaca ekstensif.  

Membaca ekstensif menurut Tarigan (2008: 32) merupakan membaca 

secara luas. Obyeknya sebanyak mungkin teks dalam waktu sesingkat mungkin. 

Membaca ekstensif meliputi membaca survei, membaca sekilas, dan membaca 

dangkal. Berbeda dengan membaca ekstensif, membaca intensif lebih menekan-

kan pada studi seksama. Sedangkan membaca intensif menurut Tarigan (2008: 36) 

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. Membaca intensif terdiri atas membaca telaah isi (content 

study reading) dan membaca telaah bahasa (linguistic study reading). Membaca 

telaah isi sendiri terdiri atas membaca teliti, membaca pemahaman, membaca 

kritis, dan membaca ide. 

Berdasarkan berbagai penjelasan terkait jenis membaca di atas, dapat 

disimpulkan bahwa aspek keterampilan membaca pada penelitian ini tergolong 

pada jenis membaca intensif yang menekankan pada studi seksama dari suatu 

paragraf. Membaca pemahaman merupakan bagian dari membaca telaah isi yang 

berinduk pada membaca intensif. Membaca pemahan yang merupakan bagian dari 

membaca intensif dilakukan melalui kegiatan membaca dalam hati. 
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2.1.7.4 Membaca Pemahaman 

Membaca  pemahaman merupakan adalah  kegiatan yang diakukan untuk 

menangkap makna bacaan secara tepat. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 

membaca pemahaman tergolong pada aspek membaca intensif dan diajarkan 

untuk kelas tinggi. Pengertian dari membaca pemahaman sendiri diungkapkan 

oleh Graesser (2007: 6) A reading comprehension strategy is a cognitive or 

behavioral action that isenacted under particular contextual conditions, with the 

goal of improvingsome aspect of comprehension. Strategi membaca pemahaman 

adalah tindakan kognitif atau perilaku yang berlaku dalam kondisi kontekstual 

tertentu, dengan tujuan meningkatkan beberapa aspek pemahaman. Membaca 

pemahaman menurut Dalman (2013: 87) adalah membaca secara kognitif 

(membaca untuk memahami). Membaca pemahaman merupakan kelanjutan dari 

tahap membaca permulaan.  

Menurut McLaughin dan Allen (dalam Rahim, 2011: 3-4) prinsip-prinsip 

dari membaca pemahaman antara lain sebagai berikut: (1) pemahaman merupakan 

proses kontrukstivis sosial; (2) keseimbangan kemahiraksaan adalah kerangka 

kerja kurikulum yang membantu perkembangan pemahaman; (3) guru membaca 

yang profesional mempengaruhi belajar siswa; (4) pembaca yang baik memegang 

peranan strategis dan berperan aktif dalam proses membaca; (5) membaca 

hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna; (6) siswa menemukan manfaat 

membaca yang berasal dari berbagai teks pada berbagai tingkat kelas; (7) 

perkembangan kosakata dan pembelajaran mempengaruhi pemahaman bacaan; (8) 

pengikutsertaan adalah suatu faktor kunci pada proses pemahaman; (9) strategi 
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dan keterampilan membaca bisa diajarkan; (10) assesmen yang dinamis 

menginformasikan pembelajaran membaca pemahaman. Sedangkan menurut 

Stone (2009: 49-50) inti dari membaca pemahaman adalah membuat koneksi ke 

bacaan. Siswa diajak untuk mengaitkan atau mengkoneksikan teks atau bacaan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa, dengan teks yang sudah pernah dibacanya, 

ataupun dengan fenomena yang terjadi di dunia. 

Aspek-aspek keterampilan untuk memahami isi bacaan menurut Burns dan 

Roe, Rubin dan Syafi’ie (dalam Hairuddin, dkk: 3.24) terdapat empat tingkatan 

atau kategori pemahaman membaca, di antaranya sebagai berikut. 

1) Pemahaman Literal  

Pemahaman literal merupakan pemahaman tingkat paling rendah. 

2) Pemahaman Inferansial  

Pemahaman inferensial adalah kemampuan memahami informasi yang 

dinyatakan secara tidak langsung dalam teks. Memahami teks secara 

inferensial berarti memahami apa yang diimplikasikan oleh informasi-

informasi yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks.  

3) Pemahaman Kritis  

Pemahaman kritis merupakan kemampuan mengevaluasi materi teks. 

4) Pemahaman Kreatif 

Pemahaman kreatif merupakan kemampuan untuk mengungkapkan respon 

emosional dan estetis terhadap teks yang sesuai dengan standar pribadi dan 

standar profesional.  
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Membaca pemahaman dapat dipahami sebagai kegiatan membuat ko-neksi 

untuk memahami suatu bacaan  yang melibatkan aspek kognitif yang meru-pakan 

bagian dari membaca telaah isi. Membaca pemahaman memiliki beberapa prinsip 

yang telah dijelaskan yang dapat membantu guru melaksanakan pembelajaran 

membaca pemahaman. Aspek-aspek membaca pemahaman juga penting 

diperhatikan untuk mengukur sejauh mana kemampuan membaca siswa. 

2.1.8 Pendekatan Saintifik  

Kemendikbud (2013) memberikan penjelasan tentang  pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran mencakup komponen mengamati, menanya, mencoba, 

mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Menurut Sudarwan (dalam 

Majid, 2014: 194), pendekatan saintifik bercirikan penonjolan dimensi pengama-

tan, penalaran, penemuan, keabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. 

Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah ini lebih efektif hasilnya dibandingkan 

dengan pembelajaran tradisional. Hasil penelitian kemendikbud (2013) membukti-

kan bahwa pada pembelajaran tradisional, retensi informasi dari guru sebesar 10 

persensetelah lima belas menit dan perolehan pemahaman kontekstual sebesar 25 

persen. Pada pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, retensi informasi dari guru 

sebesar lebih dari 90 persen setelah dua hari dan perolehan pemahaman konteks-

tual sebesar 50-70 persen. Pendekatan ilmiah atau saintifik dalam pembelajaran 

memiliki langkah-langkah seperti mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

membentuk jejaring. 
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1) Mengamati  

Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. 

Keunggulan metode ini ialah menyajikan objek secara nyata, siswa senang 

dan tertantang serta mudah dalam pelaksanaannya.  

2) Menanya 

Guru harus mampu menginspirasi siswa untuk meningkatkan dan 

mengembangkan ranah sikap, keterampilan dan pengetahuannya. Pada saat 

guru bertanya, pada saat itu dia membimbing atau memandu siswanya belajar 

dengan baik, ketika guru menjawab pertanyaan siswa dia mendorong siswa 

untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. 

3) Menalar 

Menalar menurut Majid (2014: 223) adalah proses berpikir yang logis dan 

sistematis atas fakta-fakta empirirs yang dapat di observasi untuk mempero-

leh simpulan berupa pengetahuan. Menalar yang dimaksud yaitu menalar il-

miah. Penalaran ada dua cara, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduk-

tif. Menalar induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus 

yang bersifat nyata secara individual atau spesifik menjadi simpulan yang 

bersifat umum. 

4) Mencoba 

Menurut Kurinasih dan Sani (2014: 149) untuk memperoleh hasil belajar 

yang nyata, peserta didik  harus mencoba atau melakukan percobaan. Men-

coba dimaksudkan untuk mengembangkan  berbagai ranah tujuan belajar. 

Untuk memperolah hasil belajar yang nyata, siswa harus mencoba atau mela-
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kukan percobaan. Aplikasi mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan 

berbagai ranah tujuan belajar, yaitu: sikap, keterampilan dan pengetahuan. 

5) Membentuk Jejaring (Menyajikan) 

Hasil tugas yang telah dikerjakan bersama-sama secara kolaboratif dapat 

disajikan dalam bentuk laporan tertulis dan dapat dijadikan salah satu bahan 

portofolio kelompok atau individu (Majid 2014: 211-233). 

Pendekatan saintifik dapat disimpulkan terdiri atas lima tahapan yaitu 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan terakhir membentuk jejaring. 

Kelima tahapan tersebut merupakan dasar dari pendekatan saintifik yang bersifat 

ilmiah dan mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. 

Pendekatan saintifik. 

2.1.9 Strategi Know Want Learned (KWL) 

2.1.9.1 Pengertian Strategi Know Want Learned 

Strategi KWL dikembangkan oleh Ogle pada tahun 1986. Pada awalnya 

KWL digunakan untuk membaca teks ekspositori. KWL pada dasarnya berbentuk 

tiga kolom di mana pengetahuan tentang topik ditetapkan pada kolom pertama apa 

yang ingin dipelajari untuk mengeksplorasi pada kolom kedua, dan menjelaskan 

informasi baru yang mereka pelajari selama sesi pembelajaran di kolom ketiga. 

Kemudian pada perkembangannya, efektivitas dan fleksibilitas bagan KWL ini 

dibuktikan dengan kemampuannya digunakan pada membaca pemahaman 

(Alshatti, dkk: 20-21). 

Menurut Ogle (dalam Riawanti, 2012: 2) KWL strategy is an instruc-tional 

reading strategy that is used to guide student through a text. Student begin by 
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brainstorming everything the know about a topic. Dari penjelasan tersebut da-pat 

diartikan bahwa strategi KWL adalah strategi membaca instruksional yang di-

gunakan untuk memandu siswa melalui teks. Siswa mem-brainstorming segala 

yang dia tahu berkaitan dengan teks. Sedangkan Sani (2013: 274) mengartikan K-

W-L sebagai salah satu metode pembelajaran membaca yang menekankan pada  

pentingnya latar belakang pengetahuan membaca siswa. Sedangkan Rahim (2011: 

41) menjelaskan bahwa KWL merupakan strategi yang dikembangkan oleh Ogle 

(1986) untuk membantu guru menghidupkan latar belakang pengetahuan dan 

minat siswa pada suatu topik. Berdasarkan penjelasan mengenai makna dari 

strategi KWL tersebut dapat disimpulkan bahwa KWL merupakan suatu strategi 

membaca yang diciptakan oleh Ogle pada tahun 1986 untuk memandu siswa 

dengan mementingkan latar belakang pengetahuan serta minat siswa pada suatu 

topik.  

2.1.9.2 Karakteristik Strategi Know Want Learned 

Strategi know want learned  menurut Blachowich dan Ogle (2008: 113-

114) memiliki beberapa karakteristik yang meliputi: (1) KWL merupakan sebuah 

proses yang menempatkan guru sebagai model dan terlibat aktif pada teks; (2) 

pembelajaran strategi KWL dilakukan menggunakan format k-w-l; (3) guru dan 

siswa memulai proses membaca dan belajar bersama dengan brainstorming terkait 

apa yang mereka tahu (know) pada kolom k-w-l tentang suatu topik; (4) guru 

membantu siswa menyelidiki pernyataan yang muncul dari siswa dan menimbul-

kan pertentangan; (5) peran guru bukan untuk mengevaluasi atau memperbaiki 

tetapi merangsang siswa untuk berpikir secara luas tentang apa yang mereka pe-
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lajari; (6) guru juga berperan dalam membantu siswa mengaktifkan pengetahuan 

dan mengembangkan minat pada topik; (7) siswa diarahkan oleh guru berperan 

dalam membuat pertanyaan. Atau disebut dengan what we want to know pada k-

w-l; (8) siswa menyimpulkan apa yang telah dipelajari pada kolom learned. 

2.1.9.3 Langkah-langkah Strategi Know Want Learned 

Menurut Rahim (2009: 41) strategi know want learned (KWL) memiliki 

tiga langkah yang mendasar, di antaranya sebagai berikut. 

1) Know (Apa yang Diketahui)  

Know (k) merupakan kegiatan menggali pengetahuan dan pengalaman yang 

dimiliki terkait topik. Guru kemudian mengajak siswa mengkategorikan informasi 

dalam bacaan saat kegiatan sumbang saran. Guru menggali pengetahuan siswa 

dengan mengajukan pertanyaan. Guru menuliskan tanggapan siswa di papan tulis. 

Ketika siswa menggunakan gagasan dalam diskusi kelas berpartisipasi, mereka 

mencatat informasi yang telah mereka ketahui tentang topik. 

2) What I Want to Learned (Apa yang  Ingin Dipelajari),  

Want (w) merupakan langkah dimana guru mengajak siswa menyusun tujuan 

khusus membaca. Dari rasa ingin tahu dan ketidakjelasan yang timbul dari 

langkah pertama, guru memformulasikan pertanyaan yang diajukan siswa pada 

langkah pertama dan  menuliskannya di papan tulis. Guru memancing pertanyaan 

siswa dengan ketidakkonsistenan, supaya menimbulkan gagasan-gagasan. Siswa 

didorong membuat pertanyaan sendiri atau memilih pertanyaan yang ada. 

Pertanyaan itu kemudian dijadikan tujuan membaca. 
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3) What I Have Learned (Apa yang Telah Dipelajari)  

What I have Learned merupakan tahap setelah membaca. Langkah ini 

merupakan langkah untuk menemukan tujuan membaca. Siswa kemudian 

mencatat informasi yang  telah mereka pelajari, mengidentifikasi pertanyaan yang 

tersisa. Guru juga dapat menyediakan lembar KWL untuk meningkatkan membaca 

pemahaman. 

Sedangkan menurut Sani (2013) dalam pembelajaran know want  

learned setidaknya dilakukan dengan memerhatikan langkah-langkah pembela-

jaran membaca yaitu membimbing siswa menyampaikan ide tentang  topik bacaan 

yang akan dibaca, mencatat ide siswa tentang topik yang dibaca; mengatur diskusi 

tentang ide-ide yang diajukan siswa, dan  terahkhir memberi stimulus atau penye-

lesaian contoh mengelompokkan ide. Blachowicz dan Ogle (2008: 115) menun-

jukkan contoh kolom  KWL  yang digunakan pada pembelajaran membaca pema-

haman.  

Tabel 2.1. Kolom KWL 

1. K (Apa yang 

diketahui) 

W (Apa yang ingin 

diketahui) 

L  (Apa yang dipelajari 

dan masih ingin 

diketahui) 

   

 

 

 

 

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

strategi KWL merupakan strategi membaca yang ditujukan untuk meningkatkan 

keteram-pilan membaca pemahaman pada siswa. Strategi KWL menggunakan tiga 
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langkah yaitu know yang merupakan tahap brainstorming siswa,  what i want to 

learned yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan brainstorming, dan terakhir 

what i have learned yang merupakan langkah terakhir untuk menemukan tujuan 

dari kegiatan membaca. Strategi KWL membantu siswa memahami bacaan 

sebelum, saat, dan setelah membaca. 

2.1.9.4 Kelebihan dari Strategi KWL 

Kelebihan strategi KWL dijelaskan oleh Rahim (2011:  41) antara lain : (1) 

memberikan kepada siswa tujuan membaca dan memberikan peran aktif siswa 

sebelum, saat, dan sesudah membaca; (2) membantu siswa  memikirkan informasi 

baru yang diterimanya; (3) memperkuat kemampuan siswa mengembangkan 

pertanyaan tentang berbagai topik; (4) siswa bisa menilai hasil belajar mereka 

sendiri. 

2.1.10 Media Pembelajaran Puzzle  

Media puzzle pada dasarnya merupakan gambar yang dipotong-potong 

menjadi beberapa bagian dan merupakan bagian dari media visual di atas bidang 

yang tidak transparan. Menurut Wahyuni (2010: 78) media puzzle adalah media 

visual dua dimensi yang mempunyai kemampuan untuk menyampaikan informasi 

secara visual tentang segala sesuatu sebagai pindahan dari wujud yang sebenar-

nya. 

2.10.1 Langkah-langkah Media Puzzle 

Adapun langkah-langkah media puzzle menurut Ayu (2014: 110-111) 

antara lain: (1) menyesuaikan  gambar yang dibuat  dengan  materi pelajaran; (2) 

buatlah puzzle dari gambar-gambar tersebut; (3) membuat puzzle dengan 
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menggunakan program komputer; (4) masukkan potongan gambar ke dalam 

amplop; (5) bagikan amplop pada masing-masing  kelompok; (6) berikan waktu 

secukupnya kepada mereka untuk merangkai gambar-gambar itu; (7) pemenang 

dalam permainan ini adalah kelompok yang berhasil membentuk gambar utuh  

atau paling banyak menyusun potongan-potongan gambar; (8) diskusikan gambar-

gambar itu, terutama mengenai kelebihan dan kekurangan gambar; (9) rayakan 

proses belajar dengan saling mengomentari gambar yang telah berhasil digabung. 

2.10.2 Kelebihan Media Puzzle 

Media puzzle pada dasarnya merupakan media yang berbasis gambar, 

namun pada penggunaannya  dipotong-potong menjadi beberapa bagian-bagian 

kecil. Kelebihan menggunakan media berbasis gambar dalam pembelajaran menu-

rut Anitah (2011: 6.19) antara lain : (1) dapat menerjemahkan ide/gagasan yang 

sifatnya abstrak menjadi lebih realistik; (2) banyak tersedia dalam buku-buku 

(termasuk buku teks), majalah, surat kabar, kalender, dan sebagainya; (3) mudah 

menggunakannya dan tidak memerlukan peralatan lain; (4) tidak mahal, bahkan 

mungkin tidak mengeluarkan biaya untuk penggunaannya; (5) dapat digunakan 

pada setiap tahap pembelajaran dan semua mata pelajaran/disiplin ilmu. Sedang-

kan menurut Ayu (2014: 109) kelebihan yang dapat diperoleh dari media puzzle 

antara lain : (1) menumbuhkan solideritas sesama siswa;  (2) menumbuhkan 

kekeluargaan antarsiswa; (3) melatih strategi dalam bekerja sama antarsiswa; (4) 

menumbuhkan rasa silang memiliki antarsiswa; (5) menghibur para siswa dalam 

kelas.  
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa media puzzle 

dapat membantu meningkatkan hasil belajar pada siswa, terutama pada aspek 

keterampilan membaca. Melalui media puzzle, siswa lebih memahami isi bacaan 

karena terbantu oleh gambar puzzle yang terintegrasi dengan isi bacaan, sehingga 

memudahkan siswa memahami bacaan dan menemukan ide pokok paragraf. 

Media puzzle sangat bermanfaat dalam membantu guru melakukan 

brainstorming pada pembelajaran dengan model KWL. Media puzzle berfungsi 

sebagai pengantar dan menambah pengetahuan baru pada siswa. Media puzzle 

yang dimainkan secara berkelompok juga menumbuhkan solideritas antar siswa 

dan melatih kerja sama dalam kelompok. Media puzzle yang berbasis permainan 

juga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan pada 

pembelajaran.Media puzzle dalam penelitian ini berisi pokok bahasan tentang 

membaca pemahaman tema “Bunga”, membaca pemahaman tema “Lumba-

lumba”, dan membaca pemahaman tema “Burung Cendrawasih”. 

2.1.11 Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran Strategi Know Want 

Learned Media Puzzle 

Teori yang mendasari pembelajaran strategi KWL media puzzle diantara-

nya adalah teori perkembangan kognitif, teori perkembangan kontruktivisme Sey-

mour Papert dan teori Vygotsky.  

2.1.11.1 Teori Perkembangan Kognitif 

Teori perkembangan kognitif merupakan salah satu teori yang mendasari 

penelitian ini. Piaget (dalam Rifa’I 2009: 26) menyatakan bahwa perkembangan 

kognitif manusia terdiri dari empat tahap, tahapan tersebut adalah sebagai berikut.  
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1) Tahap Sensorimotorik 

Tahap sensorimotorik terjadi dari lahir sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini 

bayi menyusun pemahaman indera dan gerakan motorik mereka. 

2) Tahap Praoperasional 

Tahap ini terjadi dari usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini lebih bersifat 

simbolis, egoisentris dan intuitif, sehingga tidak melibatkan pemikiran 

operasional.  

3) Tahap Operasional Kongkret 

Tahap ini terjadi dari usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak mampu 

mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda 

kongkret.  

4) Tahap Operasional Formal,  

Tahap ini terjadi dari usia 7 sampai 15 tahun. Pada tahap ini anak sudah 

mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis. Kecakapan kognitif mencapai 

puncak perkembangan. Anak mampu memprediksi, berpikir tentang situasi 

hipotesis, tentang hakikat berpikir serta mengapresiasi struktur bahasa dan 

berdialog.  

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 

know want learned dengan media puzzle dalam proses pembelajaran adalah 

dengan cara guru memperkenalkan informasi yang melibatkan siswa 

menggunakan konsep-konsep yang memerhatikan tahap perkembangan siswa , 

yakni pada tahap operasional fomal. Siswa diajarkan untuk belajar melalui benda-

benda konkret disekitar lingkungan untuk memperoleh pengalaman langsung. 
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Siswa juga diberi kesempatan untuk belajar secara konkret melalui media puzzle 

ditunjang dengan interaksi teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan dari guru. 

2.1.11.2 Teori Konstruktivisme 

Teori berikutnya yang mendasari penelitian ini adalah teori konstrukti-

visme. Teori konstruktivisme dikembangkan oleh Seymour Papert. Konstrukti-

visme menurut Rifai (2011: 225) adalah teori psikologi tentang pengetahuan yang 

menyatakan bahwa manusia membangun dan memaknai pengetahuan dan 

pengalamannya sendiri. Rahim (2011: 4) menyebutkan bahwa teori konstruk-

tivisme memandang pemahaman dan penyusunan bahasa sebagai proses memba-

ngun. Pernyataan Rahim tersebut menegaskan bahwa pemahaman dan penyusu-

nan bahasa merupakan bagian dari tahap membangun atau konstruktivis. Inti dari 

teori  konstruktifisme menurut Rifai dan Anni (2011: 137) adalah bahwa peserta 

didik harus menemukan dan menstransformasikan informasi kompleks kedalam  

dirinya  sendiri. Teori konstruktivisme menuntut individu untuk  aktif dalam kegi-

atan pembelajaran.  

Lev Semenovich Vygotsky merupakan tokoh konstruktivis yang menya-

takan bahwa bermain amat penting bagi perkembangan anak, karena melalui 

bermain anak-anak membangun makna tentang lingkungannya. Menurut Piaget 

dan Vygotsky (dalam Hamdani, 2011: 124) menandaskan bahwa bermain berkai-

tan erat dengan representasi (gambaran), yaitu pada cara anak menggambarkan 

dunia dan mengekspresikan perasaan dan kebutuhannya. Menurut Solehuddin 

(dalam Hamdani, 2011: 123) bermain adalah dunia sekaligus sarana belajar anak. 

Pengalaman belajar itu dirasakan dan dipersepsikan secara alami oleh anak yang 
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bersangkutan sehingga menjadi bermakna baginya. Menurut Hamdani (2011: 125) 

melalui bermain, anak belajar mengembangkan keterampilan berbahasa serta 

mengembangkan kosakata.  

Vygotsky menyatakan bahwa pembentukan pengetahuan dan 

perkembangan kognitif terbentuk melalui internalisasi atau pengendapan dan 

pemaknaan atau konstruksi pengetahuan baru serta perubahan (transformasi) 

pengetahuan. Proses konstruksi pengetahuan dilakukan secara bersama-sama 

dengan bantuan yang diberi istilah scaffolding, misalnya dengan memberi 

petunjuk, pedoman, bagan/gambar, prosedur, atau balikan. Proses konstruksi ini 

sesuai dengan media pembelajaran Puzzle yang menggunakan petunjuk berupa 

gambar. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori 

konstruktivisme sangat cocok dengan penerapan strategi know want learned. 

Teori konstruktivismeyang pada dasarnya bertujuan untuk membangun dan 

memaknai pengetahuan pada siswa sejalan dengan strategi KWL. Teori 

konstruktivisme dari Papert dan Vygotsky sesuai dengan prinsip KWL, dimana 

siswa membangun pengetahuannya sendiri sesuai langkah know yang 

menekankan pada brainstorming untuk menggali pengetahuan lama siswa. 

Pengetahuan lama yang dimiliki siswa ini kemudian diganti dengan pengetahuan 

baru atau dikenal  dengan istilah konstruktifis, yang dalam KWL masuk  pada 

tahap want dan learned. Sedangkan penggunaan media puzzle, sejalan dengan 

teori Vygotsky yang menekankan pentingnya bermain untuk membangun makna 
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pada lingkungannya. Media puzzle yang pada dasarnya menekankan pada 

aktivitas bermain merupakan pengembangan dari teori ini. 

2.1.12 Penerapan Strategi Know Want Learned Media Puzzle 

Penelitian ini menggunakan strategi KWL media puzzle yang 

dikombinasikan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Adapun langkah-

langkah penerapan strategi KWL media puzzle dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia dengan pendekatan saintifik  adalah sebagai berikut: 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada siswa  

2. Guru memaparkan susunan puzzle yang masih acak pada siswa sesuai topik 

membaca (mengamati) 

3. Guru mengarahkan siswa mencoba dan berlomba menyusun puzzle terkait 

topik membaca yang disediakan untuk tiap kelompok  

4. Guru menggali pengetahuan awal siswa (brainstorming) dengan cara 

menimbulkan pertanyaan terkait topik bacaan (Know)(menanya) 

5. Siswa menggali pengetahuan yang telah dimilikinnya melalui kegiatan 

bertanya sesuai topik membaca (Know) (menanya) 

6. Guru mengarahkan siswa untuk menemukan tujuan membaca dari pertanyaan 

yang muncul (Want) (menalar) 

7. Guru mengarahkan siswa membaca paragraf yang dibagikan guru terkait 

puzzle yang dipaparkan guru di depan kelas (menalar) 

8. Guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa untuk menggali informasi 

dari teks 
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9. Guru membimbing siswa menuliskan informasi yang di dapat dari teks 

(Learned) 

10. Guru membimbing kelompok mengisi lembar KWL yang telah disediakan  

11. Guru meminta masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan hasil 

diskusinya  

12. Guru bersama siswa melakukan evaluasi mengenai materi yang telah 

dipelajari dan membuat kesimpulan  

13. Guru memberi reward pada kelompok yang menyusun puzzle tercepat 

 

2.2  KAJIAN EMPIRIS 

Beberapa penelitian yang mendukung peneliti menerapkan strategi KWL 

dengan media Puzzle yaitu: 

Penelitian yang  dilakukan oleh Harsono, Amiliya Setia Rina, dkk pada ta-

hun 2012 dengan judul “Membaca Terhadap Kemampuan Membaca Intensif Sis-

wa SMP Negeri di Temanggung”. Temuan dalam penelitian ini adalah adanya ha-

sil analisis yang menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan kemampuan memba-

ca intensif siswa yang diajar dengan strategi KWL dan konvensional, yaitu ke-

mampuan membaca intensif siswa yang diajar dengan strategi KWL lebih baik 

dari pada siswa yang diajar dengan strategi konvensional. (2) terdapat perbedaan 

kemampuan membaca intensif siswa yang mempunyai minat baca tinggi lebih 

baik daripada siswa yang mempunyai minat baca rendah yang ditunjukkan rerata 

siswa yang memiliki minat baca tinggi 77,80, sedangkan rerata siswa yang memi-
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liki minat baca rendah 69,91, dan (3) tidak ada interaksi antara strategi membaca 

dengan minat baca terhadap kemampuan membaca intensif siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kusdwiharini, dkk pada tahun 2014 “The 

Implementation Of Know Want Learned Teaching Technique To Improve Stu-

dents’ Reading Achievement Of The Third Graders Of Masa Depan Cerah Ele-

mentary School”. Temuan dalam penelitian ini adalah “The range of the reading 

pretest and posttest of the first cycle was 8 points. The range of the reading post-

test of the first and second cycles was 11 points. The range of reading posttest of 

the second and third cycles was 5 points. Therefore, the students’ reading 

achievement score is well improved after the implementation of KWL reading 

technique. Thus, the minimum passing mark (70) of reading was achieved. As for 

the conclusion, the KWL reading technique is applicable for all level of students. 

It also helped students well in improving their reading achievement score in the 

classroom.” Rentang nilai dari pretest membaca dan posttest dari siklus pertama 

adalah 8 poin. Jangkauan posttest membaca siklus pertama dan kedua adalah 11 

poin. Kisaran membaca posttest siklus kedua dan ketiga adalah 5 poin. Oleh 

karena itu, prestasi nilai membaca siswa meningkat setelah diterapkan teknik 

membaca KWL. Dengan demikian, kriteria ketuntasan minimal (70) membaca 

dicapai.  

 Penelitian juga dilakukan Rustyanigsih pada tahun 2013 dengan  judul 

“Peningkatan Keterampilan Membaca Intensif melalui Strategi KWL pada Siswa 

Kelas V”. Temuan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bah-

wa keterampilan guru mengalami peningkatan dari skor rata-rata 2,2 (baik) pada 
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siklus satu, kemudian meningkat menjadi 3,1 (baik) pada siklus dua, dan 3,8 (sa-

ngat baik) pada siklus tiga. Perolehan skor aktivitas siswa pada siklus satu yaitu 

20,94 (cukup), kemudian meningkat menjadi 28,19 (baik) pada siklus dua, dan 

meningkat lagi menjadi 34,02 (sangat baik) pada siklus tiga. Persentase ketunta-

san klasikal pembelajaran membaca intensif meningkat dari 64,86% pada siklus 

satu menjadi 81,08% pada siklus dua, dan 97,30% pada siklus tiga. Simpulan pe-

nelitian ini adalah strategi KWL dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar.  

 Riswanto, dkk pada tahun 2014 melakukan penelitian yang berjudul “The 

Effect of Using KWL (Know, Want, Learned) Strategy on EFL Students’ Reading 

Comprehension Achievement”. Temuan dalam penelitian ini adalah strategi KWL 

efektif meningkatkan prestasi membaca pemahaman bahasa Inggris siswa SMPN 

4 Palembang. Total siswa sebanyak 254 dengan sampel sebanyak 40 yang dibagi 

dalam dua grup yang masing-masing terdiri dari 20 anak. Penelitian ini 

menggunakan t-test formula yang menunjukkan KWL efetif meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman siswa. Terdapat 70,5% siswa yang 

kemampuan membaca pemahamannya meningkat setelah  dilakukan eksperimen 

menggunakan strategi KWL. Kelompok yang  dijadikan sampel eksperimen juga 

lebih senang, aktif, dan  antusias memahami bacaan menggunakan  KWL.  

 Penelitian selanjutnya dilakukan Nicholas,dkk pada tahun 2005 yang ber-

judul “What Affects Instructional Choice? Profiles Of K-2 Teachers’ Use Of Rea-

ding Instructional Strategies And Methods”. Temuan dalam penelitian ini adalah 

“Overall results showed that the teachers’ reported use of selected reading ins-
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tructional strategies and methods was influenced by several factors: (a) the work-

shop, (b) the district curriculum policy, (c) teacher implementation of targeted 

reading strategies, (d) teachers’ perceptions of their own instructional efficacy, 

and (e) teachers’ perceptions of students’ academic needs and performance.” 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa guru yang terpilih menerapkan 

strategi membaca dan metode membaca dapat dipengaruhi oleh beberapa  faktor 

yang meliputi : (1) daerah yang melaksanakan kurikulum, (2) guru yang 

mengimplementasikan target strategi  membaca, (3) guru yang memahami 

kebutuhan pendidikan siswa dan prestasi siswa.  

 Tok pada tahun 2005 melakukan penelitian yang berjudul “Effects Of The 

Know-Want-Learned Strategy On Students ’Mathematics Achievement, Anxiety 

And Metacognitive Skills” penelitian ini meneliti strategi KWL pada Matematika 

kelas 6 SD. Penelitian eksperimen ini menggunakan quasi-eksperimen dengan 

pretest dan post test. Penelitian ini menggunakan sampel 55 siswa kelas 6. Hasil 

penelitian eksperimen ini menunjukkan bahwa penerapan strategi KWL pada 

pelajaran Matematika kelas 6 dapat meningkatkan hasil belajar dan metakognisi 

secara efektif meskipun tidak lebih efisien daripada metode tradisional dalam hal 

mengurangi kesulitan matematika. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan strategi know want 

learned dan media puzzle tersebut, dapat dijadikan pendukung untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Melalui Strategi Know Want Learned pada Siswa Kelas IV”. 
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2.3  KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat diambil disimpulkan bahwa 

kualitas pembelajaran Bahasa  Indonesia aspek keterampilan membaca pemaha-

man di kelas IV SDN Purwoyoso 06 Semarang masih belum opimal. Permasalah-

an tersebut disebabkan guru belum melaksanakan kegiatan pra-membaca melalui 

brainstorming, guru belum optimal dalam mengajarkan teknik membaca pemaha-

man, strategi yang diterapkan belum mampu meningkatkan keterampilan memba-

ca lanjutan, media yang digunakan kurang menunjang keterampilan membaca. 

Melihat kondisi tersebut, peneliti bersama tim kolaborasi melakukan tindakan 

perbaikan pembelajaran dengan menerapkan strategi know want learned  dengan 

media puzzle. Penerapan strategi know want learned  dengan media puzzle dapat 

membantu guru membangun pengetahuan awal siswa terkait topik membaca,  

membantu siswa membangun pengetahuan baru terkait topik bacaan, dan memo-

tivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sehingga keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan keterampilan membaca siswa dapat meningkat. Pembe-

lajaran ini juga memberikan kontribusi atau masukan bagi guru untuk menerapkan 

pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan agar siswa antusias dan  aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mengusulkan pemecahan 

masalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan strategi KWL dengan 

media puzzle. Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris, maka dirumuskan 

kerangka berpikir sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

KONDISI 

AWAL 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN  

KONDISI 

AKHIR  
1. Meningkatnya keterampilan guru 

2. Meningkatnya aktivitas siswa  

3. Meningkatnya keterampilan membaca 

pemahaman siswa 

Guru 

 Guru belum melakukan brainstorming 

terkait membaca 

 Guru  belum menggunakan strategi dan 

media yang menunjang pembelajaran 

membaca.  

 guru belum membimbing siswa bertanya 

terkait pembelajaran membaca pemahaman 

Siswa  
 Aktivitas siswa dalam bertanya belum 

baik. 

 Siswa kurang mampu menjawab 

pertanyaan terkait isi bacaan, dan  

 Siswa kesulitan menggali informasi terkait 

bacaan. 

Keterampilan Membaca 

 Dari 38 siswa, 19 siswa  yang mendapat 

nilai di bawah KKM (66) pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia aspek 

Dilaksanakan dengan pendekatan saintifik 

strategi KWL dengan media puzzle dalam 

pembelajaran bahasa indonesia dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Menyampaikan tujuan 

2. Memaparkan media puzzle 

3. Mencoba media puzzle 

4. Brainstorming 

5. Want (menemukan tujuan membaca) 

6. Menuliskan informasi (learned) 

7. Diskusi kelompok 

8. Presentasi 

9. Evaluasi 

10. Pemberian reward 
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2.4. HIPOTESIS   

 Berdasarkan kerangka berpikir, hipotesis tindakan dalam penelitian ini 

adalah melalui Strategi KWL dengan media Puzzle dapat meningkatkan keteram-

pilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan membaca pemahaman pada siswa 

kelas IV SDN Purwoyoso 06 Semarang.    

    



 
 

69 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK).Penelitian 

Tindakan Kelas menurut Arikunto, dkk (2008: 3) adalah suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan 

terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. 

Langkah-langkah penelitian tindakan kelas ini menurut Arikunto (2009: 16) 

terdiri dari empat tahapan, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan 

atau observasi, dan (4) refleksi. Adapun alur penelitian tindakan kelas 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Langkah-langkah dalam PTK 

Kammis Tagan T (dalam  Arikunto, 2008: 16) 

PERENCANAAN 

REFLEKSI PELAKSANAAN 

PENGAMATAN 

SIKLUS I 

PERENCANAAN 

SIKLUS II 

PENGAMATAN 

PELAKSANAAN REFLEKSI 

? 
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3.1.1  Perencanaan  

Menurut Arikunto (2008: 17) dalam tahap perencanaan hal-hal yang dilaku-

kan yaitu menyusun rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan.  

Dalam penelitian ini, peneliti membuat perencanaan (planning) sebagai 

berikut. 

1) Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, serta materi pem-

belajaran Bahasa Indonesia bersama tim kolaborasi.  

2) Menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), lembar kerja dan alat evaluasi siswa sesuai strategi KWL 

media puzzle dan SK, KD yang telah ditetapkan. 

3) Menyiapkan sumber belajar, media, dan alat peraga yang digunakan dalam 

penelitian sesuai  dengan KD 7.1 menemukan kalimat utama pada tiap para-

graf melalui membaca intensif. 

4) Menyiapkan instrumen penelitian. 

5) Menyiapkan perangkat penelitian berupa lembar observasi aktivitas siswa dan 

keterampilan guru, daftar wawancara, catatan lapangan, serta kamera untuk 

mendokumentasikan data. 

6) Menyiapkan lembar penilaian keterampilan membaca pemahaman. 

3.1.2  Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan yang sudah dirumuskan serta tidak dibuat-buat (Arikunto, dkk, 2008: 

16). Pada tahap ini, skenario dan rancangan strategi dan skenario penerapan 
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pembelajaran ditetapkan secara rinci. 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 instrument yang akan digunakan untuk pengumpulan 

data/pengamatan disertai dengan penjelasan rinci bagaimana menggunakannya 

(Arikunto dkk, 2008: 77). 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga  siklus. Setiap siklus 

terdiri dari satu kali pembelajaran. Setiap siklus terdiri dari satu kali pertemuan 

dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Siklus pertama hingga siklus ketiga akan 

mengkaji KD 7.1 menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca 

intensif.  

3.1.3 Pengamatan  

Pengamatan yaitu pelaksanaan pengamatan yang dilakukan oleh penga-

mat. Pengamatan dilakukan pada waktu yang sama pada saat pelaksanaan tinda-

kan dilakukan. (Arikunto, 2010: 139). Sedangkan menurut Saminanto (2012: 12), 

observing adalah kegiatan pengamatan untuk memotret sejauh mana efektivitas 

kepemimpinan atas tindakan telah mencapai sasaran. Dapat disimpulkan bahwa 

pengamatan adalah kegiatan untuk memotret pelaksanaan tindakan dan menilai 

sejauh mana keefektifan tindakan. 

Kegiatan observasi dalam penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara 

kolaboratif dengan guru pengamat. Observasi dilakukan untuk mengamati akti-

vitas siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran membaca pemahaman de-
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ngan menggunakan strategi Know Want Learned (KWL) dengan media puzzle 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia aspek keterampilan membaca. Observasi 

dilakukan dengan menggunakan instrument pengumpul data berupa lembar peng-

amatan aktivitas siswa dan guru. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang su-

dah dilakukan. Menurut Poerwanti (2008: 5-45) refleksi adalah perenungan kem-

bali atas apa yang telah dilakukan untuk dijadikan cermin atau pedoman perba-

ikan bagi aktivitas selanjutnya. Kegiatan refleksi merupakan kegiatan mengulas 

secara kritis tentang perubahan yang terjadi yaitu siswa, suasana kelas dan guru. 

Pada tahap ini, guru sebagai peneliti menjawab pertanyaan mengapa, bagai-mana 

dan sejauhmana intervensi telah menghasilkan perubahan secara signifikan. 

(Saminanto, 2012: 13). Refleksi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana action 

membawa perubahan serta meneliti kekurangan dan kelebihan pada tiap siklus.  

 

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN  

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut. 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran Bahasa 

Indonesia aspek keterampilan membaca. 

 

 



73 
 

 
 

 Tabel 3.1 Perencanaan Siklus I 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Keterampilan Membaca 

Kompetensi Dasar 7.1 menemukan kalimat utama pada tiap paragraf  

melalui membaca intensif.  

Indikator 7.1.1 Mengaitkan topik membaca pemahaman 

dengan diri/keseharian siswa 

7.1.2 Mengkategorikan kalimat utama pada tiap 

paragraf 

7.1.3 Menjelaskan isi terkait topik bacaan 

7.1.4 Menyimpulkan intisari bacaan  

2) Menyiapkan lembar KWL 

3) Menyiapkan media pembelajaran Puzzle 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa 

5) Menyiapkan lembar kerja dan alat evaluasi siswa. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan ini dilakukan dengan menggunakan prosedur sainti-

fik dengan rincian kegiatan sebagai berikut. 

1) Kegiatan Awal (± 20 menit) 

a) Salam Pembuka. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengawali kegiatan pembelajaran) 

b) Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa 

c) Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan yaitu mengenai 

“BUNGA” dan tujuan pembelajaran 

2) Kegiatan Inti (± 65 menit) 
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 a)  Guru mengajak siswa mengamati gambar puzzle yang berkaitan dengan 

bunga. (mengamati) 

b) Mengajak siswa menyusun susunan puzzle dengan benar terkait topik 

membaca (menalar) 

c) Guru mengajak siswa melakukan brainstorming/menggali pengetahuan 

awal siswa mengenai bunga. 

d) Guru menuliskan tanggapan siswa di papan tulis dan memasukkannya 

pada kolom K (Know).  

e) Guru mendorong siswa untuk bertanya terkait topik yang disampaikan 

terkait puzzle 

f) Tahap yang kedua yaitu What I want to Learn (W), guru menunjukkan 

ketidakkonsistenan dan pertentangan informasi awal yang didapat dari 

pertanyaan yang muncul 

g) Guru mengarahkan siswa menulis  daftar pertanyaan yang muncul 

h) Siswa didorong membuat pertanyaan sendiri atau memilih pertanyaan 

yang ada. Pertanyaan itu kemudian dijadikan tujuan khusus membaca. 

(menanya) 

i) Guru membimbing siswa menjawab pertanyaan yang muncul dan 

merumuskannya menjadi tujuan membaca. (menalar) 

j) Guru membentuk kelompok diskusi secara heterogen yang masing-masing 

kelompok terdiri atas 5 anggota. (membentuk jejaring) 

k) Masing-masing kelompok diberi media puzzle dan teks yang berkaitan 

dengan puzzle. (mencoba) 
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l) Guru memberi games pada kelompok yang menyelesaikan puzzle tercepat 

akan mendapat reward.(mencoba) 

m) Siswa diajak guru membaca teks “Bunga” 

n) Langkah ketiga yaitu What I have Learned (L) merupakan tahap setelah 

membaca yang merupakan langkah untuk menemukan informasi terkait 

bacaan. 

o) Siswa diminta guru mencatat informasi yang  telah mereka pelajari, 

mengidentifikasi pertanyaan yang tersisa  dan menentukan tujuan 

membaca. (menalar) 

p) Guru mengisi kolom L pada papan tulis sesuai jawaban siswa. (menalar) 

q) Setiap kelompok melakukan tutor sebaya dan belajar bersama membahas 

materi yang telah dijelaskan oleh guru dengan mengisi kolom KWL. 

(menalar, mencoba) 

r) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya (membuat jejaring) 

s) Guru melakukan konfirmasi terkait hasil diskusi.  

t) Guru memberi kesempatan siswa bertanya terkait materi. (menanya) 

3) Kegiatan Akhir (± 20 menit) 

a) Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang, dan masing-

masing kelompok akan mendapat reward apabila skor memenuhi kriteria 

yang ditentukan.  

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru. 

c) Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ rangkuman hasil belajar 

selama sehari. 
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d) Mengerjakan soal evaluasi 

e) Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya 

f) Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-

masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran 

3.2.1.2. Observasi 

1) Mengamati keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran Bahasa 

Indonesia aspek keterampilan membaca melalui penerapan strategi KWL 

dengan media puzzle menggunakan lembar pengamatan yang sudah disiapkan 

(dilakukan kolaborator) 

2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia apek 

keterampilan membaca melalui penerapan penerapan strategi KWL dengan 

media puzzle menggunakan lembar pengamatan yang sudah disiapkan 

(dilakukan kolaborator) 

3.2.1.3. Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus pertama. 

2) Melakukan telaah dan membuat daftar kekurangan dan kelemahan yang 

muncul pada siklus I. Hasil telaah di antaranya: (a) guru belum optimal dalam 

menyiapkan ruangan; (b) Penyusunan media puzzle ukuran besar di depan 

kelas boros waktu; (c) guru kurang memotivasi siswa untuk tetap tenang; (d) 

guru kurang memberi penghargaan kepada setiap individu ataupun kelompok 

yang sudah aktif bertanya maupun menanggapi; (e) sulit untuk mengoreksi 

semua pertanyaan yang muncul pada setiap  kelompok dengan durasi waktu 
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yang terbatas; (f) materi yang diberikan guru kepada siswa masih belum 

dipahami oleh siswa dan hanya dibaca sekilas. 

3) Merencanakan tindak lanjut dari pelaksanaan siklus I berupa revisi: (a) guru 

harus mengecek kesiapan ruangan sebelum pembelajaran dimulai; (b) guru 

cukup menggunakan media LCD untuk memaparkan gambar yang digunakan 

sebagai media puzzle; (c) guru perlu memotivasi siswa dengan mengajak  

bertepuk kompak; (d) guru perlu memberi penghargaan yang mampu 

memotivasi siswa; (e) guru perlu mengadakan tutor sebaya pada tiap 

kelompok agar masing-masing kelompok mampu mengoreksi jawaban 

kelompok lain; (f) guru perlu menggunakan LCD dan power point untuk 

memperjelas   

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran Bahasa 

Indonesia aspek keterampilan membaca. 

Tabel 3.2 Perencanaan Siklus II 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Keterampilan Membaca 

Kompetensi Dasar 7.1 Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf  

melalui membaca intensif.  

Indikator 7.1.1 Mengaitkan topik membaca pemahaman 

dengan diri/keseharian siswa 

7.1.2 Mengkategorikan kalimat utama pada tiap 

paragraf 

7.1.3 Menjelaskan isi terkait topik bacaan 

7.1.4 Menyimpulkan intisari bacaan  

2) Menyiapkan lembar KWL 

3) Menyiapkan media pembelajaran puzzle 
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4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa 

5) Menyiapkan lembar kerja dan alat evaluasi siswa. 

3.2.2.1 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan ini dilakukan dengan menggunakan prosedur 

saintifik (scientific approach) dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal (± 20 menit) 

a) Guru menyiapkan ruangan  

b) Guru membentuk  kelompok 

c) Salam Pembuka. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengawali kegiatan pembelajaran) 

d) Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa 

e) Guru memotivasi siswa dengan mengajak bertepuk kompak 

f) Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan yaitu mengenai 

“Lumba-Lumba” dan tujuan pembelajaran 

2) Kegiatan Inti (± 65 menit) 

a) Guru mengajak siswa mengamati gambar puzzle yang berkaitan dengan 

lumba-lumba pada layar LCD. (mengamati) 

b) Mengajak siswa melakukan permainan menyusun puzzle dengan benar 

terkait topik membaca (menalar, mengamati, mencoba) 

c) Guru menjelaskan aturan permainan puzzle dan aturan untuk mendapat 

reward pada papan reward   
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d) Guru mengajak siswa melakukan brainstorming/menggali pengetahuan 

awal siswa mengenai lumba-lumba.(menalar) 

e) Guru mengajak siswa secara berkelompok mengisi kolom K (Know). 

(menalar) 

f) Guru mendorong siswa untuk bertanya terkait topik yang disampaikan 

terkait gambar puzzle. (menanya) 

g) Tahap yang kedua yaitu What I want to Learn (W), guru menunjukkan 

ketidakkonsistenan dan pertentangan informasi awal yang didapat dari 

pertanyaan yang muncul. 

h) Siswa diajak guru membaca teks “lumba-lumba” (mengamati, menalar) 

i) Langkah ketiga yaitu What I have Learned (L) merupakan tahap setelah 

membaca yang merupakan langkah untuk menemukan informasi terkait 

bacaan. 

j) Guru mengarahkan siswa menulis  daftar pertanyaan yang muncul pada 

kolom L. (menalar) 

k) Siswa didorong membuat pertanyaan sendiri atau memilih pertanyaan 

yang ada. Pertanyaan itu kemudian dijadikan tujuan khusus membaca. 

(menanya) 

l) Guru membimbing siswa menjawab pertanyaan yang muncul dan 

merumuskannya menjadi tujuan membaca. (menalar) 

m) Siswa diminta guru mencatat informasi yang  telah mereka pelajari, 

mengidentifikasi pertanyaan yang tersisa  dan menentukan tujuan 

membaca. (menalar) 
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n) Setiap kelompok melakukan tutor sebaya dan belajar bersama membahas 

materi yang telah dijelaskan oleh guru dengan mengisi kolom KWL. 

(menalar, mencoba) 

o) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. (membuat jejaring) 

p) Guru membimbing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 

dengan baik 

q) Guru melakukan konfirmasi terkait hasil diskusi dan memperjelas materi 

melalui power point 

r) Guru memberi kesempatan siswa bertanya terkait materi. (menanya) 

s) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru. 

3) Kegiatan Akhir (± 20 menit) 

a) Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ rangkuman hasil belajar 

selama sehari. 

b) Guru melakukan konfirmasi melalui kuis 

c) Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang, dan masing-

masing kelompok akan mendapat reward apabila skor memenuhi kriteria 

yang ditentukan.  

d) Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya 

e) Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-

masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran 
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3.2.2.3 Observasi  

1) Mengamati keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran Bahasa 

indonesia aspek keterampilan membaca melalui penerapan strategi KWL 

dengan media puzzle menggunakan lembar pengamatan yang sudah disiapkan 

(dilakukan kolaborator) 

2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia aspek 

keterampilan membaca melalui penerapan penerapan strategi KWL dengan 

media puzzle menggunakan lembar pengamatan yang sudah disiapkan 

(dilakukan kolaborator) 

3.2.2.4 Refleksi 

1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus kedua. 

2) Melakukan telaah dan membuat daftar kekurangan dan kelemahan yang 

muncul pada siklus II, di antaranya(a) kelompok  yang dibuat  guru 

menimbulkan  kekecewaan pada siswa; (b) penggunaan media puzzle belum 

optimal sehingga siswa hanya terfokus pada LCD; (c) motivasi  yang 

diberikan siswa kurang optimal sehingga belum bisa efektif untuk mengatasi 

kegaduhan siswa; (d) presentasi yang dilakukan kelompok masih belum 

maksimal; (e) penghargaan dan kuis yang diberikan guru belum berjalan 

maksimal; (f)  materi yang diberikan guru belum menunjukkan poin-poin 

yang penting. 

3) Merencanakan tindak lanjut dari pelaksanaan siklus II, berupa revisi(a)  guru 

perlu membentuk kelompok  yang dibuat  bersama siswa agar terjadi 

kesepakatan yang baik antar guru dan siswa; (b) guru harus mengoptimalkan 
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penggunaan media puzzle sehingga siswa tidak hanya terfokus pada LCD; (c) 

guru harus memperbaiki teknis reward agar dapat memotivasi siswa tetap 

fokus pada pembelajaran; (d) guru harus memberi arahan yang baik agar 

presentasi yang dilakukan kelompok dapat maksimal; (e) penghargaan dan 

kuis yang diberikan guru harus dibenahi kembali dan dikonsep lebih baik; (f) 

materi yang diberikan guru harus diperbaiki dan diperjelas agar siswa mudah 

paham dan mudah mengingat poin penting. 

3.2.3 Siklus III 

3.2.3.4 Perencanaan 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran Bahasa 

Indonesia aspek keterampilan membaca. 

Tabel 3.3 Perencanaan Siklus III 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Keterampilan Membaca 

Kompetensi Dasar 7.1 menemukan kalimat utama pada tiap paragraf  

melalui membaca intensif.  

Indikator 7.1.1 Mengaitkan topik membaca pemahaman 

dengan diri/keseharian siswa 

7.1.2 Mengkategorikan kalimat utama pada tiap 

paragraf 

7.1.3 Menjelaskan isi terkait topik bacaan 

7.1.4 Menyimpulkan intisari bacaan  

2) Menyiapkan lembar KWL 

3) Menyiapkan media pembelajaran puzzle 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa 
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5) Menyiapkan lembar kerja dan alat evaluasi siswa. 

3.2.3.5 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan ini dilakukan dengan menggunakan prosedur sainti-

fik dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal (± 20 menit) 

a) Salam Pembuka. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengawali kegiatan pembelajaran) 

b) Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa 

c) Memotivasi siswa agar dapat fokus melalui tepuk kompak 

d) Guru membentuk  kelompok dengan melakukan komunikasi  dengan siswa 

e) Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan yaitu mengenai 

“BURUNG CENDRAWASIH” dan tujuan pembelajaran 

2) Kegiatan Inti (± 65 menit) 

a) Guru mengajak siswa melakukan brainstorming/menggali pengetahuan 

awal siswa mengenai burung cendrawasih. (menalar) 

b) Guru mengingatkan aturan permainan puzzle dan aturan untuk mendapat 

reward pada papan reward   

c) Guru mengajak siswa mengamati potongan puzzle yang berkaitan dengan 

burung cendrawasih. (mengamati) 

d) Mengajak siswa melakukan permainan menyusun puzzle dengan benar 

terkait topik membaca (menalar, mengamati, mencoba) 

e) Siswa mengamati gambar puzzle yang telah tersusun terkait dengan burung 

cendrawasih. (mengamati) 
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f) Guru mengajak siswa secara berkelompok mengisi kolom K (Know). 

(menalar) 

g) Guru mendorong siswa untuk bertanya terkait topik yang disampaikan 

terkait gambar puzzle. (menanya) 

h) Guru menambah pengetahuan siswa dengan menayangkan video terkait 

gambar puzzle. 

i) Tahap yang kedua yaitu what i want to learn (w), guru menunjukkan 

ketidakkonsistenan dan pertentangan informasi awal yang didapat dari 

pertanyaan yang muncul. 

j) Siswa diajak guru membaca teks “Cendrawasih Si Burung Surga 

(mengamati, menalar) 

k) Langkah ketiga yaitu what I have learned (l) merupakan tahap setelah 

membaca yang merupakan langkah untuk menemukan informasi terkait 

bacaan. 

l) Guru mengarahkan siswa menulis  daftar pertanyaan yang muncul pada 

kolom L. (menalar) 

m) Siswa didorong membuat pertanyaan sendiri atau memilih pertanyaan 

yang ada. Pertanyaan itu kemudian dijadikan tujuan khusus membaca. 

(menanya) 

n) Guru membimbing siswa menjawab pertanyaan yang muncul dan 

merumuskannya menjadi tujuan membaca. (menalar) 
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o) Siswa diminta guru mencatat informasi yang  telah mereka pelajari, 

mengidentifikasi pertanyaan yang tersisa  dan menentukan tujuan 

membaca. (menalar) 

p) Setiap kelompok melakukan tutor sebaya dan belajar bersama membahas 

materi yang telah dijelaskan oleh guru dengan mengisi kolom KWL. 

(menalar, mencoba) 

q) Setiap kelompok mengkonfirmasi jawaban kelompok lain. 

r) Kelompok mempresentasikan hasil diskusinyadan hasil konfirmasi dari 

kelompok lain. (membuat jejaring) 

s) Guru melakukan konfirmasi terkait hasil diskusi dan memperjelas materi.  

t) Guru memberi kesempatan siswa bertanya terkait materi. (menanya) 

u) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru. 

3) Kegiatan Akhir (± 20 menit) 

a) Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ rangkuman hasil belajar 

selama sehari. 

b) Guru melakukan konfirmasi melalui kuis 

c) Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang, dan masing-

masing kelompok akan mendapat reward apabila skor memenuhi kriteria 

yang ditentukan.  

d) Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya 

e) Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-

masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran 
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3.2.3.6 Observasi 

1) Mengamati keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran Bahasa 

Indonesia aspek keterampilan membaca pemahaman melalui penerapan 

strategi KWL dengan media puzzle menggunakan lembar pengamatan yang 

sudah disiapkan (dilakukan kolaborator) 

2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia aspek 

keterampilan membaca pemahaman melalui penerapan penerapan strategi 

KWL dengan media puzzle menggunakan lembar pengamatan yang sudah 

disiapkan (dilakukan kolaborator) 

3.2.3.4 Refleksi 

Melakukan telaah dan membuat daftar kekurangan dan kelemahan yang 

muncul pada siklus III di antaranya,(a) kurangnya keterampilan guru dalam 

mengelola kelas; (b) guru kurang menggali  pengetahuan siswa terkait berbagai 

topik bacaan; (c) kurangnya motivasi dan kesiapan siswa mengikuti pembelajaran. 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan maka perlu 

dilakukan usaha perbaikan meliputi: di antaranya (a) meningkatkan keterampilan 

guru dalam pengelolaan kelas; (b) menggali  pengetahuan siswa terkait berbagai 

topik bacaan; (c) meningkatkan motivasi dan kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran. 

 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

 Subjek penelitian ialah siswa kelas IV sebanyak 38 siswa, terdiri dari 22 

siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Penelitian tindakan kelas ini dilaksana-
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kan pada kelas IV. Pada pengamatan aktivitas siswa difokuskan pada 19 siswa 

yang dipilih secara heterogen terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 10 siswa 

perempuan yang masing-masing memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. 

 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Purwoyoso 06 Semarang yang berada 

di Jalan Prof  Dr. Hamka 15 Semarang. 

 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut : 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui strategi 

KWL dengan media puzzle. 

2) Aktivitas  siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui strategi KWL 

dengan media puzzle. 

3) Keterampilan membaca pemahaman siswa dalam pembelajaran pembelajaran 

Bahasa Indonesia melalui strategi KWL dengan media puzzle. 

 

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Jenis Data 

3.6.1.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif menurut Sugiyono (2010: 23) data kuantitatif adalah data 

yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif dapat 

disimpulkan sebagai data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data kuantitatif 
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diwujudkan dengan hasil belajar siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 Semarang 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia aspek keterampilan membaca. Hasil belajar 

siswa diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir pertemuan pada 

siklus I, siklus II, dan siklus III. 

3.6.1.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. 

(Sugiyono, 2010: 23) Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan catatan lapangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

aspek keterampilan membaca dengan menerapkan strategi KWL dengan media 

puzzle. 

3.6.2 Sumber Data  

3.6.2.1 Guru  

Sumber data guru berasal dari lembar pengamatan keterampilan guru dan 

wawancara kolaborator selama pembelajaran bahasa Indonesia aspek 

keterampilan membaca menggunakan strategi KWL dengan media puzzle. 

3.6.2.2 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari lembar pengamatan aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesiaaspekketerampilan 

membaca menggunakan strategi KWL dengan media puzzle yang dilakukan secara 

sistematis dari siklus pertama sampai siklus ketiga. 
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3.6.2.3 Catatan Lapangan 

 Catatan lapangan berasal dari catatan selama proses pembelajaran berupa 

data keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

aspek keterampilan membaca melalui lembar pengamatan/observasi. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini mengunakan 

teknik pengumpulan data tes dan nontes. 

3.6.3.1 Tes 

Menurut Arikunto (2010: 193), tes adalah serentetan pertanyaan atau lati-

han serta alat lain digunakan mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan siswa atau kelompok. Sedangkan menurut Poerwanti (2008: 1-5), tes 

adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau  sejumlah pertanyaan yang 

harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan pengua-

saannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan 

pengajaran tertentu. 

Sudijono (2012: 278) menambahkan, tes adalah salah satu teknik statistika 

yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang 

menyatakan bahwa diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random 

dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Pur-

wanto (2013: 63-64) tes didefinisikan sebagai instrumen alat ukur untuk pengum-

pulan data  dimana dalam memberikan  respons atas pertanyaan dalam instrumen, 

peserta didorong untuk menunjukkan penampilan maksimalnya. 
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Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan 

siswa dalam memahami materi (hasil belajar). Materi dalam penelitian ini adalah 

materi membaca pemahaman dengan alat pengumpul data berupa lembar soal. 

3.6.3.2 Nontes 

Teknik nontes adalah suatu alat penilaian yang dipergunakan untuk men-

dapatkaninformasi tertentu tentang keadaan siswa tanpa menggunakan tes. Jawa-

ban yang diberikan oleh siswa tidak bisa dikategorikan sebagai jawaban yang be-

nar atau salah sebagaimana interpretasi jawaban tes (Hamdani, 2011: 316). 

Sedangkan menurut Poerwanti (2008: 3.19) teknik nontes dilakukan tanpa 

mengujiasesmen atau evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik, melainkan 

dengan melakukan observasi atau pengamatan, melakukan wawancara,menyebar 

angket, dan sebagainya. Teknik nontes dapat disimpulkan sebagai alat penilaian 

yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tanpa menguji assesmen, 

melainkan melalui pengamatan, wawancara, dan sebaginya. 

Teknik nontes dalam penelitian ini digunakan sebagai alat penilaian untuk 

mendapat informasi tentang siswa  melalui observasi, wawancara, dokumentasi, 

dan sebagainya. Berikut ini merupakan beberapa teknik nontes yang peneliti gu-

nakan untuk mengumpulkan data/informasi dalam penelitian. 

3.6.3.2.1 Observasi 

Menurut Hamdani (2011: 317) teknik observasi merupakan salah satu 

bentuk teknik nontes yang biasa digunakan untuk menilai sesuatu melalui penga-

matan terhadap objek secara langsung, seksama, dan sistematis. Observasi atau 

pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan menggunakan indra 
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secara langsung. Observasi dilakukan dengan menggunkan pedoman observasi 

yang berisi sejumlah indikator perilaku yang akan diamati (Arikunto, 2010: 139). 

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2010: 199).  

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik observasi 

merupakan salah satu teknik penilaian terhadap suatu objek menggunakan indera 

secara langsung dengan berpedoman pada pedoman observasi yang berisi sejum-

lah indikator. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati atau 

mengobservasi aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa 

indonesia aspek keterampilan membaca dengan strategi KWL media puzzle  

dengan alat pengumpul data berupa lembar pengamatan aktivitas siswa dan 

lembar pengamatan keterampilan guru. 

3.6.3.2.2 Studi Dokumenter/Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen  yang berarti barang-barang  

tertulis. Dalam menggunakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen 

bukan hanya berwujud tulisan saja, tetapi dapat juga berupa benda-benda 

peninggalan (Arikunto, 2010: 201-202).  

Dokumentasi berfungsi untuk memperkuat data observasi dalam pelak-

sanaan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini juga digunakan untuk men-

dapatkan informasi atau data tentang permasalahan yang dialami siswa dalam  
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pembelajaran bahasa Indonesia. Data atau informasi dalam bentuk dokumen ini 

didapatkan dari daftar nilai siswa dan catatan aktivitas siswa oleh guru. 

3.6.3.2.3 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat oleh peneliti atau mitra 

peneliti yang melakukan pengamatan atau observasi terhadap subjek atau objek 

penelitian tindakan kelas (Kunandar, 2013: 197). Catatan lapangan digunakan 

untuk mengungkapkan secara deskriptif kondisi yang terjadi pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Catatan lapangan dalam penelitian ini digunakan 

untuk mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran pembelajaran 

Bahasa Indonesia aspek keterampilan membaca dengan strategi KWL media 

puzzle berlangsung. Hasil dari catatan lapangan ini juga dapat digunakan sebagai 

refleksi untuk menentukan langkah berikutnya dalam pelaksanaan penelitian. 

Sehingga pelaksanaan kegiatan antar siklus dapat dievaluasi dan dapat 

memperjelas hasil penelitian. 

3.6.3.2.4 Wawancara 

Wawancara diartikan sebagai suatu metode atau cara yang digunakan 

untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak 

(Arikunto, 2010: 30). Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responden 

tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Wawancara 

dalam penelitian ini digunakan untuk mencari informasi atau data tentang 

aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran keterampilan membaca 

menggunakan strategi KWL dengan media puzzle. Alat pengumpul data yang 

digunakan berupa daftar pertanyaan wawancara. 
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3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1 Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif.Cara menentukan analis deskriptif 

adalah dengan menghitung mean, median, modus, ketuntasan belajar secara 

individual maupun klasikal, dan ditampilkan dalam bentuk persentase.  

Adapun rumus dan langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif 

adalah sebagai berikut: 

1) Mean 

Me = ∑ fi xi 

      ∑ fi 

Keterangan: 

Me= Mean (rata-rata) 

∑ fi  = Epsilon (Jumlah data/sampel) 

fi xi = produk perkalian frekunsi dengan rata-rata nilai terendah dan tertinggi 

interval (Sugiyono, 2010: 54) 

2) Median 

   
½ N – F

  

Md        =          b+ p f 

Keterangan: 

Md= Median 

b= Batas bawah, dimana median akan terletak 

n = Banyak data/jumlah sampel 
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p = Panjang kelas interval 

F = Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 

f = Frekuensi kelas median (Sugiyono, 2010: 53) 

3) Modus 

Mo = b  +      pb1 

          b1 + b2 

Keterangan: 

Mo= Modus 

b = batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

p =panjang kelas interval 

bi    =frekuensi pada kelas modus-frekuensi interval kelas terdekat sebelumnya 

b2   =frekuensi kelas modus-frekuensi kelas interval berikutnya. (Sugiyono, 

2010:52) 

3) Menghitung  Persentase Ketuntasan Hasil Belajar 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar, peneliti menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

  
∑                             

∑           
       

Keterangan:  

 p = persentase ketuntasan belajar 

 (Aqib, 2014: 41) 
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Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu tuntas dan tidak tuntas dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kriteria Ketuntasan SDN Purwoyoso 06 

 

Kriteria Ketuntasan 

Klasikal 

Kriteria ketuntasan 

Individual 

Kualifikasi 

≥ 75% ≥ 66 Tuntas 

< 75% < 66 Tidak Tuntas 

  

 (SK SDN Purwoyoso 06, Tahun Ajaran 2014/2015) 

3.7.2 Kualitatif 

 Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa, keterampilan 

guru hasil, wawancara dan catatan lapangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

aspek keterampilan membaca melalui penerapan strategi know want learned 

dengan media puzzle dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif 

dipaparkan dalam bentuk kalimat yang dipisah-pisahkanuntuk memperoleh 

sebuah simpulan. 

Adapun data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa dapat 

dianalisis menggunakan tabel kriteria penilaian kualitatif yang diklasifikasikan 

dalam empat kategori. Adapun rumus analisisnya adalah sebagai berikut. 

1) Menentukan skor maksimal (m) dan skor minimal (k). 

2) Menentukan median 

Median = skor maksimal+skor minimal  (Poerwanti, 2008: 6.9) 

           2 
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3) Menentukan jarak interval 

 Jarak interval (i) = skor maksimal+skor minimal  (Widiyoko, 2013: 110) 

         2 

4) Membagi rentang skor menjadi kriteria (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

Tabel 3.5 Kriteria Tingkat Keberhasilan 

 

Interval Nilai Kriteria Tingkatan Keberhasilan 

(k+3(i)) s/d m Sangat Baik Berhasil 

(k+2(i)) s/d (k+3(i)) Baik Berhasil 

(k+i) s/d (k+2(i)) Cukup Tidak Berhasil 

k s/d (k+i) Kurang Tidak Berhasil 

 

(Widiyoko, 2013: 110) 

Berdasarkan rumus tersebut, maka didapat pengelompokan kriteria berikut 

Tabel 3.6 Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru 

 

Kriteria Aktivitas Siswa Kriteria Tingkat 

Keberhasilan 

34 s/d  40 Sangat baik (SB) Berhasil 

26s/d  34 Baik (B) Berhasil 

19s/d  25 Cukup (C) Tidak Berhasil 

10s/d 18 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 

Data di atas diperoleh dari indikator pengamatan terhadap keterampilan 

guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia aspek keterampilan membaca melalui 

penerapan strategi KWL media puzzle. 
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Tabel 3.7 Kriteria Tingkat Keberhasilan Aktivitas Siswa 

 

Kriteria Aktivitas Siswa Kriteria Tingkat 

Keberhasilan 

34 s/d  40 Sangat baik (SB) Berhasil 

26s/d  34 Baik (B) Berhasil 

19s/d  25 Cukup (C) Tidak Berhasil 

10s/d 18 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 

Data di atas diperoleh dari indikator pengamatan terhadap aktivitas siswa 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia aspek keterampilan membaca melalui 

penerapan strategi KWL media puzzle. 

 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penerapan strategi pembelajaran  know want learned (KWL) dengan media 

puzzle akan meningkatkan keterampilan membaca pada siswa kelas IV SDN 

Purwoyoso 06 dengan indikator sebagai berikut: 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia aspek keterampilan 

membaca pemahaman  menggunakan strategi pembelajaran know want 

learned dengan media puzzle meningkat dengan kriteria baik. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia aspek keterampilan 

membaca pemahaman menggunakan strategi pembelajaran know want 

learned dengan media puzzle meningkat dengan kriteria baik. 

3) Sebanyak 75% siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 mengalami ketuntasan 

belajar individual sebesar ≥ 66 dalam Bahasa Indonesia aspek keterampilan 

membaca pemahaman.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1.   SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa 

Indonesia melalui strategi KWL pada siswa kelas IV”  yang telah dilaksanakan 

peneliti di kelas IV SDN Purwoyoso 06 Kota Semarang, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1) Penerapan strategi KWL dengan media puzzle dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran keterampilan membaca pemahaman 

pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06. Pada siklus I keterampilan guru 

memperoleh kriteria cukup,  pada siklus II kriteria baik, dan baik pada siklus 

III, hal ini ditunjukkan dari peningkatan keterampilan guru  pada setiap 

siklusnya yaitu:  (a) membimbing pembentukan kelompok, memperbaiki cara 

penyampaian hasil diskusi, dan meningkatkan partisipasi siswa dalam 

kelompok; (b) pemilihan media yang tepat sesuai dengan tujuan pem-

belajaran dan menarik perhatian siswa; (c) memberikan penghargaan untuk 

kelompok maupun individu yang berpartisipasi aktif dalam kelompok 

ataupun individu. 

2) Penerapan strategi KWL dengan media puzzle dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran keterampilan membaca pemahaman pada siswa 

kelas IV SDN Purwoyoso 06. Kriteria meningkat dari cukup pada siklus I 

baik pada siklus II, dan baik pada siklus III. Hal ini ditunjukkan dengan 
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peningkatan skor aktivitas siswa pada setiap siklusnya yaitu dalam hal 

keaktifan dan kerja sama dalam kelompok, fokus siswa saat guru 

menyampaikan materi, dan antusias siswa dalam mengikuti permainan model 

puzzle. 

3) Keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas IV SDN Purwoyoso 06 

meningkat dengan jumlah rata-rata nilai siswa pada siklus I sebesar 64,01 

dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 57,18%. Pada siklus II 

meningkat menjadi 66,18 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 

63,16 %, dan pada siklus III meningkat lagi menjadi 72,44 dengan persentase 

ketuntasan klasikal sebesar 78,94%. 

5. 2.   SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian peningkatan keterampilan membaca 

pemahaman Bahasa Indonesia melalui strategi KWL dengan media puzzle, maka 

peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut. 

1) Pembelajaran dengan strategi KWL dengan media puzzle diperlukan 

perencanaan yang matang, di antaranya: (a) guru perlu meningkatkan 

kemampuan memotivasi siswa pada pembelajaran agar lebih fokus dan 

semangat melalui media papan  reward; (b) meningkatkan kemampuan 

menjelaskan dan membimbing siswa menggunakan media puzzle; (c)  

mengkondisikan siswa agar tetap fokus melalui  motivasi dan penguatan 

verbal ataupun non verbal berupa reward. Sehingga dengan adanya solusi 

tersebut, dapat mengatasi kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran, di 

antaranya: (a) kurangnya pemberian motivasi pada siswa; (b) kurangnya 
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keterampilan guru dalam menjelaskan dan membimbing siswa  menggunakan 

media puzzle; (c) banyak siswa yang masih berlaku curang dan sulit untuk 

diatur.  

2) Dalam  meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran  strategi KWL 

dengan media puzzle, guru sebaiknya: (a)meningkatkan  motivasi dan minat 

belajar  siswa dengan reward seperti papan reward. (b) memberikan 

tantangan dan kompetisi seperti lomba penyusunan puzzle dan kuis yang 

dapat memperdalam pemahaman siswa; (c) mengarahkan siswa untuk tetap 

fokus pada pembelajaran melalui sistem poin pada papan reward. 

Dengan adanya solusi tersebut, dapat mengatasi kekurangan pada  aktivitas 

siswa, di antaranya: (a) kurangnya motivasi dan minat belajar siswa; (b) 

kurangnya pemahaman siswa terkait tema bacaan; (c) siswa kurang fokus 

pada pembelajaran dan sering gaduh.  

3) Peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa pada pembelajaran 

Bahasa  Indonesia dapat dicapai dengan penerapan strategi  KWL dengan 

media puzzle. Dengan demikian, strategi  KWL  dengan media puzzle dapat 

diterapkan pada Sekolah Dasar di kelas lain yang memiliki permasalahan 

yang sama dengan permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini. 
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INSTRUMEN PENGUMPULAN 

DATA 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Indonesia 

melalui Strategi KWL dengan Media Puzzle 

pada Siswa Kelas IV SDN Purwoyoso 06 

 

No. Variabel 

 

Indikator Sumber 

data 

Alat/instrumen 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman 

melalui Strategi 

KWL dengan 

media puzzle 

1) Melakukan pra kegiatan 

pembelajaran. (1, 7)  

2) Melaksanakan kegiatan 

pendahuluan (1) (1) 

3) Menggali pengetahuan awal 

siswa melalui kegiatan 

brainstorming. (Know) (2, 8) 

(2,3) 

4) Mengarahkan siswa bertanya 

untuk menemukan tujuan 

membaca (Want) (2) (4) 

5) Membimbing siswa menggali 

informasi dari teks (Learned). 

(8, 2) (7) 

6) Membimbing siswa 

menggunakan  media puzzle. (5, 

4) (8) 

7) Membimbing diskusi kelompok 

dalam mengisi lembar KWL 

sesuai topik bacaan yang 

didapatkan. (6) (9) 

8) Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil diskusi. 

(6) (10) 

9) Menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif. (7)  

10) Melakukan refleksi (1) (11) 

1. Guru 

2. Foto 

3. Video 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Dokumentasi 

2. Aktivitas siswa  1) Kesiapan siswa mengikuti 1. Siswa 1. Lembar 

LAMPIRAN 1 
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No. Variabel 

 

Indikator Sumber 

data 

Alat/instrumen 

dalam 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman 

melalui Strategi 

KWL dengan 

media puzzle 

kegiatan pembelajaran. (6,7)  

2) Menyimak  kegiatan 

pendahuluan. (1,3) (1) 

3) Menggali pengetahuan yang  

telah dimiliki terkait topik 

membaca pemahaman 

brainstorming. (Know) (2,3) (3) 

4) Menyusun pertanyaan terkait  

topik membaca untuk 

menemukan tujuan membaca 

(Want) (2) (4)) 

5) Menggali informasi dari teks 

melalui kegiatan membaca 

pemahaman (Learned). (1,4) (7) 

6) Mengikuti aturan permainan  

puzzle .(1,5) (8) 

7) Aktif dalam mengikuti diskusi 

kelompok  (2,5,7) (9) 

8) Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. (2) (10) 

9) Menjaga iklim pembelajaran   

yang kondusif. (7)  

10) Melakukan refleksi bersama 

guru (1,3) (11) 

2. Foto 

3. Video 

observasi 

2. Catatan 

lapangan  

3. Dokumentasi 

3. Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman 

melalui Strategi 

KWL dengan 

media puzzle 

1. Mengaitkan topik membaca 

pemahaman dengan 

diri/keseharian siswa 

2. Mengidentifikasi kalimat utama 

pada tiap paragraf 

3. Menelaah isi terkait topik 

bacaan 

4. Menyimpulkan intisari bacaan 

1. Siswa 

 

1. Lembar soal 

evaluasi  

2. Daftar nilai 

siswa 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pertemuan…………Siklus………….. 

 

Nama Pengamat : ..................................... 

Nama SD  : SDN Purwoyoso 06 

Kelas/Semester : IV/ 2  

Materi   : ......................................    

Hari/Tanggal  :....................................... 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Lakukan penilaian dengan mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom nampak sesuai deskriptor yang 

muncul! 

d. Skor penilaian : 

Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak  

Skor 2 jika 2 deskriptor yang tampak  

Skor 3 jika 3 deskriptor yang tampak  

Skor 4 jika 4 deskriptor yang tampak  

 (Arikunto, 2010:285) 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

1. Melaksanakan pra-

pembelajaran 

1. menyiapkan ruang 

2. menyiapkan sumber dan 

alat belajar 

3. menyiapkan media puzzle 

4. mengkondisikan siswa 

secara fisik dan psikis 
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No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

2.  Melaksanakan 

kegiatan 

pendahuluan  

1. melakukan apersepsi  

2. memberikan motivasi 

3. menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

4. memberi gambaran 

tentang strategi yang akan 

digunakan (KWL) 

      

3. Menggali 

pengetahuan awal 

siswa melalui 

kegiatan 

brainstorming 

(Know). 

1. menggunakan media yang 

menjadi sarana pengantar 

brainstorming 

2. menggali pengetahuan 

awal siswa melalui 

kegiatan bertanya 

3. mendorong siswa untuk 

memunculkan gagasan 

4. memberi contoh cara 

penulisan kolom k 

(informasi awal) 

      

4. Mengarahkan siswa 

bertanya untuk 

menemukan tujuan  

membaca (Want) 

1. mendorong siswa untuk 

bertanya terkait topik 

2. menunjukkan 

ketidakkonsistenan dan 

pertentangan informasi 

awal. 

3. mengarahkan siswa 

menulis  daftar pertanyaan 

yang muncul 

4. mengarahkan siswa 

memilih pertanyaan untuk 

dijadikan tujuan membaca 

      

5 Membimbing siswa 

menggali informasi 

dari teks (Learned) 

1. membimbing siswa 

mencatat informasi yang 

telah dipelajari 

2. menunjukkancara 
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No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

menuliskan informasi 

pada kolom  l 

3. membimbing siswa 

mengidentifikasi 

pertanyaan dan 

jawabannya 

4. membimbing siswa 

menemukan kesimpulan  

6. Membimbing siswa 

menggunakan 

media puzzle 

1. menjelaskan tujuan 

penggunaan media sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

2. menjelaskan cara 

menggunakan puzzle 

3. menjelaskan aturan 

permainan puzzle 

4. memberi kesempatan 

siswa bertanya mengenai 

penggunaan media yang 

belum jelas 

      

7.  Membimbing 

diskusi kelompok 

dalam mengisi 

lembar KWL sesuai 

topik bacaan yang 

didapatkan 

1. memberikan panduan 

dalam kegiatan diskusi 

2. memfasiitasi kebutuhan 

siswa dalam proses 

diskusi 

3. membantu kelompok yang 

kesulitan 

4. mendorong kerja sama 

antar siswa 

      

8.  Membimbing siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

1. memberi petunjuk cara 

menyampaikan hasil 

diskusi 

2. menentukan kelompok 

yang maju presentasi 
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No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

3. memberi kesempatan 

bertanya pada kelompok 

yang tidak maju 

4. membuat kesimpulan 

hasil diskusi 

9. Mengelola kelas 

dengan baik 

1. menciptakan suasana 

kelas yang bersih dan 

nyaman 

2. menciptakan suasana 

pembelajaran yang 

menyenangkan 

3. menciptakan kondisi 

belajar yang multi arah 

(guru-siswa, siswa-guru) 

4. memberi teguran pada 

siswa yang mengganggu 

pelajaran 

      

10.  Melakukan refleksi 1. menyimpulkan materi 

2. menanyakan kesulitan 

pada siswa 

3. memberikan evaluasi 

4. memberikan tindak lanjut 

      

Jumlah Skor  

 

Kriteria Penilaian: 

Skor minimal (k)  : 10 x 1 = 10 

Skor maksimal (m)  : 10 x 4 = 40 

Median = 40+10 = 25 

         2 

Jarak interval (i) = 40-10 = 7,5 

   4 
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Kriteria Keterampilan Guru Tingkat 

Keberhasilan 

34 s/d  40 Berhasil 

26 s/d  34 Berhasil 

19 s/d  25 Tidak Berhasil 

10 s/d 18 Tidak Berhasil 

 

Semarang,                      2015 

 

Observer  

     

   

(………………………) 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA ASPEK 

KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN 

STRATEGI KNOW WANT LEARNED MEDIA PUZZLE 

Siklus…. 

 

Nama Siswa  : 

Satuan pendidikan : SDN Purwoyoso 06 

Kelas/Semester  : IV/ 2 

Materi   : 

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk   : 

a. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran! 

b. Lakukan penilaian dengan mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom nampak sesuai deskriptor yang 

muncul! 

d. Skor penilaian : 

Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak  

Skor 2 jika 2 deskriptor yang tampak  

Skor 3 jika 3 deskriptor yang tampak  

Skor 4 jika 4 deskriptor yang tampak  

 (Arikunto, 2010:285) 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

1. Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

1. masuk ruang kelas tepat 

waktu 

2. duduk di tempat duduk 

masing-masing dengan 

tenang dan rapi. 

3. menyiapkan buku dan 

alat tulis  
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No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

4. sikap siap mengikuti 

pelajaran 

2.  Menyimak kegiatan 

pendahuluan  

1. mengamati media yang 

dipaparkan guru  

2. menyimak materi 

pelajaran yang 

disampaikan guru 

dengan seksama. 

3. memberikan contoh 

mengenai materi yang 

sedang dipelajari dan 

dikaitkan dalam 

kehidupan nyata/sehari-

hari 

4. mencatat materi 

pelajaran dengan 

sistematis dan rapi 

      

3. Menggali 

pengetahuan yang 

telah dimiliki terkait 

topik membaca 

pemehaman 

(brainstorming) 

pada kolom(Know). 

1. mengamati media yang 

menjadi sarana pengantar 

brainstorming 

2. merespon pertanyaan-

pertanyaan yang 

diberikan guru 

3. menyampaikan  gagasan 

terkait topic 

4. menghargai pendapat 

orang lain  

      

4. Menyusun 

pertanyaan terkait 

topik membaca 

untuk menemukan 

tujuan  membaca 

(Want) 

1. bertanya terkait topik 

2. memikirkan 

pertentangan informasi 

awal yang dihadirkan 

guru 

3. menulis  daftar 

pertanyaan yang muncul 
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No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

pada kolom KWL 

4. memilih pertanyaan 

untuk dijadikan tujuan 

membaca 

5. Menggali informasi 

dari teks. (Learned) 

1. mencatat informasi yang 

telah dipelajari 

2. menuliskan informasi 

yang didapat pada 

kolom L 

3. mengidentifikasi 

pertanyaan dan jawaban 

pada teks 

4. menemukan kesimpulan  

      

6. Mengikuti aturan 

permainan puzzle 

1. mengikuti aturan 

permainan puzzle 

2. berlomba untuk 

memenangkan 

permainan 

3. bekerja sama dalam 

permainan 

4. mengikuti permainan 

dengan sportif 

      

7.  Aktif dalam diskusi 

kelompok 

1. bekerja sama dengan 

teman sekelompok 

2. mengungkapkan 

pendapat dalam diskusi 

3. menerima tanggung 

jawab sesuai bagian 

tugas dalam kelompok 

4. menghargai kesepakatan 

kelompok 

      

8.  Mempresentasikan 

hasil diskusi 

1. mempersiapkan diri 

menyampaikkan hasil 
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No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

kelompok diskusi 

2. membacakan hasil 

diskusi 

3. menyampaikan hasil 

diskusi dengan jelas 

4. menerima pendapat dan 

saran dari kelompok lain 

9. Menjaga iklim 

pembelajaran yang 

kondusif 

1. menjaga suasana kelas 

yang bersih dan nyaman 

2. menjaga suasana 

pembelajaran yang 

menyenangkan 

3. melakukan interaksi 

dengan guru 

4. menjaga kondisi kelas 

tetap tenang 

      

10.  Melakukan refleksi 

bersama  guru 

1. menyimpulkan hasil 

pembelajaran bersama 

guru 

2. menyampaikan kesan 

dalam pembelajaran 

3. mengerjakan evaluasi 

4. menanyakan kesulitan 

pada guru 

      

Jumlah Skor  

 

Kriteria Penilaian: 

Skor minimal (k)  : 10 x 1 = 10 

Skor maksimal (m)  : 10 x 4 = 40 

Median = 40+10 = 25 

         2 

Jarak interval (i) = 40-10 = 7,5 

   4 
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Kriteria Aktivitas Siswa Tingkat 

Keberhasilan 

34 s/d  40 Berhasil 

26 s/d  34 Berhasil 

19 s/d  25 Tidak Berhasil 

10 s/d 18 Tidak Berhasil 

 

Semarang,                      2014 

 

Observer  

     

   

(………………………) 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran Keterampilan Membaca Pemahaman  Menggunakan 

Strategi Know Want Learned Media Puzzle 

di SDN Purwoyoso 06 

 

Siklus……. 

Ruang Kelas : IV  

Nama Guru : ………………………………… 

Hari/Tanggal : ………………………………… 

Pukul  : ………………………………… 

Catatan keadaan lapangan pada saat pembelajaran berlangsung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, …………...........2015 

   Observer, 

 

 ……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK GURU 

Selama Pembelajaran Keterampilan Membaca Pemahaman  Menggunakan 

Strategi Know Want Learned Media Puzzle 

di SDN Purwoyoso 06 

 

Nama SD  : SDN Purwoyoso 06 

Hari/Tanggal  : …………………… 

Kelas/Semester : IV/ 2  

Materi   : Menemukan Kalimat Utama 

Petunjuk: Jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan! 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah proses pembelajaran bahasa 

Indonesia  menggunakan strategi Know Want Learned dengan 

pemanfaatan media puzzle yang tadi telah saya lakukan? 

Jawab:…………………………………………………………………...

………………………………………………………………….............. 

2. Apakah menurut Bapak/Ibu pembelajaran yang telah saya lakukan, 

yaitu dengan strategi Know Want Learned sudah sesuai dengan 

langkah-langkahnya? 

Jawab:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………...... 

3. Apakah kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan tadi? 

Jawab:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

4. Apakah kelebihan dari pembelajaran yang saya lakukan tadi? 

Jawab:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

5. Apakah ada perbedaan antara pembelajarn yang saya lakukan tadi 

dengan pembelajaran sebelumnya? 

Jawab:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 
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LAMPIRAN II 
INSTRUMEN PERANGKAT 

PEMBELAJARAN 

 
1. Perangkat pembelajaran siklus I 

2. Perangkat pembelajaran siklus II 

3. Perangkat pembelejaran siklus III 
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PERANGKAT PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

SDN PURWOYOSO 06 

SIKLUS 1 

 

Terdiri dari: 

1. Penggalan Silabus 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3. Materi Ajar 

4. LKS 

5. Media Pembelajaran 

6. Kisi-kisi Evaluasi 

7. Soal Evaluasi 

8. Kunci Jawaban 

9. Pedoman Penilaian 

10. Sintaks 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015
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PENGGALAN SILABUS 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Kelas/Semester  : IV/2 (genap) 

Mata pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Pertemuan ke-   : 1 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit  

Standar Kompetensi  : Membaca 

  7.Memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring, dan membaca pantun 

Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Materi Pokok Media Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber belajar 

1.1 Menemukan 

kalimat utama 

pada tiap 

paragraf  

melalui 

membaca 

intensif 

 

 

1.1.1 Mengaitkan 

topik 

membaca 

pemahaman 

dengan   

diri/keseharia

n siswa 

1.1.2 Mengkategori

kan kalimat 

1. Menggali pengetahuan 

awal siswa melalui 

kegiatan brainstor-

ming (Know) melalui 

media puzzle 

2. Mengarah-kan siswa 

bertanya untuk mene-

mukan tujuan  

membaca (Want) 

1. Menemukan 

kalimat utama 

pada tiap 

paragraf 

2. Menelaah isi 

teks  

1. Puzzle 1. Penilaian 

proses 

2. Penilaian 

keterampil

an 

memba-ca 

pemaha-

man 

2 x 35 

menit 

1. Depdiknas. 2006. 

Standar Isi untuk 

Satuan Pendi-dikan 

Dasar dan 

Menengah. Jakarta; 

Departemen  

Pendidikan Nasional 

2. Buku BSE 

3. Buku Tanya Kenapa  
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utama pada 

tiap paragraf 

1.1.3 Menjelaskan 

isi terkait 

topik bacaan 

1.1.4 Menyimpul-

kan intisari 

bacaan 

 

 

3. Membimbing siswa 

menggali informasi dari 

teks (Learned) 

4. Membim-bing siswa 

mengguna-kan media 

puzzle 

5. Membim-bing diskusi 

kelompok dalam me-

ngisi lembar KWL 

sesuai topik bacaan 

yang dida-patkan 

6. Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

karya Abdul Syukur 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan :  SDN Purwoyoso 06 

Kelas/Semester :  IV/2 (genap) 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Pertemuan ke- : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

Bahasa Indonesia 

Membaca 

7. Memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring, dan 

membaca pantun 

II. Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

7.1 Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf  melalui membaca intensif 

III. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Bahasa Indonesia 

Membaca 

7.1.1 Mengaitkan topik membaca pemahaman dengan   diri/keseharian siswa 

7.1.2 Mengkategorikan kalimat utama pada tiap paragraf 

7.1.3 Menjelaskan isi terkait topik bacaan 

7.1.4 Menyimpulkan intisari bacaan 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan media puzzle siswa dapat menggali pengetahuan  

terkait topik membaca dengan baik. 

2. Dengan berdiskusi siswa dapat menemukan kalimat utama teks pada tiap 

paragraf 

3. Dengan mengamati paragraf siswa dapat menelaah isi teks dengan benar. 

4. Dengan berdiskusi siswa dapat menyimpulkan intisari bacaan dengan baik. 
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Karakter yang diharapkan: 

1. Kerja sama 

2. Rasa Ingin Tahu 

3. Percaya Diri 

4. Bertanggung jawab  

V. Materi Ajar 

1. Menemukan kalimat utama 

2. Menelaah isi teks 

VI. Model, Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Know Want  Learned 

2. Metode  : tanya jawab, diskusi, penugasan, ceramah 

3. Pendekatan  : Saintifik 

VII. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Salam Pembuka. Mengajak semua siswa berdoa menurut 

agama dan keyakinan masing-masing (untuk mengawali 

kegiatan pembelajaran) 

2. Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa 

3. Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan yaitu 

mengenai “BUNGA” dan tujuan pembelajaran 

10 menit 

Inti 1. Guru mengajak siswa mengamati gambar puzzle yang 

berkaitan dengan bunga. (mengamati) 

2. Mengajak siswa menyusun susunan puzzle dengan benar 

terkait topik membaca (menalar) 

3. Guru mengajak siswa melakukan brainstorming/menggali 

pengetahuan awal siswa mengenai bunga. 

4. Guru menuliskan tanggapan siswa di papan tulis dan 

memasukkannya pada kolom K (Know).  

5. Guru mendorong siswa untuk bertanya terkait topik yang 

disampaikan terkait puzzle 

40 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

6. Tahap yang kedua yaitu What I want to Learn (W), guru 

menunjukkan ketidakkonsistenan dan pertentangan 

informasi awal yang didapat dari pertanyaan yang muncul 

7. Guru mengarahkan siswa menulis  daftar pertanyaan yang 

muncul 

8. Siswa didorong membuat pertanyaan sendiri atau memilih 

pertanyaan yang ada. Pertanyaan itu kemudian dijadikan 

tujuan khusus membaca. (menanya) 

9. Guru membimbing siswa menjawab pertanyaan yang 

muncul dan merumuskannya menjadi tujuan membaca. 

(menalar) 

10. Guru membentuk kelompok diskusi secara heterogen 

yang masing-masing kelompok terdiri atas 5 anggota. 

(membentuk jejaring) 

11. Masing-masing kelompok diberi media puzzle dan teks 

yang berkaitan dengan puzzle. (mencoba) 

12. Guru memberi games pada kelompok yang 

menyelesaikan puzzle tercepat akan mendapat 

reward.(mencoba) 

13. Siswa diajak guru membaca teks “Bunga” 

14. Langkah ketiga yaitu What I have Learned (L) merupakan 

tahap setelah membaca yang merupakan langkah untuk 

menemukan informasi terkait bacaan. 

15. Siswa diminta guru mencatat informasi yang  telah 

mereka pelajari, mengidentifikasi pertanyaan yang tersisa  

dan menentukan tujuan membaca. (menalar) 

16. Guru mengisi kolom L pada papan tulis sesuai jawaban 

siswa. (menalar) 

17. Setiap kelompok melakukan tutor sebaya dan belajar 

bersama membahas materi yang telah dijelaskan oleh 

guru dengan mengisi kolom KWL. (menalar, mencoba) 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

18. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 

(membuat jejaring) 

19. Guru menjelaskan materi terkait kalimat utama 

20. Guru melakukan konfirmasi terkait hasil diskusi.  

21. Guru memberi kesempatan siswa bertanya terkait materi.  

Penutup 1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ rangkuman 

hasil belajar selama sehari. 

2. Mengerjakan soal evaluasi 

3. Guru kemudian mengumumkan kelompok yang 

menang, dan masing-masing kelompok akan mendapat 

reward apabila skor memenuhi kriteria yang ditentukan. 

4. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan selanjutnya 

5. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan 

keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran 

10 menit 

 

VIII. Sumber dan Media Belajar 

a. Sumber Belajar:  

1. Depdiknas.2006.Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah.Jakarta: Departemen  Pendidikan Nasional 

2. Syukur, Abdul. 2011. Tanya Kenapa. Jogjakarta : Diva Press  

3. Warsidi, Edi dan Farika. 2008. Bahasa Indonesia Membuat Cerdas. 

Jakarta  : Depdiknas 

4. Dalman. 2013. Keterampilan Membaca. Jakarta : Raja Grafindo 

Persada.  

5. Stone, Randi. 2013. Cara-cara Terbaik untuk Mengajar READING. 

Jakarta : PT. Indeks. 

6. Tarigan, Henry Guntur. 2008. Membaca  Sebagai Suatu 

Keterampilan Berbahasa. Bandung : PT Angkasa. 

7. Standar Isi dan Silabus 



213 
 

 
 

b. Media 

1. Puzzle dan teks deskriptif 

IX. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : apersepsi 

b. Tes proses  : diskusi, unjuk kerja 

c. Tes akhir  : kegiatan akhir  

2. Jenis tes   : tes tertulis 

3. Bentuk tes   : Pilihan ganda dan uraian 

4. Instrumen tes  : terlampir 

 

Semarang, 9 Juli 2015 

5.     

Guru Kelas IV, 

 

 

Dwi Sri Hartini, S.Pd, M.Pd  

NIP 196408222006042004   

    

Peneliti, 

 

 

Hamilatur Rizqiyah 

NIM 1401411021 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

Sunarti, S.Pd 

NIP 196003261979112003 

6.  
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Materi Ajar 

1. Pengertian Paragraf 

 Paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan 

antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Paragraf juga disebut sebagai 

karangan singkat, karena dalam bentuk inilah penulis menuangkan ide atau 

pikirannya sehingga membentuk suatu topik atau tema pembicaraan. Dalam 1 

paragraf terdapat beberapa bentuk kalimat, kalimat-kalimat itu ialah kalimat 

pengenal, kalimat utama (kalimat topik), kalimat penjelas, dan kalimat penutup. 

Kalimat-kalimat ini terangkai menjadi satu kesatuan yang dapat membentuk suatu 

gagasan. Panjang pendeknya suatu paragraf dapat menjadi penentu seberapa 

banyak ide pokok paragraf yang dapat diungkapkan. 

2. Unsur-Unsur Paragraf 

a. Ide Pokok 

 Ide pokok adalah hal yang dibahas dalam suatu paragraf atau pikiran yang 

menjiwai seluruh isi paragraf. Umumnya ide pokok tersurat dalam paragraf, tapi 

tak jarang pula dalam bentuk tersirat. Biasanya ide pokok tersurat pada bagian 

awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Kuncinya adalah hal yang dibahas atau 

dijelaskan dalam paragraf itu. 

Cara menemukan ide pokok dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 

"apakah yang diungkapkan dalam paragraf ini?". 

b. Kalimat Utama 

 Kalimat utama ialah tempat dimana dituangkannya ide pokok suatu 

paragraf. Berdasarkan letaknya, kalimat utama terletak di awal paragraf 

(deduktif), akhir paragraf (induktif), atau di awal dan akhir paragraf (deduktif-

induktif). Selain itu ada juga paragraf yang tidak memuat kalimat utama tapi 

hanya mempunyai ide pokok, yaitu paragraf yang ide pokoknya tersirat dalam 

seluruh paragraf. 

Cara menemukan kalimat utama cukup mudah dengan mengetahui ciri-

cirinya yaitu terletak di awal pada umumnya pernyataan bersifat umum, 

pernyataan yang masih perlu pengembangan, rincian, dan penjelasan lebih lanjut. 
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Jika kalimat utama berbentuk kalimat majemuk bertingkat, maka ide pokoknya 

terletak pada induk kalimat. 

c. Kalimat Penjelas 

Kalimat Penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. 

Kalimat ini harus memiliki kesatuan yang padu, yakni semua kalimat tersebut 

membentuk sebuah paragraf menyatakan suatu ide pokok tertentu. Kalimat 

penjelas juga harus koheren, yakni memiliki hubungan dengan kalimat lain 

sehingga membina keutuhan paragraf. 

3. Jenis Paragraf Berdasarkan Letak Kalimat Utama 

a. Paragraf Deduktif 

 Paragraf Deduktif  adalah Paragraf yang diawali dengan hal-hal yang 

bersifat umum dan diperjelas dengan hal-hal yang bersifat  khusus. Pada paragraf 

deduktif kalimat utamanya berada di awal paragraf. 

Contoh : 

Pada masa sekarang ini banyak rumah sakit dibangun, baik itu 

rumah sakit negeri maupun swasta. Semarak berdirinya rumah sakit 

tersebut diperkirakan karena adanya izin pendirian rumah sakit yang relatif 

mudah. Rumah sakit negeri di daerah tertinggal mempunyai jumlah yang 

jauh lebih banyak dibandingkan swasta. Hal tersebut dapat dinalar karena 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya faktor finansial, sosial, 

asal-muasal adanya dokter, dan masih banyak lagi. 

b. Paragraf Induktif 

 Paragraf Induktif  adalah paragraf yang dikembangkan mulai dengan hal-

hal yang khusus  ke hal-hal yang umum. Paragraf induktif kalimat utamanya 

berada di akhir paragraf. 

Contoh : 

Di sebagian besar daerah pedesaan secara menyebar didirikan 

tempat pendidikan yang berupa sekolah dasar. Meningkat, di kota 

kecamatan, pemerintah mengusahakan berdirinya sekolah menengah 

tingkat pertama atau bahkan sebagian berdiri pula sekolah menengah atas. 

Pada tingkat kabupaten, terutama kabupaten yang sudah maju, 
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bermunculan perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Selain tempat 

pendidikan formal yang sudah disebutkan itu, menjamur pula tempat 

pendidikan nonformal, misalnya: tempat pelatihan komputer, kursus 

menyablon, kursus memasak, potong rambut, bengkel mobil, pertanian, 

dan kerajinan. Jadi, anak sekarang seharusnya tidak mengalami kesulitan 

lagi memilih tempat pendidikan di negeri ini. Anak tinggal menentukan 

tempat berpendidikan dengan menyesuaikan kesenangan dan 

kemampuannya. 

c. Paragraf Campuran 

 Paragraf Campuran adalah Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan 

persoalan pokok atau kalimat pokok kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas 

dan diakhiri dengan kalimat pokok. merupakan paragraf yang dikembangkan 

dengan meletakan kalimat utama pada awal dan akhir paragraf berupa paragraf 

deduktif - induktif (campuran). 

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. 

d. 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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e. Paragraf Ineratif 

Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-

tengah bagian paragraf (di antara awal dan akhir paragraf) 

Contoh : 

Seminggu menjelang hari raya Idul Fitri, kebutuhan masyarakat 

semakin meningkat. Mulai dari harga makanan pokok hingga sandang. 

Masyarakat khawatir jika tidak mempersiapkan kebutuhan hari raya dari 

sekarang, stok kebutuhan menjelang hari raya semakin sedikit. Seiring 

meningkatnya kebutuhan orang banyak, rupanya kekhawatiran masyarakat 

tersebut dimanfaatkan oleh para pedagang untuk meningkatkan harga 

kebutuhan pokok. Karena perbuatan pedagang yang seperti ini, terpaksa 

masyarakat harus membeli dengan harga tinggi. 

 

MEDIA PUZZLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 
 

 
 

 

Lembar Kerja Siswa 1  (LKS) 

Siklus 1 

 

 

 

 

 

 

 

A. Langkah-langkah Kerja 

1. Susunanlah puzzle sesuai instruksi gurumu 

2. Isilah kolom KWL yang disediakan 

3. Bacalah artikel dan jawab pertanyaan yang disediakan 

1. Isilah kolom KWL di bawah ini! (Tema : Bunga) 

1. K (Apa yang diketahui) W (Apa yang ingin 

diketahui) 

L  (Apa yang dipelajari dan 

masih ingin diketahui) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Anggota Kelompok : 1. 

         2. 

         3.  

         4. 

         5. 
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Bagian-bagian Bunga dan Manfaatnya 

  

Dia memiliki bau yang khas dan memiliki berbagai warna yang indah. Dia 

banyak dijumpai di taman, teras rumah, kebun, dan banyak tempat lainnya. 

Serangga-serangga sangat suka mendekat kepadanya. Dia adalah cikal bakal 

terciptanya buah. Apakah itu? Dia yang memiliki bau yang khas, disukai 

serangga, dan merupakan cikal bakal buah itu adalah bunga. 

Bunga terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi berbeda seperti 

tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, putik, dan dasar tangkai bunga. Bagian 

yang pertama adalah tangkai bunga yang merupakan bagian yang berada pada 

bagian bawah bunga. Sedangkan kelopak bunga merupakan bagian yang 

melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Benang sari dengan serbuk sari 

sebagai alat kelamin jantan. Putik terdapat di bagian tengah-tengah bunga. Putik 

berfungsi sebagai alat kelamin betina. Mahkota bunga sering disebut perhiasan 

bunga yang berfungsi memikat serangga agar hinggap pada bunga. Bagian bunga 

yang terakhir adalah dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. 

 Bunga-bunga juga mengeluarkan baunya yang khas untuk memancing 

serangga agar mau hinggap. Misalnya, bunga wangi mawar akan memancing 

kupu-kupu,  bau busuk raflessia  untuk memancing lalat. Ketika serangga hinggap 

ke bunga, serbuk sari di bunga tersebut akan menempel di tubuh serangga yang 

kemudian dibawa oleh serangga ke bunga yang lain hingga jatuh ke putik bunga. 

Serbuksari yang jatuh ke putik bunga lain akan menghasilkan biji yang nantinya 

menjadi bakal buah berisi benih agar tanaman bisa terus berkembang biak.  

 Menurut penelitian para ilmuan, sumber bau bunga berasal dari benang 

sari dan helai mahkota bunga yang disebut volatil. Di dalam benang sari dan helai 

mahkota bunga tersebut, terdapat dinding sel yang menghasilkan zat volatil. Zat 

inilah yang menghasilkan bau harum dan busuk. Zat ini berfungsi sebagai 

pembuat parfum.  
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Satuan Pendidikan : SDN Purwoyoso 06 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Pertemuan ke-  : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi :  Membaca 

7.Memahami teks melalui membaca intensif, membaca 

nyaring, dan membaca pantun 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok Indikator Ranah 

Kognitif 

Penilaian No 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Bahasa 

Indonesia 

7.1 Menemu-

kan 

kalimat 

utama pada 

tiap 

paragraf  

melalui 

membaca 

intensif 

 

1. Memahami 

isi teks  

2. Menemukan 

kalimat utama 

7.1.1 Mengaitkan 

topik membaca 

pemahaman dengan   

diri/keseharian siswa 

C3 Tes 

Tertulis 

Uraian 2 

7.1.2 Mengkatego

-rikan kalimat utama 

pada tiap paragraf 

 

C2 Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

6, 7, 

8 

7.1.3 Menjelaskan 

isi terkait topik 

bacaan 

C2 Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

Uraian 

3, 4, 

5,9 

3,  4, 

5 

7.1.4 Menyimpul-

kan intisari bacaan 

C2 Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

Uraian 

1, 2, 

10 

1 
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SOAL EVALUASI 

 

 

 

 

 

 

 

A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf 

a, b, c, atau d! 

1. Gagasan utama teks tersebut adalah… 

a. bagian-bagian bunga dan manfaatnya  

b. bagian bunga dan warnanya 

c. manfaat bunga dan kegunaanya 

d. bagian tubuh bunga 

2. Paragraf kedua menjelaskan tentang…. 

a. fungsi warna bunga  c. fungsi kelopak bunga 

b. fungsi bau bunga  d. fungsi bagian-bagian bunga 

3. Alasan bunga berbau harum ataupun busuk adalah.... 

a. memiliki zat volatil  c. memiliki zat wangi 

b. memiliki zat volinol  d. memiliki zat busuk 

4. Berikut ini yang merupakan proses terjadinya penyerbukan adalah serangga menempel 

pada bunga dan membawa.... 

a. mahkota ke bunga lain 

b. putik ke bunga lain 

c. serbuk sari ke putik 

d. serbuk sari ke tangkai 

5. Sumber wangi bunga berasal dari.... 

a. tangkai bunga   c. benang sari dan helai mahkota bunga 

b. serbuk sari   d. putik dan benang sari 

6. Kalimat utama pada paragraf pertama teks terletak pada kalimat ke.... 

a. 6    c.  4 

b. 5    d. 1 

Nama  : 

Kelas  : 

No Presensi  : 
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7. Kalimat penjelas pada paragraf ketiga terletak pada kalimat ke.... 

a. 1,2,3   c. 1,3,4 

b. 2,3,4   d. 2,3,1 

8. Kalimat utama pada paragraf kedua yang terletak diawal paragraf disebut.... 

a. induktif  c. deskriptif 

b. ineratif  d. deduktif 

9. Perhiasan pada bunga yang berfungsi memikat serangga adalah.... 

a. putik   c. benang sari 

b. mahkota  d. tangkai 

10.   Intisari dari paragraf kelima adalah sumber bau bunga berasal dari.... 

a. volatil 

b. serbuk sari 

c. serbuk sari 

d. kepala putik 

B. Jawablah  titik-titik di bawah ini dengan kalimat yang jelas! 

1. Dari teks yang baru saja saya baca, dapat saya simpulkan 

 

 

 

 

 

 

2. Kaitkan isi teks dengan kehidupan mu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunga memiliki berbagai ................................. Bunga terdiri atas 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

...................................................................................................... 

Dari bacaan yang telah saya baca, saya dapat menyadari akan 

manfaat............... Mengingat berbagai manfaat yang dimilikinya, kita 

seharusnya menjaga ......................................................... dengan cara 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
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3. Mengapa bunga berbau harum atupun busuk? Jelaskan! 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

4. Bagaimana bunga menarik perhatian serangga? 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

5. Jelaskan proses terjadinya penyerbukan pada bunga! 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
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KUNCI JAWABAN 

A. Pilihan Ganda 

1. A 

2. D 

3. A 

4. C 

5. C 

6. B 

7. B 

8. D 

9. B 

10. A 

B. Uraian 

1. Bunga memiliki beberapa bagian. Bagian-bagian bunga tersebut terdiri dari 

mahkota, kepala putik, benang sari, batang, tangkai dan lain-lain. Masing-

masing bagian memiliki fungsi yang berbeda 

2. Dari bacaan yang telah saya baca, saya dapat menyadari akan bagian-bagian 

bunga dan fungsinya. Mengingat berbagai manfaat yang dimilikinya, kita 

seharusnya menjaga kelestarian bunga dengan cara merawat dan 

menyiraminya. 

3. Karena bunga memiliki zat yang khas yang disebut volatil yang dapat 

menghasilkan bau harum ataupun busuk. 

4. Bunga menarik perhatian serangga dengan mengeluarkan baunya yang khas. 

5. Proses penyerbukan pada bunga terjadi  melalui serangga yang hinggap ke 

bunga. Serbuk sari di bunga tersebut akan menempel di tubuh serangga yang 

kemudian dibawa oleh serangga ke bunga yang lain hingga jatuh ke putik 

bunga. Serbuksari yang jatuh ke putik bunga lain akan menghasilkan biji 

yang nantinya menjadi bakal buah berisi benih agar tanaman bisa terus 

berkembang biak. 
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Pedoman Penilaian 

 

1. Penilaian Hasil Evaluasi (Kognitif) 

No. Bentuk soal 
Jumlah 

soal 
Nomor Butir Soal Bobot Jumlah 

1. Pilihan 

Ganda 
5 1-10 1 10 

2. Uraian 5 1-5 

 

2 

 

 

10 

 

Skor maksimal 20 

 

Nilai = 
              

             
 x 100 

SINTAKS PEMBELAJARAN 

 

Langkah 

Pendekatan 

Saintifik* 

Langkah Model  

KWL** 

Langkah Media  

Puzzle*** 

Langkah-langkah pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik, strategi 

KWL  dengan media Puzzle 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

2. Mengamati 

Kegiatan  

mengamati ini 

dilakukan dengan 

cara mengajak 

peserta didik untuk 

melakukan 

observasi. Metode 

mengamati ini akan 

menciptakan proses 

pembelajaran yang 

memiliki 

kebermaknaan 

Know (K) 

dilakukan melalui 

kegiatan pra-

membaca.  

Guru mengaju-kan 

pertanyaan-

pertanyaan seputar 

topik untuk  

menggali pengala-

man dan 

pengetahu-an yang 

telah dimiliki 

siswa 

Menyesuaikan  media 

yang  dibuat  dengan  

tujuan  pembelajaran 

Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran 

pada siswa 

Siswa 

menyimak 

tujuan 

pembelajaran 

yang 

disampaikan 

guru 

Menunjukkan  media  

kepada  siswa   

Guru memaparkan 

susunan puzzle yang 

masih acak pada 

siswa sesuai topik 

membaca 

Siswa 

mengamati 

media Puzzle 

yang dipaparkan 

guru sesuai 

topik membaca 
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Langkah 

Pendekatan 

Saintifik* 

Langkah Model  

KWL** 

Langkah Media  

Puzzle*** 

Langkah-langkah pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik, strategi 

KWL  dengan media Puzzle 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

tinggi. Dengan 

metode ini siswa 

dapat menemukan 

fakta bahwa ada 

hubungan antara 

objek  yang 

dianalisis dengan 

materi 

pembelajaran 

 

3. Menanya 

Guru memberi 

kesempatan kepada 

peserta didik untuk 

bertanya mengenai 

apa yang sudah 

diamati oleh 

peserta didik. Guru  

membimbing 

peserta didik ketika 

mengajukan 

pertanyaan 

 

2. Menalar 

Menalar dalam hal 

ini dikaitkan 

dengan asosiasi  

yang berarti 

kemampuan dalam 

mengeompokkan 

beberapa ide 

sebelumnya. Guru mengarahkan 

siswa mencoba dan 

berlomba menyusun 

puzzle terkait topik 

membaca yang 

disediakan untuk tiap 

kelompok  

Setiap 

kelompok 

mencoba dan 

berlomba 

menyusun 

puzzle terkait 

topik membaca 

Want (W), siswa 

menuliskan tujuan 

membaca yang 

ingin dicapai 

dalam hal ini 

menemukan 

pikiran pokok 

pada paragraf. 

Guru mengarah-kan 

siswa untuk 

menyusun puzzle 

Guru menggali 

pengetahuan awal 

siswa 

(brainstorming) 

dengan cara 

menimbulkan 

pertanyaan terkait 

topik bacaan (Know) 

 

Siswa menggali 

pengetahuan 

yang telah 

dimilikinnya 

melalui kegiatan 

bertanya sesuai 

topik membaca 

(Know)  

Berikan waktu 

secukupnya untuk 

merangkai gambar. 

Guru mengarahkan 

siswa untuk 

menemukan tujuan 

membaca dari 

pertanyaan yang 

muncul (Want) 

Siswa 

menemukan 

tujuan membaca 

dari pertanyaan 

yang muncul 

(Want) 

Learned (L), 

merupakan tahap 

menuliskan 

informasi yang 

telah didapat 

setelah kegiatan 

membaca 

dilakukan. 

 

Pemenangdalamperm

ainaniniadalahkelomp

ok yang 

berhasilmembentuk 

Gambarutuhatau 

paling 

banyakmenyusunpoto

ngan-

potongangambar. 

Guru mengarahkan 

siswa membaca 

paragraf yang 

dibagikan guru 

terkait puzzle yang 

dipaparkan guru di 

depan kelas 

 

 

Siswa membaca 

paragraf  terkait 

puzzle 
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Langkah 

Pendekatan 

Saintifik* 

Langkah Model  

KWL** 

Langkah Media  

Puzzle*** 

Langkah-langkah pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik, strategi 

KWL  dengan media Puzzle 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

kemudian 

mengasosiasikan 

berbagai peristiwa 

sehingga menjadi 

penggalan memori 

 

3. Mencoba 

Peserta didik harus 

melakukan 

kegiatan mencba 

untuk memperoleh 

hasil belajar yang 

otentik atau nyata. 

Kegiatan mencoba 

ini dimasudkan 

untuk 

mengembangkan 3 

ranah pada siswa. 

 

5. Mengomunika

sikan 

Peserta didik 

diharapkan 

memaparkan hasil 

pekerjaan yang 

telah disusunnya 

baik secara 

individu ataupun 

kelompok. Guru 

dapat memberi 

klarifikasi megenai 

pekerjaan peserta 

didik. 

 Guru memberi 

kesempatan bertanya 

kepada siswa untuk 

menggali informasi 

dari teks 

Siswa bertanya 

mengenai 

informasi yang 

terdapat pada 

teks 

Guru membimbing 

siswa menuliskan 

informasi yang di 

dapat dari teks 

(Learned) 

Siswa 

menuliskan 

informasi yang 

didapatkan dari 

teks (Learned) 

Diskusikangambar 

dan kaitkan dengan 

paragraf 

Guru membimbing 

kelompok mengisi 

lembar KWL yang 

telah disediakan 

Siswa 

berdiskusi untuk 

mengisi lembar 

KWL yang telah 

disediakan oleh 

guru  

Berikan reward pada 

siswa yang berhasil 

menyusun puzzle 

dengan cepat  dan 

tepat 

Guru meminta 

masing-masing 

kelompok untuk maju 

mempresentasi-kan 

hasil diskusinya 

Masing-masing 

kelompok maju 

mempresentasi-

kan hasil 

diskusinya 

Guru bersama siswa 

melakukan evaluasi 

mengenai materi 

yang telah dipelajari 

dan membuat 

kesimpulan 

Siswa 

mengerjakan 

evaluasi dan 

membuat 

kesimpulan 

bersama guru  
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Langkah 

Pendekatan 

Saintifik* 

Langkah Model  

KWL** 

Langkah Media  

Puzzle*** 

Langkah-langkah pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik, strategi 

KWL  dengan media Puzzle 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

   Guru memberi 

reward pada 

kelompok yang 

menyusun puzzle 

tercepat 

Siswa yang 

menang maju 

untuk menerima 

reward 
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PERANGKAT PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

SDN PURWOYOSO 06 

SIKLUS 2 

 

Terdiri dari: 

1. Penggalan Silabus 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3. Materi Ajar 

4. LKS 

5. Media Pembelajaran 

6. Kisi-kisi 

7. Soal Evaluasi 

8. Kunci Jawaban 

9. Pedoman Penilaian 

10. Sintaks 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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PENGGALAN SILABUS 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Kelas/Semester  : IV/2 (genap) 

Mata pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Pertemuan ke-   : 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi  : Membaca 

  7.Memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring, dan membaca pantun 

Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan 

Pembelajaran 

Materi Pokok Media Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber belajar 

7.1 Menemukan 

kalimat utama 

pada tiap 

paragraf  melalui 

membaca intensif 

 

 

 

 

7.1.1 Mengaitkan 

topik 

membaca 

pemahaman 

dengan   

diri/keseharia

n siswa 

7.1.2 Mengkate- 

gorikan 

1. Menggali 

pengetahuan awal 

siswa melalui 

kegiatan brainstor-

ming (Know) 

melalui media 

puzzle 

2. Mengarah-kan 

siswa bertanya 

1. Menemukan 

kalimat utama 

pada tiap 

paragraf 

2. Menelaah isi 

teks  

1. Puzzle 1. Penilaian 

proses 

2. Penilaian 

keterampi

lan 

memba-ca 

pemaham

an 

2 x 35 

menit 

1. Depdiknas.2006. 

Standar Isi untuk 

Satuan Pendidikan 

Dasar dan 

Menengah.Jakarta; 

Departemen  

Pendidikan Nasional 

2. Buku BSE  

3. Buku Tanya Kenapa 
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kalimat utama 

pada tiap 

paragraf 

7.1.3 Menjelaskan 

isi terkait 

topik bacaan 

7.1.4 Menyimpul-

kan intisari 

bacaan 

 

 

untuk mene-mukan 

tujuan  membaca 

(Want) 

3. Membimbing siswa 

menggali informasi 

dari teks (Learned) 

4. Membimbing siswa 

mengguna-kan 

media puzzle 

5. Membimbing 

diskusi kelompok 

dalam me-ngisi 

lembar KWL sesuai 

topik bacaan yang 

dida-patkan 

6. Membimbing siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

karya Abdul Syukur 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan :  SDN Purwoyoso 06 

Kelas/Semester :  IV/2 (genap) 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Pertemuan ke- : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

Bahasa Indonesia 

Membaca 

7. Memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring, dan 

membaca pantun 

II. Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

7.1 Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf  melalui membaca intensif 

III. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Bahasa Indonesia 

Membaca 

7.1.1 Mengaitkan topik membaca pemahaman dengan   diri/keseharian 

siswa 

7.1.2 Mengkategorikan kalimat utama pada tiap paragraf 

7.1.3 Menjelaskan isi terkait topik bacaan 

7.1.4 Menyimpulkan intisari bacaan 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan media puzzle siswa dapat menggali pengetahuan  

terkait topik membaca dengan baik. 

2. Dengan berdiskusi siswa dapat menemukan kalimat utama teks pada tiap 

paragraf 

3. Dengan mengamati paragraf siswa dapat menelaah isi teks dengan benar. 

4. Dengan berdiskusi siswa dapat menyimpulkan intisari bacaan dengan baik. 
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Karakter yang diharapkan: 

1. Kerja sama 

2. Rasa Ingin Tahu 

3. Percaya Diri 

4. Bertanggung jawab  

V. Materi Ajar 

1. Menemukan kalimat utama 

2. Menelaah isi teks 

VI. Model, Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Know Want  Learned 

2. Metode  : tanya jawab, diskusi, penugasan, ceramah 

3. Pendekatan  : saintifik 

VI. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru menyiapkan ruangan  

2. Guru membentuk  kelompok 

3. Salam Pembuka. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama 

dan keyakinan masing-masing (untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran) 

4. Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa 

5. Guru memotivasi siswa dengan mengajak bertepuk kompak 

6. Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan yaitu 

mengenai “LUMBA-LUMBA” dan tujuan pembelajaran 

10 

menit 

Inti 1. Guru mengajak siswa mengamati gambar puzzle yang 

berkaitan dengan lumba-lumba pada layar LCD. (mengamati) 

2. Mengajak siswa melakukan permainan menyusun puzzle 

dengan benar terkait topik membaca (menalar, mengamati, 

mencoba) 

3. Guru menjelaskan aturan permainan puzzle dan aturan untuk 

mendapat reward pada papan reward   

40 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

4. Guru mengajak siswa melakukan brainstorming/menggali 

pengetahuan awal siswa mengenai lumba-lumba.(menalar) 

5. Guru mengajak siswa secara berkelompok mengisi kolom K 

(Know). (menalar) 

6. Guru mendorong siswa untuk bertanya terkait topik yang 

disampaikan terkait gambar puzzle. (menanya) 

7. Tahap yang kedua yaitu What I want to Learn (W), guru 

menunjukkan ketidakkonsistenan dan pertentangan informasi 

awal yang didapat dari pertanyaan yang muncul. 

8. Siswa diajak guru membaca teks “lumba-lumba” (mengamati, 

menalar) 

9. Langkah ketiga yaitu What I have Learned (L) merupakan 

tahap setelah membaca yang merupakan langkah untuk 

menemukan informasi terkait bacaan. 

10. Guru mengarahkan siswa menulis  daftar pertanyaan yang 

muncul pada kolom L. (menalar) 

11. Siswa didorong membuat pertanyaan sendiri atau memilih 

pertanyaan yang ada. Pertanyaan itu kemudian dijadikan tujuan 

khusus membaca. (menanya) 

12. Guru membimbing siswa menjawab pertanyaan yang muncul 

dan merumuskannya menjadi tujuan membaca. (menalar) 

13. Siswa diminta guru mencatat informasi yang  telah mereka 

pelajari, mengidentifikasi pertanyaan yang tersisa  dan 

menentukan tujuan membaca. (menalar) 

14. Setiap kelompok melakukan tutor sebaya dan belajar bersama 

membahas materi yang telah dijelaskan oleh guru dengan 

mengisi kolom KWL. (menalar, mencoba) 

15. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. 

(membuat jejaring) 

16. Guru membimbing kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi dengan baik 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

17. Guru melakukan konfirmasi terkait hasil diskusi dan 

memperjelas materi melalui power point 

18. Guru memberi kesempatan siswa bertanya terkait materi. 

(menanya) 

19. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru. 

Penutup 1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ rangkuman hasil 

belajar selama sehari. 

2. Guru melakukan konfirmasi melalui kuis 

3. Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang, dan 

masing-masing kelompok akan mendapat reward apabila skor 

memenuhi kriteria yang ditentukan.  

4. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

5. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan 

masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran 

10 

menit 

VII.  Sumber dan Media Belajar 

a. Sumber Belajar:  

1. Depdiknas.2006.Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah.Jakarta: Departemen  Pendidikan Nasional 

2. Syukur, Abdul. 2011. Tanya Kenapa. Jogjakarta : Diva Press  

3. Warsidi, Edi dan Farika. 2008. Bahasa Indonesia Membuat 

Cerdas. Jakarta  : Depdiknas 

4. Dalman. 2013. Keterampilan Membaca. Jakarta : Raja Grafindo 

Persada.  

5. Stone, Randi. 2013. Cara-cara Terbaik untuk Mengajar 

READING. Jakarta : PT. Indeks. 

6. Tarigan, Henry Guntur. 2008. Membaca  Sebagai Suatu 

Keterampilan Berbahasa. Bandung : PT Angkasa. 

7. Standar Isi dan Silabus 
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b. Media 

1. Puzzle dan teks deskriptif 

VIII. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : apersepsi 

b. Tes proses  : diskusi 

c. Tes akhir  : kegiatan akhir 

2. Jenis tes  : tes tertulis 

3. Bentuk tes   : pilihan ganda dan uraian 

4. Instrumen tes  : terlampir 

 

Semarang, 9 Juli 2015 

Guru Kelas IV, 

 

 

Dwi Sri Hartini, S.Pd, M.Pd 

NIP 196408222006042004 

Peneliti, 

 

 

Hamilatur Rizqiyah 

NIM 1401411021 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

Sunarti, S.Pd 

NIP 196003261979112003 
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Materi Ajar PPT 
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MEDIA PUZZLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapal Selam 

Lumba-lumba 

Sonar 
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Lembar Kerja Siswa 1  (LKS) 

Siklus 2 

 

 

 

 

 

 

 

A. Langkah-langkah Kerja 

1. Susunanlah puzzle sesuai instruksi gurumu 

2. Isilah kolom KWL yang disediakan 

3. Bacalah artikel dan jawab pertanyaan yang disediakan 

1. Isilah kolom KWL di bawah ini! (Tema : Bunga) 

1. K (Apa yang diketahui) W (Apa yang ingin 

diketahui) 

L  (Apa yang dipelajari dan 

masih ingin diketahui) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Anggota Kelompok : 1. 

       2. 

       3.  

      4. 

    5. 
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LUMBA-LUMBA YANG CERDAS 

 

Mamalia yang bisa berenang ini termasuk binatang yang sangat bersahabat 

dengan manusia. Ia suka menolong manusia yang kebetulan yang kebetulan tersesat atau 

terombang-ambang di tengah laut dan kemudian membimbingnya menuju  perairan  yang 

benar atau ke daratan terdekat. Mamalia yang dimaksudkan tersebut sering dikenal 

dengan nama lumba-lumba. 

Lumba-lumba adalah salah satu jenis hewan yang cerdas. Lumba-lumba 

dikatakan cerdas karena memiliki berbagai alat indera yang mendukung kecerdasannya. 

Salah satu alat indera yang dimilikinya adalah gelombang suara yang disebut dengan  

sistem sonar frekuensi tinggi. Sistem ini berfungsi mendeteksi benda-benda di lautan. 

Sistem ini, juga digunakan lumba-lumba untuk mencari makan dengan mengarahkan 

gelombang suara kuat tersebut pada sekelompok ikan.  Suara ini kemudian membuyarkan 

kawanan ikan sehingga lumba-lumba dapat menangkapnya dengan mudah. 

Lumba-lumba bernapas tidak seperti ikan pada umumnya. Lumba-lumba juga 

tidak memiliki insang. Mereka bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. 

Sistem pernapasan lumba-lumba sama seperti manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

lumba-lumba termasuk dari binatang mamalia dan bernapas dengan paru-paru.  

Lumba-lumba memiliki suatu gelombang yang membantunya berkomunikasi. 

Selain untuk media komunikasi, gelombang ini juga digunakan oleh lumba-lumba untuk 

menemukan pasangan. Fungsi lainnya adalah untuk saling mengingatkan jika ada bahaya. 

Gelombang pada lumba-lumba ini disebut gelombang sonar. 

Lumba-lumba memiliki kantung-kantung kecil yang berfungsi menerjemahkan 

informasi suara ke otak. Kantung-kantung kecil ini berisi  udara tepat di bawah  lubang 

kepalanya. Kantung-kantung tersebut dapat menghasilkan  suara bernada tinggi. Suara 

yang dipancarkan akan memantul ketika mengenai benda-benda  disekitarnya. 

Gelombang suara ini kemudian ditangkap melalui sebuah  mekanisme khusus di bagian 

rahang bawahnya yang disebut “jendela akustik”. Kemudian, informasi suara ini akan 

diteruskan ke telinga bagian  tengah sebelum akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. 

Kehebatan  lumba-lumba inilah yang kemudian mengilhami penemuan gelombang sonar 

pada kapal selam. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Satuan Pendidikan : SDN Purwoyoso 06 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Pertemuan ke-  : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi :  Membaca 

7.Memahami teks melalui membaca intensif, membaca 

nyaring, dan membaca pantun 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator Ranah 

Kognitif 

Penilaian No 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Bahasa 

Indonesia 

7.2 Menemu-

kan kalimat 

utama pada 

tiap 

paragraf  

melalui 

membaca 

intensif 

 

1. Memahami 

isi teks  

2. Menemu-

kan kalimat 

utama 

7.1.1 Mengaitkan 

topik membaca 

pemahaman 

dengan   

diri/keseharian 

siswa 

C3 Tes Tertulis Uraian 2 

7.1.5 Mengka-

tegorikan kalimat 

utama pada tiap 

paragraf 

C2 Tes Tertulis Pilihan 

Ganda 

8,9 

7.1.6 Menjelas

-kan isi terkait 

topik bacaan 

C2 Tes Tertulis Pilihan 

Ganda 

Uraian 

3, 4, 

5,6,7 

3, 4, 

5 

7.1.7 Menyim

pulkan intisari 

bacaan 

C2 Tes Tertulis Pilihan 

Ganda 

Uraian 

1, 2, 

10 

1 
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SOAL EVALUASI 

 

 

 

 

 

A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) 

pada huruf a, b, c, atau d! 

1. Gagasan utama teks di atas adalah…. 

a. kecerdasan lumba-lumba  c. kapal selam lumba-lumba 

b. lumba-lumba baik   d. lumba-lumba penolong 

2. Paragraf keempat berisi tentang…. 

a. komunikasi lumba-lumba  c. fungsi gelombang sonar lumba 

b. lumba-lumba memiliki gelombang d. lumba-lumba dan fungsinya 

3. Salah satu alasan lumba-lumba disebut binatang mamalia adalah.... 

a. bernapas dengan insang  c. hidup dengan bernapas 

b. makan seperti manusia   d. bernapas dengan paru-paru 

4. Berikut ini pernyataan yang tidak sesuai dengan teks tersebut yaitu…. 

a. lumba-lumba memiliki gelombang sonar 

b. lumba-lumba bernafas dengan insang 

c. lumba-lumba memiliki jendela akustik 

d. lumba-lumba merupakan hewan mamalia 

5. Berikut ini yang bukan fungsi gelombang sonar adalah… 

a. mencari makan 

b. menemukan pasangan 

c. mencari kapal 

d. mengingatkan jika ada bahaya 

6. 1)  Mengilhami terciptanya kapal selam 

2) Cikal bakal kapal pesiar 

Nama  : 

Kelas  : 

No Presensi  : 
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3) Dikenal sebagai hewan yang cerdas 

4)   Lumba-lumba tidak memiliki insang 

5)   Memiliki gelombang radiasi 

Manakah pernyataan yang benar tentang lumba-lumba? 

a. 1, 2, 5    c. 1, 2, 3 

b. 1, 3, 5    d. 1, 3, 4 

7. Paragraf pertama berisi tentang.... 

a. lumba-lumba adalah hewan yang beranak 

b. lumba-lumba adalah mamalia yang suka membantu 

c. lumba-lumba sering mengarahkan kapal 

d. lumba-lumba sering menunjukkan jalan 

8. Kalimat utama pada paragraf 1 terletak pada kalimat ke.... 

a. 1    c. 3 

b. 2    d. 4 

9. Kalimat utama pada paragraf ketiga yang terletak diakhir paragraf disebut.... 

a. deduktif   c. generatif   

b. induktif   d. ineratif 

10. Paragraf kedua berisi tentang.... 

a. lumba-lumba yang cerdas c. sistem sonar freekuensi tinggi 

b. lumba-lumba bersonar d. fungsi sonar 

B. Jawablah titik-tiitik di bawah ini dengan kalimat yang jelas! 

1. Simpulkan teks “Lumba-lumba yang Cerdas” dalam 3 kalimat. Berikan 

kata hubung yang tepat seperti “dan”,”tetapi”, “maka” dan sebagainya 

supaya antar kalimat padu! 
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2. Mengaitkan isi teks  

 

 

 

3. Mengapa lumba-lumba disebut hewan yang cerdas? Jelaskan! 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

4. Jelaskan mengapa lumba-lumba merupakan cikal bakal terciptanya kapal 

selam! 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

5. Bagaimana cara lumba-lumba mencari makan? Jelaskan! 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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KUNCI JAWABAN 

A. PILIHAN GANDA 

1. A 

2. C 

3. D 

4. B 

5. C 

6. D 

7. B 

8. D 

9. B 

10. A 

B.  URAIAN 

1. Lumba-lumba adalah hewan yang cerdas. Lumba-lumba disebut hewan 

yang cerdas karena memiliki alat  indera yang mendukung 

kecerdasannya, seperti gelombang sonar dan jendela akustik. 

2. Dari bacaan yang telah saya baca, saya dapat mengenal lumba-lumba 

dan mengetahui fungsinya. Sebelumnya saya belum/sudah pernah 

melihat lumba-lumba ketika (sesuai pengalaman) Setelah mengenal 

lumba-lumba, sebagai manusia saya akan ikut menjaga kelestarian 

lumba-lumba. 

3. Lumba-lumba dikatakan hewan yang cerdas karena memiliki berbagai 

alat indera yang mendukung kecerdasannya seperti gelombang sonar 

dan jendela akustik. Lumba-lumba juga cerdas karena dapat membantu 

manusia. 

4. Karena gelombang sonar pada lumba-lumba yang dapat mendeteksi 

benda-benda di laut ditiru oleh kapal selam untuk menciptakan 

gelombang sonar pada kapal selam. 

5. Lumba-lumba mencari makan dengan cara mengarahkan gelombang 

sonar pada sekumpulan ikan. 
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Pedoman Penilaian 

 

1. Penilaian Hasil Evaluasi (Kognitif) 

No. Bentuk soal 
Jumlah 

soal 
Nomor Butir Soal Bobot Jumlah 

1. Pilihan 

Ganda 
5 1-10 1 10 

2. Uraian 5 1-5 

 

 

2 

 

 

10 

 

Skor maksimal 20 

 

Nilai = 
              

             
 x 100 

 

SINTAKS PEMBELAJARAN 

 

Langkah 

Pendekatan 

Saintifik* 

Langkah 

Model  

KWL** 

Langkah Media  

Puzzle*** 

Langkah-langkah pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik, strategi KWL  

dengan media Puzzle 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

2. Mengamati 

Kegiatan  

mengamati ini 

dilakukan 

dengan cara 

mengajak 

peserta didik 

untuk 

melakukan 

observasi. 

Metode 

mengamati ini 

Know (K) 

dilakukan 

melalui 

kegiatan 

pra-

membaca.  

Guru 

mengaju-

kan 

pertanyaan-

pertanyaan 

seputar 

Menyesuaikan  

media yang  dibuat  

dengan  tujuan  

pembelaja-ran 

Guru 

menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

pada siswa 

Siswa menyimak 

tujuan pembelajaran 

yang disampaikan 

guru 

Menunjukkan  media  

kepada  siswa   

Guru 

memaparkan 

susunan puzzle 

yang masih acak 

pada siswa sesuai 

topik membaca 

Siswa mengamati 

media Puzzle yang 

dipaparkan guru 

sesuai topik membaca 
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Langkah 

Pendekatan 

Saintifik* 

Langkah 

Model  

KWL** 

Langkah Media  

Puzzle*** 

Langkah-langkah pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik, strategi KWL  

dengan media Puzzle 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

akan 

menciptakan 

proses 

pembelajaran 

yang memiliki 

kebermaknaan 

tinggi. Dengan 

metode ini siswa 

dapat 

menemukan 

fakta bahwa ada 

hubungan antara 

objek  yang 

dianalisis 

dengan materi 

pembelajaran 

 

3. Menanya 

Guru memberi 

kesempatan 

kepada peserta 

didik untuk 

bertanya 

mengenai apa 

yang sudah 

diamati oleh 

peserta didik. 

Guru  

membimbing 

topik untuk  

menggali 

pengala-

man dan 

pengetahu-

an yang 

telah 

dimiliki 

siswa 

sebelumnya

. 

Guru 

mengarahkan 

siswa mencoba 

dan berlomba 

menyusun puzzle 

terkait topik 

membaca yang 

disediakan untuk 

tiap kelompok  

Setiap kelompok 

mencoba dan 

berlomba menyusun 

puzzle terkait topik 

membaca 

Want (W), 

siswa 

menuliskan 

tujuan 

membaca 

yang ingin 

dicapai 

dalam hal 

ini 

menemuk-

an pikiran 

pokok pada 

paragraf. 

Guru mengarahkan 

siswa untuk 

menyusun puzzle 

Guru menggali 

pengetahuan 

awal siswa 

(brainstorming) 

dengan cara 

menimbulkan 

pertanyaan 

terkait topik 

bacaan (Know) 

 

Siswa menggali 

pengetahuan yang 

telah dimilikinnya 

melalui kegiatan 

bertanya sesuai topik 

membaca (Know)  

Berikan waktu 

secukupnya untuk 

merangkai gambar. 

Guru 

mengarahkan 

siswa untuk 

menemukan 

tujuan membaca 

dari pertanyaan 

yang muncul 

(Want) 

Siswa menemukan 

tujuan membaca dari 

pertanyaan yang 

muncul (Want) 
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Langkah 

Pendekatan 

Saintifik* 

Langkah 

Model  

KWL** 

Langkah Media  

Puzzle*** 

Langkah-langkah pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik, strategi KWL  

dengan media Puzzle 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

peserta didik 

ketika 

mengajukan 

pertanyaan 

 

2. Menalar 

Menalar dalam 

hal ini dikaitkan 

dengan asosiasi  

yang berarti 

kemampuan 

dalam 

mengeompokka

n beberapa ide 

kemudian 

mengasosiasikan 

berbagai 

peristiwa 

sehingga 

menjadi 

penggalan 

memori 

 

3. Mencoba 

Peserta didik 

harus melakukan 

kegiatan mencba 

untuk 

memperoleh 

hasil belajar 

yang otentik 

atau nyata. 

Learned 

(L), 

merupakan 

tahap 

menuliskan 

informasi 

yang telah 

didapat 

setelah 

kegiatan 

membaca 

dilakukan. 

 

 

Pemenangdalamper

mainan ini adalah 

kelompok yang 

berhasil membentuk 

Gambar utuh atau 

paling banyak 

menyusun potongan-

potongan gambar. 

Guru 

mengarahkan 

siswa membaca 

paragraf yang 

dibagikan guru 

terkait puzzle 

yang dipaparkan 

guru di depan 

kelas 

 

 

Siswa membaca 

paragraf  terkait puzzle 

Guru memberi 

kesempatan 

bertanya kepada 

siswa untuk 

menggali 

informasi dari 

teks 

Siswa bertanya 

mengenai informasi 

yang terdapat pada 

teks 

Guru 

membimbing 

siswa menuliskan 

informasi yang di 

dapat dari teks 

(Learned) 

Siswa menuliskan 

informasi yang 

didapatkan dari teks 

(Learned) 

Diskusikangambar 

dan kaitkan dengan 

paragraf 

Guru 

membimbing 

kelompok 

mengisi lembar 

KWL yang telah 

disediakan 

Siswa berdiskusi 

untuk mengisi lembar 

KWL yang telah 

disediakan oleh guru  
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Langkah 

Pendekatan 

Saintifik* 

Langkah 

Model  

KWL** 

Langkah Media  

Puzzle*** 

Langkah-langkah pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik, strategi KWL  

dengan media Puzzle 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan 

mencoba ini 

dimasudkan 

untuk 

mengembangkan 

3 ranah pada 

siswa. 

 

6. Mengomuni

kasik-an 

Peserta didik 

diharapkan 

memaparkan 

hasil pekerjaan 

yang telah 

disusunnya baik 

secara individu 

ataupun 

kelompok. Guru 

dapat memberi 

klarifikasi 

megenai 

pekerjaan 

peserta didik. 

Berikan reward pada 

siswa yang berhasil 

menyusun puzzle 

dengan cepat  dan 

tepat 

Guru meminta 

masing-masing 

kelompok untuk 

maju 

mempresentasi-

kan hasil 

diskusinya 

Masing-masing 

kelompok maju 

mempresentasi-kan 

hasil diskusinya 

Guru bersama 

siswa melakukan 

evaluasi 

mengenai materi 

yang telah 

dipelajari dan 

membuat 

kesimpulan 

Siswa mengerjakan 

evaluasi dan membuat 

kesimpulan bersama 

guru  

   Guru memberi 

reward pada 

kelompok yang 

menyusun puzzle 

tercepat 

Siswa yang menang 

maju untuk menerima 

reward 
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PERANGKAT PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

SDN PURWOYOSO 06 

SIKLUS 3 

 

Terdiri dari: 

1. Penggalan Silabus 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3. Materi Ajar 

4. LKS 

5. Media Pembelajaran 

6. Kisi-kisi Soal  

7. Soal Evaluasi 

8. Pedoman Penilaian  

9. Sintaks 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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PENGGALAN SILABUS 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Purwoyoso 06 Semarang 

Kelas/Semester  : IV/2 (genap) 

Mata pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Pertemuan ke-   : 3 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi  : Membaca 

            7.Memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring, dan membaca pantun 

Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Materi Pokok Media Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber belajar 

7.2 Menemukan 

kalimat utama 

pada tiap 

paragraf  melalui 

membaca intensif 

 

 

 

 

7.2.1 Mengaitkan topik 

membaca 

pemahaman 

dengan   

diri/keseharian 

siswa 

7.2.2 Menjabar-kan 

kalimat utama 

pada tiap paragraf 

1. Menggali 

pengetahuan awal 

siswa melalui 

kegiatan brainstor-

ming (Know) melalui 

media puzzle 

2. Mengarah-kan siswa 

bertanya untuk mene-

mukan tujuan  

1. Menemukan 

kalimat utama 

pada tiap para-

graf 

2. Menelaah isi teks  

1. Puzzle 1. Penilaian 

proses 

2. Penilaian 

keterampila

n memba-ca 

pema-

haman 

2 x 35 

menit 

1. Depdiknas. 2006. 

Standar Isi untuk 

Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah. 

Jakarta; Departemen  

Pendidikan Nasional 

2. Buku BSE  

3. Buku Tanya Kenapa 

karya Abdul Syukur 
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7.2.3 Menjelaskan isi 

terkait topik 

bacaan 

7.2.4 Menyimpul-kan 

intisari bacaan 

 

 

membaca (Want) 

3. Membimbing siswa 

menggali informasi 

dari teks (Learned) 

4. Membim-bing siswa 

menggunakan media 

puzzle 

5. Membimbing diskusi 

kelompok dalam me-

ngisi lembar KWL 

sesuai topik bacaan 

yang dida-patkan 

6. Membimbing siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan :  SDN Purwoyoso 06 

Kelas/Semester :  IV/2 (genap) 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Pertemuan ke- : 3 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

Bahasa Indonesia 

Membaca 

7. Memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring, dan 

membaca pantun 

II. Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

7.3 Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf  melalui membaca intensif 

III. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Bahasa Indonesia 

Membaca 

7.3.1  Mengaitkan topik membaca pemahaman dengan   diri/keseharian 

siswa 

7.3.2 Mengidentifikasi kalimat utama pada tiap paragraf 

7.3.3 Menelaah isi terkait topik bacaan 

7.3.4 Menyimpulkan intisari bacaan 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan media puzzle siswa dapat menggali pengetahuan  

terkait topik membaca dengan baik. 

2. Dengan berdiskusi siswa dapat menemukan kalimat utama teks pada tiap 

paragraf 

3. Dengan mengamati paragraf siswa dapat menelaah isi teks dengan benar. 
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4. Dengan berdiskusi siswa dapat menyimpulkan intisari bacaan dengan 

baik. 

Karakter yang diharapkan: 

1. Kerja sama 

2. Rasa Ingin Tahu 

3. Percaya Diri 

4. Bertanggung jawab  

V. Materi Ajar 

a. Menemukan kalimat utama 

b. Menelaah isi teks 

VI. Model, Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Know Want  Learned 

2. Metode  : tanya jawab, diskusi, penugasan, ceramah 

3. Pendekatan  : Scientific 

VII. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Salam Pembuka. Mengajak semua siswa berdoa 

menurut agama dan keyakinan masing-masing (untuk 

mengawali kegiatan pembelajaran) 

2. Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa 

3. Memotivasi siswa agar dapat fokus melalui tepuk 

kompak 

4. Guru membentuk  kelompok dengan melakukan 

komunikasi  dengan siswa 

5. Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan yaitu 

mengenai “BURUNG CENDRAWASIH” dan tujuan 

pembelajaran 

10 menit 

Inti 1. Guru mengajak siswa melakukan 

brainstorming/menggali pengetahuan awal siswa 

mengenai burung cendrawasih. (menalar) 

40 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

2. Guru mengingatkan aturan permainan puzzle dan 

aturan untuk mendapat reward pada papan reward   

3. Guru mengajak siswa mengamati potongan puzzle 

yang berkaitan dengan burung cendrawasih. 

(mengamati) 

4. Mengajak siswa melakukan permainan menyusun 

puzzle dengan benar terkait topik membaca (menalar, 

mengamati, mencoba) 

5. Siswa mengamati gambar puzzle yang telah tersusun 

terkait dengan burung cendrawasih. (mengamati) 

6. Guru mengajak siswa secara berkelompok mengisi 

kolom K (Know). (menalar) 

7. Guru mendorong siswa untuk bertanya terkait topik 

yang disampaikan terkait gambar puzzle. (menanya) 

8. Guru menambah pengetahuan siswa dengan 

menayangkan video terkait gambar puzzle. 

9. Tahap yang kedua yaitu What I want to Learn (W), 

guru menunjukkan ketidakkonsistenan dan 

pertentangan informasi awal yang didapat dari 

pertanyaan yang muncul. 

10. Siswa diajak guru membaca teks “Cendrawasih Si 

Burung Surga (mengamati, menalar) 

11. Langkah ketiga yaitu What I have Learned (L) 

merupakan tahap setelah membaca yang merupakan 

langkah untuk menemukan informasi terkait bacaan. 

12. Guru mengarahkan siswa menulis  daftar pertanyaan 

yang muncul pada kolom L. (menalar) 

13. Siswa didorong membuat pertanyaan sendiri atau 

memilih pertanyaan yang ada. Pertanyaan itu 

kemudian dijadikan tujuan khusus membaca. 

(menanya) 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

14. Guru membimbing siswa menjawab pertanyaan yang 

muncul dan merumuskannya menjadi tujuan 

membaca. (menalar) 

15. Siswa diminta guru mencatat informasi yang  telah 

mereka pelajari, mengidentifikasi pertanyaan yang 

tersisa  dan menentukan tujuan membaca. (menalar) 

16. Setiap kelompok melakukan tutor sebaya dan belajar 

bersama membahas materi yang telah dijelaskan oleh 

guru dengan mengisi kolom KWL. (menalar, 

mencoba) 

17. Setiap kelompok mengkonfirmasi jawaban kelompok 

lain. 

18. Kelompok mempresentasikan hasil diskusinyadan 

hasil konfirmasi dari kelompok lain. (membuat 

jejaring) 

19. Guru melakukan konfirmasi terkait hasil diskusi dan 

memperjelas materi.  

20. Guru memberi kesempatan siswa bertanya terkait 

materi. (menanya) 

21. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan 

guru. 

Penutup 1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan/ 

rangkuman hasil belajar selama sehari. 

2. Guru melakukan konfirmasi melalui kuis 

3. Guru kemudian mengumumkan kelompok yang 

menang, dan masing-masing kelompok akan 

mendapat reward apabila skor memenuhi kriteria 

yang ditentukan.  

4. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan selanjutnya 

5. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan 

10 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran 

 

VIII. Sumber dan Media Belajar 

a. Sumber Belajar:  

1. Depdiknas.2006.Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah.Jakarta: Departemen  Pendidikan Nasional 

2. Syukur, Abdul. 2011. Tanya Kenapa. Jogjakarta : Diva Press  

3. Warsidi, Edi dan Farika. 2008. Bahasa Indonesia Membuat 

Cerdas. Jakarta  : Depdiknas 

4. Dalman. 2013. Keterampilan Membaca. Jakarta : Raja Grafindo 

Persada.  

5. Stone, Randi. 2013. Cara-cara Terbaik untuk Mengajar 

READING. Jakarta : PT. Indeks. 

6. Tarigan, Henry Guntur. 2008. Membaca  Sebagai Suatu 

Keterampilan Berbahasa. Bandung : PT Angkasa. 

7. Standar Isi dan Silabus 

b.  Media 

 Puzzle dan teks deskriptif 

IX. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : apersepsi 

b. Tes proses  : diskusi 

c. Tes akhir  : kegiatan akhir 

2. Jenis tes  : tes tertulis 
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3.  Bentuk tes   : pilihan ganda dan uraian 

4. Instrumen tes  : terlampir 

 

                                     Semarang, 9 Juli 2015 

 

Guru Kelas IV, 

 

 

Dwi Sri Hartini, S.Pd, M.Pd 

NIP 196408222006042004 

Peneliti, 

 

 

Hamilatur Rizqiyah 

NIM 1401411021 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

Sunarti, S.Pd 

NIP 196003261979112003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 
 

 
 

Materi Ajar 
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MEDIA PUZZLE 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Siklus 3 

 

 

 

 

 

 

 

A. Langkah-langkah Kerja 

1. Susunanlah puzzle sesuai instruksi gurumu 

2. Isilah kolom KWL yang disediakan 

3. Bacalah artikel dan jawab pertanyaan yang disediakan 

1. Isilah kolom KWL di bawah ini! (Tema : Burung Cendrawasih) 

1. K (Apa yang diketahui) W (Apa yang ingin 

diketahui) 

L  (Apa yang dipelajari dan 

masih ingin diketahui) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Anggota Kelompok : 1. 

            2. 

            3.  

            4. 

            5. 
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Cendrawasih Si Burung Surga 

 

Burung Cendrawasih merupakan burung yang tersebar di wilayah 

Indonesia bagian timur. Dari sekitar 30 jenis yang ada di Indonesia, 28 jenis di 

antaranya dijumpai di hutan Papua. Karena populasinya yang paling banyak, 

maka burung Cendrawasih dikenal sebagai burung khas Papua. 

Masyarakat Papua percaya bahwa burung ini adalah titisan bidadari dari 

surga. Sebab burung ini tidak akan turun ke tanah, tetapi hanya berada di udara 

karena bulunya yang indah. Keindahan bulunya, terutama yang jantan, layaknya 

bidadari yang turun dari surga. Oleh karena itu, burung Cendrawasih digelari 

sebagai burung surga. 

Bulu burung Cendrawasih jantan umumnya berwarna cerah dengan 

kombinasi beberapa warna seperti hitam, cokelat, merah, oranye, kuning, putih, 

biru, hijau, dan ungu. Sepasang bulu panjang seperti lidi menghiasi kepala atau 

ekornya. Sedangkan burung betina biasanya berwarna cokelat dan krem. Jadi, 

burung jantan ini memiliki warna yang lebih menarik dan mencolok daripada 

betinanya. 

Salah satu keunikan burung Cendrawasih jantan adalah tarian indahnya. 

Sebelum menari, sang jantan memanggil si betina lewat kicauan merdunya. 

Mereka akan meloncat dan mengembangkan sayap atau ekornya yang elok seperti 

penari balet. Kepalanya lincah bergerak di depan si betina. Bahkan ada pula yang 

sambil membersihkan tempat menarinya dari dedaunan. Begitulah cara burung 

Cendrawasih jantan memikat betinanya untuk melakukan perkawinan. 

Sayangnya, keelokan burung surga dan tariannya kini semakin terancam 

punah. Populasi burung Cendrawasih di habitatnya semakin berkurang dan 

langka. Kondisi ini disebabkan oleh perburuan dan perdagangan liar yang terus 

berlangsung. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Satuan Pendidikan : SDN Purwoyoso 06 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Pertemuan ke-  : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi : Membaca 

7. Memahami teks melalui membaca intensif, membaca  

nyaring, dan membaca pantun 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator Ranah 

Kognitif 

Penilaian No 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Bahasa 

Indonesia 

7.3 Menemu-

kan 

kalimat 

utama 

pada tiap 

paragraf  

melalui 

membaca 

intensif 

 

1. Memahami 

isi teks  

2. Menemu-

kan kalimat 

utama 

7.1.1 Mengaitkan 

topik membaca 

pemahaman dengan   

diri/keseharian 

siswa 

C3 Tes 

Tertulis 

Uraian 2 

7.1.8 Mengkatego

rikan kalimat utama 

pada tiap paragraf 

C2 Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

8, 9, 

10 

7.1.9 Menjelas-

kan isi terkait topik 

bacaan 

C2 Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 

Uraian 

3, 4, 

5,6, 

7 

 

3,4,

5 

7.1.10 Menyimpul

kan intisari bacaan 

C2 Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

Uraian 

1, 2 

 

5 
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SOAL EVALUASI 

I. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks “Cendrawasih Si  

Burung Surga” dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf a, b, c, 

atau d! 

1. Gagasan utama teks di atas adalah…. 

a. keindahan cendrawasih  c. populasi cendrawasih 

b. cendrawasih betina   d. burung khas papua  

2. Paragraf kedua berisi tentang…. 

a. cara cendrawasih jantan menari c.cendrawasih  digelari burung surga 

b. warna bulu cendrawasih  d. cendrawasih berasal dari papua 

3. Alasan Cendrawasih jantan disebut burung surga karena …. 

a. bulunya indah seperti bidadari dari surga 

b. cendrawasih selalu terbang di udara  

c. warna bulunya putih seperti bidadari 

d. suaranya  seperti nyanyian bidadari 

4. Berikut ini  pernyataan yang tidak  terdapat dalam teks tersebut yaitu…. 

a. cendrawasih di depan betina 

b. cendrawasih adalah burung  khas sumatera  

c. bulu cendrawasih jantan berwarna-warni 

d. cendrawasih banyak  diburu 

5. Berikut ini yang bukan cara Cendrawasih menari adalah…. 

a. dengan memamerkan bulu indahnya   

b. sambil berkicau  

c. dengan terbang tinggi di langit  

d. dengan mengembangkan sayapnya 

Nama  : 

Kelas  : 

No Presensi  : 
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6. 1. Cendrawasih jantan menari untuk menarik perhatian betina 

2. Cendrawasih  banyak terdapat di Kalimantan 

3. Saat ini Cendrawasih terancam punah 

4. Cendrawasih betina lebih pandai menari dari jantan 

Manakah pernyataan yang benar tentang burung cendrawasih? 

a. 1, 2    c. 2, 3 

b. 1, 3    d. 2, 4 

7. Penyebab utama kelangkaan burung cendrawasih yang  disebabkan oleh 

manusia adalah.... 

a. jumlah predator meningkat c. tidak adanya makanan 

b. habitat yang berkurang d. perburuan dan perdagangan liar 

8. Kalimat utama paragraf ketiga terletak pada kalimat ke.... 

a. 4    c. 2 

b. 3    d. 1 

9. Kalimat utama pada paragraf ke empat terletak pada ....  kalimat 

a. akhir    c. tengah 

b. awal    d. semua 

10. Kalimat utama yang terletak di akhir kalimat disebut.... 

a. ineratif   c. deduktif 

b. deskriptif   d. induktif 

II. Jawablah pertanyaan di bawah  ini dengan  singkat dan jelas! 

1. Sebutkan 2 informasi yang kamu ketahui tentang burung  Cendrawasih! 

 

 

2. Manfaat apa yang kamu  dapatkan setelah membaca teks “Cendrawasih 

Si Burung Surga”? 

 

 

3.  Apa akibatnya jika  burung Cendrawasih  punah? 
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4.  Bagaimana cara burung cendrawasih jantan memikat cendrawasih 

betinanya? 

 

 

 

5. Tulislah simpulan atau inti dari teks Cendrawasih Si Burung Surga 

dalam 3 kalimat. Berikan kata hubung yang tepat supaya antar  

kalimat padu! 
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KUNCI JAWABAN 

 

I. PILIHAN GANDA 

1. A 

2. C 

3. A 

4. B 

5. C 

6. B 

7. D 

8. A 

9. B 

10. D 

II. URAIAN 

1. – Burung cendrawasih banyak ditemukan di Papua 

- Burung cendrawasih memiliki bulu yang sangat indah, dll.. 

2. Saya dapat mengetahui tentang keindahan burung cendrawasih  dan 

menjaganya agar tidak punah. 

3. Akibatnya generasi setelah kita tidak akan melihat burung cendrawasih 

lagi. 

4. Melalui tariannya yang indah. 

5. Burung cendrawasih merupakan burung yang berasal dari daerah Papua 

dan memiliki bulu yang sangat indah. Karena keindahannya, burung 

cendrawasih dijuluki burung surga. Selain itu burung cendrawasih juga 

pandai menari. 
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Pedoman Penilaian 

 

1. Penilaian Hasil Evaluasi (Kognitif) 

No. Bentuk soal 
Jumlah 

soal 
Nomor Butir Soal Bobot Jumlah 

1. Pilihan 

Ganda 
5 1-10 1 10 

2. Uraian 5 1-5 

 

 

2 

 

 

10 

 

Skor maksimal 20 

 

Nilai = 
              

             
 x 100 

 

SINTAKS PEMBELAJARAN 

 

Langkah 

Pendekatan 

Saintifik* 

Langkah 

Model  

KWL** 

Langkah Media  

Puzzle*** 

Langkah-langkah pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik, strategi 

KWL  dengan media Puzzle 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Mengamati 

Kegiatan  

mengamati ini 

dilakukan 

dengan cara 

mengajak 

peserta didik 

untuk 

melakukan 

observasi. 

Metode 

Know (K) 

dilakukan 

melalui 

kegiatan 

pra-

membaca.  

Guru 

mengaju-

kan 

pertanyaan-

pertanyaan 

Menyesuaikan  

media yang  dibuat  

dengan  tujuan  

pembelajaran 

Guru menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran pada 

siswa 

Siswa menyimak 

tujuan pembelajaran 

yang disampaikan 

guru 

Menunjukkan  

media  kepada  

siswa   

Guru memaparkan 

susunan puzzle 

yang masih acak 

pada siswa sesuai 

topik membaca 

Siswa mengamati 

media Puzzle yang 

dipaparkan guru 

sesuai topik 

membaca 
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Langkah 

Pendekatan 

Saintifik* 

Langkah 

Model  

KWL** 

Langkah Media  

Puzzle*** 

Langkah-langkah pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik, strategi 

KWL  dengan media Puzzle 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

mengamati ini 

akan 

menciptakan 

proses 

pembelajaran 

yang memiliki 

kebermaknaan 

tinggi. Dengan 

metode ini 

siswa dapat 

menemukan 

fakta bahwa 

ada hubungan 

antara objek  

yang dianalisis 

dengan materi 

pembelajaran 

 

2. Menanya 

Guru memberi 

kesempatan 

kepada peserta 

didik untuk 

bertanya 

mengenai apa 

yang sudah 

diamati oleh 

peserta didik. 

Guru  

seputar 

topik untuk  

menggali 

pengala-

man dan 

pengetahu-

an yang 

telah 

dimiliki 

siswa 

sebelumnya

. 

Guru 

mengarahkan 

siswa mencoba 

dan berlomba 

menyusun puzzle 

terkait topik 

membaca yang 

disediakan untuk 

tiap kelompok  

Setiap kelompok 

mencoba dan 

berlomba menyusun 

puzzle terkait topik 

membaca 

Want (W), 

siswa 

menuliskan 

tujuan 

membaca 

yang ingin 

dicapai 

dalam hal 

ini 

menemuk-

an pikiran 

pokok pada 

paragraf. 

Guru mengarah-

kan siswa untuk 

menyusun puzzle 

Guru menggali 

pengetahuan awal 

siswa 

(brainstorming) 

dengan cara 

menimbulkan 

pertanyaan terkait 

topik bacaan 

(Know) 

 

Siswa menggali 

pengetahuan yang 

telah dimilikinnya 

melalui kegiatan 

bertanya sesuai 

topik membaca 

(Know)  

Berikan waktu 

secukupnya untuk 

merangkai gambar. 

Guru 

mengarahkan 

siswa untuk 

menemukan tujuan 

membaca dari 

pertanyaan yang 

muncul (Want) 

Siswa menemukan 

tujuan membaca dari 

pertanyaan yang 

muncul (Want) 
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Langkah 

Pendekatan 

Saintifik* 

Langkah 

Model  

KWL** 

Langkah Media  

Puzzle*** 

Langkah-langkah pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik, strategi 

KWL  dengan media Puzzle 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

membimbing 

peserta didik 

ketika 

mengajukan 

pertanyaan 

 

3. Menalar 

Menalar dalam 

hal ini 

dikaitkan 

dengan asosiasi  

yang berarti 

kemampuan 

dalam 

mengeompokk

an beberapa ide 

kemudian 

mengasosiasika

n berbagai 

peristiwa 

sehingga 

menjadi 

penggalan 

memori 

 

4. Mencoba 

Peserta didik 

harus 

melakukan 

Learned 

(L), 

merupakan 

tahap 

menuliskan 

informasi 

yang telah 

didapat 

setelah 

kegiatan 

membaca 

dilakukan. 

 

 

Pemenang dalam 

permainan ini 

adalah kelompok 

yang 

berhasilmembentuk 

Gambar utuh atau 

paling banyak 

menyusun 

potongan-

potongangambar. 

Guru 

mengarahkan 

siswa membaca 

paragraf yang 

dibagikan guru 

terkait puzzle yang 

dipaparkan guru di 

depan kelas 

 

 

Siswa membaca 

paragraf  terkait 

puzzle 

Guru memberi 

kesempatan 

bertanya kepada 

siswa untuk 

menggali 

informasi dari teks 

Siswa bertanya 

mengenai informasi 

yang terdapat pada 

teks 

Guru membimbing 

siswa menuliskan 

informasi yang di 

dapat dari teks 

(Learned) 

Siswa menuliskan 

informasi yang 

didapatkan dari teks 

(Learned) 

Diskusikangambar 

dan kaitkan dengan 

paragraf 

Guru membimbing 

kelompok mengisi 

lembar KWL yang 

telah disediakan 

Siswa berdiskusi 

untuk mengisi 

lembar KWL yang 

telah disediakan 

oleh guru  
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Langkah 

Pendekatan 

Saintifik* 

Langkah 

Model  

KWL** 

Langkah Media  

Puzzle*** 

Langkah-langkah pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik, strategi 

KWL  dengan media Puzzle 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

kegiatan 

mencba untuk 

memperoleh 

hasil belajar 

yang otentik 

atau nyata. 

Kegiatan 

mencoba ini 

dimasudkan 

untuk 

mengembangka

n 3 ranah pada 

siswa. 

 

5. Mengomunika

sikan 

Peserta didik 

diharapkan 

memaparkan 

hasil pekerjaan 

yang telah 

disusunnya 

baik secara 

individu 

ataupun 

kelompok. 

Guru dapat 

memberi 

klarifikasi 

megenai 

pekerjaan 

peserta didik. 

Berikan reward 

pada siswa yang 

berhasil menyusun 

puzzle dengan 

cepat  dan tepat 

Guru meminta 

masing-masing 

kelompok untuk 

maju 

mempresentasi-

kan hasil 

diskusinya 

Masing-masing 

kelompok maju 

mempresentasi-kan 

hasil diskusinya 

Guru bersama 

siswa melakukan 

evaluasi mengenai 

materi yang telah 

dipelajari dan 

membuat 

kesimpulan 

Siswa mengerjakan 

evaluasi dan 

membuat 

kesimpulan bersama 

guru  
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Langkah 

Pendekatan 

Saintifik* 

Langkah 

Model  

KWL** 

Langkah Media  

Puzzle*** 

Langkah-langkah pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik, strategi 

KWL  dengan media Puzzle 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

   Guru memberi 

reward pada 

kelompok yang 

menyusun puzzle 

tercepat 

Siswa yang menang 

maju untuk 

menerima reward 
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LAMPIRAN III 
INSTRUMEN  

HASIL  PENELITIAN 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pertemuan 1 Siklus I 

 

Nama Pengamat  : Dwi Sri Hartini, S.Pd, M.Pd 

Nama SD  : SDN Purwoyoso 06 

Kelas/Semester : IV/ 2  

Materi   : Membaca Pemahaman dan Menemukan Kalimat Utama 

Hari/Tanggal  : 30  Maret 2015 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Lakukan penilaian dengan mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom nampak sesuai deskriptor yang 

muncul! 

d. Skor penilaian : 

Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak  

Skor 2 jika 2 deskriptor yang tampak  

Skor 3 jika 3 deskriptor yang tampak  

Skor 4 jika 4 deskriptor yang tampak  

 (Arikunto, 2010:285) 

No

. 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

1. Melaksanakan 

pra-pembelajaran 

1. menyiapkan ruang 

2. menyiapkan sumber 

dan alat belajar 

3. menyiapkan media 

puzzle 

4. mengkondisikan 

siswa secara fisik dan 

psikis 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

2 

LAMPIRAN 9 
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No

. 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

2.  Melaksanakan 

kegiatan 

pendahuluan  

1. melakukan 

apersepsi  

2. memberikan 

motivasi 

3. menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

4. memberi gambaran 

tentang strategi 

yang akan 

digunakan (KWL) 

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

2 

3. Menggali 

pengetahuan awal 

siswa melalui 

kegiatan 

brainstorming 

(Know). 

1. menggunakan 

media yang menjadi 

sarana pengantar 

brainstorming 

2. menggali 

pengetahuan awal 

siswa melalui 

kegiatan bertanya 

3. mendorong siswa 

untuk 

memunculkan 

gagasan 

4. memberi contoh 

cara penulisan 

kolom k (informasi 

awal) 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

4. Mengarahkan 

siswa bertanya 

untuk 

menemukan 

tujuan  membaca 

(Want) 

1. mendorong siswa 

untuk bertanya 

terkait topik 

2. menunjukkan 

ketidakkonsistenan 

dan pertentangan 

informasi awal. 

3. mengarahkan siswa 

menulis  daftar 

pertanyaan yang 

muncul 

4. mengarahkan siswa 

memilih pertanyaan 

untuk dijadikan 

tujuan membaca 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

5 Membimbing 

siswa menggali 

1. membimbing siswa 

mencatat informasi 

    

 

 

 

 

 

3 
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No

. 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

informasi dari 

teks (Learned) 

yang telah dipelajari 

2. menunjukkancara 

menuliskan informasi 

pada kolom  l 

3. membimbing siswa 

mengidentifikasi 

pertanyaan dan 

jawabannya 

4. membimbing siswa 

menemukan 

kesimpulan  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6. Membimbing 

siswa 

menggunakan 

media puzzle 

1. menjelaskan tujuan 

penggunaan media 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

2. menjelaskan cara 

menggunakan puzzle 

3. menjelaskan aturan 

permainan puzzle 

4. memberi kesempatan 

siswa bertanya 

mengenai 

penggunaan media 

yang belum jelas 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

7.  Membimbing 

diskusi kelompok 

dalam mengisi 

lembar KWL 

sesuai topik 

bacaan yang 

didapatkan 

1. memberikan panduan 

dalam kegiatan 

diskusi 

2. memfasiitasi 

kebutuhan siswa 

dalam proses diskusi 

3. membantu kelompok 

yang kesulitan 

4. mendorong kerja 

sama antar siswa 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

3 

8.  Membimbing 

siswa 

mempresentasika

n hasil diskusi 

1. memberi petunjuk 

cara menyampaikan 

hasil diskusi 

2. menentukan 

kelompok yang maju 

presentasi 

3. memberi kesempatan 

bertanya pada 

kelompok yang tidak 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 
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No

. 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

maju 

4. membuat kesimpulan 

hasil diskusi 

 
 

9. Mengelola kelas 

dengan baik 

1. menciptakan suasana 

kelas yang bersih dan 

nyaman 

2. menciptakan suasana 

pembelajaran yang 

menyenangkan 

3. menciptakan kondisi 

belajar yang multi 

arah (guru-siswa, 

siswa-guru) 

4. memberi teguran 

pada siswa yang 

mengganggu 

pelajaran 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 

10.  Melakukan 

refleksi 

1. menyimpulkan 

materi 

2. menanyakan 

kesulitan pada siswa 

3. memberikan evaluasi 

4. memberikan tindak 

lanjut 

    

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

2 

Jumlah Skor  

 

Kriteria Penilaian: 

Skor minimal (k)  : 10 x 1 = 10 

Skor maksimal (m)  : 10 x 4 = 40 

Median = 40+10 

         2 

   = 25 

Jarak interval (i) = 40-10 

   4 

       = 7,5 
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Kriteria Keterampilan Guru Kriteria Tingkat 

Keberhasilan 

35 s/d  40 Sangat baik (SB) Berhasil 

26s/d  34 Baik (B) Berhasil 

19s/d  25 Cukup (C) Tidak Berhasil 

 

Semarang,                  2015 

 

Observer  

     

   

 

Dwi Sri Hartini, S.Pd, M.Pd  

NIP 196408222006042004 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pertemuan 1 Siklus II 

 

Nama Pengamat  : Dwi Sri Hartini, S.Pd, M.Pd 

Nama SD  : SDN Purwoyoso 06 

Kelas/Semester : IV/ 2  

Materi   : Membaca Pemahaman dan Menemukan Kalimat Utama 

Hari/Tanggal  : 7 April 2015 

Petunjuk  : 

e. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

f. Lakukan penilaian dengan mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

g. Berilah tanda check (√) pada kolom nampak sesuai deskriptor yang 

muncul! 

h. Skor penilaian : 

Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak  

Skor 2 jika 2 deskriptor yang tampak  

Skor 3 jika 3 deskriptor yang tampak  

Skor 4 jika 4 deskriptor yang tampak  

 (Arikunto, 2010:285) 

No

. 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

1. Melaksanakan 

pra-pembelajaran 

1. menyiapkan ruang 

2. menyiapkan sumber 

dan alat belajar 

3. menyiapkan media 

puzzle 

4. mengkondisikan 

siswa secara fisik dan 

psikis 

    

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

4 

LAMPIRAN 10 
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No

. 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

2.  Melaksanakan 

kegiatan 

pendahuluan  

1. melakukan apersepsi  

2. memberikan motivasi 

3. menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

4. memberi gambaran 

tentang strategi yang 

akan digunakan 

(KWL) 

    

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

3 

3. Menggali 

pengetahuan awal 

siswa melalui 

kegiatan 

brainstorming 

(Know). 

1. menggunakan media 

yang menjadi sarana 

pengantar 

brainstorming 

2. menggali 

pengetahuan awal 

siswa melalui 

kegiatan bertanya 

3. mendorong siswa 

untuk memunculkan 

gagasan 

4. memberi contoh cara 

penulisan kolom k 

(informasi awal) 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

4. Mengarahkan 

siswa bertanya 

untuk 

menemukan 

tujuan  membaca 

(Want) 

1. mendorong siswa 

untuk bertanya 

terkait topik 

2. menunjukkan 

ketidakkonsistenan 

dan pertentangan 

informasi awal. 

3. mengarahkan siswa 

menulis  daftar 

pertanyaan yang 

muncul 

4. mengarahkan siswa 

memilih pertanyaan 

untuk dijadikan 

tujuan membaca 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

5 Membimbing 

siswa menggali 

informasi dari 

teks (Learned) 

1. membimbing siswa 

mencatat informasi 

yang telah dipelajari 

2. menunjukkancara 

menuliskan 

informasipada kolom  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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No

. 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

l 

3. membimbing siswa 

mengidentifikasi 

pertanyaan dan 

jawabannya 

4. membimbing siswa 

menemukan 

kesimpulan  

   

 

 

 

 
 

 

6. Membimbing 

siswa 

menggunakan 

media puzzle 

1. menjelaskan tujuan 

penggunaan media 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

2. menjelaskan cara 

menggunakan puzzle 

3. menjelaskan aturan 

permainan puzzle 

4. memberi kesempatan 

siswa bertanya 

mengenai 

penggunaan media 

yang belum jelas 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

7.  Membimbing 

diskusi kelompok 

dalam mengisi 

lembar KWL 

sesuai topik 

bacaan yang 

didapatkan 

1. memberikan panduan 

dalam kegiatan 

diskusi 

2. memfasiitasi 

kebutuhan siswa 

dalam proses diskusi 

3. membantu kelompok 

yang kesulitan 

4. mendorong kerja 

sama antar siswa 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

4 

8.  Membimbing 

siswa 

mempresentasika

n hasil diskusi 

1. memberi petunjuk 

cara menyampaikan 

hasil diskusi 

2. menentukan 

kelompok yang maju 

presentasi 

3. memberi kesempatan 

bertanya pada 

kelompok yang tidak 

maju 

4. membuat kesimpulan 

hasil diskusi 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 
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No

. 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

9. Mengelola kelas 

dengan baik 

1. menciptakan suasana 

kelas yang bersih dan 

nyaman 

2. menciptakan suasana 

pembelajaran yang 

menyenangkan 

3. menciptakan kondisi 

belajar yang multi 

arah (guru-siswa, 

siswa-guru) 

4. memberi teguran 

pada siswa yang 

mengganggu 

pelajaran 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 

10.  Melakukan 

releksi 

1. menyimpulkan 

materi 

2. menanyakan 

kesulitan pada siswa 

3. memberikan evaluasi 

4. memberikan tindak 

lanjut 

    

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

4 

Jumlah Skor  

 

Kriteria Penilaian: 

Skor minimal (k)  : 10 x 1 = 10 

Skor maksimal (m)  : 10 x 4 = 40 

Median = 40+10 

         2 

   = 25 

Jarak interval (i) = 40-10 

   4 

       = 7,5 
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Kriteria Keterampilan Guru Kriteria Tingkat 

Keberhasilan 

35 s/d  40 Sangat baik (SB) Berhasil 

26s/d  34 Baik (B) Berhasil 

19s/d  25 Cukup (C) Tidak Berhasil 

10s/d 18 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 

 

Semarang,                2015 

Observer  

     

   

 

      Dwi Sri Hartini, S.Pd, M.Pd  

       NIP 196408222006042004  
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pertemuan 1 Siklus III 

 

Nama Pengamat  : Dwi Sri Hartini, S.Pd, M.Pd 

Nama SD  : SDN Purwoyoso 06 

Kelas/Semester : IV/ 2  

Materi   : Membaca Pemahaman dan Menemukan Kalimat Utama 

Hari/Tanggal  : 13 April 2015 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Lakukan penilaian dengan mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom nampak sesuai deskriptor yang 

muncul! 

d. Skor penilaian : 

Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak  

Skor 2 jika 2 deskriptor yang tampak  

Skor 3 jika 3 deskriptor yang tampak  

Skor 4 jika 4 deskriptor yang tampak  

 (Arikunto, 2010:285) 

No

. 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

1. Melaksanakan pra-

pembelajaran 

1. menyiapkan ruang 

2. menyiapkan sumber 

dan alat belajar 

3. menyiapkan media 

puzzle 

4. mengkondisikan 

siswa secara fisik dan 

psikis 

    

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

4 
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No

. 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

2.  Melaksanakan 

kegiatan 

pendahuluan  

1. melakukan apersepsi  

2. memberikan motivasi 

3. menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

4. memberi gambaran 

tentang strategi yang 

akan digunakan 

(KWL) 

    

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

4 

3. Menggali 

pengetahuan awal 

siswa melalui 

kegiatan 

brainstorming 

(Know). 

1. menggunakan media 

yang menjadi sarana 

pengantar 

brainstorming 

2. menggali 

pengetahuan awal 

siswa melalui 

kegiatan bertanya 

3. mendorong siswa 

untuk memunculkan 

gagasan 

4. memberi contoh cara 

penulisan kolom k 

(informasi awal) 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

4. Mengarahkan siswa 

bertanya untuk 

menemukan tujuan  

membaca (Want) 

1. mendorong siswa 

untuk bertanya 

terkait topik 

2. menunjukkan 

ketidakkonsistenan 

dan pertentangan 

informasi awal. 

3. mengarahkan siswa 

menulis  daftar 

pertanyaan yang 

muncul 

4. mengarahkan siswa 

memilih pertanyaan 

untuk dijadikan 

tujuan membaca 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

5 Membimbing siswa 

menggali informasi 

dari teks (Learned) 

1. membimbing siswa 

mencatat informasi 

yang telah dipelajari 

2. menunjukkancara 

menuliskan 

informasipada kolom  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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No

. 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

L 

3. membimbing siswa 

mengidentifikasi 

pertanyaan dan 

jawabannya 

4. membimbing siswa 

menemukan 

kesimpulan  

   

 

 

 

 

  

 

6. Membimbing siswa 

menggunakan 

media puzzle 

1. menjelaskan tujuan 

penggunaan media 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

2. menjelaskan cara 

menggunakan puzzle 

3. menjelaskan aturan 

permainan puzzle 

4. memberi kesempatan 

siswa bertanya 

mengenai 

penggunaan media 

yang belum jelas 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

7.  Membimbing 

diskusi kelompok 

dalam mengisi 

lembar KWL sesuai 

topik bacaan yang 

didapatkan 

1. memberikan panduan 

dalam kegiatan 

diskusi 

2. memfasiitasi 

kebutuhan siswa 

dalam proses diskusi 

3. membantu kelompok 

yang kesulitan 

4. mendorong kerja 

sama antar siswa 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 3 

8.  Membimbing siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

1. memberi petunjuk 

cara menyampaikan 

hasil diskusi 

2. menentukan 

kelompok yang maju 

presentasi 

3. memberi kesempatan 

bertanya pada 

kelompok yang tidak 

maju 

4. membuat kesimpulan 

hasil diskusi 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 
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No

. 
Indikator Deskriptor 

Check 

(√) 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

9. Mengelola kelas 

dengan baik 

1. menciptakan suasana 

kelas yang bersih dan 

nyaman 

2. menciptakan suasana 

pembelajaran yang 

menyenangkan 

3. menciptakan kondisi 

belajar yang multi 

arah (guru-siswa, 

siswa-guru) 

4. memberi teguran 

pada siswa yang 

mengganggu 

pelajaran 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 

10.  Melakukan releksi 1. menyimpulkan 

materi 

2. menanyakan 

kesulitan pada siswa 

3. memberikan evaluasi 

4. memberikan tindak 

lanjut 

    

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

3 

Jumlah Skor  

 

Kriteria Penilaian: 

Skor minimal (k)  : 10 x 1 = 10 

Skor maksimal (m)  : 10 x 4 = 40 

Median = 40+10 

         2 

   = 25 

Jarak interval (i) = 40-10 

   4 

       = 7,5 
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Kriteria Keterampilan Guru Kriteria Tingkat 

Keberhasilan 

35 s/d  40 Sangat baik (SB) Berhasil 

26s/d  34 Baik (B) Berhasil 

19s/d  25 Cukup (C) Tidak Berhasil 

10s/d 18 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 

 

Semarang,                2015 

Observer  

     

   

 

      Dwi Sri Hartini, S.Pd, M.Pd  

       NIP 196408222006042004  
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Siklus I 

 

No. Nama 
Skor Tiap Indikator 

Total Kategori Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 MZ  1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 13 Kurang D 

2 M.A  1 2 4 1 2 3 2 2 2 1 20 Cukup C 

3 SP 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 19 Cukup C 

4 AARS  3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 30 Baik B 

5 ASN 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 27 Baik B 

6 DM 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 17 Kurang D 

7 DJ 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 23 Cukup C 

8 DJR  3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 30 Baik B 

9 KM  3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 23 Cukup C 

10 LAA 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 14 Kurang D 

11 MD 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 20 Cukup C 

12 NA  4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 28 Baik B 

13 NJA  4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 31 Baik B 

14 NAA 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 26 Baik B 

15 NPP  2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 31 Baik B 

16 RDD  4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 32 Baik B 

17 AN  3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 27 Baik B 

18 SQ  4 2 3 2 3 4 3 2 2 2 27 Baik B 

19 RN 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 28 Baik B 

SKOR 1 2 3 0 3 0 1 2 2 4 4 21   

 SKOR 2 7 10 5 8 8 5 7 9 11 8 78     

SKOR 3 6 4 11 8 11 8 7 8 4 7 74     

Skor 4 4 2 3 0 0 4 3 0 0 0 16     

total 50 43 55 43 49 51 49 44 38 41 463     

Rata-rata 2,6 2,3 2,9 2,3 2,6 2,7 2,6 2,3 2,0 2,2 24,4 2,4   

 

Semarang, 30 Maret 2015 

Observer  
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus II 

No. Nama 
Skor Tiap Indikator 

Total Kategori Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 MZ  2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 15 Kurang D 

2 M.A  2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 24 Cukup C 

3 SP 3 4 4 3 2 3 2 2 2 3 28 Baik B 

4 AARS  2 2 4 4 4 2 4 3 2 2 29 Baik B 

5 ASN 2 2 4 4 4 4 4 4 1 3 32 Baik B 

6 DM 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 21 Cukup C 

7 DJ 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 26 Baik B 

8 DJR  3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 35 

Sangat 

Baik A 

9 KM  3 2 2 3 4 4 3 3 3 1 28 Baik B 

10 LAA 1 1 2 1 1 4 2 1 1 1 15 Kurang D 

11 MD 4 3 3 3 2 2 1 2 3 1 24 Cukup C 

12 NA  4 3 3 4 3 3 3 2 2 1 28 Baik B 

13 NJA  3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 35 

Sangat 

Baik A 

14 NAA 4 3 3 4 4 2 3 3 3 1 30 Baik B 

15 NPP  3 3 3 4 4 4 3 4 1 3 32 Baik B 

16 RDD  2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 36 

Sangat 

Baik A 

17 AN  3 2 3 4 4 3 2 2 3 1 27 Baik B 

18 SQ  3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 25 Cukup C 

19 RN 3 4 4 3 3 4 3 2 1 4 31 Baik B 

SKOR 1 1 3 0 2 2 0 2 2 5 9 26   

 SKOR 2 6 5 3 0 5 6 4 9 6 3 47     

SKOR 3 9 6 10 6 3 6 9 4 8 4 65     

Skor 4 3 5 6 11 9 7 4 4 0 3 52     

total 52 51 60 64 57 58 53 48 41 39 523     

Rata-rata 2,7 2,7 3,2 3,4 3,0 3,1 2,8 2,5 2,2 2,1 27,5 2,8   

 

Semarang, 7 April 2015 

Observer  
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus III 

No. Nama 
Skor Tiap Indikator 

Total Kategori Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 MZ  1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 15 Kurang D 

2 M.A  3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 27 Baik B 

3 SP 3 2 4 1 2 3 1 3 2 2 23 Cukup C 

4 AARS  3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 38 

Sangat 

Baik A 

5 ASN 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 

Sangat 

Baik A 

6 DM 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 25 Cukup C 

7 DJ 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 29 Baik B 

8 DJR  4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 

Sangat 

Baik A 

9 KM  4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 33 Baik B 

10 LAA 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 15 Kurang D 

11 MD 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 36 

Sangat 

Baik A 

12 NA  4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 36 

Sangat 

Baik A 

13 NJA  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Sangat 

Baik A 

14 NAA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Sangat 

Baik A 

15 NPP  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Sangat 

Baik A 

16 RDD  4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 

Sangat 

Baik A 

17 AN  4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 37 

Sangat 

Baik A 

18 SQ  4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 33 Baik B 

19 RN 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 

Sangat 

Baik A 

SKOR 1 2 2 0 3 2 0 3 0 2 0 14     

SKOR 2 1 2 2 1 5 2 1 3 2 7 26     

SKOR 3 2 4 7 4 3 5 5 5 5 4 44     

Skor 4 13 11 9 11 9 12 10 11 10 8 104     

total 62 62 61 61 57 67 60 65 61 58 614     

Rata-rata 3,3 3,3 3,2 3,2 3,0 3,5 3,2 3,4 3,2 3,1 32,3 3,2   

Semarang, 13 April 2015 

Observer  
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ANALISIS CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 

1. Guru sudah mempersiapkan sumber dan media belajar, namun guru belum 

baik dalam mengkondisikan kelas. Proses penyiapan ruangan yang belum 

maksimal menghambat proses pembelajaran. 

2. Guru sudah memberikan apersepsi yang sesuai dengan materi pembelajaran 

melalui kegiatan bertanya. Namun, tujuan pembelajaran belum disampaikan 

guru dengan baik. 

3. Pengunaan media sudah cukup baik, namun pemasangan puzzle ukuran besar 

kurang efektif dan tidak hemat waktu. 

4. Pembagian kelompok belum maksimal karena pembentukan kelompok boros 

waktu dan tidak efisien. Siswa juga masih gaduh dalam pembentukan 

kelompok. 

5. Guru mendemostrasikan media dan melakukan tanya jawab dengan siswa. 

Guru membimbing siswa menggunakan media dan menjelaskan aturannya. 

Guu sudah meningkatkan partisipasi siswa namun belum terkondisi dengan 

baik. 

6. Dalam presentasi hasil diskusi kelompok, guru memilih beberapa sampel 

kelompok untuk maju ke depan kelas. Guru memberi kesempatan kelompok 

lain bertanya tetapi tidak  ada yang bertanya. Presentasi juga masih gaduh dan 

belum tertib. 

7. Media yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan, materi, tingkat 

perkembangan dan dapat meningkatkan motivasi siswa. Guru sudah 

memberikan petunjuk penggunaan media  pada siswa. 
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8. Dalam mengisi kolom KWL,  guru sudah menyampaikan cara pengisian. Guru 

juga sudah menjelaskan tujuan  penggunaan kolom KWL. 

9. Iklim pembelajaran belum tergolong menyenangkan. Siswa masih sering 

gaduh, namun siswa sudah melaksanakan pembelajaran yang multiarah. 

10. Belum ada penghargaan  atau reward  yang memotivasi siswa. Guru jug 

belum memotivasi siswa pada awal pembelajaran. 

11. Pada akhir pembelajaran, guru menyimpulkan hasil pembelajaran bersama 

guru. Guru kemudian melakukan refleksi dan  tindak lanjut. 
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ANALISIS CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

1. Guru sudah baik dalam  mempersiapkan siswa untuk belajar. Guru sudah 

mempersiapkan ruangan, sumber belajar, dan media puzzle.  

2. Pengkondisian kelas lebih baik dan lebih efektif dengan pembentukan 

kelompok sebelum pembelajaran dan pemberian label nama kelompok. 

3. Guru sudah memberikan apersepsi sesuai tema pembelajaran, memotivasi 

siswa dengan  tepuk kompak, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Tetapi, siswa masih gaduh karena tidak puas dengan pembagian kelompok. 

4. Penjelasan dari guru disertai dengan brainstorming membuat pembelajaran 

lebih bermakna. Media puzzle yang diberikan guru membantu memperdalam 

pemahaman siswa terkait materi. 

5. Pembentukan kelompok sudah heterogen, namun pembagian kelompok 

secara sepihak menimbulkan kekecewaan pada siswa. 

6. Guru membimbing semua kelompok dalam melakukan diskusi dengan 

berkeliling. Guru juga meningkatkan partisipasi siswa dengan memberikan 

penghargaan untuk kelompok terbaik melalui papan reward. 

7. Pertanyaan yang dibuat kelompok pada kolom KWL sudah menggunakan  

5W+1H. Pertanyaan yang belum terjawab dapat diidentifikasi dengan  mudah 

melalui tutor sebaya antar kelompok, sehingga memudahkan tujuan 

membaca. 

8. Materi pembelajaran yang disampaikan guru lebih menarik dengan bantuan 

LCD. Tetapi, materi yang  disampaikan terkait kalimat utama belum 

menunjukkan poin-poin yang penting. 

LAMPIRAN 18 



301 
 

 

9. Dalam mempresentasikan hasil diskusi, guru menunjuk beberapa kelompok 

untuk maju. Guru  meminta kelompok membacakan masalah yang belum 

terselesaiakan. Guru juga memberikan kesempatan kelompok lain untuk 

menanggapi. 

10. Iklim pembelajaran di kelas belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih ada 

beberapa siswa yang gaduh dan kurang fokus pada pembelajaran. 

11. Guru melakukan refleksi bersama siswa dan menginformasikan tema bacaan 

untuk pertemuan berikutnya. 
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ANALISIS CATATAN LAPANGAN SIKLUS III 

1. Guru sudah baik dalam mempersiapkan siswa untuk belajar. Guru sudah 

mempersiapkan ruangan, sumber belajar terkait materi, dan media puzzle. 

Guru juga sudah mempersiapkan siswa secara fisik dan psikis dengan 

menanyakan kesiapan dalam mengikuti pembelajaran. 

2. Kegiatan pendahuluan berlangsung cukup baik. Guru sudah memberikan 

apersepsi sesuai tema bacaan dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Motivasi yang diberikan guru sudah dilakukan cukup baik dengan melakukan 

tepuk kompak. Guru juga memberi motivasi dengan mengadakan kompetisi 

untuk memperebutkan predikat kelompok terbaik dan siswa terbaik melalui 

pemberian poin pada papan reward dan pemberian sanksi pencabutan poin 

untuk siswa yang gaduh dan curang. Motivasi cara ini sangat efektif dan 

meningkatkan partisipasi siswa. 

4. Tahapan KWL sudah dilakukan guru dengan cukup baik dan runtut. 

Pertanyaan yang dibuat siswa  juga lebih runtut daripada sebelumnya. 

5. Media puzzle yang diberikan guru efektif untuk memperdalam pemahaman 

siswa terkait bacaan.Media video yang digunakan untuk memperdalam materi 

juga semakin menambah  pengetahuan siswa terkait materi. 

6. Pembagian kelompok yang dilakukan saat kegiatan pra-pembelajaran sudah 

cukup heterogen. Pembagian kelompok yang melibatkan siswa membuat 

siswa lebih senang dalam mengikuti pembelajaran.  

7. Partisipasi siswa dalam kelompok cukup meningkat dan siswa lebih antusias 

dalam mengikuti diskusi. 

8. Guru memberikan bimbingan kepada setiap kelompok dengan cara 

berkeliling dan membantu kesulitan kelompok. 

9. Diskusi kelompok berlangsung lebih tertib dan lebih efektif. Siswa sudah 

paham cara mempresentasikan hasil diskusi dan menanggapi kelompok yang 

maju. Kelompok yang aktif memberi tanggapan cukup banyak. 
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DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN BAHASA INDONESIA  

PRA SIKLUS 

No. Nama Siswa 

Bahasa  

Indonesia 

 

Keterangan  

1 MZ 60 Tidak Tuntas 

2 MAK 40 Tidak Tuntas 

3 SP 70 Tuntas 

4 AARS 68 Tuntas 

5 AZR 50 Tidak Tuntas 

6 ASN 66 Tuntas 

7 ANA 67 Tuntas 

8 BW 55 Tidak Tuntas 

9 BAP 40 Tidak Tuntas 

10 DMR 68 Tuntas 

11 DPR 40 Tidak Tuntas 

12 DJS 60 Tidak Tuntas 

13 DES 70 Tuntas 

14 FNS 50 Tidak Tuntas 

15 HM 40 Tidak Tuntas 

16 JP 50 Tidak Tuntas 

17 KD 65 Tidak Tuntas 

18 KMP 70 Tuntas 

19 LAA 25 Tidak Tuntas 

20 MZ 25 Tidak Tuntas 

21 MD 70 Tuntas 

22 MAAA 65 Tidak Tuntas 

23 MA 45 Tidak Tuntas 

24 MS 25 Tidak Tuntas 

25 MZWD 45 Tidak Tuntas 

26 NA 55 Tidak Tuntas 

27 NJA 70 Tuntas 

28 NA 75 Tuntas 

29 NPP 30 Tidak Tuntas 

30 NRS 70 Tuntas 

LAMPIRAN 21 
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Semarang,                2015 

   Kolaborator  

     

   

 

      Dwi Sri Hartini, S.Pd, M.Pd  

       NIP 196408222006042004  

 

 

31 RDD 70 Tuntas 

32 RLN 68 Tuntas 

33 RV 67 Tuntas 

34 WWP 75 Tuntas 

35 AN 85 Tuntas 

36 SQA 66 Tuntas 

37 RN 70 Tuntas 

38 KI 55 Tidak Tuntas 
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HASIL EVALUASI SISWA  

SIKLUS I 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : IV/II 

Hari/Tanggal : Senin, 30 Maret 2015  

No. Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 MZ 75 Tuntas 

2 MAK 45 Tidak Tuntas 

3 SP 75 Tuntas 

4 AARS 70 Tuntas 

5 AZR 55 Tidak Tuntas 

6 ASN 45 Tidak Tuntas 

7 ANA 85 Tuntas 

8 BW 45 Tidak Tuntas 

9 BAP 45 Tidak Tuntas 

10 DMR 80 Tuntas 

11 DPR 55 Tidak Tuntas 

12 DJS 45 Tidak Tuntas 

13 DES 90 Tuntas 

14 FNS 67 Tidak Tuntas 

15 HM 45 Tidak Tuntas 

16 JP  67 Tidak Tuntas 

17 KD 70 Tuntas 

18 KMP 85 Tuntas 

19 LAA 45 Tidak Tuntas 

20 MZ 70 Tuntas 

21 MD 85 Tuntas 

22 MAAA 45 Tidak Tuntas 

23 MA 50 Tidak Tuntas 

24 MS 45 Tidak Tuntas 

25 MZWD 70 Tuntas 

26 NA 70 Tuntas 

27 NJA 70 Tuntas 

28 NA 70 Tuntas 

29 NPP 45 Tidak Tuntas 

30 NRS 75 Tuntas 

31 RDD 70 Tuntas 
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No. Nama Siswa Nilai Keterangan 

32 RLN 75 Tuntas 

33 RV 50 Tidak Tuntas 

34 WWP 70 Tuntas 

35 AN 95 Tuntas 

36 SQA 50 Tidak Tuntas 

37 RN 70 Tuntas 

38 KI 45 Tidak Tuntas 

Nilai Tertinggi 95   

Nilai Terendah 45   

Mean 64,01   

Median 68,07   

Modus 

71,34 dan 

47,81   

Siswa Tuntas 16 57,8 

Siswa Tidak Tuntas 22 42,2 

 

Semarang,                2015 

   Kolaborator  

     

   

 

 

      Dwi Sri Hartini, S.Pd, M.Pd  

     196408222006042004

1. Tentukan nilai rentang. 

Rentang = nilai data tertinggi – nilai data 

terendah 

  = 95 – 45 

  = 50 

2. Tentukan banyak kelas yang digunakan. 

k  = 1 + (3,3) (log n) 

 = 1 + (3,3) (log 38) 

 = 1 + (3,3) (1,579) 

 = 1 + 5,213 

 = 6,213 (dibulatkan 6) 

3. Tentukan panjang kelas. 

  
       

 
 

  
  

 
 

       (dibulatkan 8) 

4. Tentukan nilai ujung bawah kelas interval 

pertama. 

Nilai ujung bawah kelas interval pertama boleh 

mangambil nilai data terkecil atau nilai data 

yang lebih kecil dari nilai data yang terkecil. 

Kemungkinan kedua ini bisa dilakukan dengan 

syarat, nilai data yang terbesar harus tercakup 

dalam interval nilai data pada kelas interval 

terakhir.  

Nilai ujung bawah kelas interval pertama: 45 

5. Masukkan semua data ke dalam interval kelas. 
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Nilai interval Frekuensi  

44 – 51 17 

52 – 59 3 

60 – 67 3 

68 – 76 10 

77 – 84 2 

85 – 92 2 

93 - 100 1 

Jumlah 38 

Ukuran pemusatan data 

1. Nilai rata-rata kelas 

Nilai 

Interval 

Freku

ensi Nilai 

tengah 

kelas (xi) fi.xi (f) 

44 – 51 14 
47,5 665 

52 – 59 2 
55,5 111 

60 – 67 2 
63,5 127 

68 – 76 14 
71,5 1001 

77 – 84 1 
80,5 80,5 

85 – 92 4 
88,5 354 

93 - 100 1 
96,5 96,5 

Jumlah   38   2435 

 

 χ =
∑     
 
   

∑  
 

 χ = 
    

  
 

 χ = 64,07 

2. Median  

Letak kelas median  = 
    

 
 

    = 19,5 

kelas median yaitu 68 – 76, batas bawahnya 

yaitu 67,5 

       (

 

 
  

  
) 

         (

  

 
   

  
) 

                 

              

         

3. Modus 

1.         (
  

      
) 

          (
  

      
) 

                

             

         

2.         (
  

      
) 

          (
  

      
) 

                

             

   47,81 

 

Tabel distribusi frekuensi relatif 

Nilai 

Interval 

(f)  (xi) fi.xi Presentasi 

Ketuntasan 

Klasifikasi 

44 – 51 14 47,5 665 36,8 % Tidak Tuntas 

52 – 59 2 55,5 111 5,3 % Tidak Tuntas 

60 – 67 2 63,5 127 5,3 % Tuntas 

68 – 76 14 71,5 1001 36,8 % Tuntas 

77 – 84 1 80,5 80,5 2,6 % Tuntas 

85 – 92 4 88,5 354 10,5 % Tuntas 

93 - 100 1 96,5 96,5 2,6 % Tuntas 

Jumlah   2435   

Nilai 

tertinggi 

: 95 

Nilai 

terendah 

: 45 

Mean :64,1 

Median :68,1 

Modus :71,3 

dan 

47,8 
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HASIL EVALUASI SISWA 

SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : IV/II 

Hari/Tanggal : Senin, 7 April 2015  

 
No. Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 MZ 68 Tuntas 

2 MAK 45 Tidak Tuntas 

3 SP 68 Tuntas 

4 AARS 75 Tuntas 

5 AZR 50 Tidak Tuntas 

6 ASN 45 Tidak Tuntas 

7 ANA 70 Tuntas 

8 BW 45 Tidak Tuntas 

9 BAP 48 Tidak Tuntas 

10 DMR 73 Tuntas 

11 DPR 45 Tidak Tuntas 

12 DJS 70 Tuntas 

13 DES 83 Tuntas 

14 FNS 55 Tidak Tuntas 

15 HM 70 Tuntas 

16 JP  58 Tidak Tuntas 

17 KD 90 Tuntas 

18 KMP 90 Tuntas 

19 LAA 45 Tidak Tuntas 

20 MZ 70 Tuntas 

21 MD 75 Tuntas 

22 MAAA 65 Tidak Tuntas 

23 MA 70 Tuntas 

24 MS 45 Tidak Tuntas 

25 MZWD 73 Tuntas 

26 NA 70 Tuntas 

27 NJA 75 Tuntas 

28 NA 68 Tuntas 
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No. Nama Siswa Nilai Keterangan 

29 NPP 60 Tidak Tuntas 

30 NRS 70 Tuntas 

31 RDD 70 Tuntas 

32 RLN 80 Tuntas 

33 RV 78 Tuntas 

34 WWP 58 Tidak Tuntas 

35 AN 85 Tuntas 

36 SQA 73 Tuntas 

37 RN 70 Tuntas 

38 KI 50 Tidak Tuntas 

Nilai Tertinggi 90   

Nilai Terendah 45   

Mean 66,18   

Median 69,72   

Modus 71,62   

Siswa Tuntas 24 63,16 

Siswa Tidak Tuntas 16 36,84 

 

 

Semarang,                2015 

   Kolaborator  

     

   

 

      Dwi Sri Hartini, S.Pd, M.Pd  

1. Tentukan nilai rentang. 

Rentang= nilai data tertinggi – nilai data terendah 

= 90 – 45 

= 45 

2. Tentukan banyak kelas yang digunakan. 

k  = 1 + (3,3) (log n) 

= 1 + (3,3) (log 38) 

= 1 + (3,3) (1,579) 

= 1 + 5,213 

= 6,213 (dibulatkan 6) 

3. Tentukan panjang kelas. 

  
       

 
 

  
  

 
 

      (dibulatkan 8) 

4. Tentukan nilai ujung bawah kelas interval 

pertama. 

Nilai ujung bawah kelas interval pertama boleh 

mangambil nilai data terkecil atau nilai data yang 

lebih kecil dari nilai data yang terkecil. 

Kemungkinan kedua ini bisa dilakukan dengan 

syarat, nilai data yang terbesar harus tercakup 

dalam interval nilai data pada kelas interval 

terakhir.  

Nilai ujung bawah kelas interval pertama: 45 
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5. Masukkan semua data ke dalam interval kelas. 

 

Nilai interval Frekuensi  

44 – 51 9 

52 – 59 3 

60 – 67 2 

68 – 76 18 

77 – 84 3 

85 – 92 3 

Jumlah 38 

6. Nilai rata-rata kelas 

Nilai Interval   xi fi.xi (f) 

44 – 51 9 
47,5 427,5 

52 – 59 3 
55,5 166,5 

60 – 67 2 
63,5 127 

68 – 76 18 
71,5 1287 

77 – 84 3 
80,5 241,5 

85 – 92 3 
88,5 265,5 

Jumlah   38   2515 

 

 χ =
∑     
 
   

∑  
 

 χ = 
    

  
 

 χ = 66,18 

7. Median  

Letak kelas median  = 
    

 
 

    = 19,5 

kelas median yaitu 68 – 76, batas bawahnya yaitu 

67,5 

       (

 

 
  

  
) 

         (

  

 
   

  
) 

                  

             

         

8. Modus 

        (
  

      
) 

          (
  

      
) 

                 

              

         

Tabel distribusi frekuensi relatif 

 

Nilai 

Interval (f) xi fi.xi 

Presentasi 

Ketuntasan Klasifikasi 

44 – 51 9 

47,5 427,5 23,68 

Tidak 

Tuntas 

52 – 59 3 

55,5 166,5 7,89 

Tidak 

Tuntas 

60 – 67 2 

63,5 127 5,26 

Tidak 

Tuntas 

68 – 76 18 

71,5 1287 47,36 Tuntas 

77 – 84 3 

80,5 241,5 7,89 Tuntas 

85 – 92 3 

88,5 265,5 7,89 Tuntas 

Jumlah   38   2515 

  Nilai 

tertinggi 
: 90 

Nilai 

terendah 
: 45 

Mean : 66,18 

Median : 69,72 

Modus  : 71,62 
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HASIL EVALUASI SISWA 

SIKLUS III 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : IV/II 

Hari/Tanggal : Senin, 13 April 2015  

 

No. Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 MZ 75 Tuntas 

2 MAK 50 Tidak Tuntas 

3 SP 80 Tuntas 

4 AARS 75 Tuntas 

5 AZR 70 Tuntas 

6 ASN 70 Tuntas 

7 ANA 78 Tuntas 

8 BW 80 Tuntas 

9 BAP 60 Tidak Tuntas 

10 DMR 70 Tuntas 

11 DPR 68 Tuntas 

12 DJS 65 Tidak Tuntas 

13 DES 75 Tuntas 

14 FNS 65 Tidak Tuntas 

15 HM 60 Tidak Tuntas 

16 JP  50 Tidak Tuntas 

17 KD 85 Tuntas 

18 KMP 80 Tuntas 

19 LAA 50 Tidak Tuntas 

20 MZ 90 Tuntas 

21 MD 75 Tuntas 

22 MAAA 70 Tuntas 

23 MA 70 Tuntas 

24 MS 50 Tidak Tuntas 

LAMPIRAN 24 
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No. Nama Siswa Nilai Keterangan 

25 MZWD 68 Tuntas 

26 NA 83 Tuntas 

27 NJA 78 Tuntas 

28 NA 75 Tuntas 

29 NPP 75 Tuntas 

30 NRS 83 Tuntas 

31 RDD 75 Tuntas 

32 RLN 85 Tuntas 

33 RV 80 Tuntas 

34 WWP 78 Tuntas 

35 AN 83 Tuntas 

36 SQA 78 Tuntas 

37 RN 80 Tuntas 

38 KI 68 Tuntas 

Nilai Tertinggi 90   

Nilai Terendah 50   

Mean 72,44   

Median 68,19   

Modus 73   

Siswa Tuntas 30 78,94 

Siswa Tidak Tuntas 8 21,06 

 

Semarang,                2015 

   Kolaborator  

     

   

 

      Dwi Sri Hartini, S.Pd, M.Pd  

1. Tentukan nilai rentang. 

Rentang = nilai data tertinggi – nilai data 

terendah 

= 90 – 50 

= 40 

2. Tentukan banyak kelas yang digunakan. 

k  = 1 + (3,3) (log n) 

= 1 + (3,3) (log 38) 

= 1 + (3,3) (1,579) 

= 1 + 5,213 

= 6,213 (dibulatkan 6) 

3. Tentukan panjang kelas. 
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      (dibulatkan 7) 

4. Tentukan nilai ujung bawah kelas interval 

pertama. 

Nilai ujung bawah kelas interval pertama boleh 

mangambil nilai data terkecil atau nilai data yang 

lebih kecil dari nilai data yang terkecil. 

Kemungkinan kedua ini bisa dilakukan dengan 

syarat, nilai data yang terbesar harus tercakup 

dalam interval nilai data pada kelas interval 

terakhir.  

5. Masukkan semua data ke dalam interval kelas. 

Nilai interval Frekuensi  

50 – 56 4 

57 – 63 2 

64 – 70 10 

71 – 77 7 

78 – 84 12 

85 – 91 3 

Jumlah 38 

Ukuran pemusatan data 

6. Nilai rata-rata kelas 

Nilai Interval 

Frekuensi 

 (xi) fi.xi (f) 

50 – 56 4 
53 212 

57 – 63 2 
60 120 

64 – 70 10 
67 670 

71 – 77 7 
74 518 

78 – 84 12 
81 972 

85 – 91 3 
87 261 

Jumlah  
38 

 

2753  

 

 χ =
∑     
 
   

∑  
 

 χ = 
    

  
 

 χ = 72,44 

7. Median  

Letak kelas median  = 
    

 
 

    = 19,5 

kelas median yaitu 71-77, batas bawahnya yaitu 

70,5 

       (

 

 
  

  
) 

         (

  

 
   

  
) 

                 

        -2,31 

         

8. Modus 

        (
  

      
) 

          (
 

    
) 

                 

            

      

 

Tabel distribusi frekuensi relatif 

Nilai Interval 

 

 xi fi.xi 

Presentasi 

Ketuntasan 

Klasifi-

kasi (f) 

50 – 56 4 

53 212 10,52% 

Tidak 

Tuntas 

57 – 63 2 

60 120 5,26% 

Tidak 

Tuntas 

64 – 70 10 

67 670 26,31% Tuntas 

71 – 77 7 

74 518 18,42% Tuntas 

78 – 84 12 

81 972 31,57% Tuntas 

85 – 91 3 

87 261 7,89% Tuntas 

Jumlah  
38 

  2753      

Nilai tertinggi 90 

Nilai terendah 50 

Mean 

72,

4 

Median 

68,

19 

Modus  73 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK GURU 

Selama Pembelajaran Keterampilan Membaca Pemahaman  Menggunakan 

Strategi Know Want Learned Media Puzzle 

di SDN Purwoyoso 06 

 

Nama SD  : SDN Purwoyoso 06 

Hari/Tanggal  : 13 April 2015 

Kelas/Semester : IV/ 2  

Materi   : Menemukan Kalimat Utama 

Petunjuk: Jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan! 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah proses pembelajaran bahasa Indonesia  

menggunakan strategi Know Want Learned dengan pemanfaatan media puzzle 

yang tadi telah saya lakukan? 

Jawab: Pembelajaran bahasa Indonesia melalui strategi Know Want Learned 

dengan media puzzle yang telah dilaksanakan sudah baik dan sesuai dengan 

sintaks pembelajaran. Siswa juga terlihat lebih senang dan aktif dalam 

pembelajaran. Mereka sangat antusias dan berani untuk mengeluarkan 

pendapatnya ketika guru meminta siswa untuk menanggapi hasil diskusi 

temannya. Media puzzle yang dibawa guru cukup menarik dan membuat 

siswa lebih aktif dan antusias pada pembelajaran. 

2. Apakah menurut Bapak/Ibu pembelajaran yang telah saya lakukan, yaitu 

dengan strategi Know Want Learned sudah sesuai dengan langkah-

langkahnya? 

Jawab:Pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran Know Want Learned, guru sudah menyampaikan kompetensi 

pembelajaran yang akan dipelajari. Guru  juga mengadakan brainstorming 

untuk menggali pengetahuan awal siswa. Kolom KWL yang diberikan guru 

sangat membantu siswa memahami teks bacaan. 

3. Apakah kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan tadi? 

LAMPIRAN 25 
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Jawab:Guru masih kurang dalam melakukan pengkondisian kelas, siswa 

masih banyak yang gaduh. 

4. Apakah kelebihan dari pembelajaran yang saya lakukan tadi? 

Jawab:Pembelajaran yang dilakukan cukup kreatif dan inovatif, pembelajaran 

juga menyenangkan dan meningkatkan partisipasi aktif siswa. 

5. Apakah ada perbedaan antara pembelajarn yang saya lakukan tadi dengan 

pembelajaran sebelumnya? 

Jawab : Ada. Pembelajaran sebelumnya guru belum terampil menggunakan 

media, strategi yang digunakan juga lebih runtut daripada yang sebelumnya. 

Persiapan yang dilakukan juga lebih baik daripada sebelumnya. 

 

Semarang,                2015 

   Kolaborator  

     

   

 

      Dwi Sri Hartini, S.Pd, M.Pd  
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HASIL PEKERJAAN SISWA 

SIKLUS I 

 

 

SIKLUS II 

 

SIKLUS III 
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FOTO-FOTO PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



320 
 

 

SIKLUS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 27 

Foto 1 : Guru melakukan kegiatan 

pendahuluan 

Foto 4 : Siswa berkelompok menyusun 

puzzle 

Foto 3 : Guru memberi kesempatan siswa 

maju ke depan kelas untuk mengisi tabel 

KWL 

Foto 2 : Guru melakukan kegiatan 

brainstorming dengan bantuan media puzzle 

Foto 5 : Siswa berdiskusi mengisi kolom 

KWL dan memahami  bacaan 

Foto 6 : Siswa maju melakukan presentasi 
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Foto 7 : Guru melakukan konfirmasi hasil 

diskusi 

Foto 8 : Guru membagikan soal evaluasi 

Foto 9 : Media puzzle 
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SIKLUS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 28 

Foto 1 : Guru melakukan apersepsi 

 

Foto 4 : Guru menjelaskan langkah-langkah 

KWL 

Foto 6 : Guru memberi reward untuk 

kelompok yang aktif 

Foto 2 : Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada siswa 

Foto 5 : Siswa menyusun puzzle untuk 

memperdalam materi 

Foto 2: Guru menunjukkan media untuk 

sarana brainstorming 
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Foto 9 :Guru memperdalam materi 

 

Foto 10 : Guru melakukan konfirmasi 

Foto  7: Guru membimbing kelompok 

mengisi kolom KWL 

Foto 8 : Siswa melakukan presentasi 

 

Foto 11 : Papan reward 
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SIKLUS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 29 

Foto 1 : Guru melakukan presensi dan 

kegiatan pendahuluan 

 

Foto 6 : Guru memperdalam  materi 

dengan video 

 

Foto 2 : Guru melakukan apersepsi 

 

Foto 4 : Siswa berdiskusi mengisi kolom 

KWL 

Foto 5 : Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi 

Foto 3 : Siswa memperdalam 

brainstorming dengan menyusun puzzle 
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Foto 7 : Guru memberikan konfirmasi 

melalui kuis 

Foto 8 : Guru memberi reward untuk  

kelompok yang aktif 

Foto 9 : Guru memberi penghargaan untuk 

kelompok terbaik 



326 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 30 



327 
 

 

 

 

LAMPIRAN 31 



328 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 32 



329 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




