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ABSTRAK 

 

Fatmawati, Fitria. 2015. Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman 

melalui Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review (SQ4R) Berbantuan 

Media Audio Visual Kelas IV SD. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakulas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing 

Nuraeni Abbas, M.Pd. 

        

       Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik 

secara lisan maupun tulis. Namun berdasarkan hasil refleksi terdapat permasalah-

an dalam pembelajaran membaca pemahaman yaitu proses pembelajaran yang 

kurang bervariatif, kurangnya aktivitas siswa dan pada tingkat keberhasilan 

belajar siswa sebesar 46,15% dengan kriteria sedang. Untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN Sekaran 01 Semarang 

digunakan model SQ4R berbantuan media audio visual. 

       Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan 

SQ4R berbantuan media audio visual pada proses pembelajaran membaca pe-

mahaman, aktivitas siswa, dan keterampilan siswa kelas IV SDN Sekaran 01 

Semarang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mendeskipsikan proses 

pembelajaran, meningkatkan aktivitas dan keterampilan siswa dalam pembelajar-

an membaca pemahaman melalui SQ4R berbantuan media audio visual kelas IV 

SDN Sekaran 01 Semarang. 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga 

siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap penelitian, yaitu perencanaan, pe-

laksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV 

SDN Sekaran 01 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes 

dan non-tes. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis 

deskriptif kualitatif. 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) proses pembelajaran pada siklus I 

sampai siklus III berlangsung dengan sangat baik. 2) aktivitas siswa pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 19 dengan kategori baik, pada siklus II memperoleh 

rata-rata skor 22 dengan kategori sangat baik, pada siklus III memperoleh skor 

23,9 dengan kategori sangat baik; 3) keterampilan membaca pemahaman siswa 

pada siklus I memperoleh rata-rata skor 10,9 dengan kategori baik, pada siklus II 

memperoleh skor 15,4 dengan kategori sangat baik, pada siklus III memperoleh 

skor 17,7 dengan kategori sangat baik. 

       Simpulan penelitian ini adalah melalui SQ4R berbantuan audio visual dapat 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa. Saran dari peneliti 

adalah agar guru menerapkan SQ4R berbantuan media audio visual pada saat 

pembelajaran. 

 

Kata kunci: media audio visual, membaca pemahaman, SQ4R. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

       Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan ke-

mampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta beranggung jawab (Sisdiknas, 2003:2).  

       Upaya untuk melaksanakan fungsi pendidikan dilakukan dengan pe-

ngembangan kurikulum yang mengacu  pada standar nasional pendidikan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pe-

merintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan dalam pasal  

6 ayat 1 yang menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, ke-

jujuran; dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: ke-

lompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran ke-

warganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi; kelompok mata pelajaran estetika; kelompok mata pelajaran jasmani, 

olahraga dan kesehatan (Hidayat, 2013: 95) 

       Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkakan sensi-

tivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan 
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dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta 

harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual se-

hingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan ke-

masyarakatan sehinga mampu menciptakan kebersamaaan yang harmonis (BSNP, 

2006:8). Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan kelompok mata pelajaran 

estetika.  

       Pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan dapat membantu peserta didik 

mengenal dirinya, memahami budayanya dan budaya orang lain. Berbahasa dapat 

berupa mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam  masyarakat 

dan menemukan serta menggunakan kemampuan analisis dan imajinatif. Hal 

tersebut sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat 

SD/MI dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa standar 

kompetensi 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.  

       Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup kemampuan ber-

bahasa dan bersastra yang meliputi empat aspek, yaitu: (1) keterampilan me-

nyimak/mendengarkan; (2) keterampilan berbicara; (3) keterampilan membaca; 

(4) keterampilan menulis (Tarigan, 2008: 1) 
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       Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting 

di samping tiga keterampilan berbahasa lainnya.  Hal tersebut karena membaca 

merupakan sarana untuk memperluas pengetahuan. Bekenaan dengan pentingnya 

keterampilan membaca bagi peserta didik di sekolah dasar, perlu kita ketahui 

tentang pengertian membaca itu sendiri. Bonomo (dalam Somadayo, 2011: 5) 

menyatakan bahwa “reading is bringing“ yaitu membaca merupakan suatu proses 

memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis. 

Senada dengan pendapat Bonomo, Iskandarwassid dan Dadang (2013: 246) juga 

menuturkan bahwa membaca merupakan kegiatan untuk mendapatkan makna dari 

apa yang terulis dalam teks. Jadi dapat disimpulkan bahwa membaca adalah suatu 

kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti atau makna yang ter-

kandung di dalam suatu tulisan. 

       Walaupun demikian, membaca bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Mem-

baca merupakan sebuah proses yang bisa dikembangkan dengan menggunakan 

teknik-teknik yang sesuai dengan tujuan membaca tersebut. Nurhadi (dalam 

Somadayo) menuturkan bahwa membaca adalah suatu proses yang kompleks dan 

rumit. Kompleks berarti dalam proses membaca terlibat berbagai faktor internal 

dan faktor eksernal pembaca. Faktor internal merupakan faktor intelegensi minat, 

sikap, bakat, motivasi, tujuan membaca, dan sebagainya. Faktor eksternal dapat 

berbentuk sarana membaca, teks bacaan, faktor lingkungan atau faktor latar 

belakang sosial ekonomi, kebiasaan, dan tradisi membaca (Somadayo, 2011: 5).        

       Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat merupakan 

salah satu faktor eksternal yang menyebabkan membaca menjadi semakin penting 
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dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap aspek pembelajaran di sekolah dasar me-

libakan kegiatan membaca. Menurut Rahim (2008: 1) menyatakan bahwa proses 

pembelajaran yang efektif antara lain dilakukan melalui membaca. Peserta didik 

yang gemar membaca akan memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang 

akan semakin meningkat kecerdasannya sehingga mereka lebih mampu menjawab 

tantangan hidup pada masa-masa mendatang.  

       Menurut Broughton  (dalam Tarigan, 2008: 13), terdapat dua aspek membaca 

yaitu, keterampilan yang bersifat mekanis dan keterampilan yang bersifat pe-

mahaman. Keterampilan yang bersifat mekanik merupakan aspek dasar yang ada 

dalam membaca. Keterampilan yang bersifat mekanik berupa: (1) pengenalan 

bentuk huruf; (2) pengenalan unsur-unsur linguistik; (3) pengenalan hubungan 

pola ejaan dan bunyi. Sedangkan keterampilan yang bersifat pemahaman merupa-

kan aspek yang lebih tinggi yaitu mencakup: (1) memahami pengertian sederhana; 

(2) memahami makna atau signifikasi; (3) evaluasi atau penilaian; (4) kecepatan 

membaca yang fleksibel dan mudah yang sesuai dengan keadaan. Sehingga, upaya 

mencapai tujuan yang terkandung dalam keterampilan membaca, dapat dilakukan 

dengan membiasakan diri melakukan aktivitas membaca.  

       Upaya untuk mencapai tujuan dari aspek yang lebih tinggi yaitu aspek ke-

terampilan yang bersifat pemahaman dapat dilakukan dengan aktivitas membaca 

dalam hati. Tarigan (2008: 13) menyatakan bahwa membaca dalam hati terdiri 

dari membaca ekstensif (extensive reading) dan membaca intensif (intensive 

reading).  
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       Salah satu kegiatan dalam membaca intensif adalah membaca pemahaman. 

Tarigan (2008: 58) berpendapat bahwa membaca pemahaman merupakan jenis 

membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma ke-

sastraan (literaly standards), resensi kritis (criical review), drama tulis (printed 

drama), pola-pola fiksi (patterns of fiction). Lebih lanjut, Gilet dan Temple 

(dalam Somadayo, 2011: 8) menyatakan bahwa membaca pemahaman adalah 

suatu proses atau kegiatan yang mengacu pada aktivitas yang bersifat mental 

maupun fisik yang melibatkan tiga hal pokok, yaitu: (1) pengetahuan yang telah 

dipunyai oleh pembaca (prior knowledge); (2) pengetahuan tentang strukur teks 

(knowledge of text structure) dan (3) kegiatan menemukan makna (active search 

for informations). Sehingga dapat disimpulkan bahwa membaca pemahaman 

adalah suatu kegiatan menghubungkan informasi baru dengan informasi lama 

untuk mendapatkan pengetahuan baru. 

       Menurut Tarigan (dalam Somadayo, 2008: 12) menyatakan bahwa tujuan 

utama membaca pemahaman adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang disediakan oleh pembaca berdasarkan pada teks bacaan. 

Pernyataan tersebut tidak terlepas dari tujuan membaca utama itu sendiri yaitu 

untuk mencari serta memperoleh informasi, mencangkup isi, serta memahami 

makna bacaan.  

       Burns dan kawan-kawan (dalam Rahim, 2008: 1) menyatakan bahwa peserta 

didik yang tidak memahami pentingnya belajar membaca tidak akan termotivasi 

untuk belajar. Menurut laporan Bank Dunia No. 16369-IND dan, dan Studi IEA 

(Interna-tional Association for the Evaluation of Education Achievemen) tahun 
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2011 di Asia Timur, Indonesia bedara pada posisi terendah untuk tingkat mem-

baca anak-anak. Hasil studi PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study) tahun 2011 dalam bidang membaca pada anak-anak di seluruh dunia di 

bawah koordinasi IEA (The International Association for the Evaluation of Edu-

cational Achievement) yang diikuti 45 negara/ negara bagian, baik berasal dari 

negara maju maupun dari negara berkembang, hasilnya memperlihatkan bahwa 

peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke 41 dengan skor 482 di bawah 

skor rata-rata yaitu 500 (OECD, 2011). Hal tersebut membuktikan bahwa ke-

terampilan membaca masih sulit untuk dikuasai siswa. 

       Permasalahan mengenai keterampilan membaca ini juga ditemukan di SDN 

Sekaran 01. Berdasarkan data hasil belajar siswa pada pembelajaran membaca pe-

mahaman di kelas IV, sebanyak 21 siswa mendapakan nilai di bawah KKM yaitu 

66 dan 18 siswa mendapatkan nilai di atas KKM. Tingkat keberhasilan belajar 

siswa sebesar 46,15% dengan kriteria sedang. Skor terendah yang didapat siswa 

adalah 20 sedangkan skor tertingginya adalah  95. Pelaksanaan proses pem-

belajaran kurang bervariatif sehingga menyebabkan kurangnya aktivitas siswa 

dalam pembelajaran membaca pemahaman. 

       Berdasarkan permasalahan dan data yang diperoleh, peneliti bersama ko-

laborator memutuskan untuk memperbaiki tingkat keterampilan membaca pe-

mahaman siswa. Peneliti bersama kolaborator menetapkan alternatif tindakan 

untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa dengan meng-

gunakan model pembelajaran inovatif Survey, Question, Read, Reflect, Recite, 

Review (SQ4R) berbantuan media audio visual. 
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        Ortlieb (2013. 6(2): 146) menyatakan bahwa, dibutuhkan adanya strategi 

yang mendukung kemampuan membaca yang menetapkan pengalaman membaca 

yang bermakna, dimana hal tersebut merupakan hal yang terpenting  untuk me-

numbuh kembangkan kemampuan membaca. Model SQ4R merupakan cara 

membaca yang dapat mengembangkan meta kognitif siswa, yaitu dengan 

menugaskan siswa untuk membaca bahan belajar secara seksama dan cermat 

(Suardani, dkk., 2013). Langkah-langkah model : (1) survey dengan  mencermati 

teks bacaan dan mencatat serta menandai kata kunci; (2) question dengan mem-

buat pertanyaan  (mengapa, bagaimana, darimana) tentang bahan bacaan (materi 

bahan ajar); (3) read dengan membaca teks dan cari jawabannya. (4) recite 

dengan mempertimbangkan jawaban yang diberikan (catat-bahas bersama); (5) 

review, dengan cara meninjau ulang menyeluruh; (6) reflect, yaitu aktivitas mem-

berikan contoh dari bahan bacaan dan membayangkan konteks aktual yang 

relevan (Shoimin, 2014: 190).  

       Terdapat beberapa kelebihan model SQ4R yaitu: (1) dengan adanya tahap 

survei pada awal pembelajaran, hal ini membangkitkan rasa ingin tahu siswa 

tentang materi yang akan dipelajari sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa dalam belajar; (2) siswa diberi kesempatan mengajukan pertanyaan dan 

mencoba menemukan jawaban dari pertanyaan pertanyaannya sendiri dengan 

melakukan kegiatan membaca. Dengan demikian, dapat mendorong siswa berpikir 

kritis, aktif, dalam belajar dan pembelajaran yang bermakna; (3) materi yang 

dipelajari siswa melekat untuk periode waktu yang lebih lama (Shoimin, 2014: 

194). 
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       Kegiatan membaca bagi siswa sering kali dianggap sebagai kegiatan yang 

membosankan. Oleh karena itu untuk menunjang model pembelajaran tersebut, 

peneliti memutuskan untuk menggunakan media audio visual. Menurut Anitah 

(2007: 6.30) sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi antara 

audio dan visual atau biasa disebut media pandang dengar. Penggunaan media 

audio visual dapat mengoptimalkan penyajian bahan ajar kepada siswa. Selain itu 

media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas 

guru sehingga memberikan kemudahan bagi para siswa untuk belajar. Contoh dari 

media audio visual antara lain, video atau televisi, program slide sound dalam Ms. 

Power Point dan CD ineraktif. Lebih lanjut menurut Arsyad (2014: 146), 

gabungan slide (film bingkai) dengan sound (audio) dapat digunakan pada ber-

bagai tujuan pembelajaran yang melibatkan gambar-gambar guna menginformasi-

kan atau mendorong lahirnya respon emosional (motivasi) peserta didik. Media 

audio visual yang digunakan dalam penelitian ini adalah power point dan video. 

       Hasil penelitian yang memperkuat kegiatan penelitian dengan menggunakan 

model SQ4R (Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review) yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Ruhyat pada tahun 2013, mahasiswa Universitas Pendidikan 

Indonesia dengan judul penelitian “Penerapan Teknik Speed Reading dalam 

Metode SQ4R untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman dalam 

Menentukan Gagasan Utama Suatu Teks di Kelas V SDN Bojongjati Kecamatan 

Jatinunggal Kabupatn Sumedang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan dalam membaca pemahaman pada pembelajaran siklus I sampai 

siklus III. Tercatat pada siklus I jumlah siswa yang dinyatakan tuntas adalah 12 
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orang (63%), pada siklus II jumlah siswa yang dinyatakan tuntas adalah 15 orang 

(79%), dan pada siklus III jumlah siswa yang dinyatakan tuntas adalah 18 orang 

(95%). Peningkatan hasil belajar dari siklus I sampai siklus III adalah 32%. Begitu 

pula pada penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Suardani dan kawan-kawan 

yang dilakukan pada tahun 2013 dengan judul penelitian “Pengaruh Model 

Pembelajaran SQ4R terhadap Keterampilan membaca dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Siswa Kelas V SD Gugus I Denpasar Selatan”. Menunjukkan hasil 

bahwa ada perbedaan ketrampilan membaca pada pembelajaran bahasa Indonesia 

yang signifikan antara siswa yang melaksanakan model pembelajaran SQ4R 

dengan siswa yang me-laksanakan model pembelajaran konvensional. Nilai rata-

rata keterampilan mem-baca yang dibelajarkan dengan menerapkan model 

pembelajaran SQ4R lebih tinggi dari siswa yang yang menggunakan model 

konvensional yaitu 81,48. Sedangkan rata-rata nilai siswa yang melaksanakan 

model konvensional adalah 75,84. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran SQ4R berpengaruh posiif terhadap keterampilan membaca 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas V SD Gugus I Denpasar 

Selatan tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian lain juga dilakukan oleh Faizah 

pada tahun 2014, mahasiswa Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat dengan 

judul penelitian “Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Menggunakan Media 

Audio Visual Siswa Kelas V SD Negeri 15 Tanah Hitam Padangpanjang”. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai pada siklus I sampai 

siklus ke II. Pada siklus I tercatat rata-rata nilai menunjukkan hasil 55,19 dan pada 

siklus ke II menunjukkan hasil rata-rata nilai sebesar 85.44. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa media audio visual dapat meningkatkan pengeahuan siswa 

tentang aspek rima pada proses pembelajaran menulis puisi. 

       Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti akan mengkaji 

permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul 

“Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman Melalui Survey, Question, 

Read, Reflect, Recite, Review (SQ4R) Berbantuan Media Audio Visual Kelas IV 

SD”.  

 

1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran Survey, Question, Read, 

Reflect, Recite, Review (SQ4R) berbantuan media audio visual dalam proses 

pembelajaran membaca pemahaman kelas IV SDN Sekaran 01 Semarang ? 

2. Bagaimanakah model pembelajaran Survey, Question, Read, Reflect, Recite, 

Review (SQ4R) berbantuan media audio visual, dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman kelas IV SDN Sekaran 01 

Semarang ? 

3. Bagaimanakah  model pembelajaran Survey, Question, Read, Reflect, Recite, 

Review (SQ4R) berbantuan media audio visual, dapat meningkatkan ke-

terampilan membaca pemahaman kelas IV SDN Sekaran 01 Semarang ? 
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1.2.2. Pemecahan Masalah 

       Berdasarkan rumusan masalah yang ada, peneliti bekerja sama dengan 

kolaborator menetapkan alternatif pemecahan masalah yaitu dengan me-

laksanakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model SQ4R ber-

bantuan media audio visual. Langkah-langkah pemecahan masalah antara lain. 

Sintak SQ4R (Survey, 

Question, Read, Reflect, 

Recite, Review) 

(Shoimin, 2014: 191) 

Sintak Media Audio 

Visual 

(Kustandi, 2013: 105) 

Langkah-langkah Pembelajaran 

Membaca Pemahaman melalui 

SQ4R Berbantuan Media Audio 

Visual 

1. Survey, dengan me-

ninjau  bacaan dari 

gambar-gambar dan 

judul. 

 

1. Sajikan konsep-

konsep dan gagasan-

gagasan satu per satu. 

2. Gunakan bidang pe-

nayangan di layar 

untuk tujuan-tujuan 

tertentu dalam me-

nyampaikan pesan 

materi pelajaran. 

3. Susunlah unsur-unsur 

gambar dan atur 

hubungan antara 

unsur-unsur itu. 

4. Pilih slide yang 

berkualitas. 

5. Perhatikan musik. 

6. Gunakan efek suara 

asli untuk memberi-

kan bayangan realis-

me dalam penyajian. 

7. Jangan terlalu banyak 

narasi. 

8. Gunakan lebih dari 

satu suara dalam 

narasi. 

1. Menyiapkan media audio 

visual dan bahan ajar untuk 

mengajar. 

2. Siswa mengkondisikan diri 

dengan berbaris sebelum 

masuk kelas. 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran, langkah-

langkah pembelajaran 

dengan menggunakan model 

SQ4R, dan pemberian 

apresepsi serta motivasi. 

4. Siswa duduk sesuai ke-

lompoknya masing-masing. 

5. Siswa memperhatikan pen-

jelasan guru. 

6. Siswa mengamati gambar-

gambar pada media dan me-

nebak topik bacan yang akan 

dibahas. (survey) 
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Sintak SQ4R (Survey, 

Question, Read, Reflect, 

Recite, Review) 

(Shoimin, 2014: 191) 

Sintak Media Audio 

Visual 

(Kustandi, 2013: 105) 

 

Langkah-langkah Pembelajaran 

Membaca Pemahaman melalui 

SQ4R Berbantuan Media Audio 

Visual 

2. Question, dengan 

membuat pertanyaan 

(siapa, dimana, me-

ngapa, bagaimana, 

kapan, berapa) 

tentang bahan bacaan 

(materi ajar) ber-

dasarkan peninjauan. 

 

 7. Siswa membuat daftar per-

tanyaan yang relevan 

tentang topik bacaan. 

(question) 

8. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

kata-kata sulit yang akan 

ditemukan dalam bacaan. 

 

 

3. Read, dengan mem-

baca teks dan men-

cari jawaban dari 

pertanyaan yang 

telah disusun. 

 9. Siswa membaca teks bacaan 

dalam hati. (read)  

10. Siswa membaca bacaan 

dengan menandai bagian-

bagian teks yang dianggap 

penting. (read)  

11. Siswa mencari jawaban atas 

pertanyaan dan kalimat 

utama yang terdapat pada 

bacan. (read)  

4. Reflect, dengan 

aktivitas memberikan 

informasi yang ber-

kaitan dengan ke-

hidupan sehari-hari 

dan menghubungkan 

informasi tersebut 

dengan bacaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Siswa menanggapi informasi 

dari guru dengan pengetahu-

an yang telah diketahui dari 

bacaan. (reflect)  
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Sintak SQ4R (Survey, 

Question, Read, Reflect, 

Recite, Review) 

(Shoimin, 2014: 191) 

Sintak Media Audio 

Visual 

(Kustandi, 2013: 105) 

 

Langkah-langkah Pembelajaran 

Membaca Pemahaman melalui 

SQ4R Berbantuan Media Audio 

Visual 

5. Recite, dengan 

mengkomunikasikan 

setiap jawaban yang 

telah ditemukan dan 

membuat inti sari 

bacaan. 

 13. Siswa menjawab pertanyaan 

yang telah disusun tanpa 

membuka buku. (recite)  

14. Siswa membuat inti sari 

bacaan dengan diskusi 

kelompok. (recite)  

15. Siswa perwakilan kelompok 

membaca inti sari bacaan di 

depan kelas.  

6. Review, dengan cara 

membaca kembali 

bacaan dan menem-

ukan kosa kata sulit. 

 16. Siswa mencari kata-kata 

sulit. 

17. Siswa menyampaikan kata-

kata sulit yang ditemukan.  

18. siswa bersama-sama dengan 

guru membahas arti dari 

kata-kata sulit yang ditemu-

kan siswa dari bacaan. 

19. Siswa membaca kembali 

bahan bacaan dan  meninjau 

ulang pertanyaan dan jawab-

an secara singkat. (review)  

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

1) Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Survey, Question, Read, 

Reflect, Recite, Review (SQ4R)  berbantuan media audio visualdalam proses 

pembelajaran membaca pemahaman di kelas IV SDN Sekaran 01 Semarang. 

2) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman 

dengan menggunakan model pembelajaran Survey, Question, Read, Reflect, 
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Recite, Review (SQ4R) berbantuan media audio visual di kelas IV SDN 

Sekaran 01 Semarang. 

3) Meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa dalam pembelajaran 

membaca pemahaman dengan menggunakan model pembelajaran Survey, 

Question, Read, Reflect, Recite, Review (SQ4R) berbantuan media audio 

visual di kelas IV SDN Sekaran 01 Semarang. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

       Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti dan mendukung teori 

kognitivisme dan teori kontruktivisme untuk dijadikan dasar dalam penelitian-

penelitian berikutnya tentang peningkatan keterampilan membaca pemahaman. 

1.4.2. Manfaat Praktik 

1.4.2.1. Bagi Siswa 

       Melalui penerapan model SQ4R berbantuan media audio visual, siswa akan 

mendapatkan pengalaman belajar yang bervariasi dan bermakna, sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara optimal. 
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1.4.2.2. Bagi guru  

       Penerapan model SQ4R berbantuan media audio visual dalam pembelajaran 

dapat memberikan wawasan dan pengalaman baru bagi guru tentang model 

pembelajaran inovaif, sehingga guru termotivasi untuk menggunakannya dan 

mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan bermakna. 

1.4.2.3. Bagi sekolah 

       Penerapan model SQ4R berbantuan media audio visual dapat menambah pe-

ngetahuan guru-guru di SDN Sekaran 01 Semarang tentang pembelajaran inovatif, 

sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam perbaikan pembelajaran dan 

meningkatkan kualitas sekolah. 
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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.  KAJIAN TEORI 

2.1.1.  Hakikat Bahasa 

       Pada hakikanya manusia sudah mengenal bahasa sejak dahulu kala. Manusia 

menggunakan ujaran-ujaran atau bunyi-bunyi yang disusun secara teratur se-

hingga membentuk bahasa yang menimbulkan makna tertentu. 

       Bahasa tidak dapat dipisahkan dari manusia dan mengikuti dirinya dalam se-

tiap kegiatannya. Mulai dari pagi hingga malam hari ketika beristirahat, manusia 

tidak akan pernah terlepas dari pemakaian/ penggunaan bahasa (Ngalimun dan 

Alfulaila, 2014: 115). 

2.1.1.1. Pengertian Bahasa 

        Bahasa disebut juga ujaran, karena media bahasa yang terpenting adalah 

bunyi. Beliau juga mengemukakan bahwa tidak semua ujaran atau bunyi yang di-

hasilkan alat ucap manusia dapat dikatakan bahasa. Ujaran manusia dapat dikata-

kan sebagai bahasa apabila ujaran tersebut mengandung makna, atau apabila dua 

orang manusia atau lebih menetapkan bahwa seperangkat bunyi itu memiliki arti 

yang serupa (Faisal dan kawan-kawan, 2009: 3-4).  

       Keraf (dalam Ngalimun dan Alfulaila, 2014: 115) meyatakan bahwa bahasa 

merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat yang berupa simbol bunyi 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.   
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       Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa ada-

lah suatu bunyi atau ujaran yang memiliki makna yang digunakan masyarakat 

untuk berkomunikasi. 

2.1.1.2. Fungsi Bahasa 

Bahasa bersifat manusiawi karena berfungsi selama manusia memanfaatkan-

nya, dan juga bahasa bersifat komunikatif karena fungsi utama bahasa adalah se-

bagai alat komunikasi atau alat perhubungan antara anggota-anggota masyarakat 

(Faisal dan kawan-kawan, 2009: 5). Lebih jelas tentang fungsi bahasa adalah 

sebagai berikut: 

(1) bahasa resmi kenegaraan, dalam hal ini bahasa Indonesia dipergunakan 

dalam administrasi kenegaraan, upacara atau peristiwa kenegaraan, komunikasi 

timbal balik antara pemerinah dengan masyarakat. 

(2) Bahasa pengantar dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar, bahasa 

Indonesia dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal atau non-

formal, dari tingkat aman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. 

(3) Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pem-

bangunan nasional sera kepentingan pemerintah. Dalam hubungannya dengan 

fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hana dipakai sebagai alat komunikasi timbal 

balik antara pemerintah dengan masyarakat luas atau antar suku, tetapi juga se-

bagai alat per-hubungan di dalam masyarakat yang keadaaan sosial budaya dan 

bahasanya sama.  

(4) Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam 

kaitan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita 
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membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga 

ia memiliki identitasnya sendiri, yang membedakannya dengan bahasa daerah. 

Lebih lanjut, bahasa Indonesia juga digunakan untuk pengembangan ilmu pe-

ngetahuan dan teknologi modern, baik dalam bentuk penyajian pelajaran, penulis-

an buku atau penerjemahan, dilakukan dalam bahasa Indonesia (Faisal dkk., 2009: 

8).  

Jadi menurut peneliti, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. 

Bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi, keinginan, gagasan maupun 

emosi kepada orang lain atau masyarakat. 

2.1.2. Keterampilan Berbahasa 

2.1.2.1. Hakikat Keterampilan Berbahasa 

       Keterampilan berbahasa (language art, language skill) dalam kurikulum 

sekolah biasanya mencakup empat segi, yaitu. 

(1) Keterampilan Menyimak/ Mendengarkan 

Keterampilan menyimak adalah satu bentuk keterampilan berbahasa yang 

bersifat represif. Pada waktu proses pembelajaran, keterampilan ini jelas mendo-

minasi aktivitas belajar siswa daripada keterampilan yang lain. Namun, keteram-

pilan ini baru diakui sebagai komponen utama dal pembelajaran berbahasa pada 

tahun 1970 (TPS) dari James Asher, The Natural Approach, dan Silent Period. 

Ketiga teori ini menyatakan bahwa menyimak bukanlah suatu kegiatan satu arah. 

Langkah pertama dari kegiatan keterampilan menyimak ialah proses psikomotorik 

untuk menerima gelombang suara melalui telinga dan mengirimkan impuls-

impuls tersebut ke otak. Namun, proses tadi hanyalah suatu permulaan dari suatu 
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proses interaktif ketika otak bereaksi terhadap impuls-impuls tadi untuk me-

ngirimkan sejumlah mekanisme kognitif dan efektif yang berbeda (Iskandarwas-

sid dan Sunendar, 2013: 227). Tarigan  (2008: 31), menjelaskan bahwa menyimak 

adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh 

perhatian, pemahaman, apresiasi serta interpreasi untuk memperoleh informasi, 

menangkap ini atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah di-

sampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Tujuan menyimak 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

(1) mendapatkan informasi, data, dan fakta; 

(2) membedakan bunyi-bunyi bahasa; 

(3) mendapatkan model lafal, tekanan kata, pemenggalan kalimat, intonasi 

kalimat, dan pola dasar klaimat yang baik; 

(4) memperlancar komunikasi; dan 

(5) menunjang keterampilan berbicara dan membaca (Ngalimun dan Alfulaila, 

2014: 16-17). 

Menurut lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 

2006 dijelaskan bahwa keterampilan menyimak meliputi memahami wacana lisan 

berbentuk perintah, penjelasan, petunjuk, pesan, pengumuman, berita, deskripsi 

berbagai peristiwa dan benda di sekitar, serta karya sastra berbentuk dongeng, 

puisi, cerita, drama, pantun dan cerita rakyat. 

(2) Keterampilan Berbicara 

Keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan mem-

produksi arus sistem bunyi arikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan 
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perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Seperti halnya keterampilan me-

nyimak, keterampilan berbicara menduduki empat utama dalam memberi dan me-

nerima informasi serta memajukan hidup dalam peradaban dunia modern 

(Iskandarwassid dan Sunendar, 2013: 241). Menurut Tarigan (2008: 3) berbicara 

adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, 

yang didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada masa tersebutlah ke-

mampuan berbicara atau berujar dipelajari. Pembelajaran berbicara pada tahap-

tahap awal sekolah dasar sangat penting untuk diajarkan, daripada di kelas tinggi. 

Adapun tuju-an pembelajaran berbicara di kelas awal/ kelas rendah dapat di-

rumuskan sebagai berikut: 

1) berbicara melahirkan buah pikiran dan perasaan sendiri dengan bahasa yang 

sederhana, sopan dan jelas; 

2) melatih anak melahirkan pikiran, perasaan dan kemauannya dengan bahasa 

sederhana yang baik dan benar; 

3) siswa mampu mengungkapkan kata dengan lafal yang benar; 

4) siswa mampu mengucapkan atau mengatakan kalimat dengan intonasi yang 

wajar dan sesuai dengan konteksnya; dan 

5) siswa mampu berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain secara 

lisan (Ngalimun dan Alfulaila, 2014: 25). 

Menurut lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 

2006, keterampilan menyimak meliputi: menggunakan wacana lisan untuk me-

ngunggkapkan pikiran, perasaa, dan informasi dalam kegiatan perkenalan, tegur 

sapa, percakapan sederhana, wawancara, percakapan telepon, diskusi, pidato, des-



 
 

21 
 

kripsi peristiwa dan benda di sekitar, memberi petunjuk, deklamasi, cerita, pelapo-

ran hasil pengamatan, pemahaman isi buku dan berbaai karya sastra untuk anak 

berbentuk dongeng, pantun, drama, dan puisi. 

(3) Keterampilan Menulis 

Akivitas menulis merupakan suau bentuk manifestasi kemampuan dan kete-

rampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh pembelajaran bahasa setelah 

kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca (Iskandarwassid dan Dadang 

Sunendar, 2013: 248). Pada awalnya, anak mulai dengan menggambar, kemudian 

menulis dengan membuat corat-coret tak beraturan, barulah mem-buat bentuk-

bentuk huruf. Kata-kata yang dikenalnya dengan baik, termasuk na-ma dirinya 

dapat membantu anak dalam belajar mengenal huruf yang berbeda dan 

melambangkan bunyi-bunyi yang berbeda (Ngalimun dan Alfulaila, 2014: 37). 

Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan ke-

terampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah 

kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca (Iskandarwassid dan 

Sunendar, 2013: 248). 

Tujuan menulis antara lain yaitu: a) untuk memberitahukan atau mengajar di-

sebut wacana informatif; b) untuk meyakinkan atau mendesak disebut wacana 

persuasif; c) untuk menghibur atau menyenangkan atau mengandung tujuan 

estetik disebut tulisan literer; d) mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat 

atau berapi-api disebut wacana ekspresif (Tarigan, 2008: 24-25).  

Terdapat dua teknik menulis yang efektif dan sangat menyenangkan yaitu 

clustering dan fast writting. Clustering atau pengelompokan, dilakukan dengan 
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cara menulis pemikiran-pemikiran yang saling berkaitan dan secepatnya me-

nuangkan di atas kertas, tanpa memperimbangkan kebenaran atau nilainya. Se-

dangkan fast writting atau menulis cepat, dilakukan dengan menggunakan timer 

sebagai pengatur waktu, misalnya 5 menit untuk memulai kemudian menuliskan 

topik dan terus menulis hingga waktu habis. Hal ini berarti bahwa dalam waktu 5 

menit, kita harus menulis secepat mungkin dan tidak terhenti untuk mengumpul-

kan gagasan, membentuk kalimat, memeriksa tata bahasa, mengulangi, atau men-

coret sesuatu sehingga kita mampu untuk mengambil inti dari tulisan tersebut 

(Hamid, 2013: 162-164). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan keterampilan berbahasa 

yang diunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung atau tersurat. Ke-

terampilan menulis membutuhkan latihan secara eratur agar dapat menghasilkan 

tulisan yang baik dan dapat dipahami. 

(4) Keterampilan Membaca 

Membaca adalah kegiatan berbahasa yang secara aktif menyerap informasi 

atau pesan yang disampaikan melalui media tulis seperti buku, artikel, modul, 

surat kabar, atau media tulis lainnya (Yunus dan kawan-kawan, 2008: 5). 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan 

bahwa keterampilan membaca meliputi: menggunakan berbagai jenis membaca 

untuk memahami wacana berupa petunjuk, teks panjang, dan berbaai karya sastra 

untuk anak ber-bentuk puisi, dongeng, pantun, percakapan, cerita, dan drama. 

Membaca pada dasarnya adalah sesuatu yang menyenangkan. Akan tetapi 

pembelajaran membaca mungkin membosankan terutama pada siswa yang sering 
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menemukan kegagalan. Untuk itu siswa harus diberi motivasi dalam berlatih 

membaca. Hal itu berhubungan dengan keterampilan membaca yang tidak di-

peroleh secara mendadak. Keterampilan membaca diperoleh melalui belajar, tahap 

demi tahap dan terus menerus (Harjanti, 2012: 16-17). 

       Keempat keterampilan berbahasa tersebut saling berhubungan satu sama lain. 

Keterampilan berbahasa diperoleh melalui suatu urutan yang teratur. Keterampil-

an berbahasa yang dipelajari pertama kali adalah menyimak atau mendengarkan 

yang diikuti dengan keterampilan berbicara. Keterampilan menyimak atau men-

dengarkan dan berbicara dipelajari sebelum masuk sekolah. Setelah itu diikuti 

dengan keterampilan membaca dan keterampilan menulis yang dipelajari di 

sekolah (Tarigan, 2008: 1). 

       Berdarsarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa keterampilan 

berbahasa terdiri atas empat bidang yaitu keterampilan menyimak atau men-

dengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan mem-

baca. Keempat keterampilan berbahasa tersebut saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi antara satu keterampilan dengan keterampilan yang lain. 

2.1.2.2. Keterampilan Membaca 

2.1.2.2.1. Hakikat Membaca  

Membaca adalah suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami 

arti atau makna yang terkandung di dalam bahan tulis. Selain itu, membaca juga 

merupakan suatu proses ang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-

kata/ bahan tulis (Somadayo, 2011: 4-5). Senada dengan pendapat Somadayo, 
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Iskandarwassid dan Sunendar (2013: 246) juga menyatakan bahwa membaca me-

rupakan kegiatan untuk mendapatkan makna dari apa yang tertulis dalam teks. 

Lebih lanjut Hodgson (dalam Tarigan, 2008: 7) menambahkan, bahwa membaca 

merupakan suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan 

suatu kesatuan akan terlibat dalm suatu pandangan sekilas dan makna kata-kata 

secara individual akan dapat diketahui. 

Crawley dan Mountain menjelaskan bahwa membaca pada hakikatnya adalah 

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

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

kognitif. Sebagai proses visual, membaca merupakan proses menerjemahkan 

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

baca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, mem-

baca kritis, dan pemahaman kreatif. Pengenalan kata bisa berupa akivitas mem-

baca kata-kata dengan menggunakan kamus (Rahim, 2008: 2).  Dari beberapa 

pendapat yang telah dipaparkan para ahli, peneliti menyimpilkan bahwa membaca 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mmperoleh makna atau arti dari se-

buah tulisan sesuai dengan yang ingin disampaikan oleh penulis. 

2.1.2.2.2. Tujuan Membaca 

       Kegiatan membaca memiliki tujuan utama yaiu untuk memperoleh informasi 

dari sebuah bacaan. Anderson (dalam  Tarigan, 2008: 9-11) mengemukakan be-

berapa tujuan membaca yaitu: a) membaca untuk memperoleh perincian-princian 

atau fakta-fakta (reading for details or facts); b) membaca untuk memperoleh ide-

ide uama (reading for main ideas); c) membaca untuk mengetahui urutan atau 
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susunan, oranisasi cerita (reading for sequence or organization); d) membaca 

untuk menyimpulkan, membaca referensi (reading for inference); e) membaca 

untuk mengklasifikasi (reading to classify); f) membaca untuk mengevaluasi 

(reading to evaluate); g) membaca untuk memperbandingkan atau memper-

tentangkan (reading to compare or contrast). 

       Iskandarwassid dan Dadang (2013: 289) juga mengemukakan tujuan umum 

dari keterampilan membaca, yaiu: 1) mengenali naskah tulisan suatu bahasa; 2) 

memaknai dan menggunakan kosakata asing; 3) memahami informasi yang di-

nyatakan secara eksplisit dan implisit; 4) memahami makna konseptual; 5) me-

mahami nilai komunikatif dari suatu kalimat; 6) memahami hubungan dalam 

kalimat, antar kalimat, antarparagraf; 7) menginterpretasi bacaan; 8) meng-

identifikasi informasi penting dalam wacana; 9) membedakan antara gagasan 

utama dan gagasan penunjang; 10) menentukan hal-hal penting untuk dijadikan 

rangkuman; 11) skimming; 12) scanning untuk mendapatkan informasi yang di-

butuhkan.  

       Berdasarkan dari pendapat para ahli, peneliti berpendapat bahwa tujuan utama 

dari membaca adalah untuk mencari informasi dan memahami isi dari sebuah 

tulisan yang merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. 

2.1.2.2.3. Jenis-Jenis Membaca 

       Secara garis besar membaca dibedakan menjadi dua yaitu membaca nyaring 

dan membaca dalam hati. 

 

 



 
 

26 
 

(1) Membaca Nyaring 

Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat 

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

dengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran dan perasaan pe-

ngarang. Dalam membaca nyaring, selain penglihatan dan ingatan yang aktif turut 

juga ingatan pendengaran dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot-otot di 

dalam tubuh (Tarigan, 2008: 23). 

       Berhubungan dengan pendapat Tarigan, Harris dan sipay (dalam Rahim, 

2008: 124) mengemukakan bahwa, membaca bersuara/ nyaring mengkontribusi-

kan seluruh perkembangan anak dalam banyak cara, di antaranya sebagai berikut: 

(1) membaca nyaring memberikan guru suatu cara yang tepat dan valid untuk 

mengevaluasi kemajuan keterampilan membaca yang utama khususnya pe-

menggalan kata, frasa, dan untuk menemukan kebutuhan pengajaran yang 

spesifik; (2) membaca nyaring memberikan latihan berkomunikasi lisan untuk 

pembaca dan bagi yang mendengarkan unuk meningkatkan keterampilan me-

nyimaknya; (3) membaca nyaring juga dapat melatih siswa untuk mendramatisasi-

kan ceritadan memamerkan pelaku yang terdapat dalam cerita; (4) membaca 

nyaring menyediakan suatu media di mana guru dengan bimbingan yang bijak-

sana, dapat bekerja untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, terutama 

lagi dengan anak yang pemalu. 

(2) Membaca dalam Hati 

       Membaca dalam hati memberikan kesempatan kepada siswa untuk me-

mahami teks yang dibacanya secara lebih mendalam. Membaca dalam hati mem-



 
 

27 
 

berikan kesempatan kepada guru untuk mengamati reaksi dan kebiasaan membaca 

siswa (Rahim, 2008: 121). 

       Membaca dalam hati mengutamakan ingatan visual (visual memory) yang 

melibatkan pengaktifan  organ mata dan ingatan.Tujuan utama membaca dalam 

hati adalah untuk memperoleh informasi dari sebuah bacaan atau wacana. Secara 

umum membaca dalam hai dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Membaca Ekstensif 

Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Tujuan uama membaca 

ekstensif adalah untuk memahami isi bacaan yang penting-penting dengan cepat 

sehingga dengan demikian membaca secara efisien dapat terlaksana. Membaca 

ekstensif meliputi: 1) membaca survey, yaitu membaca dengan meneliti bahan 

bacaan; 2) membaca sekilas, yaitu membaca dengan cepat untuk mendapatkan in-

formasi; 3) membaca dangkal, yaitu membaca yang bertujuan untuk mendapatkan 

pemahaman yang bersifat dangkal atau hana bersifat luaran saja (Tarigan, 2008: 

13). 

b. Membaca Intensif  

       Membaca intensif merupakan jenis membaca yang bertujuan untuk me-

ngetahui dan memahami bacaan secara mandalam. Membaca intensif dibagi men-

jadi dua yaitu membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi 

bertujuan untuk mengetahui dan menelaah isi dari teks secara mendalam. Mem-

baca telaah bahasa meliputi: membaca teliti, membaca pemahaman, membaca 

kritis, dan membaca ide-ide. Membaca telaah bahasa dibedakan menjadi dua yaitu 

membaca bahasa dan membaca sastra (Tarigan, 2008: 13). 



 
 

28 
 

       Dari uraian di atas, dapat  kita ketahui tentang beberapa jenis membaca, yaitu 

membaca nyaring dan membaca dalam hati. Pada dasarnya segala jenis membaca 

tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami isi teks bacaan. Keterampilan 

membaca perlu diajarkan kepada siswa sejak dini agar mereka memiliki ke-

mampuan membaca yang baik. Pada penelitian difokuskan pada membaca pe-

mahaman yang merupakan bagian dari membaca intensif. 

2.1.2.3. Membaca Pemahaman  

2.1.2.3.1. Pengertian Membaca Pemahaman  

       Zidat dan Djoudi (2011, 8(1): 3) menyatakan bahwa “Reading comprehension 

can be defined as the level of understanding of a passage or text. It can be 

improved by: Training the ability to self assesses comprehension, actively test 

comprehension using questionnaires, and by improving met cognition”. Hal ter-

sebut berarti bahwa membaca pemahaman dapat didefinisikan sebagai tingkat me-

mahami suatu bagian atau keseluruhan teks. Untuk meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan latihan diri dalam me-

nilai pemahaman, aktif menguji pemahamn dengan menggunakan kuesioner, dan 

memperbaiki aspek kognitif.  

       Membaca pemahaman merupakan jenis bacaan yang bertujuan untuk me-

mahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis dan pola-pola 

fiksi (Tarigan, 2008: 58). Selanjutnya Somadayo (2011: 10) mengungkapkan 

bahwa membaca pemahaman merupakan suatu proses pemerolehan makna yang 

secara aktif melibatkan pe-ngetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh 

pembaca serta dihubungkan dengan isi bacaan. 
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       Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa membaca pe-

mahaman adalah proses membaca yang dilakukan dengan teliti untuk memahami 

isi bacaan dan menghubungkanya dengan pengetahuan yang telah dimiliki se-

hingga mendapat pemahaman yang baik. Dalam membaca pmahaman harus di-

perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan membaca pemahaman agar 

dapat berjalan secara maksimal. 

2.1.2.3.2. Tujuan Membaca Pemahaman 

Tujuan utama membaca pemahaman adalah memperoleh pemahaman. Ke-

mampuan yang harus dimiliki seseorang agar dapat memahami bacaan secara 

baik. 

1) Kemampuan menangkap arti kata dan ungkapan yang digunakan penulis. 

2) Kemampuan menangkap makna tersurat dan makna tersirat. 

3) Kemampuan membuat simpulan. 

Semua aspek kemampuan membaca tersebut dapat dimiliki oleh seseorang 

yang memiliki tingkat kemampuan membaca tinggi. Namun tingkat pemahaman-

nya tentu saja terbatas. Artinya mereka belum dapat menangkap maksud persis 

sama dengan yang dimaksud oleh penulis (Somadayo, 2011: 11). 

Pada penelitian ini ditujukan kepada siswa kelas IV SDN Sekaran 01 

Semarang yang memang merupakan kelas tinggi. Siswa kelas IV memliki ke-

mampuan membaca yang lebih tinggi dari kelas I, II dan III. 

2.1.2.3.3. Proses Membaca Pemahaman 

       Kegiatan membaca dapat dilakukan atas dua bagian yaitu proses membaca 

dan produk membaca. Proses membaca dapat dilakukan atas sembilan komponen 
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yang sering dilakukan oleh pembaca dalam berkomunikasi secara aktif untuk 

menghasilkan produk membaca. Sembilan produk membaca tersebut dapat di-

paparkan sebagai berikut: 

(1) sensori, atau mengamati simbol-simbol tulisan, 

(2) perseptual atau menginterpretasi apa yang diamati, 

(3) sequential atau mengikuti urutan yang bersifat linier baris kata yang tertulis, 

(4) eksperiential atau menghubungkan kata-kata dan maknanya dengan 

pengetahuan yang dipunyai, 

(5) thinking atau membuat inferensi dan evaluasi materi yang dibaca, 

(6) learning atau mengingat apa yang dipelajari sebelumnya, dan memasuki 

gagasan serta fakta-fakta baru, 

(7) association atau membangun sosial, 

(8) afective atau menyikapi secara personal tugas membaca, dan 

(9) constructive atau mengumpulkan serta menata semua tanggapan sehingga 

dapat memahami semua materi yang dibaca (Somadayo, 2011: 15). 

       Dalam penelitian ini proses membaca pemahaman menggunakan model 

SQ4R namun tetap tidak mengurangi esesnsi membaca pemahaman itu sendiri 

yaitu membaca secara mendalam dengan memperhatikan produk membaca seperti 

yang dipaparkan di atas. 

2.1.2.3.4. Prinsip-Prinsip Membaca Pemahaman 

       Siadi pada tahun 2013 berpendapat bahwa, dengan bekal kemampuan mem-

baca, anak akan memperoleh pengetahuan, serta mempermudah pola pikir untuk 

berpikir lebih kritis. Menurut Anderson, pembaca yang baik bisa menginterasikan 
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informasi dengan terampil dalam teks dengan pengetahuan sebelumnya tentang 

topik. Sebaliknya, pembaca yang tidak baik mungkin terlampau menekankan 

simbol-simbol dalam teks atau terlampau pengetahuan sebelumnya tentang topik 

(Somadayo, 2011: 17). 

       Brown (dalam Somadayo, 2011: 16) menambahkan bahwa prinsip utama 

pembaca yang baik adalah pembaca yang berpartisipasi aktif dalam proses mem-

baca. 

2.1.2.3.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Membaca Pemahaman 

       Faktor yang paling berpengaruh dalam proses membaca pmahaman berasal 

dari individu yang melakukan kegiatan membaca pemahaman. Menurut Lamb dan 

Amol, faktor-faktor yang mempengaruhi proses membaca pemahaman antara lain: 

1) faktor lingkungan, meliputi: latar belakang dan pengalaman siswa serta sosial 

ekonomi; 2) faktor intelektual, meliputi: metode mengajar guru, dan prosedur, 

kemampuan guru dan siswa; 3) faktor psikologis, meliputi: motivasi, minat, dan 

kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri; 4) faktor fisiologis, meliputi: 

kesehatan fisik, dan pertimbangan neurologis (Somadayo, 2011: 28). 

       Beberapa penelitian memperlihatkan banyak faktor yang mempengaruhi ke-

berhasilan membaca. McLaughlin & Allen (dalam Rahim, 2008: 3-4) me-

ngemukakan bahwa prinsip-prinsip yang dapat mempengaruhi pemahaman dalam 

membaca, antara lain. 

1) Pemahaman merupakan proses kontruktivis sosial. 

2) Keseimbangan kemahiraksaan adalah kerangka kerja kurikulum yang mem-

bantu perkembangan pemahaman. 
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3) Guru membaca yang profesional mempengaruhi belajar siswa. 

4) Pembaca yang baik memegang peranan yang strategis dan berperan aktif 

dalam proses membaca. 

5) Membaca hendakna terjadi dalam konteks yan bermakna. 

6) Siswa menemukan manfaat membaca yang berasal dari berbagai teks pada 

berbagai tingkat kelas. 

7) Perkembangan kosakata dan pembelajaran mempengaruhi pemahaman mem-

baca. 

8) Pengikutsertaan adalah suatu faktor kunci pada proses pemahaman. 

9) Strategi dan keterampilan membaca bisa diajarkan. 

10) Asesmen yang dinamis menginformasikan pembelajaran membaca pemaham-

an. 

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan adanya keterkaitan antara pe-

ngetahuan tentang kosa kata dengan membaca pemahaman. Kosa kata memiliki 

kontribusi yang unik pada kemampuan membaca pemahaman yaitu menjadi salah 

satu prediktor terbaik dari membaca pemahaman di kalangan anak-anak usia seko-

lah di SD, SMP, dan SMA dan tingkat perguruan tinggi. Seperti yang diungkap-

kan oleh Mokhtari dan Niederhauser dalam International Electronic Journal of 

Elementary Education (IEJEE) pada tahun 2013, bahwa: 

The unique contribution of vocabulary knowledge to reading comprehension 

has been consistently established in a variety of factor analytic, correlational, 

and experimental studies as one the best predictors of reading comprehension 

among schoolaged children at the elementary, middle school, and high 

school, and college level. 
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Sehingga, berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penge-

tahuan tentang kosa kata merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ke-

terampilan membaca pemahaman. Semakin banyak kosa kata yang diketahui 

siswa, maka tingkat pemahamannya akan semakin baik. 

2.1.2.3.6. Pelaksanaan Pembelajaran Membaca Pemahaman 

Harjanti pada tahun 2012 berpendapat bahwa aktivitas membaca yang tepat 

untuk memperoleh keterampilan membaca pemahaman adalah dengan membaca 

dalam hati. Menurut Somadayo (2011: 33), proses pelaksanaan pembelajaran 

membaca pemahaman melipui tiga tahapan, yaitu tahap prabaca, tahap baca dan 

tahap pasca baca. Berikut ini dijelaskan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam 

ketiga tahap-an tersebut. 

(1) Tahap Prabaca 

Burns dkk. (dalam Rahim 2008: 99) mengemukakan bahwa kegiatan prabaca 

adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiaan 

membaca. Dalam kegiatan prabaca guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan 

skemata siswa yang berhubungan dengan topik bacaan. Menurut Mulyati (2009: 

5.10) kegiatan prabaca akan memberikan pemahaman awal mengenai bahan 

bacaan yang akan dibaca. 

(2)  Tahap saat baca 

Menurut Abidin, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan saat kegiatan mem-

baca antara lain: 1) menemukan inti gagasan; 2) mengidentifikasi kata kunci; 3) 

mengutip bacaan; 4) menjaring data; 5) mengisi format isi bacaan; 6) merespon 

bacaan; 7) membuat peta konsep bacaan; 8) sharing ide dan diskusi; 9) menguji 
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prediksi; 10) menjaring kata sulit; 11) menguji opini, dan lain-lain (Wulandari, 

2013: 21).  

(3) Kegiatan pascabaca 

Strategi yang dapat digunakan pada tahap pascabaca adalah belajar me-

ngembangkan bahan bacaan pengajaran, memberikan pertanyaan, menceritakan 

kembali dan presentasi visual (Rahim, 2008: 105). 

2.1.3. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

2.1.3.1. Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia 

       Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik 

secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya ke-

sastraan manusia Indonesia (BSNP, 2006: 317) 

       Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa, sehingga 

jenis pengajaran yang dapat dilakukan adalah melalui pengajaran aktivitas. Seperti 

yang dinyatakan oleh Hamalik (2011: 172) bahwa dengan menggunakan pe-

ngajaran aktivitas, siswa memperoleh pengeahuan, pemahaman, dan aspek-aspek 

tingkah laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk 

hidup di masyarakat. 

       Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat hal-hal penting yang 

harus diperhatikan yaitu peran aktif siswa dalam pembelajaran dan keterampilan 

siswa. 
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2.1.3.2. Aktivitas Siswa 

       Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan 

belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Aktivitas adalah segala kegiatan 

yang dilaksanakan baik secara fisik maupun non fisik seperti intelektual, emosi-

onal maupun mental yang terjadi selama proses belajar mengajar. Aktivitas siswa 

selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan 

siswa untuk belajar. Dierich (dalam Hamalik, 2011: 172-173) membagi kegiatan 

belajar siswa menjadi 8 kelompok, yaitu:  

a. Kegiatan-kegiatan visual (visual activities) 

Meliputi: membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja, atau bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral activities) 

Meliputi: mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu ke-

jadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, ber-

wawancara, diskusi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities)  

Meliputi: mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok, mendengarkn suatu permainan instrument musik, mendengar-

kan siaran radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis (writing activities) 

Meliputi: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan 

kopi, membuat sketsa, membuat  rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket. 
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e. Kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities) 

Meliputi: menggambar, membuat grafik, diagram, peta, pola. 

f. Kegiatan-kegitan motorik (motor activities) 

Meliputi: melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan (simulasi), menari, berkebun.  

g. Kegiatan-kegiatan mental (mental activities) 

Meliputi: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis 

faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional (emotional activities) 

Meliputi: minat, membedakan, berani, merasa bosan, gembira bersemangat, 

bergairah, berani, tenang dan gugup.  

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas 

siswa adalah segala kegiatan yang dilakukan siswa selama proses belajar me-

ngajar. Kegiatan siswa dalam proses pembelajaran akan menimbulkan perubahan 

perilaku belajar pada diri siswa secara progresif. Aktivitas siswa yang terarah 

akan menjadikan pembelajaran semakin berkualitas. Aktivitas siswa ini juga di-

dukung keterampilan guru yang professional yang sama-sama akan berpengaruh 

pada hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Aktivitas siswa 

dalam penelitian ini yang difokuskan dalam pembelaja-ran membaca pemahaman 

dengan model SQ4R adalah: 

a) aktivitas visual, yaitu: membaca; 

b) aktivitas lisan, yaitu: mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat, 

diskusi, dan menjawab pertanyaan; 
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c) aktivitas mendengarkan, yaitu: mendengarkan penjelasan dari guru dan 

mendengarkan pendapat orang lain saat berdiskusi; 

d) aktivitas menulis, yaitu: mencatat hal-hal yang ditemukan dari kegiatan 

membaca dan mencatat hasil diskusi kelompok; 

e) aktivitas mental, yaitu: menyimpulkan hasil diskusi; 

f) aktivitas emosional, yaitu: mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajar-

an. 

g) aktivitas motorik, yaitu: berpindah dari tempat duduk untuk membentuk 

kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi. 

       Pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas dapat berjalan dengan baik dan 

lancar jika tercipta interaksi yang harmonis antara guru dan siswa. Oleh karena itu 

guru dituntut untuk kreatif dalam membangun proses pembelajaran, sehingga 

siswa dapat belajar dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

2.1.3.3. Keterampilan Siswa 

Hasil belajar bidang psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan (skill), 

kemampuan bertindak individu. Ada 6 tingkatan keterampilan yaitu:  

a. gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar); 

b. keterampilan pada gerakan-gerakan dasar; 

c. kemampuan perseptual termasuk di dalamnya membedakan visual, auditif 

motorik dan lain-lain; 

d. kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, ketepatan; 

e. gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada 

keterampilan yang kompleks; 
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f.  kemampuan yang berkenaan dengan non decursive komunikasi seperti 

gerakan ekspresif, interpretatif (Sudjana, 2013: 54). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa keterampilan mem-

baca pemahaman siswa termasuk dalam keterampilan perseptual. Hal tersebut di-

tandai dengan aktivitas visual dan auditori berupa membaca teks dan mengamati 

tampilan materi dalam bentuk power point dan video melalui LCD, serta aktivias 

motorik berupa kegiatan menulis. Sehingga di dapat beberapa inidikator yang 

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengamatan keterampilan 

membaca pemahaman. Indikator tersebut antara lain: 

1. Melakukan persiapan sebelum membaca pemahaman. 

2. Melakukan kegiatan membaca dalam hati. 

3. Mengidentifikasi bacaan. 

4. Membuat inti sari bacaan. 

5. Menceritakan kembali isi bacaan. 

       Keberhasilan dalam mencapai hasil belajar dipengaruhi banyak faktor antara 

lain yaitu: model yang digunakan, teori belajar yang mendasari, dan media yang 

dapat menunjang pemahaman siswa dalam pembelajaran. 

2.1.3.4. Model SQ4R 

       Ortlieb (2013. 6(2): 146) menyatakan bahwa, dibutuhkan adanya strategi 

yang mendukung kemampuan membaca yang menetapkan pengalaman membaca 

yang bermakna merupakan hal yang terpenting  untuk menumbuh kembangkan 

kemampuan membaca. Suardani dkk. pada tahun 2013 menyatakan bahwa, model 

SQ4R merupakan cara membaca yang dapat mengembangkan metakognitif siswa, 
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yaitu dengan menugaskan siswa untuk membaca bahan belajar secara seksama 

dan cermat. Lebih lanjut, Rustina pada tahun 2014 menyatakan bahwa, SQ4R 

adalah pe-ngembangan dari SQ3R. Dimana adanya penambahan unsur reflect, 

yaitu aktivitas memberikan contoh dari bahan bacaan dan membayangkan konteks 

aktual yang relevan. (Prasetyani, 2010). 

         Langkah-langkah pelaksanaan model SQ4R mencakup enam tahapan 

kegiatan, menurut Shoimin (2014: 190-194) dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Survey (penelitian pendahuluan) 

       Dalam tahap ini, pembaca mulai meneliti, meninjau, menjajaki dengan se-

pintas kilas untuk menemukan judul bab, subbab, dengan  keterangan gambar agar 

pembaca mengenal atau familiar terhadap materi bacaan yang akan dibaca secara 

detail dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan melakukan peninjauan dapat di-

kumpulkan informasi yang diperlukan untuk memfokuskan perhatian saat mem-

baca. Peninjauan untuk satu bab memerlukan waktu 5-10 menit.  

      Menurut Ngalimun dan Alfulaila (2013: 62)  bahwa, survey atau prabaca ada-

lah teknik untuk mengenal bahan sebelum membaca secara lengkap untuk me-

ngenal organisasi dan ikhtisar umum (melihat-lihat judul, subjudul, dan sebagai-

nya). 

2. Question (Tanya) 

       Setelah melakukan survei, mungkin akan ditemukan beberapa butir pertanya-

an. Pengajuan beberapa pertanyaan dapat dijadikan  sebagai pembimbing dalam 

membaca agar terkonsentrasi dan terarah. Jumlah pertanyaan bergantung pada 

panjang-pendeknya teks dan kemampuan dalam memahami teks yang sedang di-



 
 

40 
 

pelajari. Jika teks yang sedang dipelajari berisi hal-hal yang sebelumnya sudah di-

ketahui, mungkin hanya perlu membuat beberapa pertanyaan. Sebaliknya, apabila 

latar belakang pengetahuan tidak berhubungan  dengan isi teks, perlu menyusun 

pertanyaan sebanyak-banyaknya.  

       Yunus dkk. (2008: 2.10) menyatakan bahwa, untuk memudahkan dalam me-

rumuskan pertanyaan dapat menggunakan kata-kata tanya seperti: apa, siapa, 

mengapa, bagaimana perbandingannya, apa sebab dan akibatnya. 

3. Read (membaca) 

        Read adalah kegiatan membaca dengan teliti dan saksama, paragraf demi 

paragraf. Sebagaimana kita ketahui, setiap paragraf mengembangkan satu pikiran 

pokok. Jika kita menggabungkan keseluruhan pikiran pokok menjadi satu kesatu-

an, tercerminlah  ide-ide utama dari serangkaian paragraf-paragraf dalam satu 

wacana. 

       Jika membaca teliti dan saksama dirasa sulit, langkah membaca minimal 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan pada langkah question. 

Bagian ini dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif apabila pembaca benar-

benar memanfaatkan daftar pertanyaan tersebut, yakni membaca untuk mencari 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Menurut Yunus dkk. (2008: 2.11), dalam 

kegiatan membaca ini bukan berarti harus membaca keseluruhan bacaan, dapat 

pula hanya memilih bagian-bagian yang dianggap penting. 

4. Reflect (memberikan contoh) 

Reflect merupakan langkah suatu kesatuan dengan  langkah membaca. Se-

lama membaca siswa tidak hanya cukup mengingat atau menghafal tetapi untuk 
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memahami informasi yang disampaikan dengan cara: (1) menghubungkan in-

formasi itu dengan hal-hal yang telah kita ketahu; (2) mengaitkan subtopik di 

dalam teks dengan konsep-konsep utama; (3)  memecahkan kontradiksi di dalam 

informasi yang disajikan (Prasetyani, 2010). 

5. Recite (menceritakan kembali) 

Recite merupakan kegiatan menelaah terhadap hal-hal yang telah dilakukan. 

Melihat kembali catatan yang telah dibuat dan mengingat kembali ide-ide utama 

yang telah dicatatan. Cara lain untuk melakukan recite  adalah dengan melihat 

pertanyaan-pertanyaan yang telah  dibuat sebelum membaca sub bab tersebut dan 

menjawab pada selembar kertas tanpa melihat buku atau wacana kembali 

(Shoimin, 2014: 190-194).  

6. Review (tinjauan kembali) 

       Periksalah kembali keseluruhan bagian. Jangan mengulangi mambaca, hanya 

lihatlah pada judul-judul, gambar-gambar, diagram-diagram, tinjau kembali per-

tanyaan-pertanyaan, dan sarana-sarana studi lainnya untuk meyakinkan bahwa 

kita telah mempunyai suatu gambaran yang lengkap mengenai wacana tersebut.  

      Menurut Ngalimun dan Alfulaila (2013: 63) pada kegiatan review merupakan 

kegiatan untuk menelusuri kembali judul, subjudul, dan bagian-bagian penting 

lainnya sehingga membantu daya ingat, memperjelas pemahaman, dan juga untuk 

mendapatkan hal-hal penting yang terlewatkan. Dalam penelitian ini hal-hal 

penting yang dimaksud adalah menemukan kata-kata atau istilah  sulit.  

        Kelebihan model SQ4R menurut Shoimin (2014: 189): 
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 Dengan adanya tahap survei pada awal pembelajaran, hal ini membangkitkan 

rasa ingin tahu siswa tentang materi yang akan dipelajari sehingga dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

 Siswa diberi kesempatan mengajukan pertanyaan dan mencoba menemukan 

jawaban dari pertanyaannya sendiri dengan melakukan kegiatan membaca. 

Dengan demikian, dapat mendorong siswa berpikir kritis, aktif, dalam belajar 

dan pembelajaran yang bermakana. 

 Materi yang dipelajari siswa melekat untuk periode waktu yang lebih lama. 

Kekurangan model SQ4R menurut Shoimin (2014: 189 ) adalah kontribusi 

siswa berprestasi rendah menjadi kurang karena siswa yang berprestasi tinggi 

akan lebih dominan, selain itu membutuhkan waktu yang lama dan kemampuan 

khusus dari guru untuk dapat melakukan pembelajaran yang kooperatif. Sebelum 

melaksanakan pembelajaran guru harus merencanakan pelaksanaan pembelajaran 

yang disesuaikan dengan materi dan kondisi siswa. Dalam penelitian ini, untuk 

mengatasi kekurangan pada salah satu siswa yang dominan adalah dengan 

membentuk kelompok siswa yang heterogen. Kelompok heterogen terdiri dari 

siswa yang berprestasi tinggi dan siswa yang berprestasi rendah. Kemudian untuk 

mengatasi alokasi waktu yang lama, dapat diatasi dengan penyesuaian antara 

alokasi waktu dengan langkah-langkah pembelajaran dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, model SQ4R dapat di implementasikan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman. Model SQ4R dapat digunakan unuk membantu siswa me-
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ngingat apa yang mereka baca, dan memberikan variasi pembelajaran dalam ke-

giatan membaca. 

2.1.3.5. Teori yang Mendasari Pembelajaran Membaca Pemahaman dengan 

Model SQ4R 

       Dalam penelitian ini teori yang mendasari pembelajaran membaca pemaham-

an dengan SQ4R adalah teori kognitivisme dan teori konstruktivisme. 

1. Teori belajar kognitivisme 

Menurut Suprijono (2012: 22), teori kognitif menekankan belajar sebagai 

proses internal, artinya aktivitas belajar melibatkan proses berpikir yang sangat 

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

kognitif manusia terdiri dari empat tahap, yaitu: 

(1) Tahap sensorimotorik (sensorimotor intelligence), yang terjadi dari lahir 

sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini bayi menyusun pemahaman indera dan 

gerakan motorik mereka. Bayi hanya memperlihatkan pola reflektif untuk 

beradaptasi dengan dunia dan menjelang akhir tahap ini bayi menunjukkan 

pola sensorimotorik yang lebih kompleks. 

(2) Tahap praoperasional (preoperational thought), yang terjadi dari usia 2 

sampai 7 tahun. Pada tahap ini lebih bersifat simbolis, egoisentris dan 

intuitif, sehingga tidak melibatkan pemikiran operasional. Pemikiran tahap 

ini terbagi menjadi dua sub-tahap, yaitu simbolik dan intuitif. Bayi belum 

mampu berpikir konseptual namun perkembangan kognitif telah dapat 

diamati. 
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(3) Tahap operasional kongkrit (concrete operation), yang terjadi dari usia 7 

sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai 

logika, namun masih dalam bentuk benda kongkrit. Pada tahap ini juga 

berkembang daya mampu anak berpikir logis untuk memecahkan masalah 

kongkrit. 

(4) Tahap operasional formal (formal operation), yang 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 hakekat 

berpikir serta mengapresiasi struktur bahasa dan berdialog. Bergaul, 

mendebat, berdalih adalah sisi bahasa remaja yang merupakan cerminan 

kecakapan berpikir abstrak dalam atau melalui bahasa. 

2. Teori belajar konstruktivisme  

       Konsep belajar menurut teori belajar konstruktivisme adalah pengetahuan 

baru dikonstruksi sendiri oleh peserta didik secara aktif berdasarkan pengetahuan 

yang telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan menurut Rifa’i dan Anni (2012: 

189) esensi pembelajaran peserta didik secara individu menemukan dan men-

transfer informasi yang kompleks apabila menghendaki informasi tersebut men-

jadi miliknya.  

       Pendekatan konstruktivisme menekankan pembelajaran dari atas ke bawah 

(top-down instruction), dan bukan dari bawah ke atas (bottom-up instruction). 

Pembelajaran dari atas ke bawah berarti peserta didik mulai memecahkan masalah 
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yang kompleks kemudian menemukan (dengan bantuan pendidik) keterampilan 

dasar yang diperlukan (Rifa’i dan Anni, 2012: 197). 

       Berdasarkan uraian diatas, teori kognitivisme dan teori konstruktivisme sesuai 

dengan model SQ4R dalam pembelajaran membaca pemahaman yang menekan-

kan pada keterampilan berpikir kritis dan kemampuan siswa dalam mengontruksi 

pengetahuannya sendiri sehingga siswa dapat aktif dalam membangun pem-

belajaran yang bermakna. 

2.1.3.6.  Media Pembelajaran  

2.1.3.6.1. Pengertian Media Pembelajaran 

       Aqib (2013: 50) menjelaskan bahwa, media pembelajaran adalah segala se-

suatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya 

proses belajar pada siswa. Sedangkan menurut Arsyad (2014: 10) media pem-

belajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan 

atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang 

perhatian dan minat siswa dalam belajar.  

       Lebih lanjut Anitah dkk. (2007: 6.11) menambahkan bahwa, media pem-

belajaran pada hakikatnya merupakan saluran atau jembatan dari pesan-pesan 

pembelajaran (massage) yang disampaikan oleh sumber pesan (guru) kepada pe-

nerima pesan (peserta didik) dengan maksud agar pesan-pesan tersebut dapat di-

serap dengan cepat sesuai dengan tujuannya. 

       Kedudukan media pembelajaran menurut Sudjana (2013: 7) adalah sebagai 

alat yang dapat mempertinggi proses interaksi guru dengan siswa dan siswa 

dengan lingkungan belajarnya. 
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       Sebagai pendidik dalam bidang studi apapun, ia harus mampu menggunakan 

lingkungan sekitar sebagai media belajar. Pendidik zaman sekarang harus mampu 

memanfaatkan media belajar yang sangat kompleks seperti video, televisi, dan 

film, di samping media pembelajaran yang sederhana. Agar proses pembelajaran 

tidak mengalami masalah, maka masalah perencanaan, pemilihan media perlu di-

kuasai dengan baik oleh pengajar (Iskandarwassid dan Sunendar, 2013: 210). 

       Jadi media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaakan oleh 

guru dalam proses pembelajaran agar dapat menarik perhatian siswa dan memper-

jelas materi yang ingin disampaikna guru, sehingga tujuan pembelajaran dapat ter-

capai. 

2.1.3.6.2. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

       Proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila siswa turut aktif dalam pem-

belajaran tersebut. Dengan perkataan lain, siswa menjadi pusat kegiatan pem-

belajaran tersebut (student centered) bukan guru. Jika pembelajaran berpusat ke-

pada siswa maka diperlukan berbagai fasilitas sebagai media pmbelajaran yang 

dapat lebih mengoptimalkan pencapaian hasil belajarnya. Dengan memahami 

pentingnya peranan media dalam proses pembelajaran maka kita tidak bisa lagi 

menganggap media ersebut hanya berfungsi sebatas alat bantu saja, melainkan 

terdapat berbagai fungsi media pembelajaran, dapat ditekankan beberapa hal 

berikut (Anitah dan kawan-kawan, 2007: 6.9). 

1. Penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi 

memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi 

pembelajaran yang lebih efektif. 
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2. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses 

pembelajaran 

3. Media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan kompetensi 

yang ingin dicapai dan isi pembelajaran itu sendiri. 

4. Media pembelajaran bukan berfungsi sebagai alat hiburan. 

5. Media pembelajaran bisa berfungsi untuk mempercepat proses belajar. 

6. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses belajar-

mengajar. 

7. Media pembelajaran dapat mengurangi terjadinya penakit verbalisme. 

       Menurut Sudjana (2013: 6-7) peranan media dalam proses pmbelajaran 

adalah sebagai: 

a) alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan 

pelajaran; 

b) alat unuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut 

dan dipecahkan oleh para siswa dalam proses belajarnya; 

c) sumber belajar bagi siswa. 

Menurut Kemp & Dayton (dalam Arsyad, 2014: 25-27), beberapa hasil pe-

nelitian yang menunjukkan dampak positif dari penggunaan media sebagai bagian 

integral pmbelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung se-

bagai berikut. 

1. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. 

2. Pembelajaran bisa lebih menarik. 

3. Pembalajaran lebih interaktif. 
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4. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. 

5. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. 

6. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan. 

7. Membangun sikap positif siswa terhadap media pembelajaran. 

8. Peran guru berubah ke arah yang lebih positif. 

Sedangkan menurut Aqib (2013: 51-52) manfaat masing-masing media 

meliputi: (a) memperjelas penyajian pesan (tidak verbalis); (b) mengatasi ke-

terbatasan ruang, waktu, dan daya indra; (c) Objek bisa besar atau kecil; (d) gerak 

bisa cepat atau lambat; (e) kejadian masa lalu, objek yang kompleks; (f) konsep 

bisa luas atau sempit; (g) mengatasi sikap pasif peserta; (h) penciptakan persama-

an pengalaman, dan persepsi peserta yang heterogen. 

2.1.3.6.3. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

       Menurut Lashin, Pollock & Regeluth (dalam Aqib, 2013: 55-56) media 

pembelajaran dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain. 

a. Media berbasis manusia (guru, tutor) 

Media berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk me-

ngirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bermanfaat 

khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung ter-

libat dengan pemantauan pembelajaran siswa (Arsyad, 2014: 80). 

b. Media berbasis cetak (buku, dll) 

Materi pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku 

teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Teks berbasis cetakan 

menuntut enam elemen yang perlu diperhatikan pada saat merancang, yaitu kon-
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sistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi 

kosong. Beberapa cara yang digunakan untuk menarik perhatian pada media ber-

basis teks adalah warna, huruf, dan kotak (Arsyad, 2014: 85-88). 

c. Media berbasis visual (grafik, peta, dll) 

       Menurut Kusnadi dan Sujtipto (2013: 98) bahwa visualisasi pesan, informasi, 

atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa dapat dikembangkan dalam 

berbagai bentuk, seperti foto, gambar/ ilustrasi, sketsa/gambar garis. 

d. Media berbasis audio visual (video, film, TV, dan lain-lain) 

       Media audio visual adalah penggabungan media visual dan media audio 

(suara). Salah satu pekerjaan yang diperlukan dalam media audio visual adalah 

penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, 

rancangan dan peneliian (Arsyad, 2014: 91). Haryoko pada tahun 2009 me-

nyatakan bahwa, melalui media audio visual, pembelajaran dapat lebih interaktif 

dan lebih memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah dalam proses pem-

belajaran. 

       Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media audio visual berupa 

program slide suara (sound slide) dan video. 

2.1.3.7. Media Audio visual 

       Menurut Kustandi dan Sutjipto (2013: 103) menyatakan bahwa, media audio 

visual merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Sesuai 

dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa di-

sebut media pandang dengar. Dalam hal ini guru tidak selalu  berperan sebagai pe-

nyaji materi, tetapi penyajian materi digantikan oleh media audio visual, maka 
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peran guru berubah menjadi fasilitator belajar yang memudahkan siswa untuk 

belajar. Contoh dari media audio visualdi antaranya proram video/televisi pen-

didikan, video atau televisi instruksional, program slide suara (sound slide), dan 

program CD interaktif (Anitah dan kawan-kawan, 2007: 6.30). 

      Haryoko pada tahun 2009 menyatakan bahwa, melalui media audio visual, 

pembelajaran dapat lebih interaktif dan lebih memungkinkan terjadinya 

komunikasi dua arah dalam proses pembelajaran. Media audio visual yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa program slide suara (sound slide) dalam 

power point dan video. Menurut Arsyad (2014: 146) gabungan slide dan audio 

merupakan sistem multimedia yang serba guna, mudah digunakan, dan cukup 

efektif untuk pembelajaran kelompok atau pembelajaran perorangan dan belajar 

mandiri.  

       Media audio visual dibagi menjadi dua yaitu : a) audio visual diam, yaitu 

media yang menampilkan suara dan gambar sperti film bingkai suara (sound 

slide), film bingkai suara dan cetak suara; b) audio visual gerak, yaitu media yang 

dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan 

video cassette. Pembagian lain dari media audio visual adalah a) audio visual 

murni, yaitu unsur suara maupun gambar berasal dari satu sumber seperti film 

video cassete; b) audio visual tidak murni, yaitu yang unsur suara dan unsur 

gambar berasal dari sumber yang berbeda, misalnya film bingkai suara yang unsur 

gambarnya dari slide proyektor dan unsur suaranya bersumber dari tape recorder 

(Haryoko, 2009. 5: 5 ). Dalam penelitian ini jenis media audio visual yang diguna-

kan adalah audio visual diam dan audio visual gerak. 
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       Media pembelajaran gabungan slide  dengan suara (sound slide) dapat di-

gunakan diberbagai lokasi dan untuk tujuan pembelajaran yang melibatkan 

gambar-gambar  guna mentranformasikan atau mendorong respons emosional 

(Arsyad, 2014: 146).  Dalam penelitian ini slide berisi rangkaian teks bacaan di-

sertai gambar dan sound atau suara berupa narasi audio yang berisi perintah untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

sudah dirancang oleh guru. Langkah-langkah penggunaan media audio visual 

dalam membantu proses pembelajaran membaca pemahaman adalah sebagai 

berikut. 

1. Langkah awal (persiapan) yang dilakukan guru: 

a. Menganalisis karekteristik siswa 

b. Menetapkan tujuan pembelajaran 

c. Menyusun isi slide, dalam hal ini isi slide adalah teks bacaan berupa teks 

wacana dan teks cerita serta mempersiapkan audio yang sesuai. 

d. Menggabungkan antara slide  dengan suara. 

e. Memperhitungkan waktu penyajian media. 

2. Langkah pada saat pembelajaran: 

a. Guru membentuk kelompok. 

b. Guru menyajikan materi media audio-visual. 

c. Guru membimbing siswa dalam membaca teks bacaan yang ditampilkan 

dalam slide. 

d. Guru menjawab pertanyaan siswa mengenai teks bacaan yang ada di dalam 

slide. 
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2.1.3.8. Implementasi Model SQ4R Berbantuan Media Audio Visual dalam 

Proses Pembelajaran Membaca Pemahaman 

       Berikut merupakan langkah-langkah penerapan model SQ4R berbantuan 

media audio visual dalam pmbelajaran membaca pemahaman. 

1. Menyiapkan media audio visual dan bahan ajar untuk mengajar. 

2. Siswa mengkondisikan diri dengan berbaris sebelum masuk kelas. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan model SQ4R, dan pemberian apresepsi serta motivasi. 

4. Siswa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. 

5. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

6. Siswa mengamati gambar-gambar pada media dan me-nebak topik bacan 

yang akan dibahas. (survey) 

7. Siswa membuat daftar pertanyaan yang relevan tentang topik bacaan. 

(question) 

8. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang kata-kata sulit yang akan 

ditemukan dalam bacaan. 

9. Siswa membaca teks bacaan dalam hati. (read)  

10. Siswa membaca bacaan dengan menandai bagian-bagian teks yang dianggap 

penting. (read)  

11. Siswa mencari jawaban atas pertanyaan dan kalimat utama yang terdapat 

pada bacan. (read) 
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12. Siswa menanggapi informasi dari guru dengan pengetahuan yang telah 

diketahui dari bacaan. (reflect) 

13. Siswa menjawab pertanyaan yang telah disusun tanpa membuka buku. 

(recite)  

14. Siswa membuat inti sari bacaan. (recite)  

15. Siswa perwakilan kelompok membacakan kembali isi bacaan. 

16. Siswa mencari kata-kata sulit yang selain yang ditemukan oleh guru. 

17. Siswa menyampaikan kata-kata sulit yang ditemukan.  

18. Siswa bersama-sama dengan guru membahas arti dari kata-kata sulit yang 

ditemukan siswa dari bacaan. 

19. Siswa membaca kembali bahan bacaan dan  meninjau ulang pertanyaan dan 

jawaban secara singkat. (review) 

20. Siswa menerima reward dari guru. 

21. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan pembelajaran. 

22. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu serta guru memberikan 

tindak lanjut pada siswa. 

23. Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

24. Menutup pembelajaran. 

       Penerapan model SQ4R dalam pembelajaran membaca pemahaman bertujuan 

agar pembelajaran membaca pemahaman dapat dilaksanakan secara maksimal dan  

tujuan pembelajaran dapa tercapai. 
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2.2. KAJIAN EMPIRIS 

        Menurut kamus besar bahasa Indonesia empiris berarti berdasarkan pe-

ngalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang 

telah dilakukan). Jadi yang dimaksud dengan kajian empiris dalam penelitian ini 

adalah bahwa penelitian didasarkan pada penelitian atau penemuan yang telah 

dilakukan. Penelitian ini didasarkan dari beberapa penelitian yang telah berhasil 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia, khusus-

nya pada keterampilan membaca pemahaman siswa dengan menggunakan model 

SQ4R berbantuan media audio visual. Penelitian yang dianggap relevan antara 

lain yaitu: 

       Penelitian eksperimen semu yang dilakukan oleh Suardani dkk. pada tahun 

2013 dalam jurnal penelitian Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan PGSD 

yang berjudul “ Pengaruh Model Pembelajaran SQ4R terhadap Keterampilan 

Membaca dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas V SD Gugus I 

Denpasar Selatan”.  Rancangan penelitian yang digunakan adalah NonequIVlent 

Control Group Desain. Populasi dalam penelitian ini adalah semua SD Gugus I 

Denpasar Selatan yang terdiri dari 8 SD dan 13 kelas yang berjumlah 486 siswa. 

Sampel yang diambil dengan teknik random sampling. Data yang dikumpulkan 

adalah keterampilan membaca dalam pembelajaran bahasa Indonesia berupa nilai 

kognitif. Nilai kognitif yang dikumpulkan menggunakan tes keterampilan mem-

baca dalam bentuk pilihan ganda biasa dan rubik penilaian keterampilan mem-

baca. Data analisis dengan uji-t . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan nilai rata-rata keterampilan membaca dengan menerapkan model SQ4R 
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dengan keterampilan membaca konvensional, yaitu 81,48 untuk model SQ4R dan 

75,84 untuk model konvensional. Dengan demikian dapat disimpilkan bahwa 

model pembelajaran SQ4R berpengaruh positif dan signifikan terhadap ke-

terampilan membaca dala pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas V SD 

Gugus I Denpasar Selatan tahun pelajaran 2012/2013. 

       Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada subyek 

penelitian. Pada penelitian di atas subyek penelitiannya adalah kelas V SD pada 

Gugus I yang terdiri dari 8 SD dan pada penelitian ini adalah kelas IV SD dari 1 

SD. Selanjutnya, jenis penelitian di atas adalah penelitian eksperimen semu 

sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

di atas hanya menggunakan media teks bacaan, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan media audio visual. 

       Selanjutnya penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan oleh Ruhyat 

yang dilakukan pada tahun 2013, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 

dengan judul penelitian “Penerapan Teknik Speed Reading dalam Metode SQ4R 

untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman dalam Menentukan 

Gagasan Utama Suatu Teks di Kelas V SDN Bojongjati Kecamatan Jatinunggal 

Kabupatn Sumedang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

dalam membaca pemahaman pada pembelajaran siklus I sampai siklus III. 

Tercatat pada siklus I jumlah siswa yang dinyatakan tuntas adalah 12 orang 

(63%), pada siklus II jumlah siswa yang dinyatakan tuntas adalah 15 orang (79%), 

dan pada siklus III jumlah siswa yang dinyatakan tuntas adalah 18 orang (95%). 

Peningkatan hasil belajar dari siklus I sampai siklus III adalah 32%. Penerapan 
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teknik speed reading dalam metode SQ4R memberikan hasil positif atau 

peningkatan terhadap proses pembelajaran membaca pemahaman, terlihat dari 

meningkatnya aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Pada siklus III 

diperoleh data bahwa aspek kerjasama, tanggung jawab, dan keaktifan secara 

keseluruhan meningkat menjadi 79% atau 15 orang siswa yang diinterpretasikan 

baik. Pencapaian tersebut melebihi target yang diharapkan yaitu sebesar 75% 

       Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada penelitian di 

atas menggunakan teknik speed reading dalam metode SQ4R di kelas V SD. Pada 

penelitian ini menggunakan media audio visual untuk membantu model SQ4R 

sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ruhyat hanya menggunakan teks 

bacaan. 

       Penelitian lain juga dilakukan oleh Faizah pada tahun 2014, mahasiswa 

Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat dengan judul penelitian “Peningkatan 

Kemampuan Menulis Puisi Menggunakan Media Audio Visual Siswa Kelas V SD 

Negeri 15 Tanah Hitam Padangpanjang”. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan rata-rata nilai pada siklus I sampai siklus ke II. Pada siklus I tercatat 

rata-rata nilai menunjukkan hasil 55,19 dan pada siklus ke II menunjukkan hasil 

rata-rata nilai sebesar 85.44. Hal tersebut menunjukkan bahwa media audio visual 

dapat meningkatkan pengeahuan siswa tentang aspek rima pada proses 

pembelajaran menulis puisi. 

       Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada subyek 

penelitian dan bidang penelitian. Subyek penelitian yang dilakukan oleh Faizah 

adalah siswa kelas V SD, sedangkan subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV 
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SD. Bidang kajian penetitian di atas adalah keterampilan menulis puisi sedang-

kan bidang kajian penelitian ini adalah membaca pemahaman. Penelitian di atas 

tidak menggunakan model pembelajaran, sedangkan pada penelitian ini meng-

gunakan model SQ4R. 

       Temuan-temuan menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa dengan 

menggunakan model SQ4R berbantuan media audio visual dapat meningkat dan 

melampaui nilai yang ditargetkan. Sehingga, penelitian-penelitian yang telah di-

laksanakan tersebut dijadikan sebagai pendukung untuk melaksanakan penelitian 

yang akan dilakukan di kelas IV SDN Sekaran 01. 

 

2.3. KERANGKA BERPIKIR 

Kerangka berpikir merupakan alur penalaran yang sesuai dengan tema dan 

masalah penelitian serta kajian teoritis. Pada awal pembelajaran bahasa Indonesia 

di kelas IV SDN Sekaran 01 Semarang khususnya pada aspek keterampilan mem-

baca pemahaman masih belum maksimal. Pembelajaran masih dilakukan secara 

konvensional dan peran guru masih dominan sehingga siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa rendah dan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan belum tercapai. 

Berdasarkan kondisi tersebut dibutuhkan upaya untuk memperbaiki masalah 

keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas IV SDN Sekaran 01. Pe-

neliti berkolaborasi dengan guru kelas merencanakan untuk melakukan tindakan 

perbaikan pembelajaran untuk mningkatkat keterampilan membaca pemahaman 

dengan menggunakan model SQ4R berbantuan media audio visual. Penggunaan 
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model SQ4R berbantuan media audio visualdapat membantu siswa dalam meng-

kontruksi pemahaman siswa dan mentransfer informasi secara mandiri serta mem-

bantu guru dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Peneliti-

an ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar, aktivitas 

siswa dalam pembelajaran, dan hasil belajar siswa.  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mengubah cara berpikir guru untuk 

mengubah cara mengajar konvensional menjadi inovatif yaitu dengan menerapkan 

model-model dan media pembelajaran yang inovatif (SQ4R), sehingga ke-

terampilan guru dapat meningkat. Selain itu dengan menggunakan model pem-

belajaran SQ4R berbantuan media audio visual juga dapat meningkakan aktivitas 

siswa menjadi lebih kritis, aktif dan mandiri dan hasil belajar siswa juga dapat 

meningkat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas IV SDN Sekaran 01.  Kerangka berpikir penelitian ini dapat di- 

lihat pada bagan berikut. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian teori dan, kajian empiris, dan kerangka berpikir yang 

telah dijabarkan, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah melalui penerapan 

model SQ4R (Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review) berbantuan media 

audio visual dapat meningkatkan proses pembalajaran, aktivitas siswa dan ke-

terampilan membaca pemahaman siswa dengan kriteria minimal baik pada 

pembelajaran membaca pemahaman kelas IV SDN Sekaran 01 Semarang. 

PERMASALAHAN 

 
• Proses pembelajaran membaca kurang bervariatif. 

• Aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca pe-

mahaman kurang. 

• Keterampilan membacapemahaman siswa kurang. 
 

Menerapkan model SQ4R (Survey, Question, 

Read, Reflect, Recite, Review) berbantuan 

media audio visual 
 

HASIL 

 Proses Pembelajaran terlaksana dengan baik 

 Aktivitas siswa meningkat minimal baik. 

 Keterampilan membaca pemahaman siswa me-

ningkat minimal baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  SUBJEK PENELITIAN 

       Dalam penelitian tindakan kelas pada siswa kelas IV SDN Sekaran 01 

Semarang diterapkan bahwa subyek penelitian adalah 39 siswa. 20 siswa laki-laki 

dan 19 siswa perempuan. 

3.2.  VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

a. Proses pembelajaran membaca pemahaman dengan menerapkan model SQ4R 

berbantuan media audio visual dalam di kelas IV SDN Sekaran 01 Semarang. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman dengan menerap-

kan model SQ4R berbantuan media audio visual di kelas IV SDN Sekaran 01 

Semarang.  

c. Keterampilan siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman dengan me-

nerapkan model SQ4R berbantuan media audio visual di kelas IV SDN 

Sekaran 01 Semarang. 

3.3.  TEMPAT PENELITIAN 

       Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SDN Sekaran 01 Semarang. 

Terlerak di Jalan Taman Siswa 10 Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang. 
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3.4.  RANCANGAN PENELITIAN 

       Penelitian tindakan kelas merupakan suatu upaya untuk mencermati kegiatan 

belajar sekelompok peserta didik dengan memberikan sebuah tindakan (treatment) 

yang sengaja dimunculkan (Mulyasa, 2011: 11). Menurut Arikunto, dkk (2008:16) 

menerangkan bahwa dalam pelaksanaan PTK terdapat empat tahap penting yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Seperti yang digambarkan da-

lam skema berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto, dkk  2008:16) 

Gambar 3.1 Tahapan PTK 

       Maka dalam penelitian ini, peneliti memiliki rancangan PTK sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

       Dalam tahap perencanaan peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Peneliti juga me-

nentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus 
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untuk diamati kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu 

peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto, dkk., 

2014: 17-18). 

Pada tahap perencanaan dalam penelitian ini meliputi: 

1) menelaah materi pembelajaran bahasa Indonesia dan menelaah indikator ber-

sama kolaborator. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang 

telah ditetapkan dan langkah pembelajaran membaca pemahaman dengan me-

nerapkan model SQ4R berbantuan media audio visual. 

3) Menyiapkan media pembelajaran yaitu media audio visual. 

4) Menyiapkan lembar kerja siswa sebagai bahan diskusi kelompok. 

5) Menyiapkan kisi-kisi soal dan soal evaluasi berupa tes tertulis dan kunci 

jawaban. 

6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, keterampilan 

membaca pemahaman siswa, dan keterampilan guru dalam proses pem-

belajaran membaca pemahaman. 

7) Menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

       Menurut Arikunto (2014: 18) tahap pelaksanaan merupakan implemenasi atau 

penerapan isi rancangan. Sedangkan menurut Zainal Aqib (2009: 31) menyatakan 

bahwa, skenario tindakan yang telah direncanakan, dilaksanakan dalam situasi 

yang aktual.  
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       Agar pelaksanaan PTK dapat menjamin tercapainya tujuan, maka perlu ada-

nya pengelolaan dan pengendalian. Pengelolaan mencakup pengorganisasian 

waktu, sarana dan prasarana yang baik. Sedangkan pengendalian dimaksudkan 

untuk mengontrol pelaksanaan tindakan agar tetap menuju ke arah yang hendak 

dicapai. 

       Peneliti merencanakan pelaksanaan tindakan dalam III siklus, masing-masing 

siklus 1 kali pertemuan. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada saat pembelajar-

an berlangsung sesuai dengan skenario perencanaan pembelajaran yang telah di-

buat peneliti. Setiap siklus menerapkan langkah-langkah model SQ4R berbantuan 

media audio visual. 

c. Observasi  

       Pada kegiatan pengamatan, dilakukan perekaman data yang meliputi proses 

dan hasil pelaksanaan kegiatan. Tujuan dilakukannya pengamatan adalah untuk 

mengumpulkan bukti hasil tindakan agar dapat dievaluasi dan dijadikan landasan 

dalam melakukan refleksi (Aqib, 2009: 31).  

       Pada tahap ini, peneliti menggunakan lembar wawancara, catatan lapangan, 

lembar penilaian aktivias siswa dan keterampilan guru, serta lembar untuk me-

ngumpulkan data-data di lapangan. 

       Arikunto, dkk. (2014: 19) menyatakan bahwa, sebenarnya sedikit kurang te-

pat jika pengamaan dipisahkan dengan pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilaku-

kan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan di dalam kelas. Kegiatan pengamat-

an dalam penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru kelas dan 

untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil pembelajaran mem-
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baca pemahaman dengan menggunakan model SQ4R berbantuan media audio 

visual. 

d. Refleksi 

       Menurut Zainal Aqib (2009: 32), pada bagian refleksi dilakukan analisis data 

mengenai proses, masalah, dan hambatan yang dijumpai dan dilanjutkan dengan 

refleksi terhadap dampak pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan. Sedangkan 

menurut Arikunto (2014: 19), refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan 

kembali apa yang sudah dilakukan. 

       Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan hingga 

observasi. Peneliti bersama kolaborator mengkaji kualitas pembelajaran (refleksi) 

dari keterampilan guru dalam pembelajaran, aktivitas siswa dalam pembelajaran, 

dan hasil belajar siswa pada pembelajaran membaca pemahaman apakah sudah 

efektif, dengan melihat ketercapaian dalam indikator kinerja. Serta mengkaji ke-

kurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul. Apabila indikator 

belum tercapai maka peneliti bersama kolabolator tetap melanjutkan pada siklus 

berikutnya sampai mencapai indikator yang ditetapkan.  

 

3.5.  SIKLUS PENELITIAN 

       Penelitian ini terdiri dari tiga siklus, yaitu. 

3.5.1. Siklus Pertama 

       Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan tindakan, obsevasi, dan refleksi, 

sebagai berikut : 
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3.5.1.1. Perencanaan 

1) Mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dan 

menetapkan indikator dari mata pelajaran bahasa Indonesia. 

2) Menyusun RPP bahasa Indonesia materi menentukan kalimat utama. 

3) Menyiapkan media dan sumber belajar. 

4) Menyiapkan lembar kerja kelompok sebagai bahan diskusi kelompok. 

5) Menyiapkan kisi-kisi soal, soal evaluasi berupa tes tertulis dan kunci jawab-

an. 

6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati penerapan model SQ4R, 

aktivitas siswa,  dan keterampilan membaca pemahaman siswa, dalam proses 

pembelajaran membaca pemahaman. 

7) Menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan. 

3.5.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

a) Kegiatan Pendahuluan 

(1) Menyiapkan media, sumber belajar, LKS, lembar pengamatan keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan keterampilan membaca pemahaman siswa. 

(2) Mengkondisikan siswa untuk siap menerima pelajaran. 

(3) Menyampaikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan yang ber-kaitan 

dengan teks bacaan, misalnya “siapa yang tahu apa itu koperasi ?”. 

(4) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu dapa menjawab 

pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan.  

(5) Memberikan motivasi agar siswa bersungguh-sunguh dalam mengikuti 

pembelajaran.  
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b) Kegiatan Inti 

1. Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4–5 siswa 

dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan (tinggi, 

sedang dan rendah). (ekplorasi) 

2. Siswa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. (elaborasi) 

3. Siswa diminta untuk memperhatikan penjelasan guru. (eksplorasi) 

4. Siswa mengamati gambar-gambar pada media dan menebak topik bacan yang 

akan dibahas. (elaborasi) 

5. Siswa diberikan contoh pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik 

becaan. (eksplorasi) 

6. Siswa membuat daftar pertanyaan yang relevan tentang topik bacaan. 

(elaborasi) 

7. Siswa dijelaskan tentang kata-kata sulit yang akan ditemui dalam bacaan. 

(eksplorasi) 

8. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang kata-kata sulit yang akan 

ditemukan dalam bacaan. (elaborasi) 

9. Siswa membaca teks bacaan dalam hati. (elaborasi) 

10. Siswa membaca bacaan dengan menandai bagian-bagian teks yang dianggap 

penting. (elaborasi) 

11. Siswa mencari jawaban atas pertanyaan dan kalimat utama yang terdapat 

pada bacan. (elaborasi) 

12. Siswa menanggapi informasi dari guru dengan pengetahuan yang telah 

diketahui dari bacaan. (elaborasi) 
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13. Siswa menjawab pertanyaan yang telah disusun tanpa membuka buku. 

(elaborasi) 

14. Siswa membuat inti sari bacaan. (elaborasi) 

15. Siswa perwakilan kelompok menceritakan kembali isi bacaan. (elaborasi) 

16. Siswa mencari kata-kata sulit yang selain yang ditemukan oleh guru. 

(elaborasi) 

17. Siswa menyampaikan kata-kata sulit yang ditemukan. (elaborasi) 

18. Siswa bersama-sama dengan guru membahas arti dari kata-kata sulit yang 

ditemukan siswa dari bacaan. (elaborasi) 

19. Siswa membaca kembali bahan bacaan dan  meninjau ulang pertanyaan dan 

jawaban secara singkat. (elaborasi) 

20. Siswa menerima reward dari guru. (konfirmasi) 

c) Kegiatan Akhir 

1) Siswa bersama dengan guru merefleksi dan menarik kesimpulan. 

2) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu serta guru memberikan 

tindak lanjut pada siswa. 

3) Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

4) Menutup pembelajaran. 

3.5.1.3. Observasi 

1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran 

membaca pemahaman dengan menggunakan model SQ4R berbantuan media 

audio visual. 
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2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca pe-

mahaman dengan menggunakan model SQ4R berbantuan media audio visual. 

3) Mengawasi kegiatan diskusi atau kerja kelompok siswa. 

3.5.1.4. Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I 

2) Mengkaji pelakasaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus I 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I dilihat dari segi ke-

terampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar dalam pembelajaran mem-

baca pemahaman. 

4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II 

3.5.2. Siklus Kedua 

Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan tindakan, obsevasi, dan refleksi, sebagai 

berikut : 

3.5.2.1. Perencanaan 

1) Merancang perbaikan berdasarkan refleksi siklus I. 

2) Menyusun materi perbaikan yang berhubungan dengan keterampilan mem-

baca pemahaman. 

3) Menyusun RPP bahasa Indonesia. 

4) Menyiapkan media dan sumber belajar. 

5) Menyiapkan lembar kerja kelompok sebagai bahan diskusi kelompok. 

6) Menyiapkan kisi-kisi soal, soal evaluasi berupa tes tertulis dan kunci jawab-

an. 
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7) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati penerapan model SQ4R, 

aktivitas siswa,  dan keterampilan membaca pemahaman siswa, dalam proses 

pembelajaran membaca pemahaman. 

3.5.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

a) Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru menyiapkan media, sumber belajar, LKS, lembar pengamatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan membaca pemahaman 

siswa. 

2. Guru mengkondisikan siswa untuk siap menerima pelajaran. 

3. Guru menyampaikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan yang 

berkaitan dengan teks bacaan, misalnya “Bagaimanakah perasaan kalian 

apabila kalian melihat gambar-gambar bencana tanah longsor tersebut ?”. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu dapat 

menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan.  

5. Guru memberikan motivasi agar siswa bersungguh-sunguh dalam mengikuti 

pembelajaran.  

b) Kegiatan Inti 

1. Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4–5 siswa 

dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan (tinggi, 

sedang dan rendah). (ekplorasi) 

2. Siswa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. (elaborasi) 

3. Siswa diminta untuk memperhatikan penjelasan guru. (eksplorasi) 
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4. Siswa mengamati gambar-gambar pada media dan menebak topik bacan yang 

akan dibahas. (elaborasi) 

5. Siswa diberikan contoh pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik 

becaan. (eksplorasi) 

6. Siswa membuat daftar pertanyaan yang relevan tentang topik bacaan. 

(elaborasi) 

7. Siswa dijelaskan tentang kata-kata sulit yang akan ditemui dalam bacaan. 

(eksplorasi) 

8. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang kata-kata sulit yang akan 

ditemukan dalam bacaan. (elaborasi) 

9. Siswa membaca teks bacaan dalam hati. (elaborasi) 

10. Siswa membaca bacaan dengan menandai bagian-bagian teks yang dianggap 

penting. (elaborasi) 

11. Siswa mencari jawaban atas pertanyaan dan kalimat utama yang terdapat 

pada bacan. (elaborasi) 

12. Siswa menanggapi informasi dari guru dengan pengetahuan yang telah 

diketahui dari bacaan. (elaborasi) 

13. Siswa menjawab pertanyaan yang telah disusun tanpa membuka buku. 

(elaborasi) 

14. Siswa membuat inti sari bacaan. (elaborasi) 

15. Siswa perwakilan kelompok menceritakan kembali isi bacaan. (elaborasi) 

16. Siswa mencari kata-kata sulit yang selain yang ditemukan oleh guru. 

(elaborasi) 
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17. Siswa menyampaikan kata-kata sulit yang ditemukan. (elaborasi) 

18. Siswa bersama-sama dengan guru membahas arti dari kata-kata sulit yang 

ditemukan siswa dari bacaan. (elaborasi) 

19. Siswa membaca kembali bahan bacaan dan  meninjau ulang pertanyaan dan 

jawaban secara singkat. (elaborasi) 

20. Siswa menerima reward dari guru. (konfirmasi) 

c) Kegiatan Akhir 

1. Siswa bersama dengan guru merefleksi dan menarik kesimpulan. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu serta guru memberikan 

tindak lanjut pada siswa. 

3. Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

4. Menutup pembelajaran. 

3.5.2.3. Observasi 

(1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran 

membaca pemahaman dengan menggunakan model SQ4R berbantuan 

media audio visual. 

(2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca pe-

mahaman dengan menggunakan model SQ4R berbantuan media audio 

visual. 

(3) Mengawasi kegiatan diskusi atau kerja kelompok siswa. 

3.5.2.4. Refleksi 

(1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II. 

(2) Mengkaji pelakasaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus II. 



 
 

72 
 

(3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II dilihat dari segi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar dalam pembelajaran 

membaca pemahaman. 

(4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus III. 

3.5.3. Siklus Ketiga 

3.5.3.1. Perencanaan 

(1) Merancang perbaikan berdasarkan refleksi siklus II. 

(2) Menyusun materi perbaikan yang berhubungan dengan keterampilan 

membaca pemahaman. 

(3) Menyusun RPP bahasa Indonesia. 

(4) Menyiapkan media dan sumber belajar. 

(5) Menyiapkan lembar kerja kelompok sebagai bahan diskusi kelompok. 

(6) Menyiapkan kisi-kisi soal, soal evaluasi berupa tes tertulis dan kunci 

jawaban. 

(7) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati penerapan model SQ4R, 

aktivitas siswa, dan keterampilan membaca pemahaman siswa, dalam 

proses pembelajaran membaca pemahaman. 

(8) Menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan. 

3.5.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

a) Kegiatan Pendahuluan 

(1) Guru menyiapkan media, sumber belajar, LKS, lembar pengamatan ke-

terampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan membaca pemahaman 

siswa. 
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(2) Guru mengkondisikan siswa untuk siap menerima pelajaran. 

(3) Guru menyampaikan apersepsi dengan menayangkan video tentang 

minyak kelapa sawit dan kerusakan hutan. 

(4) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu dapat me-

mahami isi teks bacaan dan menjawab pertanyaan yang berhubungan 

dengan teks bacaan.  

(5) Guru memberikan motivasi agar siswa bersungguh-sunguh dalam me-

ngikuti pembelajaran.  

b) Kegiatan Inti 

1. Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4–5 siswa 

dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan (tinggi, 

sedang dan rendah). (ekplorasi) 

2. Siswa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. (elaborasi) 

3. Siswa diminta untuk memperhatikan penjelasan guru. (eksplorasi) 

4. Siswa mengamati gambar-gambar pada media dan menebak topik bacan yang 

akan dibahas. (elaborasi) 

5. Siswa diberikan contoh pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik 

becaan. (eksplorasi) 

6. Siswa membuat daftar pertanyaan yang relevan tentang topik bacaan. 

(elaborasi) 

7. Siswa dijelaskan tentang kata-kata sulit yang akan ditemui dalam bacaan. 

(eksplorasi) 
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8. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang kata-kata sulit yang akan 

ditemukan dalam bacaan. (elaborasi) 

9. Siswa membaca teks bacaan dalam hati. (elaborasi) 

10. Siswa membaca bacaan dengan menandai bagian-bagian teks yang dianggap 

penting. (elaborasi) 

11. Siswa mencari jawaban atas pertanyaan dan kalimat utama yang terdapat 

pada bacan. (elaborasi) 

12. Siswa menanggapi informasi dari guru dengan pengetahuan yang telah 

diketahui dari bacaan. (elaborasi) 

13. Siswa menjawab pertanyaan yang telah disusun tanpa membuka buku. 

(elaborasi) 

14. Siswa membuat inti sari bacaan. (elaborasi) 

15. Siswa perwakilan kelompok menceritakan kembali isi bacaan. (elaborasi) 

16. Siswa mencari kata-kata sulit yang selain yang ditemukan oleh guru. 

(elaborasi) 

17. Siswa menyampaikan kata-kata sulit yang ditemukan. (elaborasi) 

18. Siswa bersama-sama dengan guru membahas arti dari kata-kata sulit yang 

ditemukan siswa dari bacaan. (elaborasi) 

19. Siswa membaca kembali bahan bacaan dan  meninjau ulang pertanyaan dan 

jawaban secara singkat. (elaborasi) 

20. Siswa menerima reward dari guru. (konfirmasi) 

c) Kegiatan Akhir 

1. Siswa bersama dengan guru merefleksi dan menarik kesimpulan. 
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2. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu serta guru memberikan 

tindak lanjut pada siswa. 

3. Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

4. Menutup pembelajaran. 

3.5.3.3. Observasi 

(1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran 

membaca pemahaman dengan menggunakan model SQ4R berbantuan media 

audio visual. 

(2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca pe-

mahaman dengan menggunakan model SQ4R berbantuan media audio visual. 

(3) Mengawasi kegiatan diskusi atau kerja kelompok siswa. 

3.5.3.4. Refleksi 

(1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III 

(2) Mengkaji pelakasaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus III 

(3) Apabila hasil dari siklus II belum mencapai kriteria ketuntasan, maka peneliti 

merencanakan siklus selanjutnya. Apabila hasil dari siklus III sudah mencapai 

kriteria ketuntasan maka, penelitian dihentikan pada siklus tersebut. 

(4) Menyusun laporan. 
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3.6. DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1. Sumber Data 

3.6.1.1. Siswa 

       Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti akan mendapatkan sumber data 

yang berasal dari proses pembelajaran dan siswa kelas IV SDN Sekaran 01 

Semarang melalui observasi secara sistematik selama pelaksanaan siklus pertama 

sampai siklus ketiga dan dari hasil evaluasi. 

3.6.1.2. Dokumen  

        Sumber data dokumen yang berupa data didapatkan dari lembar pengamatan 

dan hasil tes setelah dilaksanakan tindakan. 

3.6.1.3. Catatan Lapangan 

       Dalam penlitian ini peneliti juga menggunakan sumber data yang berupa 

catatan lapangan. Catatan lapangan berasal dari catatan selama proses pembelajar-

an berlangsung. Catatan lapangan tersebut berupa catatan tentang keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran mmbaca pemahaman dengan model 

SQ4R berbantuan media audio visual. 

3.6.2. Jenis Data 

3.6.2.1. Data Kuantitatif 

       Data ini berupa hasil belajar siswa yang diambil dari pemberian tes pada se-

tiap akhir siklus. 

 

 

 



 
 

77 
 

3.6.2.2. Data Kualitatif 

       Data kualitatif diwujudkan dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca 

pemahaman dengan menggunakan model SQ4R berbantuan media audio visual. 

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik triangulasi data, yaitu melakukan penilaian dari berbagai 

sudut pandang dan dari berbagai jenis data. 

3.6.3.1. Teknik Tes 

       Teknik tes berupa tes tertulis yaitu dengan menggunakan alat pengumpulan 

data berupa pertanyaan atau soal evaluasi diakhir siklus. Menurut Poerwanti 

(2008 : 1.5), tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman 

dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai 

dengan tujuan pengajaran tertentu. 

       Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mengukur atau memberi angka ter-

hadap proses pembelajaran ataupun pekerjaan siswa sebagai hasil belajar yang 

merupakan cerminan tingkat penguasaan terhadap materi yang diajarkan. 

3.6.3.2. Teknik Non-tes 

       Dengan teknik non-tes, assesmen atau evaluasi dan hasil belajar siswa di-

lakukan tanpa “menguji” siswa (Poerwanti, 2008: 3.19). Teknik non-tes dapat 

dilakukan dengan observasi baik secara langsung maupun tidak langsung, angket, 

maupun wawancara. Teknik non-tes digunakan sebagai pertimbangan dalam 
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pengambilan keputusan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Pe-neliti 

menggunakan metode observasi, wawancara, dokumenasi, dan catatan lapangan 

dalam pengambilan data dengan teknik non-tes. 

a. Metode observasi 

       Menurut Sudjana (2008 : 85) dalam kegiatan observasi, pengamat terlebih da-

hulu harus menetapkan aspek-aspek tingkah laku apa yang hendak diobservasi 

lalu membuat pedoman dalam pengisian observasi. 

       Dalam penelitian ini, pedoman observasi yang digunakan adalah lembar pe-

ngamatan. Lembar pengamatan digunakan untuk mengetahui kualitas pembelajar-

an, keterampilan guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran membaca pe-

mahaman dengan menggunakan model SQ4R berbantuan media audio visual 

berlangsung. Selama pengamatan berlangsung observer bertugas mengamati ke-

terampilan guru dalam pembelajaran dan aktivitas siswa dalam belajar di kelas 

menggunakan lembar pengamatan. 

       Menurut Poerwanti (2008 : 3.22), observasi adalah mengamati dengan suatu 

tujuan, dengan menggunakan berbagai teknik merekam atau memberi kode pada 

hal yang diamati. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamai kete-

rampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan membaca pemahaman siswa de-

ngan menggunakan model SQ4R berbantuan media audio visual. 

b. Catatan lapangan 

       Catatan lapangan digunakan untuk mencatat segala peristiwa penting yang 

terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh guru pada saat pem-

belajaran membaca pemahaman dengan menggunakan model SQ4R berbantua 
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media audio visual berlangsung. Catatan lapangan tersebut bertujuan untuk me-

lihat perkembangan tindakan, membantu peneliti menemui kesulitan dan sebagai 

solusi untuk memecahkan permasalahan agar guru dapat melakukan refleksi. 

c. Dokumentasi 

       Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010: 274). 

       Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumen 

bukti aktivitas siswa dan guru dalam bentuk foto dan video saat pembelajaran ber-

langsung. 

 

3.7. TEKNIK ANALISA DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.7.1. Kuantitatif 

      Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean, nilai terendah, nilai 

tertinggi, dan ketuntasan belajar secara individual maupun klasikal ditampilkan 

dalam bentuk prosentase. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

a. Mean 

 

   
∑  

 
 

(Sugiyono, 2010 : 49) 
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Keterangan: 

Me    : Rata-rata hasil belajar 

    : Jumlah nilai seluruh siswa 

  : Jumlah seluruh siswa 

b. Prosentase ketuntasan klasikal 

 

 

 (Aqib, dkk, 2009 : 41) 

Keterangan: 

P  = prosentase ketuntasan klasikal 

       Hasil perhitungan presentase ketuntasan belajar kemudian dianalisis dengan 

melihat tabel 3.1 tentang tingkat keberhasilan belajar siswa menurut Aqib, dkk 

(dalam Wu-landari, 2013). 

 

Tabel 3.1 

Kritria Tingkat Keberhasilan Hasil Belajar Siswa dalam % 

Tingkat Keberhasilan Kriteria 

>80% Sangat Tinggi 

60%-79% Tinggi 

40%-59% Sedang 

20%-39% Rendah 

<20% Sangat Rendah 

 

P = 
∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x 100 % 
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        Hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategoti tuntas dan tidak tuntas. Ber-

dasarkan KKM mata pelajaran bahasa Indoenesia di SDN Sekaran 01. Kriteria 

tuntas dan tidak tuntas adalah sebagai berikut. 

1. Nilai tuntas jika nilai yang diperoleh ≥ 66. 

2. Nilai tidak tuntas jika nilai yang diperoleh ≤ 66 

3.7.2. Kualitatif 

       Data kualitatif berupa data hasil observasi proses pembelajaran dalam pem-

belajaran membaca pemahaman dengan menggunakan model SQ4R berbantuan 

media audio visual serta hasil catatan lapangan dan wawancara dianalisis dengan 

cara diorganisasikan atau diklarifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang menjadi 

fokus analisis menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Adapun data ke-

terampilan guru dan aktivitas guru dianalisis dalam kategori baik, cukup, kurang 

sesuai dengan skor yang ditetapkan. 

       Dalam Poerwanti, dkk (2008: 6-9)  menerangkan bahwa cara untuk mengolah 

data skor yaitu menentukan skor terendah dan skor tertinggi lalu mencari median 

(nilai tengah) kemudian membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, 

baik, cukup, kurang).  

Untuk menghitung skor dengan cara berikut. 

 

 

Keterangan: 

R = skor terendah 

 

n = (T – R ) + 1 
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T = skor tertinggi 

n = banyak data 

Adapun rumus mencari kuartil atau Quartil sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

R  = skor terendah 

T  = skor tertinggi 

n  = banyaknya skor 

Qk = kuartil ke-k 

 k   = 1, 2, 3   

Didapatkan : 

Untuk menentukan kuartil digunakan rumus: 

= ¼  (n+2) untuk data genap 

= ½ (n+1) untuk data genap 

= ¾ (n+2) untuk data genap 

Q4 = T = skor tertinggi     (Herryanto, 2008: 5.3) 

Maka didapat: 

 

Letak Q1 (kuartil pertama) 

= ¼  (n+1) untuk data ganjil 

Letak Q2 (Median) 

= ½ (n+1)  untuk data ganjil 

Letak Q3 (kuartil ketiga) 

= ¾ (n+1) untuk data ganjil 

Qk =  
𝑘 (𝑛+1)

4
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Tabel 3.2 

Kategori Penilaian Kualitatif 

 

 Skor yang diperoleh Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ T  Baik Sekali (A) 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik (B) 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup (C) 

R ≤ skor < Q1 Kurang (D) 

 

       Dari perhitungan tabel 3.2, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai 

untuk menentukan tingkatan nilai pada penerapan SQ4R berbantuan media audio 

visual pada proses pembelajaran, aktivitas siswa, dan keterampilan membaca 

pemahaman siswa pada tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 

Kategori Tingkatan Penerapan SQ4R Berbantuan Media Audio Visual pada 

Proses Pembelajaran 

  

Skor Kriteria 

27 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik (A) 

18 ≤ skor < 27 Baik (B) 

9 ≤ skor < 18 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9 Kurang (D) 

 

       Tabel 3.3 di atas diperoleh dari skor tiap indikator penerapan SQ4R berbantu-

an media audio visual pada proses pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pra 

pembelajaran, kegiatan membuka pembelajaran, membimbing dalam kegiatan 

survey, membimbing dalam kegiatan question, membimbing dalam kegiatan read, 
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membimbing dalam kegiatan reflect, membimbing dalam kegiatan recite, mem-

bimbing dalam kegiatan review, kegiatan menutup pembelajaran. 

Tabel 3.4 

Kategori Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa 

  

Skor Kriteria 

21 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A) 

14 ≤ skor < 21 Baik (B) 

7 ≤ skor < 14 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 7 Kurang (D) 

 

       Tabel 3.4 di atas diperoleh dari skor tiap indikator aktivitas siswa dalam  

pembelajaran membaca pemahaman dengan menggunakan model SQ4R ber-

bantuan media audio visualyang terdiri dari siswa bersemangat mengikuti pem-

belajaran, siswa mendengarkan informasi, siswa aktif berdiskusi dalam kelompok 

belajar, siswa aktif bekerja dalam penyelidikan bersama kelompok (melaksanakan 

tugas), siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Tabel 3.5 

Kategori Tingkatan Nilai Keterampilan Membaca Pemahaman 

 

Skor Kriteria 

15≤ skor ≤ 20 Sangat Baik (A) 

10 ≤ skor < 15 Baik (B) 

5 ≤ skor < 10 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 5 Kurang (D) 
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        tabel 3.5 merupakan tabel yang menunjukkan ketuntasan keterampilan mem-

baca pemahaman yang terdiri lima indikator yaitu: melakukan persiapan sebelum 

membaca pemahaman, melakukan kegiatan membaca dalam hati, mengidentifi-

kasi bacaan, membuat inti sari bacaan, dan menceritakan kembali isi bacaan. 

       Klasifikasi kategori tingkatan nilai untuk lembar pengamatan proses 

pembelajaran, aktivitas siswa dan keterampilan membaca pemahaman pada setiap 

indikator menggunakan tabel 3.6 

Tabel 3.6 

Kategori Tingkatan Nilai Lembar Pengamatan Proses Pembelajaran, Aktivitas 

Siswa dan Keterampilan membaca pemahaman siswa pada Setiap Indikator 

 

Skala penilaian Kategori penilaian 

3,75 ≤ skor ≤ 4 Baik sekali 

2,5   ≤ skor < 3,75 Baik 

1,25 ≤ skor < 2,5 Cukup 

1      ≤ skor < 1,25 Kurang 

 

3.8.  INDIKATOR KEBERHASILAN 

       Pembelajaran dengan menggunakan model SQ4R (Survey, Question, Read, 

Reflect, Recite, Review) berbantuan media audio visualdapat meningkatkan ke-

terampilan membaca pemahaman pada siswa kelas IV SDN Sekaran 01 Semarang 

dengan indikator sebagai berikut : 

a. Penerapan SQ4R (Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review) ber-

bantuan media audio visual dalam proses pembelajaran membaca pemahaman 

dapat berlangsung minimal baik. 
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b. Terjadi peningkatan aktivitas siswa kelas IV SDN Sekaran 01 Semarang 

dalam pembelajaran membaca pemahaman dengan menggunakan model SQ4R 

(Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review) berbantuan media audio visual, 

minimal baik. 

c. Terjadi peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV 

SDN Sekaran 01 Semarang dengan menggunakan model SQ4R (Survey, Question, 

Read, Reflect, Recite, Review) berbantuan media audio visual minimal baik. 



167 
 

BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1.  SIMPULAN  

       Berdasarkan hasil penelitian peningkatan keterampilan membaca pemahaman 

melalui SQ4R berbantuan media audio visual pada siswa kelas IV SDN Sekaran 

01 Semarang, disimpilkan sebagai berikut. 

(1) Proses Pembelajaran dengan menerapkan SQ4R berbantuan media audio 

visual telah terlasana dengan sangat baik sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan 

skor dari siklus I sampai siklus III. Pada siklus I mem-peroleh skor 29 dengan 

kategori sangat baik. Pada siklus II memperoleh skor 35 dengan kategori 

sangat baik. Pada siklus III memperoleh skor 36 dengan kategori sangat baik. 

(2) Pembelajaran membaca pemahaman dengan menerapkan SQ4R berbantuan 

media audio visual dapat meningkatkan aktivitas siswa. Pada siklus I mem-

peroleh rata-rata skor 20,3 dengan kategori baik. Pada siklus II memperoleh 

rata-rata skor 22,13 dengan kategori sangat baik. Pada siklus III memperoleh 

skor 23,95dengan kategori sangat baik. 

(3) Pembelajaran membaca pemahaman dengan menerapkan SQ4R berbantuan 

media audio visual dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman 

siswa. Pada siklus I memperoleh rata-rata skor 11,97 dengan kategori baik. 

Pada siklus II memperoleh skor 15,8 dengan kategori sangat baik. Pada siklus 

III memperoleh skor 17,6 dengan kategori sangat baik. Untuk meningkatkan 
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pemahaman siswa terkait bacaan, guru mengadakan tes evaluasi yang telah 

dilakukan dari prasiklus sampai siklus III yang juga mengalami peningkatan. 

Pada pra siklus rata-rata yang diperoleh adalah 69,10 dengan prosentase 

ketuntasan klasikal adalah 46,15%  kategori sedang. Pada siklus I rata-rata 

yang diperoleh adalah 69,40 dengan prosentase ketuntasan klasikal adalah 

69,23%, kategori tinggi. Pada siklus II rata-rata yang diperoleh adalah 72,30 

dengan prosentase ketuntasan klasikal adalah 76,92% kategori tinggi. Pada 

siklus III rata-rata yang diperoleh adalah 80,26 dengan prosentase ketuntasan 

klasikal adalah 92,31%, kategori sangat tinggi. 

       Berdasarkan hasil simpulan dapat diketahui bahwa penerapan SQ4R ber-

bantuan media audio visualpada pembelajaran membaca pemahaman dapat 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN 

Sekaran 01 Semarang, sehingga hipotesis tindakan yang diajukan terbukti ke-

benarannya. 

 

5.2.  SARAN 

       Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan penerapan SQ4R 

berbantuan media audio visualpada pembelajaran membaca pemahaman pada 

siswa kelas IV SDN Sekaran 01 Semarang, peneliti mengajukan saran sebagai 

berikut. 

(1) Penerapan SQ4R berbantuan media audio visual terbukti dapat meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN Sekaran 01 

Semarang. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan bagi guru SD, 
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khususnya guru kelas IV untuk meningkatkan keterampilan membaca pe-

mahaman siswa. 

(2) Guru disarankan untuk menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan 

dapat menarik minat siswa, sehingga dapat meningkatkan antusiasme siswa 

dalam pembelajaran dan materi yang diajarkan tersampaikan dengan baik. 

(3) Siswa disarankan lebih aktif dalam pembelajaran, dan lebih percaya diri pada 

saat menyampaikan pendapat maupun hasil diskusi kelompok. 

(4) Siswa dapat menerapkan SQ4R di luar jam pembelajaran untuk melatih siswa 

dalam memahami suatu bacaan dan menambah pengetahuan siswa. 
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KISI-KISI KERANGKA INSTRUMEN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman melalui SQ4R (Survey, Question, Read, Recite, Review, Reflect) Berbantuan Media 

Audio visualKelas IVA SDN Sekaran 01 

 

 

Permasalahan 

 

Tujuan 

 

Variabel 

Definisi  

Indikator 

 

Instrumen 

 

Sumber 

Data Konseptual Operasional 

1.Bagaimanakah 

penerapan model 

pem-belajaran 

SQ4R (Survey, 

Question, Read, 

Reflect, Recite, 

Review)  ber-

bantuan media 

audio visual 

dalam proses 

pembelajaran 

membaca pe-

mahaman kelas 

IV SDN Sekaran 

01 Semarang ? 

1.Mendeskripsikan 

penerapan model 

pem-belajaran 

SQ4R (Survey, 

Question, Read, 

Reflect, Recite, 

Review)  

berbantuan 

media audio 

visual dalam 

proses 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman 

kelas IV SDN 

Sekaran 01 

Semarang. 

penerapan 

model 

pembelajaran 

SQ4R (Survey, 

Question, 

Read, Reflect, 

Recite, 

Review)  

berbantuan 

media audio 

visual dalam 

proses 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman 

kelas IV SDN 

Sekaran 01 

Semarang. 

 

Langkah-

langkah 

kegiatan 

pembelajaran 

melalui SQ4R 

berbantuan 

media audio 

visual 

kegiatan 

pembelajaran 

melalui SQ4R 

berbantuan 

media audio 

visual, terdiri 

dari kegiatan 

awal, kegiatan 

inti, dan 

kegiatan akhir. 

1) Melaksanakan pra 

pembelajaran 
2) Membuka 

pembelajaran 

3) Membimbing siswa 

dalam kegiatan survey 

4) Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

question 

5) Membimbing siswa 

dalam kegiatan read 

6) Membimbing siswa 

dalam kegiatan reflect 

7) Membimbing siswa 

dalam kegiatan recite 

8) Membimbing siswa 

dalam kegiatan review 

9) Menutup pembelajaran 

1. RPP 

2. Lembar 

Observasi 

3. Catatan 

lapangan 

4. Dokumentasi 

 

RPP 
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Permasalahan Tujuan Variabel Definisi Indikator Instrumen Sumber 

Data Konseptual Operasional 

2.Bagaimanakah 

model pem-

belajaran SQ4R 

(Survey, 

Question, Read, 

Reflect, Recite, 

Review)  ber-

bantuan media 

audio visual, 

dapat me-

ningkatkan 

aktivitas siswa 

dalam pem-

belajaran 

Bahasa Indo-

nesia pada aspek 

ke-terampilan 

membaca pe-

mahaman kelas 

IV SDN Sekaran 

01 Semarang ? 

 

Meningkatkan 

aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

dengan 

menggunakan 
model 

pembelajaran 

SQ4R (Survey, 

Question, Read, 

Reflect, Recite, 

Review) 

berbantuan media 

audio visual di 

kelas IVA SDN 

Sekaran 01. 

 

aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran 

Bahasa 

Indonesia 

dengan 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

SQ4R 

(Survey, 

Question, 

Read, Reflect, 

Recite, 

Review) 

berbantuan 

media audio-

visual 

aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman 

dengan 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

SQ4R 

(Survey, 

Question, 

Read, Reflect, 

Recite, 

Review) 

berbantuan 

media audio 

visual 

Aktivitas 

siswa selama 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman 

melalui SQ4R 

berbantuan 

media audio 

visual, 

meliputi: 

aktivitas 

visual, 

aktivitas lisan, 
aktivitas 

mendengarkan, 

aktivitas 

menulis, 
aktivitas 

mental, 

aktivitas 

emosional, 

aktivitas 

motorik. 

1. Mempersiapkan diri 

unuk mengikuti 

pembelajaran 

(aktivitas emosi-

onal) 

2. Memperhatikan 

penjelasan guru 

(aktivitas men-

dengarkan). 

3. Mambaca 

(aktivitasvisual). 

4. Mengemukakan 

pendapat (aktivitas 

lisan). 

5. Mencatat hal-hal 

yang ditemukan dari 

kegiatan membaca 

(aktivitas menulis). 

6. Mempresentasikan 

hasil temuan 

(aktivitas motorik) 

7. Menyimpulkan hasil 

diskusi (aktivitas 

mental) 

 

 

1. RPP 

2. Lembar 

Observasi 

3. Catatan 

lapangan 

4. Dokumentasi 

 

Siswa 
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Permasalahan Tujuan Variabel Definisi Indikator Instrumen Sumber 

Data Konseptual Operasional 

3.Bagaimanakah 

model 

pembelajaran 

SQ4R (Survey, 

Question, 

Read, Reflect, 

Recite, 

Review)  

berbantuan 

media audio 

visual, dapat 

meningkatkan  

keterampilan 

membaca 

pemahaman 

kelas IV SDN 

Sekaran 01 

Semarang ? 

 

Meningkatkan 

hasil belajar siswa 

(keterampilan 

membaca 

pemahaman) 

dalam 

pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

dengan 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

SQ4R (Survey, 

Question, Read, 

Reflect, Recite, 

Review) 

berbantuan media 

audio visual di 

kelas IVA SDN 

Sekaran 01. 

 

hasil belajar 

siswa 

(keterampilan 

membaca 

pemahaman) 

dalam 

pembelajaran 

Bahasa 

Indonesia 

dengan 

menggunakan 
model 

pembelajaran 

SQ4R 

(Survey, 

Question, 

Read, Reflect, 

Recite, 

Review) 

berbantuan 

media audio 

visual 

 Keterampilan 

membaca 

pemahaman 

dinyatakan 

dalam bentuk 

tes hasil 

belajar dan 

penilaian 

membaca 

pemahaman 

yang terdiri 

dari tahap 

prabaca, tahap 

saat baca dan 

tahap pasca 

baca. 

1. Melakukan 

persiapan sebelum 

membaca 

pemahaman (tahap 

prabaca ). 

2. Melakukan kegiatan 

membaca dalam hati 

(tahap saat baca). 

3. Mengidentifikasi 

bacaan  (tahap saat 

baca). 

4. Membuat inti sari 

bacaan dengan 

diskusi kelompok 

(tahap saat baca). 

5. Mempresentasikan 

hasil diskusi (tahap 

pasca baca). 

1. Soal 

Evaluasi 

2. Lembar 

penilaian 

3. RPP 

 

Siswa 
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LAMPIRAN II 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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Pedoman Penetapan Indikator Penerapan SQ4R Berbantuan 

Media Audio Visual dalam Proses Pembelajaran Membaca 

Pemahaman  

Langkah-langkah Pembelajaran 

Membaca Pemahaman melalui 

SQ4R Berbantuan Media Audio 

Visual 

Penerapan SQ4R berbantuan 

media audio visual dalam proses 

pembelajaran 

Indikator Proses Pembelajaran 

dengan menerapkan SQ4R 

Berbantuan Media Audio Visual 

1. Menyiapkan media audio 

visual dan bahan ajar untuk 

mengajar. 

2. Siswa mengkondisikan diri 

dengan berbaris sebelum 

masuk kelas. 

3. Menyampaikan tujuan pem-

belajaran, langkah-langkah 

pembelajaran dengan meng-

gunakan model SQ4R, dan 

pemberian apresepsi serta 

motivasi. 

4. Siswa duduk sesuai 

kelompoknya masing-

masing. 

5. Siswa memperhatikan pen-

jelasan guru. 

6. Siswa mengamati gambar-

gambar pada media dan 

menebak topik bacan yang 

akan dibahas. (survey) 

7. Siswa membuat daftar per-

tanyaan yang relevan tentang 

topik bacaan. (question) 

8. Siswa memperhatikan pen-

jelasan guru tentang kata-

kata sulit yang akan di-

temukan dalam bacaan. 

 

 

a. Prapembelajaran 

b. Kegiatan awal 

c. Kegiatan inti 

d. Kegiatan akhir 

 

1) Melaksanakan pra-

pembelajaran 
2) Membuka pembelajaran 

3) Membimbing siswa dalam 

kegiatan survey 

4) Membimbing siswa dalam 

kegiatan question 

5) Membimbing siswa dalam 

kegiatan read 

6) Membimbing siswa dalam 

kegiatan reflect 

7) Membimbing siswa dalam 

kegiatan recite 

8) Membimbing siswa dalam 

kegiatan review 

9) Menutup pembelajaran 
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Langkah-langkah Pembelajaran 

Membaca Pemahaman melalui 

SQ4R Berbantuan Media Audio 

Visual 

Penerapan SQ4R berbantuan 

media audio visual dalam proses 

pembelajaran 

Indikator Proses Pembelajaran 

dengan menerapkan SQ4R 

Berbantuan Media Audio Visual 

9. Siswa membaca teks bacaan 

dalam hati. (read)  

10. Siswa membaca bacaan 

dengan menandai bagian-

bagian teks yang dianggap 

penting. (read)  

11. Siswa mencari jawaban atas 

pertanyaan dan kalimat 

utama yang terdapat pada 

bacan. (read) 

12. Siswa menanggapi informasi 

dari guru dengan pengetahu-

an yang telah diketahui dari 

bacaan. (reflect)  

13. Siswa menjawab pertanyaan 

yang telah disusun tanpa 

membuka buku. (recite)  

14. Siswa membuat inti sari 

bacaan dengan diskusi 

kelompok. (recite)  

15. Siswa perwakilan kelompok 

membaca inti sari bacaan di 

depan kelas. 

16. Siswa mencari kata-kata 

sulit. 

17. Siswa menyampaikan kata-

kata sulit yang ditemukan.  

18. siswa bersama-sama dengan 

guru membahas arti dari 

kata-kata sulit yang di-

temukan siswa dari bacaan. 

19. Siswa membaca kembali 

bahan bacaan dan  meninjau 

ulang pertanyaan dan jawab-

an secara singkat. (review). 
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Pedoman Penetapan Indikator Aktivitas Siswa dalam 

Pembelajaran Membaca Pemahaman melalui SQ4R Berbantuan 

Media Audio Visual 

Langkah-langkah Pembelajaran 

Membaca Pemahaman melalui 

SQ4R Berbantuan Media Audio 

Visual 

Aktivitas Siswa Indikator Aktivitas Siswa dalam 

Pembelajaran Membaca 

Pemahaman melalui SQ4R 

Berbantuan Media Audio Visual 

1. Menyiapkan media audio 

visual dan bahan ajar untuk 

mengajar. 

2. Siswa mengkondisikan diri 

dengan berbaris sebelum 

masuk kelas. 

3. Menyampaikan tujuan pem-

belajaran, langkah-langkah 

pembelajaran dengan meng-

gunakan model SQ4R, dan 

pemberian apresepsi serta 

motivasi. 

4. Siswa duduk sesuai 

kelompoknya masing-

masing. 

5. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

6. Siswa mengamati gambar-

gambar pada media dan 

menebak topik bacan yang 

akan dibahas. (survey) 

7. Siswa membuat daftar per-

tanyaan yang relevan tentang 

topik bacaan. (question) 

8. Siswa memperhatikan pen-

jelasan guru tentang kata-

kata sulit yang akan di-

temukan dalam bacaan. 

 

 

 

a) aktivitas visual, meliputi: 

membaca; 

b) aktivitas lisan, meliputi: 

mengajukan pertanyaan, 

mengemukakan pendapat, 

diskusi, dan memberi 

saran; 

c) aktivitas mendengarkan, 

meliputi: mendengarkan 

penjelasan dari guru dan 

mendengarkan pendapat 

orang lain saat berdiskusi; 

d) aktivitas menulis, me-

liputi: mencatat hal-hal 

yang ditemukan dari ke-

giatan membaca dan men-

catat hasil diskusi 

kelompok; 

e) aktivitas mental, meliputi: 

menyimpulkan hasil 

diskusi; 

f) aktivitas emosional, me-

liputi: mempersiapkan diri 

untuk mengikuti pem-

belajaran. 

g) aktivitas motorik, me-

liputi: berpindah dari 

tempat duduk untuk 

membentuk kelompok dan 

mempresentasikan hasil 

diskusi. 
 

1) Mempersiapkan diri unuk 

mengikuti pembelajaran 

(aktivitas emosional) 

2) Memperhatikan penjelasan 

guru (aktivitas mendengar-

kan). 

3) Membaca (aktivitas visual) 

4) Mengemukakan pendapat 

(aktivitas lisan) 

5) Mencatat hal-hal yang di-

temukan dari kegiatan 

membaca (aktivitas me-

nulis). 

6) Mempresentasikan hasil 

temuan (aktivitas motorik) 

7) Menyimpulkan hasil pem-

belajaran  (aktivitas mental) 
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Langkah-langkah Pembelajaran 

Membaca Pemahaman melalui 

SQ4R Berbantuan Media Audio 

Visual 

Penerapan SQ4R berbantuan 

media audio visual dalam proses 

pembelajaran 

Indikator Aktivitas Siswa dalam 

Pembelajaran Membaca 

Pemahaman melalui SQ4R 

Berbantuan Media Audio Visual 

9. Siswa membaca teks bacaan 

dalam hati. (read)  

10. Siswa membaca bacaan 

dengan menandai bagian-

bagian teks yang dianggap 

penting. (read)  

11. Siswa mencari jawaban atas 

pertanyaan dan kalimat 

utama yang terdapat pada 

bacan. (read) 

12. Siswa menanggapi informasi 

dari guru dengan pengetahu-

an yang telah diketahui dari 

bacaan. (reflect)  

13. Siswa menjawab pertanyaan 

yang telah disusun tanpa 

membuka buku. (recite)  

14. Siswa membuat inti sari 

bacaan dengan diskusi 

kelompok. (recite)  

15. Siswa perwakilan kelompok 

membaca inti sari bacaan di 

depan kelas. 

16. Siswa mencari kata-kata 

sulit. 

17. Siswa menyampaikan kata-

kata sulit yang ditemukan.  

18. siswa bersama-sama dengan 

guru membahas arti dari 

kata-kata sulit yang di-

temukan siswa dari bacaan. 

19. Siswa membaca kembali 

bahan bacaan dan  meninjau 

ulang pertanyaan dan 

jawaban secara singkat. 

(review). 
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Pengamatan Keterampilan Membaca Siswa dalam Pembelajaran 

Membaca Pemahaman melalui SQ4R Berbantuan Media Audio 

Visual 

 

Langkah-langkah Pembelajaran 

Membaca Pemahaman melalui 

SQ4R Berbantuan Media Audio 

Visual 

Tahap-tahap Membaca Indikator Keterampilan 

Keterampilan Membaca Siswa 

dalam Pembelajaran Membaca 

Pemahaman melalui SQ4R 

Berbantuan Media Audio Visual 

1. Menyiapkan media audio 

visual dan bahan ajar untuk 

mengajar. 

2. Siswa mengkondisikan diri 

dengan berbaris sebelum 

masuk kelas. 

3. Menyampaikan tujuan pem-

belajaran, langkah-langkah 

pembelajaran dengan meng-

gunakan model SQ4R, dan 

pemberian apresepsi serta 

motivasi. 

4. Siswa duduk sesuai 

kelompoknya masing-masing. 

5. Siswa memperhatikan pen-

jelasan guru. 

6. Siswa mengamati gambar-

gambar pada media dan me-

nebak topik bacan yang akan 

dibahas. (survey) 

7. Siswa membuat daftar per-

tanyaan yang relevan tentang 

topik bacaan. (question) 

8. Siswa memperhatikan pen-

jelasan guru tentang kata-kata 

sulit yang akan ditemukan 

dalam bacaan. 

1. Tahap Prabaca (mengaju-

kan sejumlah pertanyaan 

tentang topik bacaan, 

memprediksi isi bacaan, 

memusatkan perhatian 

pada bacaan). 

2. Tahap saat baca (melaku-

kan kegiatan membaca, 

melakukan sharing/ 

diskusi, membuat ringkas-

an bacaan) 

3. Tahap pascabaca (mem-

presentasikan materi baca-

an, memberikan respon, 

menceriakan kembali). 

1. Melakukan persiapan 

sebelum membaca 

pemahaman. 

2. Melakukan kegiatan 

membaca dalam hati. 

3. Mengidentifikasi bacaan. 

4. Membuat inti sari bacaan. 

5. Menceritakan kembali isi 

bacaan. 
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Langkah-langkah Pembelajaran 

Membaca Pemahaman melalui 

SQ4R Berbantuan Media Audio 

Visual 

Tahap-tahap Membaca Indikator Keterampilan 

Keterampilan Membaca Siswa 

dalam Pembelajaran Membaca 

Pemahaman melalui SQ4R 

Berbantuan Media Audio Visual 

9. Siswa membaca teks bacaan 

dalam hati. (read)  

10. Siswa membaca bacaan 

dengan menandai bagian-

bagian teks yang dianggap 

penting. (read)  

11. Siswa mencari jawaban atas 

pertanyaan dan kalimat utama 

yang terdapat pada bacan. 

(read) 

12. Siswa menanggapi informasi 

dari guru dengan pengetahu-

an yang telah diketahui dari 

bacaan. (reflect)  

13. Siswa menjawab pertanyaan 

yang telah disusun tanpa 

membuka buku. (recite)  

14. Siswa membuat inti sari 

bacaan dengan diskusi 

kelompok. (recite)  

15. Siswa perwakilan kelompok 

membaca inti sari bacaan di 

depan kelas. 

16. Siswa mencari kata-kata sulit. 

17. Siswa menyampaikan kata-

kata sulit yang ditemukan.  

18. siswa bersama-sama dengan 

guru membahas arti dari kata-

kata sulit yang ditemukan 

siswa dari bacaan. 

19. Siswa membaca kembali 

bahan bacaan dan  meninjau 

ulang pertanyaan dan jawaban 

secara singkat. (review). 
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Lembar Observasi Penerapan SQ4R Berbantuan Media Audio Visual dalam 

Proses Pembelajaran Membaca Pemahaman 

Siklus........... 

 

Nama SD  : SD Negeri Sekaran 01 

Nama guru  :  

Kelas/semester : IV/II 

Hari/ tanggal  : 

Petunjuk  : 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan ! 

a. Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri tanda check (√) pada 

tingkat kemampuan 0. 

b. Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

c. Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

d. Jika deskriptor nampak 3, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 3. 

e. Jika deskriptor nampak 4, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 4. 

(Rusman, 2011: 98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskripor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

0 1 2 3 4 

1.  Melaksanakan pra 

pembelajaran 

1. Salam 

2. Berdoa 

3. Pengkondisian kelas 

4. Presensi 
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No Indikator Deskriptor Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

0 1 2 3 4 

2. Membuka 

pembelajaran 

  

1. Melakukan apresepsi  

2. Bertanya kepada 

siswa tentang materi 

yang telah lalu. 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan 

suara yang jelas. 

4. Memberikan 

motivasi. 

      

3. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

survey 

 

1. Menjelaskan materi 

dengan media audio-

visual. 

2. Memberikan contoh 

tentang materi dengan 

menggunakan media 

audio-visual.  

3. Membimbing siswa 

untuk memperhatikan 

media audio-visual. 

4. Membimbing siswa 

menebak topik baca-

an. 

      

4. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

question 

  

1. Membimbing siswa 

untuk menyusun pert-

anyaan mengunakan 

kalimat tanya yang 

baik dan benar. 

2. Membimbing siswa 

untuk menyusun per-

tanyaan sesuai dengan 

topik bacaan. 

3. Memberikan contoh 

pertanyaan yang 

relevan dengan baca-

an. 

4. Memberikan waktu 

kepada siswa untuk 

menyusun pertanyaan. 
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No Indikator Deskriptor Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

0 1 2 3 4 

5. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

read 

  

1. Membimbing siswa 

untuk membaca 

dengan posisi dan 

sikap yang benar. 

2. Membimbing siswa 

untuk membaca tanpa 

bersuara. 

3. Membimbing siswa 

untuk mencari jawab-

an atas pertanyaan 

yang telah disusun. 

4. Membimbing siswa 

menentukan kalimat 

utama. 

      

6. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

reflect 

  

1. Memberikan informa-

si terkait dengan 

bacaan. 

2. Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk aktif 

berpendapat. 

3. Memberikan kes-

empatan kepada siswa 

untuk menyampaikan 

hasil pekerjaannya 

pada LKS. 

4. Memberikan umpan 

balik terkait dengan  

hasil pekerjaan siswa 

pada LKS. 

      

7. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

recite 

  

1. Meminta siswa untuk 

menjawab pertanyaan 

tanpa membuka buku. 

2. Membimbing siswa 

untuk membuat inti 

sari/ringkasan bacaan 

secara berkelompok. 

3. Meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok di 

depan kelas. 

4. Memberikan tanggapan 

terhadap hasil diskusi 

kolompok siswa.  
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No Indikator Deskriptor Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

0 1 2 3 4 

8. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

review 

 

1. Membimbing siswa 

untuk membaca kem-

bali bacaan. 

2. Membimbing siswa 

untuk menemukan 

kata-kata sulit. 

3. Meminta siswa me-

nyampaikan kata-kata 

sulit yang ditemukan. 

4. Membahas arti kata-

kata sulit yang 

ditemukan. 

      

9. Menutup 

pembelajaran 

1. Menyimpulkan pem-

belajaran. 

2. Melakukan refleksi. 

3. Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

4. Menutup pembelajar-

an. 

      

 

Jumlah Skor = ......................................................Kategori =.................................. 

Keterangan: 

Skor terendah (R) = 0 

Skor tertinggi (T) = 36 

Banyaknya data (n) = (36-0) + 1 = 37 

 

Letak Q1=   
1

4
 (n + 1) 

  =   
1

4
 (37 + 1) 

   =   
1

4
 x 38= 9,5 

Jadi nilai Q1 adalah letak Q1 + (R-1) = 9,5 + (0-1) = 9 

Letak Q2=   
 

4
 (n + 1) 

  =   
 

4
 (37 + 1) 

   =   
 

4
 x 38 = 19 
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Jadi nilai Q2 adalah letak Q2 + (R-1) = 19 + (0-1) = 18 

 

Letak Q3=   
 

4
 (n + 1) 

  =   
 

4
 (37 + 1) 

   =   
 

4
 x 38 = 28,5 

Jadi nilai Q3 adalah letak Q3 + (R-1) = 28,5 + (0-1) = 27 

 

Tabel 1. 

Kategori Tingkatan Penerapan SQ4R Berbantuan Media Audio Visual pada 

Proses Pembelajaran. 

 

Skor Kriteria 

27 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik (A) 

18 ≤ skor < 27 Baik (B) 

9 ≤ skor < 18 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9 Kurang (D) 
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Lembar Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Membaca 

Pemahaman melalui SQ4R Berbantuan Media Audio Visual 

Siklus........... 

 

Nama SD  : SD Negeri Sekaran 01 

Nama guru  :  

Kelas/semester : IV/II 

Hari/ tanggal  : 

Petunjuk  : 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan ! 

a. Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri tanda check (√) pada 

tingkat kemampuan 0. 

b. Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

c. Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

d. Jika deskriptor nampak 3, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 3. 

e. Jika deskriptor nampak 4, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 4. 

(Rusman, 2011: 98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskripor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

diri untuk me-

ngikuti pembelajar-

an (aktivitas 

emosional) 

 

1. Siswa berbaris dengan tertib 

sebelum masuk kelas. 

2. Siswa siap dan telah duduk di 

tempat duduk masing-

masing. 

3. Berdoa sebelum me-mulai 

pelajaran. 

4. Menyiapkan buku dan alat 

tulis. 
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No Indikator Deskriptor Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

0 1 2 3 4 

2. Memperhatikan 

penjelasan guru 

(aktivitas 

mendengarkan) 

1. Memperhatikan pen-

jelasan guru dengan 

sungguh-sungguh. 

2. Mendengarkan 

instruksi dari guru 

dengan baik. 

3. Menyimak umpan 

balik dari guru 

dengan baik. 

4. Bersikap tenang dan 

kondusif pada saat 

guru menjelaskan. 

      

3. Membaca (aktivitas 

visual) 

 

1. Membaca materi pada 

tayangan LCD dengan 

sungguh-sungguh. 

2. Membaca teks bacaan 

tanpa bersuara. 

3. Membaca hasil temu-

an dari bacaan baik 

jawaban atas per-

tanyaan, kalimat 

utama, maupun 

ringkasan. 

4. Membaca sekilas 

bacaan untuk me-

nemukan kata-kata 

sulit. 

      

4. Mengemukakan 

pendapat (aktivitas 

lisan) 

 

1. Mengangkat tangan 

sebelum mengemuka-

kan pendapat. 

2. Menyebutkan topik 

bacaan. 

3. Mengajukan per-

tanyaan kepada guru 

atau teman yang 

sedang presentasi. 

4. Bertanggung jawab 

ketika ditunjuk untuk 

menjawab pertanyaan. 
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No Indikator Deskriptor Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

0 1 2 3 4 

5. Mencatat hal-hal 

yang ditemukan 

dari kegiatan mem-

baca (aktivitas 

menulis). 

 

1. Mencatat kalimat 

utama 

2. Mencatat pertanyaan 

dan  jawaban  

3. Mencatat kata-kata 

sulit yang ditemukan 

dalam bacaan. 

4. Mencatat hasil diskusi 

kelompok berupa inti 

sari tentang bacaan/ 

teks. 

      

6. Mempresentasikan 

hasil temuan 

(aktivitas motorik) 

 

1. Berani menyampai-

kan hasil diskusi. 

2. Menyampaikan hasil 

diskusi dengan sikap 

dan bahasa yang baik. 

3. Merespon tanggapan 

yang muncul dengan 

baik. 

4. Memperhatikan pe-

nyampaian hasil 

diskusi kelompok 

lain. 

      

7. Menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

(aktivitas mental) 

1. Mengulangi materi 

yang telah dipelajari. 

2. Mengajukan per-

tanyaan tentang 

materi yang belum 

dipahami. 

3. Siswa bersama guru 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

4. Menyimpulkan 

dengan bahasa yang 

baik dan benar. 

      

 

Jumlah Skor = ......................................................Kategori =.................................. 

Keterangan: 

Skor terendah (R) = 0 

Skor tertinggi (T) = 28 
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Banyaknya data (n) = (28-0) + 1 = 29 

Letak Q1=   
1

4
 (n + 1) 

  =   
1

4
 (29 + 1) 

   =   
1

4
 x 30 = 7,5 

Jadi nilai Q1 adalah letak Q1 + (R-1) = 7,5 + (0-1) = 7 

Letak Q2=   
 

4
 (n + 1) 

  =   
 

4
 (29 + 1) 

   =   
 

4
 x 30 = 15 

Jadi nilai Q2 adalah letak Q2 + (R-1) = 15 + (0-1) = 14 

Letak Q3=   
 

4
 (n + 1) 

  =   
 

4
 (29 + 1) 

   =   
 

4
 x 30 = 22,5 

Jadi nilai Q1 adalah letak Q1 + (R-1) = 22,5 + (0-1) = 21 

Tabel 2. 

Kategori Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa 

 

Skor Kriteria 

21 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A) 

14 ≤ skor < 21 Baik (B) 

7 ≤ skor < 14 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 7 Kurang (D) 
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Lembar Pengamatan Keterampilan Membaca Pemahaman dalam 

Pembelajaran Membaca Pemahaman melalui SQ4R Berbantuan Media 

Audio Visual 

Siklus........... 

 

Nama SD  : SD Negeri Sekaran 01 

Nama guru  :  

Kelas/semester : IV/II 

Hari/ tanggal  : 

Petunjuk  : 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan ! 

a. Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri tanda check (√) pada 

tingkat kemampuan 0. 

b. Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

c. Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

d. Jika deskriptor nampak 3, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 3. 

e. Jika deskriptor nampak 4, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 4. 

(Rusman, 2011: 98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskripor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

0 1 2 3 4 

1. Melakukan 

persiapan  sebelum 

membaca 

pemahaman (tahap 

prabaca ) 

1. Mengatur posisi duduk 

yang baik (badan  tegak). 

2. Memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh 

tayangan LCD. 
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No Indikator Deskriptor Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

0 1 2 3 4 

1. Melakukan 

persiapan  sebelum 

membaca 

pemahaman (tahap 

prabaca ) 

 

3. Menyebutkan topik 

bacaan berdasarkan 

pengamatan dari tayangan 

LCD. 

4. Membuat pertanyaan 

dengan kalimat tanya yang 

baik dan benar 

berdasarkan topik bacaan. 

      

2. Melakukan 

kegiatan membaca 

dalam hati (tahap 

saat baca) 

 

1. Mengatur jarak 

pandang  mata dengan  

bacaan ± 30 cm.  

2. Menandai kata atau 

kalimat dalam  bacaan 

yang dianggap 

penting. 

3. Membaca dengan 

sungguh-sungguh. 

4. Membaca tanpa 

bersuara 

      

3. Mengidentifikasi  

bacaan (tahap saat 

baca) 

 

1. Menentukan kalimat 

utama pada setiap 

paragraf dalam 

bacaan. 

2. Menentukan jawaban 

yang terdapat dalam 

bacaan atas 

pertanyaan yang telah 

disusun.  

3. Menemukan kata-kata 

sulit yang terdapat 

dalam bacaan. 

4. Mengkritisi informasi 

yang disampaikan 

dengan pengetahuan  

yang diperoleh dari 

bacaan. 

      

4. Membuat inti sari 

bacaan dengan 

diskusi kelompok 

(tahap saat baca) 

 

1. Mencatat informasi 

penting yang terdapat 

dalam bacaan. 

2. Membuat kerangka ide  

dari informasi penting 

yang terdapat dalam 

bacaan. 

3. Membuat inti sari/ 

ringkasan tentang bacaan 

secara berkelompok. 
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No Indikator Deskriptor Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

0 1 2 3 4 

4. Membuat inti sari 

bacaan dengan 

diskusi kelompok 

(tahap saat baca) 

 

4. Membandingkan 

ringkasan/ inti sari 

dengan teks asli. 

      

5. Mempresentasikan 

hasil diskusi (tahap 

pasca baca) 

1. Memperhatikan 

kelompok lain yang 

sedang presentasi. 

2. Menyampaikan hasil 

diskusi dengan bahasa 

yang baik dan benar. 

3. Memberikan 

tanggapan/komentar  

terhadap hasil diskusi 

kelompok lain. 

4. Mengajukan 

pertanyaan kepada 

kelompok yang 

presentasi. 

      

 

Jumlah Skor = ......................................................Kategori =.................................. 

Keterangan: 

Skor terendah (R) = 0 

Skor tertinggi (T) = 20 

Banyaknya data (n) = (20-0) + 1 = 21 

Letak Q1=   
1

4
 (n + 1) 

  =   
1

4
 (21 + 1) 

   =   
1

4
 x 22 = 5,5 

Jadi nilai Q1 adalah letak Q1 + (R-1) = 5,5 + (0-1) = 5 
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Letak Q2=   
 

4
 (n + 1) 

  =   
 

4
 (20 + 1) 

   =   
 

4
 x 22 = 11 

Jadi nilai Q2 adalah letak Q2 + (R-1) = 11 + (0-1) = 10 

Letak Q3=   
 

4
 (n + 1) 

  =   
 

4
 (20 + 1) 

   =   
 

4
 x 22 = 16,5 

Jadi nilai Q1 adalah letak Q1 + (R-1) = 16,5 + (0-1) = 15 

 

Tabel 3 

Kategori Tingkatan Nilai Keterampilan Membaca Pemahaman 

 

Skor Kriteria 

15≤ skor ≤ 20 Sangat Baik (A) 

10 ≤ skor < 15 Baik (B) 

5 ≤ skor < 10 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 5 Kurang (D) 
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Catatan Lapangan dalam Pembelajaran Membaca Pemahaman melalui 

SQ4R Berbantuan Media Audio Visual 

Siklus:...... 

 

Nama SD  : SD Negeri Sekaran 01 

Kelas/semester : IV/II 

Hari/ tanggal  : 

Pukul   : 

Petunjuk  :  

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada siswa dan guru ketika 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model SQ4R berbantuan media audio 

visual! 

Catatan  : 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

        Semarang, .....................2015 

        Observer, 

 

 

        ................................................ 
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LAMPIRAN III 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN (RPP) 
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PENGGALAN SILABUS 

SIKLUS 

Satuan Pendidikan : SDN Sekaran 01 Semarang 

Kelas/Semester  : IV/2 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

STANDAR KOMPETENSI 

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

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Ajar 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Teknik 

pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Media Sumber 

Belajar 

Penilaian 

5.1.Menemuk

an kalimat 

utama 

pada tiap 

paragraf 

melalui 

membaca 

intensif. 

5.1.1. Menjawab 

pertanyaan 

sesuai isi 

teks bacaan. 

5.1.2. Membedaka

n antara 

kalimat 

utama dan 

kalimat 

penjelas 

5.1.3. Membedaka

n jenis-jenis 

paragraf 

dalam 

menentukan 

kalimat 

1. Kalimat

Utama 

2. Isi teks 

bacaan 

1. Kegiatan Pra 

Pembelajaran. 

2. Kegiatan awal. 

3. Kegiatan inti. 

4. Kegiatan 

akhir. 

 

1. Ceramah 

Informatif 

2. tanya 

jawab 

3. diskusi 

4. penugasan 

2 x 35 

menit 

1. LCD 

2. Alat 

tulis 

 

1. Silabus dan 

KTSP kelas 

VI SD/MI 

2. Sumber 

Belajar 

1. Standar Isi, 

Permendikna

s No 22 

Tahun 2006 

2. Susanti, 

Ratna dan 

Wisnu 

Raharjo.2009

. Bangga 

Berbahasa 

Indonesia 

1. Bentuk tes 

a. Soal isian 

2. Prosedur 

tes 

a. diskusi 

kelompok 

b. tes tertulis 

3. Instrumen 

tes 

a. Lembar 

kelompok. 

b. Lembar 

evaluasi 
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utama. 

5.1.4. Menemukan 

kalimat 

utama pada 

tiap para-

graf. 

5.1.5. Membuat 

ringkasan 

dari bacaan. 

5.1.6. Menyimpulk

an isi bacaan 

dengan 

bahasa 

sendiri. 

Untuk SD/MI 

kelas VI. 

Jakarta: 

Pusat 

perbukuan 

kemendiknas

. 

3.  Kusmayadi, 

ismail dkk. 

2009. 

Belajar 

Bahasa 

Indonesia Itu 

Menyenangk

an untuk 

kelas VI SD/ 

MI. Jakarta: 

Pusat 

perbukuan 

kemendiknas

. 

4. Suprijono, 

Agus. 2011. 

Cooperatif 

Learning. 

Surabaya: 

Pustaka 

pelajar. 
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5. Tarigan, 

Henry 

Guntur. 

2008. 

Membaca 

Sebagai 

Suatu 

Keterampila

n Berbahasa. 

Bandung: 

Penerbit 

Angkasa 

Bandung. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus I 

Satuan Pendidikan  : SDN Sekaran 01 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Materi    : Kalimat Utama 

Kelas/Semester   : 4 /2 

Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

membaca pantun. 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.1.  Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. 

C.  INDIKATOR 

1.1.1 Menjawab pertanyaan sesuai isi teks bacaan. 

1.1.2 Membedakan antara kalimat utama dan kalimat penjelas. 

1.1.3 Membedakan jenis-jenis paragraf dalam menentukan kalimat utama. 

D.  TUJUAN PEMBELAJARAN 

1.  Setelah membaca teks bacaan, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai 

isi teks bacaan dengan baik. 

2.  Setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan kalimat utama 

pada tiap paragraf dengan benar. 

3.  Melalui membaca pemahaman teks bacaan, siswa dapat menyimpulkan 

isi bacaan dengan bahasa sendiri dengan baik. 

Karakter yang diharapkan: kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, saling 

menghargai 

E. MATERI AJAR 

1.  Kalimat utama dan kalimat penjelas 

2.  jenis-jenis paragraf. 

F.  MODEL PEMBELAJARAN 

Model SQ4R (Survey, Question, Read, Recite, Review, Reflect) 
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G.  METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Penugasan 

H.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.  Pendahuluan (5 menit) 

a.  Pra kegiatan 

1)  Salam dan doa 

2)  Pengkondisian kelas 

3)  Presensi siswa 

4)  Menyiapkan media dan sumber belajar 

b.  Kegiatan awal 

1) Menyiapkan media, sumber belajar, LKS, lembar pengamatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan membaca 

pemahaman siswa. 

2) Mengkondisikan siswa untuk siap menerima pelajaran. 

3) Menyampaikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan yang ber-

kaitan dengan teks bacaan, misalnya “siapa yang tahu apa itu koperasi 

?”. 

4) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu dapa 

menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan.  

5) Memberikan motivasi agar siswa bersungguh-sunguh dalam mengikuti 

pembelajaran.  

2. Kegiatan Inti (35 menit) 

1) Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4–5 

siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan 

(tinggi, sedang dan rendah). (ekplorasi) 

2) Siswa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. (elaborasi) 

3) Siswa diminta untuk memperhatikan penjelasan guru. (eksplorasi) 
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4) Siswa mengamati gambar-gambar pada media dan menebak topik bacan 

yang akan dibahas. (elaborasi) 

5) Siswa diberikan contoh pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan 

topik becaan. (eksplorasi) 

6) Siswa membuat daftar pertanyaan yang relevan tentang topik bacaan. 

(elaborasi) 

7) Siswa dijelaskan tentang kata-kata sulit yang akan ditemui dalam 

bacaan. (eksplorasi) 

8) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang kata-kata sulit yang akan 

ditemukan dalam bacaan. (elaborasi) 

9) Siswa membaca teks bacaan dalam hati. (elaborasi) 

10) Siswa membaca bacaan dengan menandai bagian-bagian teks yang 

dianggap penting. (elaborasi) 

11) Siswa mencari jawaban atas pertanyaan dan kalimat utama yang 

terdapat pada bacan. (elaborasi) 

12) Siswa menanggapi informasi dari guru dengan pengetahuan yang telah 

diketahui dari bacaan. (elaborasi) 

13) Siswa menjawab pertanyaan yang telah disusun tanpa membuka buku. 

(elaborasi) 

14) Siswa membuat inti sari bacaan. (elaborasi) 

15) Siswa perwakilan kelompok menceritakan kembali isi bacaan. 

(elaborasi) 
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16) Siswa mencari kata-kata sulit yang selain yang ditemukan oleh guru. 

(elaborasi) 

17) Siswa menyampaikan kata-kata sulit yang ditemukan. (elaborasi) 

18) Siswa bersama-sama dengan guru membahas arti dari kata-kata sulit 

yang ditemukan siswa dari bacaan. (elaborasi) 

19) Siswa membaca kembali bahan bacaan dan  meninjau ulang pertanyaan 

dan jawaban secara singkat. (elaborasi) 

20) Siswa menerima reward dari guru. (konfirmasi) 

3. Kegiatan Penutup (30 menit) 

1. Siswa bersama dengan guru merefleksi dan menarik kesimpulan. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu serta guru 

memberikan tindak lanjut pada siswa. 

3. Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

4. Menutup pembelajaran. 

I. Sumber Data 

1. Silabus dan KTSP kelas VI SD/MI 

2. Sumber belajar 

a.  Standar Isi, Permendiknas No 22 Tahun 2006 

b.  Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia 

Untuk SD dan MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

c.  Kusmayadi, Ismail, dkk. 2009. Belajar Bahasa Indonesia Itu 

Menyenangkan Untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Depdiknas. 

d.  Iskandar dan Sukini. 2009. Bahasa Indonesia Untuk kelas 4 

SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 
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e.  Shoimin, Aris. 2014. 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam 

Kurikulum 2013. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

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

Keterampilan Berbahasa. Bandung: Penerbit Angkasa 

Bandung. 

Media dan alat peraga 

a. Alat tulis. 

b. LCD. 

J.  Penilaian Hasil Belajar 

1.  Prosedur tes 

 Tes dalam proses  :  diskusi kelompok. 

Tes akhir   :  soal evaluasi. 

2. Jenis tes 

a. Tes unjuk kerja. 

b. Tes tertulis. 

3. Instrumen  tes 

a. Lembar kerja siswa. 

b. Lembar evaluasi. 

4. Lampiran 

a. Meteri ajar. 

b. Lembar kerja siswa. 

c. Kisi-kisi soal. 

d. Lembar evaluasi. 

e. Kunci jawaban. 

f. Media. 
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Semarang, 26 Februari 2015 
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Lampiran-lampiran : 

1. Meteri ajar. 

2. Lembar kerja siswa. 

3. Kisi-kisi soal. 

4. Lembar evaluasi. 

5. Kunci jawaban. 

6. Media. 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

STANDAR KOMPETENSI 

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

membaca pantun. 

KOMPETENSI DASAR 

7.1. Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. 

 

Menentukan Kalimat Utama 

Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat 

lain dalam suatu paragraf. Dengan kata lain, kalimat utama adalah kalimat 

yang berisi gagasan utama. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memperjelas, 

menguraikan, atau berupa rincian-rincian tentang kalimat utama. Dengan kata 

lain, kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi gagasan penjelas. Kalimat 

utama bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan akhir 

paragraf, atau di awal sampai akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya 

berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat 

utamanya berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Paragraf yang 

kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf disebut paragraf 

campuran.  

Contoh: 

 (1) Rumah temanku sungguh tampak mewah mengagumkan. (2) Dinding-

dinding rumah bagian dalam dihiasi permata. (3) Lantainya terbuat dari 

marmer. (4) Pintu-pintu kamar terbuat dari emas. (5) Meja kursi terbuat dari 

bahan alumunium dan monel. 

Perhatikanlah kalimat-kalimat yang ada dalam contoh paragraf di atas! 

Ketika kita membaca kalimat 1, kita tentu masih bertanya-tanya, “Seperti apa 

kemewahan rumahnya? Mengapa rumahnya tampak mewah mengagumkan?” 

Nah, ternyata pertanyaan-pertanyaan itu terjawab oleh kalimat 2, 3, 4, dan 5. 

Maka dari itu, kalimat 2, 3, 4, dan 5 itu disebut kalimat penjelas karena 

berfungsi untuk mendukung atau memperjelas kalimat 1, sedangkan kalimat 1 
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disebut kalimat utama. Karena kalimat utama berada di awal paragraf, 

paragraf tersebut disebut paragraf deduktif. 

Ciri kalimat utama : 

1. Mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut 

2. Biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri 

3. Mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain 

4. Dapat dibentuk tanpa kata sambung atau transisi 

Contoh 1 

Kecelakaan berbagai jenis peralatan utama sistem persenjataan milik TNI 

masih sering terjadi. Sepanjang tahun 2010 saja, tercatat sudah 76 anggota TNI 

tewas dalam berbagai kecelakaan. Korban jiwa tak hanya jatuh dari pihak TNI, 

namun rakyat sipil pun kadang juga turut menjadi korban. Kondisi seperti ini 

dikhawatirkan akan semakin menjatuhkan moral prajurit TNI. 

Keterangan: Kalimat utama terletak di awal paragraf. 

Contoh 2 

Demam berdarah dengue masih menjadi ancaman di seluruh belahan 

dunia. Asia menempati urutan pertama dalam jumlah korban tiap tahun. Hal ini 

mungkin dipengaruhi oleh curah hujan yang sangat tinggi terutama di daerah 

Asia Timur dan Asia Selatan. Jumlah penderitanya setiap tahun selalu 

mengalami peningkatan dan 95% penderitanya adalah anak-anak di bawah 15 

tahun. 

Keterangan: Kalimat utama terletak pada awal paragraf. 

Contoh 3 

Tadi pagi sekitar pukul 06.30 WIB satu jenis pesawat berjenis Hercules 

jatuh di Purwodadi, Madiun, Jawa Timur. Pesawat tersebut jatuh di area 

persawahan dan belum ada data resmi mengenai pesawat tersebut. Namun 

diduga pesawat tersebut adalah milik TNI Angkatan Udara. 

Keterangan: Kalimat utama terletak di awal paragraf. 
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Teks Bacaan 

Koperasi 

(1)Koperasi merupakan organisasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan 

barang-barang para anggotanya. (2) Biasanya, koperasi menjual barang-barang 

kebutuhan para anggotanya dengan harga murah. (3) Dengan kata lain, koperasi 

tidak bermaksud mengambil atau mencari untung besar. (4) Hal itu karena 

koperasi bersifat melayani dari anggota dan untuk anggota.  

(1) Setiap koperasi mempunyai kegiatan yang berbeda-beda dalam 

kegiatan usahanya. (2) Kegiatan koperasi dilaksanakan sesuai dengan jenis 

usahanya. (3) Berdasarkan jenis usahanya, koperasi dapat dikelompokkan menjadi 

empat. (4) Keempat koperasi tersebut, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan 

pinjam, koperasi produksi, dan koperasi serba usaha. 

(1) Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan barang-barang 

yang dapat langsung digunakan sehari-hari. (2) Misalnya, beras, gula, pakaian, 

dan alat-alat tulis. (3) Koperasi produksi adalah koperasi yang menampung 

barang-barang yang dibuat para anggotanya. (4) Misalnya, susu, tahu, tempe, dan 

hasil kerajinan.  

(1) Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyimpan uang para 

anggotanya dan meminjamkan uang kepada anggota yang membutuhkannya. (2) 

Adapun koperasi serba usaha adalah koperasi yang terdiri atas berbagai usaha. 

(1) Secara umum, kegiatan koperasi adalah melayani kebutuhan anggota. 

(2) Selain itu, tentunya adalah membuat berbagai barang, membeli barang dari 

anggota, menjual barang, dan mengembangkan usaha anggota. 

 

(sumber: BSE “Belajar Bahasa Indonesia Itu Menyenangkan” hal: 60, 2009) 
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Lampiran 2 

Lembar Kerja Siswa 

 

 

 Nama  : 

 No. Absen : 

 Kelas  : 

 

 

Tahap Survey 

A. Petunjuk I 

1. Bacalah teks yang ada di layar LCD secara sekilas. 

B. Tugas 

1. Tuliskan judul bacaan ! 

Jawaban: 

2. Amatilah, terdapat berapa paragraf dalam bacaan ? 

Jawaban: 

Tahap Question 

A. Petunjuk II 

1. Amatilah, seiap paragraf dalam bacaan ! 

B. Tugas 

1. Buatlah pertanyaan dari topik bacaan ! 

Tahap Read 

A. Petunjuk III 

1. Bacalah teks di dalam hati secara teliti ! 

2. Temukan jawaban atas pertanyaanmu ! 

B. Tugas 

1. Jawablah pertanyaanmu seseuai dengan bacaan.! 

2. Temukan kalimat utama pada masing-masing paragraf ! 

 

Nilai: 
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Paragraf Kalimat Utama dan kalimat penjelas 

1. Kalimat Utama No.:  

Kalimat penjelas No.: 

Paragraf: 

2. Kalimat Utama No.:  

Kalimat penjelas No.: 

Paragraf : 

3. Kalimat Utama No.:  

Kalimat penjelas No.: 

Paragraf : 

4. Kalimat Utama No.:  

Kalimat penjelas No.: 

Paragraf : 

5. Kalimat Utama No.:  

Kalimat penjelas No.: 

Paragraf : 

 

Tahap Recite 

A. Petunjuk IV 

1. Buatlah  inti sari bacaan tersebut dengan diskusi kelompok ! 

Tahap Review 

A. Pilih salah satu temanmu untuk membacakan hasil diskusi kelompokmu di 

depan kelas ! 
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Lampiran 3 

KISI-KISI SOAL 

Siklus I 

 

STANDAR KOMPETENSI 

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

membaca pantun. 

KOMPETENSI DASAR 

7.1. Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. 

 

No. Indikator Aspek Jumlah 

Soal 

Nomor 

soal 

Penilaian 

1. 7.1.1  Menjawab 

pertanyaan 

sesuai isi teks 

bacaan. 

 

 

C1 

 

5 

 

Pilihan 

Ganda: 

Poin A 

(1,2,3,4,5) 

 

Tertulis 

2. 7.1.2. Membedakan 

antara kalimat 

utama dan 

kalimat 

penjelas. 

 

 

 

C2 

 

4 

 

Uraian: 

Poin B 

 

Tertulis 

3. 7.1.3. Membedakan 

jenis-jenis 

paragraf dalam 

menentukan 

kalimat utama. 

 

 

C2 

 

1 

 

Uraian: 

Poin C 

 

Tertulis 
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Lampiran 4 

Soal Evaluasi 

Siklus I 

 

Nama Lengkap : _______________________ 

No. Urut  : _______________________ 

 

Bacalah tek di bawah ini dalam hati dengan cermat! 

Kecanggihan Teknologi 

(1) Pada hari Minggu Agus bermain ke rumah Iwan. (2) Mereka akan 

belajar kelompok karena ada tugas mengarang tentang kecanggihan teknologi. (3) 

Mereka kebingungan mencari bahan menulis. Kebetulan Kakak Iwan, Kak Dedi, 

sedang di rumah. (4) Agus berpikir bahwa Kak Dedi sedang mengetik tugas di 

komputer. (5) Ternyata Kak Dedi sedang berkirim surat (email) melalui internet. 

(1) Kak Dedi menjelaskan bahwa internet merupakan salah satu hasil 

teknologi modern. (2) Internet dapat digunakan untuk berkirim surat, mengetahui 

informasi dari seluruh dunia, bahkan berdialog. (3) Selain internet, masih banyak 

hasil teknologi canggih yang dibuat para ahli. 

(1) Kecanggihan teknologi komunikasi antara lain telepon dan faksimile 

(faks). (2) Dengan menggunakan telepon kamu dapat mendengarkan suara bahkan 

wajah penerima telepon. (3) Selain itu, telepon dapat digunakan mengirim kata-

kata (pesan) secara tertulis. (4) Sedangkan mesin faks mampu membaca tanda-

tanda di kertas, kemudian mengubahnya menjadi sinyal dan mengirim kata-kata 

dan gambar ke mesin faks yang lain.  

(1) Uraian Kak Dedi sangat bermanfaat bagi Agus dan Iwan dalam 

membuat karangan. (2)  Mereka sangat senang dan berterima kasih kepada Kak 

Dedi. (3) Penjelasan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka.  

(sumber: Iskandar dan Sukini. 2009. Bahasa Indonesia Untuk kelas 4 SD/MI. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas.) 

Nilai: 
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A. Pilihlah jawaban yang tepat atas pertanyaan di bawah ini dengan memberi 

tanda silang (X) pada a, b, c, atau d 

 

1. Apa yang sedang Agus lakukan di rumah Iwan ? 

1. Bermain. 

2. Mengerjakan tugas kelompok, yaitu mengarang tentang kecanggihan 

teknologi. 

3. Berkirim surat (email) melalui internet. 

4. Mengetik tugas di komputer. 

2. Berdasarkan bacaan, apa kegunaan internet itu ? 

a. Berkirim surat. 

b. Mencari informasi dan berdialog. 

c. Mendengarkan suara dan melihat wajah penerima. 

d. Berkirim surat, mengetahui informasi dari seluruh dunia, berdialog, dan 

lain-lain. 

3. Apa sajakah kecanggihan teknologi komunikasi itu ? 

a. Telepon, internet, faksimile. 

b. Telepon, televisi, radio, internet. 

c. Faksimile, internet, telepon. 

d. Televisi, internet, faksimile. 

4. Bagaimanakah cara kerja faksimile ? 

a. Mendengarkan suara bahkan melihat wajah penerima. 

b. Mengetahui informasi dari seluruh dunia. 

c. Membaca tanda-tanda di kertas dan mengubahnya menjadi sinyal serta 

mengirim kata-kata dan gambar ke mesin faks yang lain. 

d. Berdialog. 

5. Apakah manfaat dari kecanggihan teknologi komunikasi itu ? 

a. Memudahkan untuk berkomunikasi jarak jauh dan mencari informasi dari 

seluruh dunia. 

b. Membuat kita pintar. 

c. memudahkan pekerjaan manusia. 
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d. Menjadikan kita malas bergaul. 

 

B. Temukanlah kalimat utama dari masing-masing paragraf dalam teks bacaan ! 

 

Paragraf Kalimat Utama dan kalimat penjelas 

1. Kalimat Utama No.:  

Kalimat penjelas No.: 

2. Kalimat Utama No.:  

Kalimat penjelas No.: 

3. Kalimat Utama No.:  

Kalimat penjelas No.: 

4. Kalimat Utama No.:  

Kalimat penjelas No.: 

 

C. Tentukan jenis paragrafnya! 

Paragraf Jenis Paragraf 

1  

2  

3  

4  
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Lampiran 5 

Kunci Jawaban 

 

A. Poin A (Pilihan ganda) (Skor 2) 

1. B 

2. D 

3. A 

4. C 

5. A 

B. Menentukan kalimat utama ! (Skor  3) 

Paragraf Kalimat Utama dan kalimat penjelas 

1. Kalimat utama: (1) Pada hari Minggu Agus bermain ke rumah 

Iwan. 

Kalimat penjelas : Mereka akan belajar kelompok karena ada tugas 

mengarang tentang kecanggihan teknologi. Mereka kebingungan 

mencari bahan menulis. Kebetulan Kakak Iwan, Kak Dedi, sedang 

di rumah. Agus berpikir bahwa Kak Dedi sedang mengetik tugas di 

komputer. Ternyata Kak Dedi sedang berkirim surat (email) melalui 

internet. (2)-(5) 

 

2. Kalimat utama:  (1)Kak Dedi menjelaskan bahwa internet 

merupakan salah satu hasil teknologi modern. 

 

Kalimat penjelas :  Internet dapat digunakan untuk berkirim surat, 

mengetahui informasi dari seluruh dunia, bahkan berdialog. Selain 

internet, masih banyak hasil teknologi canggih yang dibuat para 

ahli. (2)-(4) 

 

3. Kalimat utama:  Kecanggihan teknologi komunikasi antara lain 

telepon dan faksimile (faks). (1) 

 

Kalimat penjelas :   Dengan menggunakan telepon kamu dapat 

mendengarkan suara bahkan wajah penerima telepon. Selain itu, 

telepon dapat digunakan mengirim kata-kata (pesan) secara tertulis. 

Sedangkan mesin faks mampu membaca tanda-tanda di kertas, 

kemudian mengubahnya menjadi sinyal dan mengirim kata-kata dan 
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C. Ringkasan Cerita ! (Skor 2) 

Paragraf Jenis Paragraf 

1 Paragraf deduktif 

2 Paragraf deduktif 

3 Paragraf deduktif 

4 Paragraf deduktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar ke mesin faks yang lain.  
(2)-(4) 

4. Kalimat utama:  Uraian Kak Dedi sangat bermanfaat bagi Agus 

dan Iwan dalam membuat karangan. (1) 

 

Kalimat penjelas :    Mereka sangat senang dan berterima kasih 

kepada Kak Dedi. Penjelasan tersebut sangat bermanfaat bagi 

mereka. (2)-(3) 

Teknik Penilaian 

A = 10   

B = 12 

C = 8 + 

 30 

Nilai = 
𝟑𝟎

𝟑𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Skor maksimum = 100 
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Lampiran 6  

     Media 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus II 

Satuan Pendidikan  : SDN Sekaran 01 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Materi    : Kalimat Utama 

Kelas/Semester   : 4 /2 

Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

membaca pantun. 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.1.  Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. 

C.  INDIKATOR 

7.1.1  Menentukan jawaban dari pertanyaan berdasarkan teks bacaan 

7.1.2  Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf. 

7.1.3  Menentukan jenis paragraf. 

D.  TUJUAN PEMBELAJARAN 

1.  Setelah membaca teks bacaan, siswa dapat Menentukan jawaban dari 

pertanyaan berdasarkan teks bacaan dengan baik. 

2.  Setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan kalimat utama 

pada tiap paragraf dengan benar. 

3.  Melalui membaca pemahaman teks bacaan, siswa dapat menetukan jenis 

paragraf.. 

Karakter yang diharapkan: kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, saling 

menghargai 

E. MATERI AJAR 

1.  Kalimat utama 

2.  jenis-jenis paragraf. 

F.  MODEL PEMBELAJARAN 

Model SQ4R (Survey, Question, Read, Recite, Review, Reflect) 
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G.  METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Penugasan 

H.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.  Pendahuluan (5 menit) 

a.  Pra kegiatan 

1)  Salam dan doa 

2)  Pengkondisian kelas 

3)  Presensi siswa 

4) Menyiapkan media dan sumber belajar 

b.  Kegiatan awal 

1)  Apersepsi: Guru menayangkan vidio tentang tanah longsor. 

Guru bertanya “ anak-anak, vidio yang baru saja kalian saksikan, 

bercerita tentang apa ?” “ Ada berapa cara penanggulangan 

bencaca tanah longsor ?” 

2)  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

3)  Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

2.  Kegiatan Inti (35 menit) 

1) Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4–5 

siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan 

(tinggi, sedang dan rendah). (ekplorasi) 

2) Siswa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. (elaborasi) 

3) Siswa diminta untuk memperhatikan penjelasan guru. (eksplorasi) 

4) Siswa mengamati gambar-gambar pada media dan menebak topik bacan 

yang akan dibahas. (elaborasi) 

5) Siswa diberikan contoh pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan 

topik becaan. (eksplorasi) 
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6) Siswa membuat daftar pertanyaan yang relevan tentang topik bacaan. 

(elaborasi) 

7) Siswa dijelaskan tentang kata-kata sulit yang akan ditemui dalam 

bacaan. (eksplorasi) 

8) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang kata-kata sulit yang akan 

ditemukan dalam bacaan. (elaborasi) 

9) Siswa membaca teks bacaan dalam hati. (elaborasi) 

10) Siswa membaca bacaan dengan menandai bagian-bagian teks yang 

dianggap penting. (elaborasi) 

11) Siswa mencari jawaban atas pertanyaan dan kalimat utama yang 

terdapat pada bacan. (elaborasi) 

12) Siswa menanggapi informasi dari guru dengan pengetahuan yang telah 

diketahui dari bacaan. (elaborasi) 

13) Siswa menjawab pertanyaan yang telah disusun tanpa membuka buku. 

(elaborasi) 

14) Siswa membuat inti sari bacaan. (elaborasi) 

15) Siswa perwakilan kelompok menceritakan kembali isi bacaan. 

(elaborasi) 

16) Siswa mencari kata-kata sulit yang selain yang ditemukan oleh guru. 

(elaborasi) 

17) Siswa menyampaikan kata-kata sulit yang ditemukan. (elaborasi) 

18) Siswa bersama-sama dengan guru membahas arti dari kata-kata sulit 

yang ditemukan siswa dari bacaan. (elaborasi) 



 
 

226 
 

19) Siswa membaca kembali bahan bacaan dan  meninjau ulang pertanyaan 

dan jawaban secara singkat. (elaborasi) 

20) Siswa menerima reward dari guru. (konfirmasi) 

3. Kegiatan Penutup (30 menit) 

1. Siswa bersama dengan guru merefleksi dan menarik kesimpulan. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu serta guru memberikan 

tindak lanjut pada siswa. 

3. Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

4. Menutup pembelajaran. 

I. Sumber Data 

1. Silabus dan KTSP kelas VI SD/MI 

2. Sumber belajar 

a.  Standar Isi, Permendiknas No 22 Tahun 2006 

b.  Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia 

Untuk SD dan MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

c.  Kusmayadi, Ismail, dkk. 2009. Belajar Bahasa Indonesia Itu 

Menyenangkan Untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Depdiknas. 

d.  Iskandar dan Sukini. 2009. Bahasa Indonesia Untuk kelas 4 

SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

e.  Shoimin, Aris. 2014. 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam 

Kurikulum 2013. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

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

Keterampilan Berbahasa. Bandung: Penerbit Angkasa 

Bandung. 

g. Yeti, Mulyati. 2009. Bahasa Indonesia. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 
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Media dan alat peraga 

a. Alat tulis. 

b. LCD. 

J.  Penilaian Hasil Belajar 

1.  Prosedur tes 

 Tes dalam proses  :  diskusi kelompok. 

Tes akhir   :  soal evaluasi. 

2. Jenis tes 

c. Tes unjuk kerja. 

d. Tes tertulis. 

3. Bentuk tes 

a. Soal pilihan ganda dan essay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

228 
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Lampiran-lampiran : 

1. Meteri ajar. 

2. Lembar kerja siswa. 

3. Kisi-kisi soal. 

4. Lembar evaluasi. 

5. Kunci jawaban. 

6. Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

230 
 

Lampiran 1 

Materi Ajar 

STANDAR KOMPETENSI 

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

membaca pantun. 

KOMPETENSI DASAR 

7.1. Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. 

 

Menentukan Kalimat Utama 

 

Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat 

lain dalam suatu paragraf. Dengan kata lain, kalimat utama adalah kalimat 

yang berisi gagasan utama. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memperjelas, 

menguraikan, atau berupa rincian-rincian tentang kalimat utama. Dengan kata 

lain, kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi gagasan penjelas. Kalimat 

utama bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan akhir 

paragraf, atau di awal sampai akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya 

berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat 

utamanya berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Paragraf yang 

kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf disebut paragraf 

campuran.  

Contoh 1 

 (1) Rumah temanku sungguh tampak mewah mengagumkan. (2) 

Dinding-dinding rumah bagian dalam dihiasi permata. (3) Lantainya terbuat 

dari marmer. (4) Pintu-pintu kamar terbuat dari emas. (5) Meja kursi terbuat 

dari bahan alumunium dan monel. 

Perhatikanlah kalimat-kalimat yang ada dalam contoh paragraf di atas! 

Ketika kita membaca kalimat 1, kita tentu masih bertanya-tanya, “Seperti apa 

kemewahan rumahnya? Mengapa rumahnya tampak mewah mengagumkan?” 

Nah, ternyata pertanyaan-pertanyaan itu terjawab oleh kalimat 2, 3, 4, dan 5. 

Maka dari itu, kalimat 2, 3, 4, dan 5 itu disebut kalimat penjelas karena 
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berfungsi untuk mendukung atau memperjelas kalimat 1, sedangkan kalimat 1 

disebut kalimat utama. Karena kalimat utama berada di awal paragraf, 

paragraf tersebut disebut paragraf deduktif. 

Contoh 2 

 Ketika itu tanah mulai bergetar, atap-atap berjatuhan dan dinding-dinding 

runtuh dari sudut ruang tamu sampai kamarku. Ibuku berteriak meminta tolong 

sambil berlari keluar rumah. Aku menangis ketakutan dalam pelukan ibu. 

Semua orang berlarian kalang kabut, menangis dan berteriak. Itulah suasana 

saat desaku dilanda tanah longsor. 

Kalimat utama ada di akhir kalimat dan disebut paragrad induktif. 

 Contoh 3 

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan barang-barang 

yang dapat langsung digunakan sehari-hari. Misalnya, beras, gula, pakaian, dan 

alat-alat tulis. Koperasi produksi adalah koperasi yang menampung barang-

barang yang dibuat para anggotanya. Misalnya, susu, tahu, tempe, dan hasil 

kerajinan. 

Kalimat utama ada di awal dan akhir paragraf dan disebut paragraf 

campuran. 
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Teks Bacaan 

Duka Banjarnegara 

 

Berselang 8 tahun, mimpi buruk yang dulu melanda dan menyapu Desa 

Sijeruk di Banjarnegara, Jawa Tengah kembali terulang. Jumat 12 Desember 2014 

pukul 17.30 WIB, Dusun Jemblung di Kecamatan Karangkobar dalam hitungan 

detik lenyap ditimbun tanah longsor. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPB) mencatat, bencana longsor 

ini telah meluluhlantakkan 150 rumah yang dihuni oleh 53 kepala keluarga atau 

sekitar 300 jiwa. Kepiluan pun seketika melanda warga yang kehilangan anggota 

keluarganya. Suasana duka juga terasa menyayat di Puskesmas setempat, dimana 

para warga berdatangan mencari tahu keberadaan keluarga dan kerabatnya. 

Tercatat, ada 300 pengungsi yang tersebar di sejumlah titik. Wilayah 

Banjarnegara memang memiliki titik-titik yang rawan dengan pergerakan tanah. 

Dalam 1 tahun, rata-rata longsor terjadi 2 sampai 3 kali. 

Menyikapi kondisi itu, Pemprov Jawa Tengah menegaskan, tidak ada 

pilihan lain. Proses pemindahan penduduk atau relokasi harus dilakukan 

secepatnya. Namun tak semudah itu, proses relokasi menemui kendala, yaitu 

penolakan dari warga. Mereka yang menolak antara lain sekitar 200 warga dari 35 

keluarga di Desa Sampang yang terletak hanya 2 km dari lokasi kejadian. 

Mereka enggan pindah karena sebagian besar tanah yang ditempati adalah 

milik nenek moyang, padahal kemiringan tanah di sekitar lokasi bencana 

mencapai 40 hingga 60 derajat. Hal itu bisa memicu longsor susulan sewaktu-

waktu. Perumahan yang dibangun permanen itu bahkan telah retak-retak pada 

bagian perkarangan rumah. 

 

Sumber: Liputan 6. 2014. Duka Banjarnegara. 

http://news.liputan6.com/read/2150332/duka-di-banjarnegara. diakses pada 

tanggal 29 januari 2015 pukul 17.16. 

 

 

http://news.liputan6.com/read/2150270/bencana-di-penghujung-tahun
http://news.liputan6.com/read/2150332/duka-di-banjarnegara
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Lampiran 2 

Lembar Kerja Siswa 

 

 

 Nama  : 

 No. Absen : 

 Kelas  : 

 

 

Tahap Survey 

B. Petunjuk I 

1. Amati tayangan LCD ! 

C. Tugas 

1. Tuliskan judul bacaan ! 

Jawaban: 

2. Amatilah, terdapat berapa paragraf dalam bacaan ? 

Jawaban: 

Tahap Question 

A. Petunjuk II 

1.Amatilah, seiap paragraf dalam bacaan ! 

B. Tugas 

1. Buatlah pertanyaan sesuai dengan topik bacaan : 

1)  

2)  

3)  

Tahap Read 

C. Petunjuk III 

1. Bacalah teks di dalam hati secara teliti ! 

2. Temukan jawaban atas pertanyaanmu ! 

C. Tugas 

1. Jawablah pertanyaanmu seseuai dengan bacaan. 

Nilai: 
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1) Jawab: 

 

2) Jawab: 

 

3) Jawab: 

 

2. Temukan kalimat utama pada masing-masing paragraf ! 

 

Paragraf Kalimat Utama 

1.  

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

2.  

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

3.  

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

4.  

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

5.  

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

 

Tahap Recite 

A. Petunjuk IV 

1. Lihat kembali jawaban-jawaban yang telah kamu temukan ! 

2. Buatlah inti sari bacaan lalu diskusikan dengan kelompokmu ! 
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Jawab: 

.................................................................................................................

................................................................................................................ 

.................................................................................................................

................................................................................................................ 

.................................................................................................................

................................................................................................................ 

.................................................................................................................

................................................................................................................ 

.................................................................................................................

................................................................................................................ 

.................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

Tahap Review 

1. Bacalah inti sari yang kamu buat ! Sesuaikan dengan bacaan, pertanyaan 

dan jawaban dari bacaan ! 

2. Pilihlah salah satu teman dari kelompokmu untuk membacakannya di 

depan kelas ! 
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Lampiran 3 

KISI-KISI SOAL 

Siklus II 

 

STANDAR KOMPETENSI 

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

membaca pantun. 

KOMPETENSI DASAR 

7.1. Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. 

 

No. Indikator Aspek Jumlah 

Soal 

Nomor 

soal 

Penilaian 

1. 7.1.1  Menentukan 

jawaban dari 

pertanyaan 

berdasarkan 

teks bacaan 

 

 

C4 

 

5 

 

Pilihan 

Ganda: 

Poin A (1-

5) 

 

Tertulis 

2. 7.1.2  Menemukan 

kalimat utama 

pada tiap 

paragraf. 

 

 

C4 

 

2 

 

Uraian: 

Poin B 

 

Tertulis 

3. 7.1.3  Menentukan 

jenis paragraf  

 

 

C4 

 

2 

 

Uraian: 

Poin C 

 

Tertulis 
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Lampiran 4 

Soal Evaluasi 

Siklus II 

 

Nama Lengkap : _______________________ 

No. Urut  : _______________________ 

 

Bacalah tek di bawah ini dalam hati dengan cermat! 

Enam Rumah Rusak akibat Tanah Longsor 

Sebanyak enam rumah warga di Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan 

Kabupaten Magelang mengalami kerusakan akibat tanah longsor yang terjadi 

Rabu (6/1) petang. Selain menimpa rumah, material longsoran juga menutup 

jalan desa. Berdasarkan informasi di lapangan, longsor besar terjadi di lima 

titik yakni Dusun Kebonwage, Dusun Cangaan, Dusun Sawahrumun, Dusun 

Garengan dan Dusun Glagah.  

Longsor terparah terjadi di Dusun Glagah di mana empat rumah rusak. 

Dua diantaranya masuk kategori rusak berat yakni milik Jumar dan Muhtarom. 

Adapun dua rumah rusak ringan yakni milik Zamroni dan Matohir. Selain itu 

ada dua rumah yang mengalami kerusakan sedang di Dusun Garengan. Kedua 

rumah tersebut milik Jenjem dan Siswadi. Sebagian material longsor bahkan 

juga memenuhi halaman TK Bustanul Athfal di Dusun Kebon Wage. 

Sumber:  Suara Merdeka, 8 Februari 2013 

 

a. Pilihlah jawaban yang tepat atas pertanyaan di bawah ini dengan memberi 

tanda silang (X) pada a, b, c, atau d ! 

1. Kapan terjadinya bencana tanah longsor di Kabupaten Magelang ? 

a. 6 Februari 2013, waktu petang c.    6 Januari 2013, waktu petang 

b. 6 Januari 2012, waktu dini hari d.    1 Juni 2013, waktu petang 

 

Nilai: 

 



 
 

238 
 

2. Dimanakah lokasi terparah akibat bencana tanah longsor tersebut ? 

a. Dusun Glagah  c.    Dusun Sawahrumun 

b. Desa Ngepanrejo  d.   Dusun Garengan 

3. Berapakah total kerugian yang dialami warga di kabupaten magelang 

karena bencana tanah longsor tersebut ? 

a. Enam rumah warga rusak. 

b. Empat rumah warga rusak parah. 

c. Sepuluh rumah warga rusak parah. 

d. Sepuluh rumah warga rusak, dua diantaranya rusak parah dan yang 

lainnya mengalami rusak ringan dan sedang. 

4. Apa sajakah kerusakan yang terjadi akibat bencana tanah longsor tersebut 

? 

a. Kerusakan rumah warga dan  lapangan. 

b. Kerusakan rumah warga dan  jalan desa tertutup material. 

c. Kerusakan lahan dan jalan tertutup material. 

d. Kerusakan rumah warga. 

5. Bagaimanakah kondisi rumah Zamroni ? 

a. Kondisi rumah Zamroni rusak berat bersama rumah  Mathohir. 

b. Kondisi rumah Zamroni rusak sedang bersama rumah Siswadi. 

c. Kondisi rumah Zamroni rusak ringan bersama rumah Mathohir. 

d. Kondisi rumah Zamroni tidak rusak sama sekali. 

 

B. Jawablah pertanyaan berikut ! 

1.         Demam berdarah dengue masih menjadi ancaman di seluruh belahan 

dunia. Asia menempati urutan pertama dalam jumlah korban tiap tahun. Hal 

ini mungkin dipengaruhi oleh curah hujan yang sangat tinggi terutama di 

daerah Asia Timur dan Asia Selatan. Jumlah penderitanya setiap tahun selalu 
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mengalami peningkatan dan 95% penderitanya adalah anak-anak di bawah 15 

tahun.  

Kalimat Utama: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Jenis paragraf: ................................................................................................... 

 

2.       Pertama, menjaga kelestarian pepohonan yang ada di bagian lereng 

atas perbukitan. Kedua, membuat drainase untuk menampumg air hujan. 

Ketiga, tutup retakan dengan tanah lempung agar air tidak masuk ke dalam 

tanah. Keempat, jangan menebang pepohonan di lereng. Itu adalah beberapa 

hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi bencana tanah longsor. 

Kalimat Utama: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Jenis paragraf: ................................................................................................... 

C. Tuliskan jenis paragraf dari masing-masing paragraf dalam teks bacaan 

di bawah ini ! 

Sebanyak enam rumah warga di Desa Ngepanrejo Kecamatan 

Bandongan Kabupaten Magelang mengalami kerusakan akibat tanah longsor 

yang terjadi Rabu (6/1) petang. Selain menimpa rumah, material longsoran 

juga menutup jalan desa. Berdasarkan informasi di lapangan, longsor besar 

terjadi di lima titik yakni Dusun Kebonwage, Dusun Cangaan, Dusun 

Sawahrumun, Dusun Garengan dan Dusun Glagah.  

Longsor terparah terjadi di Dusun Glagah di mana empat rumah rusak. 

Dua diantaranya masuk kategori rusak berat yakni milik Jumar dan 

Muhtarom. Adapun dua rumah rusak ringan yakni milik Zamroni dan 

Matohir. Selain itu ada dua rumah yang mengalami kerusakan sedang di 

Dusun Garengan. Kedua rumah tersebut milik Jenjem dan Siswadi. Sebagian 

material longsor bahkan juga memenuhi halaman TK Bustanul Athfal di 

Dusun Kebon Wage. 
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Paragraf Jenis paragraf 

1.  

 

2.  
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Lampiran 5 

Kunci Jawaban 

 

A. Poin A (Pilihan ganda) (Skor 1) 

1. C 

2. A 

3. D 

4. B 

5. C 

B. Menentukan kalimat utama ! (Skor  6) 

 

 

C. Ringkasan Cerita ! (Skor 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor  Kalimat Utama 

1. Demam berdarah dengue masih menjadi ancaman di seluruh 

belahan dunia. 

Jenis paragraf : deduktif 

2. Itu adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi 

bencana tanah longsor. 

Jenis paragraf : induktif 

Paragraf Jenis paragraf 

1. Deduktif 

2. Campuran 

Teknik Penilaian 

A = 5   

B = 6 

C = 4 + 

 15 

Nilai = 
𝟏𝟓

𝟏𝟓
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Skor maksimum = 100 
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Lampiran 7  

Media 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus III 

Satuan Pendidikan  : SDN Sekaran 01 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Materi    : Kalimat Utama 

Kelas/Semester   : 4 /2 

Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

membaca pantun. 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.1.  Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. 

C.  INDIKATOR 

7.1.1  Menjawab pertanyaan sesuai isi teks bacaan. 

7.1.2  Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf. 

7.1.3  Menyimpulkan isi bacaan dengan bahasa sendiri. 

D.  TUJUAN PEMBELAJARAN 

1.  Setelah membaca teks bacaan, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai 

isi teks bacaan dengan baik. 

2.  Setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan kalimat utama 

pada tiap paragraf dengan benar. 

3.  Melalui membaca pemahaman teks bacaan, siswa dapat menyimpulkan 

isi bacaan dengan bahasa sendiri dengan baik. 

Karakter yang diharapkan: kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, saling 

menghargai 

E. MATERI AJAR 

1.  Kalimat utama 

2.  Menyimpulkan bacaan. 

F.  MODEL PEMBELAJARAN 

Model SQ4R (Survey, Question, Read, Recite, Review, Reflect) 
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G.  METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Penugasan 

H.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.  Pendahuluan (5 menit) 

a.  Pra kegiatan 

1)  Salam dan doa 

2)  Pengkondisian kelas 

3)  Presensi siswa 

4) Menyiapkan media dan sumber belajar 

b.  Kegiatan awal 

1)  Apersepsi: Guru menayangkan video tentang tanah longsor. 

Guru bertanya “ anak-anak, vidio yang baru saja kalian saksikan, 

bercerita tentang apa ?” “ Apakah kalian sering menggunakan 

barang-barang yang terbuat dari minyak kelapa sawit ?” 

2)  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

3)  Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

2.  Kegiatan Inti (35 menit) 

1) Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4–5 

siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan 

(tinggi, sedang dan rendah). (ekplorasi) 

2) Siswa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. (elaborasi) 

3) Siswa diminta untuk memperhatikan penjelasan guru. (eksplorasi) 

4) Siswa mengamati gambar-gambar pada media dan menebak topik bacan 

yang akan dibahas. (elaborasi) 

5) Siswa diberikan contoh pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan 

topik becaan. (eksplorasi) 
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6) Siswa membuat daftar pertanyaan yang relevan tentang topik bacaan. 

(elaborasi) 

7) Siswa dijelaskan tentang kata-kata sulit yang akan ditemui dalam 

bacaan. (eksplorasi) 

8) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang kata-kata sulit yang akan 

ditemukan dalam bacaan. (elaborasi) 

9) Siswa membaca teks bacaan dalam hati. (elaborasi) 

10) Siswa membaca bacaan dengan menandai bagian-bagian teks yang 

dianggap penting. (elaborasi) 

11) Siswa mencari jawaban atas pertanyaan dan kalimat utama yang 

terdapat pada bacan. (elaborasi) 

12) Siswa menanggapi informasi dari guru dengan pengetahuan yang telah 

diketahui dari bacaan. (elaborasi) 

13) Siswa menjawab pertanyaan yang telah disusun tanpa membuka buku. 

(elaborasi) 

14) Siswa membuat inti sari bacaan. (elaborasi) 

15) Siswa perwakilan kelompok menceritakan kembali isi bacaan. 

(elaborasi) 

16) Siswa mencari kata-kata sulit yang selain yang ditemukan oleh guru. 

(elaborasi) 

17) Siswa menyampaikan kata-kata sulit yang ditemukan. (elaborasi) 

18) Siswa bersama-sama dengan guru membahas arti dari kata-kata sulit 

yang ditemukan siswa dari bacaan. (elaborasi) 
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19) Siswa membaca kembali bahan bacaan dan  meninjau ulang pertanyaan 

dan jawaban secara singkat. (elaborasi) 

20) Siswa menerima reward dari guru. (konfirmasi) 

3. Kegiatan Penutup (30 menit) 

1) Guru bersama siswa merefleksi dan menarik kesimpulan. 

2) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu serta guru 

memberikan tindak lanjut pada siswa. 

3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang belum dipahami. 

4) Guru menutup pembelajaran. 

I. Sumber Data 

1. Silabus dan KTSP kelas VI SD/MI 

2. Sumber belajar 

a.  Standar Isi, Permendiknas No 22 Tahun 2006 

b.  Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia 

Untuk SD dan MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

c.  Kusmayadi, Ismail, dkk. 2009. Belajar Bahasa Indonesia Itu 

Menyenangkan Untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Depdiknas. 

d.  Iskandar dan Sukini. 2009. Bahasa Indonesia Untuk kelas 4 

SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

e.  Shoimin, Aris. 2014. 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam 

Kurikulum 2013. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

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

Keterampilan Berbahasa. Bandung: Penerbit Angkasa 

Bandung. 

g.   Yeti, Mulyati. 2009. Bahasa Indonesia. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 
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Media dan alat peraga 

c. Alat tulis. 

d. LCD. 

J.  Penilaian Hasil Belajar 

1.  Prosedur tes 

 Tes dalam proses  :  diskusi kelompok. 

Tes akhir   :  soal evaluasi. 

2. Jenis tes 

a. Tes unjuk kerja. 

b. Tes tertulis. 

3. Bentuk tes 

a. Soal essay 

b. pilihan ganda 
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Lampiran-lampiran : 

1. Meteri ajar. 

2. Lembar kerja siswa. 

3. Kisi-kisi soal. 

4. Lembar evaluasi. 

5. Kunci jawaban. 

6. Media. 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

STANDAR KOMPETENSI 

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

membaca pantun. 

KOMPETENSI DASAR 

7.1. Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. 

 

Menentukan Kalimat Utama 

Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat 

lain dalam suatu paragraf. Dengan kata lain, kalimat utama adalah kalimat 

yang berisi gagasan utama. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memperjelas, 

menguraikan, atau berupa rincian-rincian tentang kalimat utama. Dengan kata 

lain, kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi gagasan penjelas. Kalimat 

utama bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan akhir 

paragraf, atau di awal sampai akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya 

berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat 

utamanya berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Paragraf yang 

kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf disebut paragraf 

campuran.  

 Ringkasan adalah pemadatan dan penyingkatan informasi hingga tersisa 

butir-butir pokok yang merupakan cerminan ide atau pikiran penulis/ 

pembicara aslinya. Langkah-langkah penyusunan ringkasan: 

1. Membaca teks asli. 

2. Menandai informasi penting bacaan. 

3. Mencatat butir-butir informasi penting dalam bentuk kerangka ide. 

4. Menulis ringkasan. 

5. Membandingkan ringkasan dengan teks asli. 
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Lampiran 2 

Lembar Kerja Siswa 

 

 

 Nama  : 

 No. Absen : 

 Kelas  : 

 

 

Minyak Kelapa Sawit dan Kerusakan Hutan 

 

Produk rumah tangga seperti sabun, sampo, pasta gigi, minyak goreng 

merupakan kebutuhan harian yang tidak bisa kita hindari penggunaannya.  Banyak 

dari produk tersebut mengandung minyak kelapa sawit. 

Minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang diminati karena murah dan 

tinggi produktivitas per hektarnya dibanding dengan produksi minyak nabati 

lainnya seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak bunga rapa, dan 

lain-lain. Produksi minyak kelapa sawit di Indonesia semakin meningkat, yakni 

70% minyak sawit Indonesia diekspor ke luar negeri untuk diolah  menjadi 

produk rumah tangga dan sisanya digunakan untuk keperluan dalam negeri. 

Peningkatan produksi minyak kepala sawit yang tidak bertanggung jawab 

menimbulkan konsekuensi yang berdampak buruk bagi alam, iklim, dan manusia. 

Perluasan perkebunan minyak kelapa sawit merupakan penyebab terbesar 

kerusakan hutan alam dan hutan gambut yang kaya karbon di Indonesia. 

Perkebunan kelapa sawit berkontribusi dalam penggundulan hutan seluas 

300.000 hektar pada periode 2009-2011. Hutan merupakan habitat penting bagi 

harimau Sumatera, orang utan, gajah, dan satwa liar lain yang dilindungi yang 

bertugas untuk menjaga keseimbangan ekosistem. 

Kerusakan hutan tropis di dunia telah menyumbang hingga 20% total emisi 

gas rumah kaca. Hal tersebut menyebabkan perubahan cuaca secara ekstrim dan 

menyebabkan temperatur bumi meningkat. Pada akhirnya, menyebabkan bencana 

Nilai: 
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iklim seperti banjir, kekeringan, kelaparan, pemanasan global, peningkatan 

permukaan air laut, konflik sosial berkepanjangan, juga konflik satwa dan 

manusia yang turut menimbulkan korban jiwa. 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini ! 

1. Carilah kalimat utama masing-masing paragraf ! 

 

Paragraf Kalimat Utama 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

 

2. Buatlah ringkasan dari bacaan dengan menggunakan bahasamu sendiri ! 

Jawaban: 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

3. Buatlah kesimpulan dari bacaan tersebut ! 

Jawaban : 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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Lampiran 3 

KISI-KISI SOAL 

Siklus III 

 

STANDAR KOMPETENSI 

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

membaca pantun. 

KOMPETENSI DASAR 

7.1. Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. 

 

No. Indikator Aspek Jumlah 

Soal 

Nomor 

soal 

Penilaian 

1. 7.1.1  Menjawab 

pertanyaan 

sesuai isi teks 

bacaan. 

 

 

C1 

 

5 

 

Pilihan 

Ganda: 

Poin A (1-

10) 

 

Tertulis 

2. 7.1.2  Menemukan 

kalimat utama 

pada tiap 

paragraf. 

 

 

C4 

 

4 

 

Uraian: 

Poin B 

 

Tertulis 

3. 7.1.3  Menyimpulkan 

isi bacaan 

dengan bahasa 

sendiri. 

 

 

C5 

 

1 

 

Uraian: 

Poin C 

 

Tertulis 
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Lampiran 4 

Soal Evaluasi 

Siklus III 

 

Nama Lengkap : _______________________ 

No. Urut  : _______________________ 

 

Bacalah teks di bawah ini dalam hati dengan cermat ! 

 

Minyak Kelapa Sawit dan Kerusakan Hutan 

 

Produk rumah tangga seperti sabun, sampo, pasta gigi, minyak goreng 

merupakan kebutuhan harian yang tidak bisa kita hindari penggunaannya.  Banyak 

dari produk tersebut mengandung minyak kelapa sawit. 

Minyak kelapa sawit adalah minyak nabati. Minyak kelapa sawit banyak 

diminati karena murah dan tinggi produktivitas per hektarnya. Dibanding dengan 

produksi minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, 

minyak bunga rapa, dan lain-lain yang masih rendah. Produksi minyak kelapa 

sawit di Indonesia semakin meningkat, yakni 70% minyak sawit Indonesia 

diekspor ke luar negeri untuk diolah  menjadi produk rumah tangga dan sisanya 

digunakan untuk keperluan dalam negeri. 

Peningkatan produksi minyak kepala sawit yang tidak bertanggung jawab 

menimbulkan konsekuensi yang berdampak buruk bagi alam, iklim, dan manusia. 

Perluasan perkebunan minyak kelapa sawit merupakan penyebab terbesar 

kerusakan hutan alam dan hutan gambut yang kaya karbon di Indonesia. 

Perkebunan kelapa sawit berkontribusi dalam penggundulan hutan seluas 

300.000 hektar pada periode 2009-2011. Hutan merupakan habitat penting bagi 

harimau Sumatera, orang utan, gajah, dan satwa liar lain yang dilindungi yang 

bertugas untuk menjaga keseimbangan ekosistem. 

Nilai: 
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Kerusakan hutan tropis di dunia telah menyumbang hingga 20% total emisi 

gas rumah kaca. Hal tersebut menyebabkan perubahan cuaca secara ekstrim dan 

menyebabkan temperatur bumi meningkat. Pada akhirnya, menyebabkan bencana 

iklim seperti banjir, kekeringan, kelaparan, pemanasan global, peningkatan 

permukaan air laut, konflik sosial berkepanjangan, juga konflik satwa dan 

manusia yang turut menimbulkan korban jiwa. 

 

A. Pilihlah jawaban yang tepat atas pertanyaan di bawah ini dengan memberi 

tanda silang (X) pada a, b, c, atau d ! 

1. Kalimat utama paragraf  kedua adalah................ 

a. minyak kelapa sawit adalah minyak nabati. 

b. minyak kelapa sawit banyak diminati karena murah dan tinggi 

produktivitas per hektarnya. 

c. produksi minyak kelapa sawit di Indonesia semakin meningkat. 

d. 70% minyak sawit Indonesia diekspor ke luar negeri untuk diolah  

menjadi produk rumah tangga dan sisanya digunakan untuk keperluan 

dalam negeri. 

2. Produk-produk rumah tangga yang mengandung minyak kepala sawit 

adalah........ 

a. sampo, sikat gigi, pasta gigi, roti. 

b. kosmetik, sabun, sampo, minyak goreng. 

c. sabun, sampo, pasta gigi, minyak goreng. 

d. sabun, sampo, pasta gigi, minyak rambut. 

3. Dampak dari produksi minyak kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab 

adalah........................ 

a. kebakaran hutan, merusak pemandangan, meningkatkan produktivitas 

minyak kelapa sawit. 

b. kerusakan  hutan, punahnya satwa yang dilindungi, meningkatkan emisi 

gas rumah kaca. 

c. Memperluas perkebunan kelapa sawit, mensejahterakan masyarakat. 

d. Iklim tidak menentu, memperluas perusahaan minyak kelapa sawit. 
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4. Contoh dari minyak nabati antara lain.................................... 

a. minyak kelapa sawit, minyak bunga rapa, minyak babi. 

b. minyak bunga rapa, minyak ikan, minyak ayam. 

c. Minyak biji matahari, minyak tanah, minyak jarak. 

d. minyak zaitun, minyak kedelai, minyak bunga matahari. 

5. Perkebunan kelapa sawit dapat menyebabkan satwa-satwa liar punah, 

karena....... 

a. perkebunan kelapa sawit berkontribusi dalam penggundulan hutan yang 

merupakan habitat bagi satwa-satwa liar. 

b. perkebunan kelapa sawit berkontribusi dalam kebakaran hutan. 

c. perkebunan kelapa sawit berkontribusi dalam meningkatkan emisi gas 

rumah kaca. 

d. perkebunan kelapa sawit menyebabkan cuaca menjadi ekstrim. 

6. Sebanyak ................. sisa produksi minyak kepala sawit yang digunakan 

untuk keperluan dalam negeri. 

a. 70%   c.   50% 

b. 35%   d.   30% 

7. Manfaat minyak nabati adalah....................... 

a. untuk bahan bakar mesin. 

b. untuk diolah menjadi produk rumah tangga. 

c. untuk bahan membuat bangunan. 

d. untuk dijadikan sebagai pelumas mesin. 

8. Peningkatan produksi minyak kepala sawit yang tidak bertanggung jawab 

menimbulkan konsekuensi yang berdampak buruk bagi ................................ 

a. satwa liar. 

b. udara, tanah, dan air. 

c. alam, iklim, dan manusia. 

d. musim panas dan musim penghujan. 

9. Minyak kelapa sawit banyak diminati karena............ 

a. berkualitas dan mahal. 

b. murah dan tingkat produktivitas per hektarnya tinggi. 
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c. terjamin dan mutunya bagus. 

d. bersih dan murah. 

10. Contoh bencana iklim yang disebabkan karena kerusakan hutan 

adalah................... 

a. banjir, kekeringan, kelaparan, pemanasan global. 

b. konflik sosial, banjir, pemanasan global. 

c. peningkatan permukaan air laut, konflik sosial berkepanjangan, dan 

konflik satwa. 

d. kebakaran hutan, banjir, satwa punah. 

 

B. Isilah dengan jawaban yang tepat ! 

Lima Korban Belum Ditemukan 

Proses evakuasi lima warga yang tertimbun longsor di ladang jagung 

Dukuh Luwung Plompong Desa Plompong Kecamatan Sirampong Brebes 

dibayangi bencana susulan. Tim Search and Rescue (SAR) Brebes mencatat 

setidaknya sepuluh kali longsoran sepanjang Rabu (5/2) malam. Berdasarkan 

pantauan tim SAR, terdapat rongga di titik longsor yang berpotensi longsor 

susulan saat hujan turun.  

Menurut Dandim 0713 Brebes Letkol Arm Abu Hanifah Nur, tim SAR, 

TNI, polisi, PMI dan warga bahu-membahu mengevakuasi para korban. Lima 

korban yang masih tertimbun adalah warga Luwung Plompong, yakni Rakun 

(50), Sutar (50), Kasrap (60), Sumi ( 65) dan Taryo (55). 

Sumber Suara Merdeka, 8 Februari 2013 
 

1. Bencana tanah  longsor di Desa Plompong Kecamatan Sirampong Brebes 

terjadi pada tanggal ..................................... 

2. Kalimat utama paragraf  pertama adalah  ....................................................     

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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3. Kalimat utama paragraf  kedua adalah ........................................................ 

..... ......  ........................................................................................................ 

4. Ringkasan  dari bacaan di atas adalah ............................................ 

........................ ..................................................................................... 

.............. ................................................................................................ 

5. Simpulan dari bacaan di atas adalah  ............................................ ..... 

..................... ..................................................................................... .. 

................ ................................................................................................ 
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Lampiran 5 

Kunci Jawaban 

 

A. Poin A (Pilihan ganda) (Skor 1) 

1. A 

2. C 

3. B 

4. D 

5. A 

6. D 

7. B 

8. C 

9. B 

10. A 

 

B. Uraian ! 

1. Bencana tanah  longsor di Desa Plompong Kecamatan Sirampong 

Brebes terjadi pada tanggal 5 Februari 2013. (skor 1) 

2. Menentukan kalimat utama ! (Skor  2) 

 

 

 

 

 

 

Paragraf Kalimat Utama 

2. Proses evakuasi lima warga yang tertimbun longsor di ladang 

jagung Dukuh Luwung Plompong Desa Plompong Kecamatan 

Sirampong Brebes dibayangi bencana susulan. 

3. Lima korban yang masih tertimbun adalah warga Luwung 

Plompong, yakni Rakun (50), Sutar (50), Kasrap (60), Sumi ( 65) 

dan Taryo (55). 
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4. Ringkasan Cerita ! (Skor 3) 

 

 

 

 

 

 

5. Simpulan bacaan ! (skor 2) 

Jadi, lima korban yang masih tertimbun adalah Rakun (50), Sutar (50), 

Kasrap (60), Sumi ( 65) dan Taryo (55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Penilaian 

A = 10   

B = 10 + 

 20 

Nilai = 
𝟐𝟎

𝟐𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Skor maksimum = 100 

 

Proses evakuasi lima warga yang tertimbun longsor di ladang 

jagung Dukuh Luwung Plompong Desa Plompong Kecamatan 

Sirampong Brebes dibayangi bencana susulan. Lima korban yang 

masih tertimbun adalah warga Luwung Plompong, yakni Rakun (50), 

Sutar (50), Kasrap (60), Sumi ( 65) dan Taryo (55). 
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Lampiran 7  

Media 
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LAMPIRAN IV 

HASIL PENELITIAN 
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Lembar Observasi Penerapan SQ4R Berbantuan Media Audio Visual dalam 

Proses Pembelajaran Membaca Pemahaman 

Siklus: I 

 

Nama SD  : SD Negeri Sekaran 01 

Nama guru  : Fitria  

Kelas/semester : IV/II 

Hari/ tanggal  : Kamis, 26 Februari 2015 

Petunjuk  : 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan ! 

a) Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri tanda check (√) pada 

tingkat kemampuan 0. 

b) Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

c) Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

d) Jika deskriptor nampak 3, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 3. 

e) Jika deskriptor nampak 4, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 4. 

(Rusman, 2011: 98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskripor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

0 1 2 3 4 

1.  Melaksanakan pra 

pembelajaran 

5. Salam 

6. Berdoa 

7. Pengkondisian kelas 

8. Presensi 

 √  

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

4 

2. Membuka 

pembelajaran 

5. Melakukan apresepsi  

6. Bertanya kepada 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 3 
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  siswa tentang materi 

yang telah lalu. 

7. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan 

suara yang jelas. 

8. Memberikan 

motivasi. 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

3. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

survey 

 

5. Menjelaskan materi 

dengan media audio-

visual. 

6. Memberikan contoh 

tentang materi dengan 

menggunakan media 

audio-visual.  

7. Membimbing siswa 

untuk memperhatikan 

media audio-visual. 

8. Membimbing siswa 

menebak topik baca-

an. 

  √ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

  4 

4. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

question 

  

5. Membimbing siswa 

untuk menyusun pert-

anyaan mengunakan 

kalimat tanya yang 

baik dan benar. 

6. Membimbing siswa 

untuk menyusun per-

tanyaan sesuai dengan 

topik bacaan. 

7. Memberikan contoh 

pertanyaan yang 

relevan dengan baca-

an. 

8. Memberikan waktu 

kepada siswa untuk 

menyusun pertanyaan. 

  √ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

  4 

5. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

read 

  

5. Membimbing siswa 

untuk membaca 

dengan posisi dan 

sikap yang benar. 

6. Membimbing siswa 

untuk membaca tanpa 

bersuara. 

7. Membimbing siswa 

untuk mencari jawab-

an atas pertanyaan 

  √ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 4 



 
 

266 
 

yang telah disusun. 

8. Membimbing siswa 

menentukan kalimat 

utama. 

 

√ 

6. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

reflect 

  

5. Memberikan informa-

si terkait dengan 

bacaan. 

6. Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk aktif 

berpendapat. 

7. Memberikan kes-

empatan kepada siswa 

untuk menyampaikan 

hasil pekerjaannya 

pada LKS. 

8. Memberikan umpan 

balik terkait dengan  

hasil pekerjaan siswa 

pada LKS. 

  √ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 4 

7. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

recite 

  

5. Meminta siswa untuk 

menjawab pertanyaan 

tanpa membuka buku. 

6. Membimbing siswa 

untuk membuat inti 

sari/ringkasan bacaan 

secara berkelompok. 

7. Meminta siswa untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok di depan 

kelas. 

8. Memberikan 

tanggapan terhadap 

hasil diskusi 

kolompok siswa.  

  √   1 

8. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

review 

 

5. Membimbing siswa 

untuk membaca kem-

bali bacaan. 

6. Membimbing siswa 

untuk menemukan 

kata-kata sulit. 

7. Meminta siswa me-

nyampaikan kata-kata 

sulit yang ditemukan. 

8. Membahas arti kata-

     0 
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kata sulit yang 

ditemukan. 

9. Menutup 

pembelajaran 

5. Menyimpulkan pem-

belajaran. 

6. Melakukan refleksi. 

7. Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

8. Menutup pembelajar-

an. 

  √ 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

  4 

 

Jumlah Skor = 29  Kategori = Sangat baik 

 

 

 

Semarang, 26 Februari 2015 

       Observer 
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Lembar Observasi Penerapan SQ4R Berbantuan Media Audio Visual dalam 

Proses Pembelajaran Membaca Pemahaman 

Siklus: I 

 

Nama SD  : SD Negeri Sekaran 01 

Nama guru  : Fitria  

Kelas/semester : IV/II 

Hari/ tanggal  : Sabtu, 28 Februari 2015 

Petunjuk  : 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan ! 

a) Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri tanda check (√) pada 

tingkat kemampuan 0. 

b) Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

c) Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

d) Jika deskriptor nampak 3, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 3. 

e) Jika deskriptor nampak 4, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 4. 

f) (Rusman, 2011: 98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskripor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

0 1 2 3 4 

1.  Melaksanakan pra 

pembelajaran 

1. Salam 

2. Berdoa 

3. Pengkondisian kelas 

4. Presensi 

 √  

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

4 

2. Membuka 

pembelajaran 

1. Melakukan apresepsi  

2. Bertanya kepada 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 4 
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  siswa tentang materi 

yang telah lalu. 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan 

suara yang jelas. 

4. Memberikan 

motivasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

3. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

survey 

 

1. Menjelaskan materi 

dengan media audio-

visual. 

2. Memberikan contoh 

tentang materi dengan 

menggunakan media 

audio-visual.  

3. Membimbing siswa 

untuk memperhatikan 

media audio-visual. 

4. Membimbing siswa 

menebak topik baca-

an. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 4 

4. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

question 

  

1. Membimbing siswa 

untuk menyusun pert-

anyaan mengunakan 

kalimat tanya yang 

baik dan benar. 

2. Membimbing siswa 

untuk menyusun per-

tanyaan sesuai dengan 

topik bacaan. 

3. Memberikan contoh 

pertanyaan yang 

relevan dengan baca-

an. 

4. Memberikan waktu 

kepada siswa untuk 

menyusun pertanyaan. 

  √ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

  4 

5. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

read 

  

1. Membimbing siswa 

untuk membaca 

dengan posisi dan 

sikap yang benar. 

2. Membimbing siswa 

untuk membaca tanpa 

bersuara. 

3. Membimbing siswa 

untuk mencari jawab-

an atas pertanyaan 

   

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 4 
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yang telah disusun. 

4. Membimbing siswa 

menentukan kalimat 

utama. 

 

√ 

6. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

reflect 

  

1. Memberikan informa-

si terkait dengan 

bacaan. 

2. Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk aktif 

berpendapat. 

3. Memberikan kes-

empatan kepada siswa 

untuk menyampaikan 

hasil pekerjaannya 

pada LKS. 

4. Memberikan umpan 

balik terkait dengan  

hasil pekerjaan siswa 

pada LKS. 

  √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 4 

7. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

recite 

  

1. Meminta siswa untuk 

menjawab pertanyaan 

tanpa membuka buku. 

2. Membimbing siswa 

untuk membuat inti 

sari/ringkasan bacaan 

secara berkelompok. 

3. Meminta siswa untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok di depan 

kelas. 

4. Memberikan 

tanggapan terhadap 

hasil diskusi 

kolompok siswa.  

   

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

  3 

8. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

review 

 

1. Membimbing siswa 

untuk membaca kem-

bali bacaan. 

2. Membimbing siswa 

untuk menemukan 

kata-kata sulit. 

3. Meminta siswa me-

nyampaikan kata-kata 

sulit yang ditemukan. 

4. Membahas arti kata-

   √ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 4 
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kata sulit yang 

ditemukan. 

9. Menutup 

pembelajaran 

1. Menyimpulkan pem-

belajaran. 

2. Melakukan refleksi. 

3. Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

4. Menutup pembelajar-

an. 

  √ 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

  4 

 

Jumlah Skor = 35  Kategori = Sangat baik 

 

 

 

Semarang, 28 Februari 2015 

       Observer 
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Lembar Observasi Penerapan SQ4R Berbantuan Media Audio Visual dalam 

Proses Pembelajaran Membaca Pemahaman 

Siklus: I 

 

Nama SD  : SD Negeri Sekaran 01 

Nama guru  : Fitria  

Kelas/semester : IV/II 

Hari/ tanggal  : Rabu, 4 Maret 2015 

Petunjuk  : 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan ! 

a) Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri tanda check (√) pada 

tingkat kemampuan 0. 

b) Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 1. 

c) Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 2. 

d) Jika deskriptor nampak 3, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 3. 

e) Jika deskriptor nampak 4, maka beri tanda check (√) pada tingkat 

kemampuan 4. 

(Rusman, 2011: 98) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskripor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

0 1 2 3 4 

1.  Melaksanakan pra 

pembelajaran 

1. Salam 

2. Berdoa 

3. Pengkondisian kelas 

4. Presensi 

 √  

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

4 

2. Membuka 

pembelajaran 

1. Melakukan apresepsi  

2. Bertanya kepada 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 4 
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  siswa tentang materi 

yang telah lalu. 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan 

suara yang jelas. 

4. Memberikan 

motivasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

3. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

survey 

 

1. Menjelaskan materi 

dengan media audio-

visual. 

2. Memberikan contoh 

tentang materi dengan 

menggunakan media 

audio-visual.  

3. Membimbing siswa 

untuk memperhatikan 

media audio-visual. 

4. Membimbing siswa 

menebak topik baca-

an. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 4 

4. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

question 

  

1. Membimbing siswa 

untuk menyusun pert-

anyaan mengunakan 

kalimat tanya yang 

baik dan benar. 

2. Membimbing siswa 

untuk menyusun per-

tanyaan sesuai dengan 

topik bacaan. 

3. Memberikan contoh 

pertanyaan yang 

relevan dengan baca-

an. 

4. Memberikan waktu 

kepada siswa untuk 

menyusun pertanyaan. 

  √ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

  4 

5. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

read 

  

1. Membimbing siswa 

untuk membaca 

dengan posisi dan 

sikap yang benar. 

2. Membimbing siswa 

untuk membaca tanpa 

bersuara. 

3. Membimbing siswa 

untuk mencari jawab-

an atas pertanyaan 

   

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 4 
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yang telah disusun. 

4. Membimbing siswa 

menentukan kalimat 

utama. 

 

√ 

6. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

reflect 

  

1. Memberikan informa-

si terkait dengan 

bacaan. 

2. Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk aktif 

berpendapat. 

3. Memberikan kes-

empatan kepada siswa 

untuk menyampaikan 

hasil pekerjaannya 

pada LKS. 

4. Memberikan umpan 

balik terkait dengan  

hasil pekerjaan siswa 

pada LKS. 

  √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 4 

7. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

recite 

  

1. Meminta siswa untuk 

menjawab pertanyaan 

tanpa membuka buku. 

2. Membimbing siswa 

untuk membuat inti 

sari/ringkasan bacaan 

secara berkelompok. 

3. Meminta siswa untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok di depan 

kelas. 

4. Memberikan 

tanggapan terhadap 

hasil diskusi 

kolompok siswa.  

  √ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

  4 

8. Membimbing siswa 

dalam kegiatan 

review 

 

1. Membimbing siswa 

untuk membaca kem-

bali bacaan. 

2. Membimbing siswa 

untuk menemukan 

kata-kata sulit. 

3. Meminta siswa me-

nyampaikan kata-kata 

sulit yang ditemukan. 

4. Membahas arti kata-

   √ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 4 
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kata sulit yang 

ditemukan. 

9. Menutup 

pembelajaran 

1. Menyimpulkan pem-

belajaran. 

2. Melakukan refleksi. 

3. Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

4. Menutup pembelajar-

an. 

   √ 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 4 

 

Jumlah Skor = 36  Kategori = Sangat baik 

 

 

       Semarang, 4 Maret 2015 

       Observer 
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Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Siklus I 

 

No. Nama Siswa Indikator Jumlah 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Anggit Dwi Winarno 3 3 3 2 2 2 3 18 B 

2. Danan Jaya Ridho 3 2 3 3 2 3 3 19 B 

3. Indrawan Surya A 3 3 3 3 2 4 4 22 A 

4. Andika Rafael P. 3 4 3 4 2 4 4 24 A 

5. Alina Maulidza M. 4 4 3 4 2 4 3 24 A 

6. Athala Zaky 

Mahasin 
3 4 3 4 2 3 3 22 A 

7. Bikhnadza Syabrina 4 4 3 4 2 3 3 23 A 

8. Cahya Aulia 

Azzahra 
4 3 3 2 2 2 3 19 B 

9. Devi Oktavia 4 4 3 2 2 2 3 20 B 

10. Dinda Febyola 3 3 3 3 2 2 3 19 B 

11. Dinnar Satria 

Wibowo 
3 2 3 2 2 2 3 17 B 

12. Damar Auliadi W. 3 2 3 2 2 2 3 17 B 

13. Fajar Satryo 

Apriyanto 
3 3 3 2 2 3 3 19 B 

14. Farhan Bahrarna K 3 3 3 2 2 2 3 18 B 

15. Giska Putri Meilani 4 4 3 2 2 3 3 21 B 

16. Ifani Hanisa Rahman 4 3 3 3 2 4 3 22 A 

17. Ilham Maulana Syah 

S. 
4 4 4 4 2 4 3 25 A 

18. Lintang Dzihan 

Abiyu P. 
4 4 3 4 3 4 3 25 A 

19. Maharatri Paramethi 4 4 3 4 3 4 3 25 A 

20. Muhammad Iqbal M 2 2 2 2 2 2 2 14 C 

21. Muhammad Rifqi A 3 3 3 3 2 3 3 20 B 

22. Muhammad 

HilmiFaras 
4 4 3 4 3 4 4 26 A 

23. Mukti Ningrum 4 3 3 2 2 3 3 20 B 

24. Nabila Nuraini 3 3 3 2 2 2 3 18 B 

25. Najwa Hamada 

Choirunisa 
3 4 3 3 2 2 3 20 B 

26. Niko IlhamAryanto 3 2 3 2 2 2 3 17 B 
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27. Nur Aini 2 2 2 2 2 2 2 14 C 

28. Rigel Naufal 4 3 3 4 2 3 3 22 A 

29. Rizki Nur Hidayah H 3 2 3 2 2 2 3 14 C 

30. Sabrina 

ArintaAnindya 
4 3 3 4 2 3 3 22 A 

31. Syria HellinaPutri P. 4 3 3 4 2 2 3 21 B 

32. Zabrina Hirlita Sari 4 3 3 4 2 2 3 21 B 

33. Zahra Edelweishyam 4 3 4 4 3 3 3 21 B 

34. Zain Darin Zalfa 4 4 4 4 3 4 3 26 A 

35. MahdiaNaura 4 4 4 4 3 4 4 27 A 

36. Chelsea SAlsabila 

I.P 
3 2 3 2 2 2 3 17 B 

37. Additio Narayan 3 2 3 2 2 2 3 17 B 

38. Zeva Carolina Putri 3 2 3 2 2 2 3 17 B 

39. Maulana Satria A. 3 2 3 3 2 3 3 19 B 

Jumlah Total  133 119 119 115 84 109 119   792 

Rata-Rata  3,4 3,1 3,1 2,9 2,2 2,8 3,1 20,3 

Presenase 

Keberhasilan 

72,5% 

Kategori  Baik 
 

 

 

Semarang, 26 Februari 2015 

       Observer 

 

 

 

       Agustin Anggriani 

       NIM. 14014111367 
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Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Siklus II 

 

No. Nama Siswa Indikator Jumlah 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Anggit Dwi 

Winarno 
3 3 4 2 3 3 3 21 B 

2. Danan Jaya Ridho 3 2 3 3 3 3 3 20 B 

3. Indrawan Surya A 3 3 3 3 3 4 3 22 A 

4. Andika Rafael P. 3 4 4 4 4 4 4 27 A 

5. Alina Maulidza M. 4 4 4 4 4 4 3 27 A 

6. Athala Zaky 

Mahasin 
3 4 3 4 3 3 3 23 A 

7. Bikhnadza Syabrina 4 4 3 4 4 3 3 25 A 

8. Cahya Aulia 

Azzahra 
4 3 4 2 4 2 3 22 A 

9. Devi Oktavia 4 2 2 2 2 2 1 15 B 

10. Dinda Febyola 3 3 4 3 4 2 3 21 B 

11. Dinnar Satria 

Wibowo 
3 2 3 2 4 2 3 19 B 

12. Damar Auliadi W. 3 2 4 2 3 2 3 19 B 

13. Fajar Satryo 

Apriyanto 
3 3 3 2 3 3 3 20 B 

14. Farhan Bahrarna K 3 3 4 2 4 2 3 21 B 

15. Giska Putri Meilani 4 4 3 2 4 3 3 23 A 

16. Ifani Hanisa 

Rahman 
4 3 3 3 2 4 3 22 A 

17. Ilham Maulana 

Syah S. 
4 4 4 4 4 4 3 27 A 

18. Lintang Dzihan 

Abiyu P. 
4 4 4 4 4 4 3 27 A 

19. Maharatri Paramethi 4 4 4 4 3 4 3 26 A 

20. Muhammad Iqbal M 2 2 3 3 4 2 3 19 B 

21. Muhammad Rifqi A 4 4 4 3 4 4 3 26 A 

22. Muhammad 

HilmiFaras 
4 4 4 4 3 4 4 27 A 

23. Mukti Ningrum 4 3 3 2 3 3 3 21 B 

24. Nabila Nuraini 3 3 3 2 4 2 3 20 B 

25. Najwa Hamada 

Choirunisa 
3 4 3 3 4 2 3 22 A 



 
 

279 
 

26. Niko Ilham Aryanto 3 3 4 2 4 2 3 21 B 

27. Nur Aini 3 3 3 2 3 3 2 19 B 

28. Rigel Naufal 4 3 4 4 4 3 3 24 A 

29. Rizki Nur Hidayah 

H 
3 3 3 2 3 2 3 19 B 

30. Sabrina 

ArintaAnindya 
4 3 4 4 2 3 3 22 A 

31. Syria HellinaPutri 

P. 
4 3 4 4 4 2 3 22 A 

32. Zabrina Hirlita Sari 4 3 4 4 3 2 3 22 A 

33. Zahra 

Edelweishyam 
4 3 4 4 4 3 3 22 A 

34. Zain Darin Zalfa 4 4 4 4 4 4 3 27 A 

35. Mahdia Naura 4 4 4 4 4 4 4 28 A 

36. Chelsea SAlsabila 

I.P 
4 2 2 2 2 2 1 15 B 

37. Additio Narayan 3 2 4 2 4 2 3 20 B 

38. Zeva Carolina Putri 3 2 3 2 3 2 3 18 B 

39. Maulana Satria A. 3 2 4 3 4 3 3 22 A 

Jumlah Total  136 121 137 116 135 112 115 863 

Rata-Rata  3,5 3,1 3,5 2,9 3,5 2,9 2,9 22,13 

Presenase 

Keberhasilan 

79,04% 

Kategori  Sangat Baik 
 

 

Semarang, 28 Februari 2015 

       Observer 

 

 

       Agustin Anggriani 

       NIM. 14014111367 

 

 

 

  



 
 

280 
 

Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Siklus III 

 

No. Nama Siswa Indikator Jumlah 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Anggit Dwi 

Winarno 
4 4 3 3 3 3 3 

23 
A 

2. Danan Jaya Ridho 4 2 3 3 4 4 3 23 A 

3. Indrawan Surya A 3 2 3 3 2 4 3 20 B 

4. Andika Rafael P. 3 4 4 4 4 4 4 27 A 

5. Alina Maulidza M. 4 4 4 4 4 3 3 26 A 

6. Athala Zaky 

Mahasin 
3 4 3 4 4 3 3 

24 
A 

7. Bikhnadza 

Syabrina 
4 4 3 4 4 4 3 

26 
A 

8. Cahya Aulia 

Azzahra 
4 3 4 2 4 3 3 

23 
A 

9. Devi Oktavia 4 3 2 2 4 2 3 20 B 

10. Dinda Febyola 4 4 4 3 3 2 3 23 A 

11. Dinnar Satria 

Wibowo 
3 2 4 3 4 2 3 

21 
A 

12. Damar Auliadi W. 3 4 4 2 3 3 3 22 A 

13. Fajar Satryo 

Apriyanto 
3 3 4 4 2 3 3 

22 
A 

14. Farhan Bahrarna K 3 4 4 2 4 3 3 23 A 

15. Giska Putri Meilani 4 4 4 2 4 2 3 23 A 

16. Ifani Hanisa 

Rahman 
4 4 4 4 3 3 4 

26 
A 

17. Ilham Maulana 

Syah S. 
4 4 4 4 4 4 3 

27 
A 

18. Lintang Dzihan 

Abiyu P. 
4 4 4 4 4 3 3 

26 
A 

19. Maharatri 

Paramethi 
4 4 4 4 3 4 3 

26 
A 

20. Muhammad Iqbal 

M 
4 3 3 3 4 2 3 

22 
A 

21. Muhammad Rifqi 

A 
4 4 4 4 4 4 3 

27 
A 

22. Muhammad 

HilmiFaras 
4 4 4 4 3 4 3 

26 
A 

23. Mukti Ningrum 4 4 4 4 4 3 3 26 A 
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24. Nabila Nuraini 4 4 4 1 4 2 3 22 A 

25. Najwa Hamada 

Choirunisa 
4 4 4 2 4 3 3 

24 
A 

26. Niko IlhamAryanto 4 3 4 4 4 3 3 25 A 

27. Nur Aini 4 3 3 2 4 3 2 21 A 

28. Rigel Naufal 4 2 4 4 4 3 3 24 A 

29. Rizki Nur Hidayah 

H 
4 3 3 2 4 2 3 

21 
A 

30. Sabrina Arinta 

Anindya 
4 2 3 4 3 2 3 

21 
A 

31. Syria Hellina Putri 

P. 
4 4 4 4 4 4 3 

27 
A 

32. Zabrina Hirlita Sari 4 4 4 4 4 4 3 27 A 

33. Zahra 

Edelweishyam 
4 4 4 4 4 3 3 

26 
A 

34. Zain Darin Zalfa 4 4 4 4 4 4 3 27 A 

35. MahdiaNaura 4 4 4 4 4 4 3 27 A 

36. Chelsea SAlsabila 

I.P 
4 3 4 2 3 2 3 

21 
A 

37. Additio Narayan 3 2 4 2 4 3 3 21 A 

38. Zeva Carolina Putri 4 4 4 2 4 2 3 23 A 

39. Maulana Satria A. 4 4 4 4 3 3 3 25 A 

Jumlah Total  148 136 145 125 143 119 118 934 

Rata-Rata  3,8 3,5 3,7 3,2 3,7 3,1 3,1 23,95 

Presenase 

Keberhasilan 

85,54% 

Kategori 

Keberhasilan 

Sangat Tinggi 

 

 

Semarang, 4 Maret 2015 

       Observer 

 

 

       Agustin Anggriani 

       NIM. 14014111367 
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Data Hasil Pengamatan Keterampilan Membaca Pmahaman 

Siklus I 

No. Nama Siswa Indikator Jumlah 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 

1. Anggit Dwi Winarno 3 2 2 1 1 9 C 

2. Danan Jaya Ridho 3 2 1 1 2 9 C 

3. Indrawan Surya A 3 2 2 1 3 11 B 

4. Andika Rafael P. 4 2 3 2 3 14 B 

5. Alina Maulidza M. 4 2 2 2 3 13 B 

6. Athala Zaky Mahasin 4 2 1 2 2 11 B 

7. Bikhnadza Syabrina 4 2 2 2 3 13 B 

8. Cahya Aulia Azzahra 4 2 1 2 2 11 B 

9. Devi Oktavia 4 2 1 2 2 11 B 

10. Dinda Febyola 4 2 2 2 2 12 B 

11. Dinnar Satria Wibowo 4 2 1 2 2 11 B 

12. Damar Auliadi W. 4 2 1 2 2 11 B 

13. Fajar Satryo Apriyanto 3 2 2 2 2 11 B 

14. Farhan Bahrarna K 4 2 1 2 2 11 B 

15. Giska Putri Meilani 4 2 2 2 3 13 B 

16. Ifani Hanisa Rahman 4 2 3 2 3 14 B 

17. Ilham Maulana Syah S. 4 2 3 2 3 14 B 

18. Lintang Dzihan Abiyu P. 4 2 3 2 3 14 B 

19. Maharatri Paramethi 4 2 3 2 3 14 B 

20. Muhammad Iqbal M 4 2 2 2 2 12 B 

21. Muhammad Rifqi A 4 2 1 2 3 12 B 

22. Muhammad HilmiFaras 4 2 3 2 3 14 B 

23. Mukti Ningrum 4 2 1 2 2 11 B 

24. Nabila Nuraini 3 2 1 2 2 10 C 

25. Najwa Hamada Choirunisa 4 2 3 2 2 13 B 

26. Niko IlhamAryanto 4 2 1 2 2 11 B 

27. Nur Aini 3 2 1 2 2 10 C 

28. Rigel Naufal 3 2 3 2 3 13 B 

29. Rizki Nur Hidayah H 4 2 2 2 2 12 B 

30. Sabrina Arinta Anindya 4 2 2 2 2 12 B 

31. Syria HellinaPutri P. 4 2 2 2 2 12 B 

32. ZabrinaHirlita Sari 4 2 1 2 2 11 B 

33. Zahra Edelweishyam 4 2 2 2 3 13 B 
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34. Zain Darin Zalfa 4 2 3 2 3 14 B 

35. MahdiaNaura 4 2 4 2 3 15 B 

36. Chelsea SAlsabila I.P 4 2 2 2 2 12 B 

37. Additio Narayan 4 2 1 2 2 11 B 

38. Zeva Carolina Putri 4 2 1 2 2 11 B 

39. Maulana Satria A. 4 2 1 2 2 11 B 

Jumlah Total  Skor 149 78 73 75 92 467 

Rata-rata Skor 3,8 2 1,9 1,9 2,4 11,97 

Presenase Keberhasilan 59,85% 

Kategori Baik 

 

 

Semarang, 26 Februari 2015 

       Observer 

 

 

 

       Sumayyah 

       NIM. 14014111507 
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Data Hasil Pengamatan Keterampilan Membaca Pmahaman 

Siklus II 

No. Nama Siswa Indikator Jumlah 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 

1. Anggit Dwi Winarno 4 3 3 3 1 14 B 

2. Danan Jaya Ridho 4 3 2 3 2 14 B 

3. Indrawan Surya A 4 3 2 3 2 14 B 

4. Andika Rafael P. 4 3 4 3 4 18 A 

5. Alina Maulidza M. 4 3 4 3 3 17 A 

6. Athala Zaky Mahasin 4 3 3 3 2 15 A 

7. Bikhnadza Syabrina 4 3 4 3 3 17 A 

8. Cahya Aulia Azzahra 4 3 3 3 2 15 A 

9. Devi Oktavia 4 2 2 2 2 12 B 

10. Dinda Febyola 4 3 3 3 2 15 A 

11. Dinnar Satria Wibowo 4 3 3 3 2 15 A 

12. Damar Auliadi W. 4 3 2 3 2 14 B 

13. Fajar Satryo Apriyanto 4 3 2 2 2 13 B 

14. Farhan Bahrarna K 4 3 4 3 2 16 A 

15. Giska Putri Meilani 4 3 4 3 3 17 A 

16. Ifani Hanisa Rahman 4 4 4 3 4 19 A 

17. Ilham Maulana Syah S. 4 4 4 3 4 19 A 

18. Lintang Dzihan Abiyu P. 4 4 4 3 3 18 A 

19. Maharatri Paramethi 4 4 4 3 3 18 A 

20. Muhammad Iqbal M 4 3 3 3 0 13 B 

21. Muhammad Rifqi A 4 3 4 3 4 18 A 

22. Muhammad HilmiFaras 4 4 4 3 4 19 A 

23. Mukti Ningrum 4 3 3 3 2 15 A 

24. Nabila Nuraini 4 3 2 3 2 14 B 

25. Najwa Hamada 

Choirunisa 
4 3 2 3 2 

14 
B 

26. Niko IlhamAryanto 4 3 3 3 3 16 A 

27. Nur Aini 4 3 2 3 2 14 B 

28. Rigel Naufal 4 3 4 3 3 17 A 

29. Rizki Nur Hidayah H 4 3 3 3 2 15 A 

30. Sabrina Arinta Anindya 4 3 3 3 2 15 A 

31. Syria HellinaPutri P. 4 3 3 3 2 15 A 

32. Zabrina Hirlita Sari 4 3 4 3 2 16 A 

33. Zahra Edelweishyam 4 4 4 3 3 18 A 



 
 

285 
 

34. Zain Darin Zalfa 4 4 4 3 4 19 A 

35. MahdiaNaura 4 4 4 3 4 19 A 

36. Chelsea SAlsabila I.P 4 2 2 2 2 12 B 

37. Additio Narayan 4 3 3 3 2 15 A 

38. Zeva Carolina Putri 4 3 2 3 2 14 B 

39. Maulana Satria A. 4 3 4 3 4 18 A 

Jumlah Total  Skor 156 123 124 114 99 616 

Rata-rata Skor 4 3,2 3,2 2,9 2,5 15,8 

Presenase Keberhasilan 79% 

Kategori Sangat Baik 

 

 

Semarang, 28 Februari 2015 

       Observer 

 

 

 

       Sumayyah 

       NIM. 14014111507 
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Data Hasil Pengamatan Keterampilan Membaca Pmahaman 

Siklus III 

No. Nama Siswa Indikator Jumlah 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 5 

1. Anggit Dwi Winarno 4 4 3 4 3 18 A 

2. Danan Jaya Ridho 4 4 3 4 2 17 A 

3. Indrawan Surya A 4 4 2 3 2 15 A 

4. Andika Rafael P. 4 4 3 4 4 19 A 

5. Alina Maulidza M. 4 4 4 4 3 19 A 

6. Athala Zaky Mahasin 4 4 2 4 2 16 A 

7. Bikhnadza Syabrina 4 4 4 4 3 19 A 

8. Cahya Aulia Azzahra 4 4 3 4 2 17 A 

9. Devi Oktavia 4 4 3 3 2 16 A 

10. Dinda Febyola 4 4 4 3 2 17 A 

11. Dinnar Satria Wibowo 4 4 3 3 2 16 A 

12. Damar Auliadi W. 4 4 3 3 2 16 A 

13. Fajar Satryo Apriyanto 4 4 3 2 4 17 A 

14. Farhan Bahrarna K 4 4 4 4 2 18 A 

15. Giska Putri Meilani 4 4 4 4 3 19 A 

16. Ifani Hanisa Rahman 4 4 3 3 4 18 A 

17. Ilham Maulana Syah S. 4 4 3 4 4 19 A 

18. Lintang Dzihan Abiyu P. 4 4 3 4 3 18 A 

19. Maharatri Paramethi 4 4 3 4 3 18 A 

20. Muhammad Iqbal M 4 4 3 3 2 14 B 

21. Muhammad Rifqi A 4 4 3 4 4 19 A 

22. Muhammad HilmiFaras 4 4 4 4 4 20 A 

23. Mukti Ningrum 4 4 4 4 2 18 A 

24. Nabila Nuraini 4 4 3 4 2 17 A 

25. Najwa Hamada 

Choirunisa 
4 4 2 4 2 

16 
A 

26. Niko IlhamAryanto 4 4 3 4 4 19 A 

27. Nur Aini 4 4 3 3 2 16 A 

28. Rigel Naufal 4 4 4 4 4 20 A 

29. Rizki Nur Hidayah H 4 4 3 4 2 17 A 

30. Sabrina Arinta Anindya 4 4 3 3 2 16 A 

31. Syria HellinaPutri P. 4 4 3 3 2 16 A 

32. Zabrina Hirlita Sari 4 4 4 4 4 20 A 

33. Zahra Edelweishyam 4 4 4 4 3 19 A 



 
 

287 
 

34. Zain Darin Zalfa 4 4 4 4 4 20 A 

35. MahdiaNaura 4 4 4 4 4 20 A 

36. Chelsea SAlsabila I.P 4 4 3 3 2 16 A 

37. Additio Narayan 4 4 3 3 2 16 A 

38. Zeva Carolina Putri 4 4 2 3 2 15 A 

39. Maulana Satria A. 4 4 4 4 4 20 A 

Jumlah Total  Skor 156 156 126 141 109 686 

Rata-rata Skor 4 4 3,2 3,6 2,8 17,6 

Presenase Keberhasilan 88% 

Kategori Sangat Baik 

 

 

Semarang, 4 Maret 2015 

       Observer 

 

 

        

Sumayyah 

       NIM. 14014111507 
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Daftar Nilai Soal Evaluasi  

KKM = 66 

No. Nama Siswa Nilai 

1. Anggit Dwi Winarno 20 

2. Danan Jaya Ridho 45 

3. Indrawan Surya A 55 

4. Andika Rafael P. 85 

5. Alina Maulidza M. 70 

6. Athala Zaky Mahasin 75 

7. Bikhnadza Syabrina 85 

8. Cahya Aulia Azzahra 60 

9. Devi Oktavia 65 

10. Dinda Febyola 65 

11. Dinnar Satria Wibowo 55 

12. Damar Auliadi W. 55 

13. Fajar Satryo Apriyanto 55 

14. Farhan Bahrarna K 80 

15. Giska Putri Meilani 60 

16. Ifani Hanisa Rahman 65 

17. Ilham Maulana Syah S. 85 

18. Lintang Dzihan Abiyu P. 80 

19. Maharatri Paramethi 90 

20. Muhammad Iqbal M 55 

21. Muhammad Rifqi A 85 

22. Muhammad Hilmi Faras 90 

23. Mukti Ningrum 95 

24. Nabila Nuraini 55 

25. Najwa Hamada Choirunisa 85 

26. Niko Ilham Aryanto 60 

27. Nur Aini 60 

28. Rigel Naufal 85 

29. Rizki Nur Hidayah H 45 

30. Sabrina Arinta Anindya 60 

31. Syria Hellina Putri P. 60 

32. Zabrina Hirlita Sari 95 

33. Zahra Edelweishyam 95 

34. Zain Darin Zalfa 90 



 
 

289 
 

35. Mahdia Naura 85 

36. Chelsea Salsabila I.P 55 

37. Additio Narayan 55 

38. Zeva Carolina Putri 55 

39. Maulana Satria A. 80 

Rata-rata nilai 69,10 

Tuntas 46,15% 

Tidak Tuntas 53,85% 

Nilai Tertinggi 95 

Nilai Terendah 20 

 

Keterangan: 

Merah : tidak tuntas 

Hitam : tuntas 
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Daftar Nilai Soal Evaluasi  

Siklus I 

No. Nama Siswa Nilai 

1. Anggit Dwi Winarno 70 

2. Danan Jaya Ridho 66,7 

3. Indrawan Surya A 70 

4. Andika Rafael P. 80 

5. Alina Maulidza M. 93,3 

6. Athala Zaky Mahasin 70 

7. Bikhnadza Syabrina 100 

8. Cahya Aulia Azzahra 70 

9. Devi Oktavia 43,3 

10. Dinda Febyola 56,7 

11. Dinnar Satria Wibowo 36,7 

12. Damar Auliadi W. 43,3 

13. Fajar Satryo Apriyanto 80 

14. Farhan Bahrarna K 60 

15. Giska Putri Meilani 66,7 

16. Ifani Hanisa Rahman 66,7 

17. Ilham Maulana Syah S. 100 

18. Lintang Dzihan Abiyu P. 93,3 

19. Maharatri Paramethi 76,7 

20. Muhammad Iqbal M 43,3 

21. Muhammad Rifqi A 66,7 

22. Muhammad HilmiFaras 100 

23. Mukti Ningrum 43,3 

24. Nabila Nuraini 66,7 

25. Najwa Hamada Choirunisa 83,3 

26. Niko IlhamAryanto 93,3 

27. Nur Aini 70 

28. Rigel Naufal 70 

29. Rizki Nur Hidayah H 63,3 

30. Sabrina Arinta Anindya 66,7 

31. Syria Hellina Putri P. 66,7 

32. Zabrina Hirlita Sari 83,3 

33. Zahra Edelweishyam 83,3 

34. Zain Darin Zalfa 66,7 



 
 

291 
 

35. Mahdia Naura 83,3 

36. Chelsea SAlsabila I.P 63,3 

37. Additio Narayan 46,7 

38. Zeva Carolina Putri 56,7 

39. Maulana Satria A. 46,7 

Rata-rata nilai 69,40 

Tuntas 69,23% 

Tidak Tuntas 30,77% 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 43,3 
 

Keterangan: 

Merah : tidak tuntas 

Hitam : tuntas 
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Daftar Nilai Soal Evaluasi  

Siklus II 

No. Nama Siswa Nilai 

1. Anggit Dwi Winarno 20 

2. Danan Jaya Ridho 27 

3. Indrawan Surya A 66,7 

4. Andika Rafael P. 93 

5. Alina Maulidza M. 100 

6. Athala Zaky Mahasin 100 

7. Bikhnadza Syabrina 60 

8. Cahya Aulia Azzahra 73,3 

9. Devi Oktavia 20 

10. Dinda Febyola 40 

11. Dinnar Satria Wibowo 66,7 

12. Damar Auliadi W. 66,7 

13. Fajar Satryo Apriyanto 30 

14. Farhan Bahrarna K 66,7 

15. Giska Putri Meilani 66,7 

16. Ifani Hanisa Rahman 73,3 

17. Ilham Maulana Syah S. 73,3 

18. Lintang Dzihan Abiyu P. 86,7 

19. Maharatri Paramethi 93,3 

20. Muhammad Iqbal M 30 

21. Muhammad Rifqi A 86,7 

22. Muhammad HilmiFaras 93 

23. Mukti Ningrum 80 

24. Nabila Nuraini 60 

25. Najwa Hamada Choirunisa 80 

26. Niko IlhamAryanto 73,3 

27. Nur Aini 60 

28. Rigel Naufal 100 

29. Rizki Nur Hidayah H 86,7 

30. Sabrina Arinta Anindya 66,7 

31. Syria Hellina Putri P. 73,3 

32. Zabrina Hirlita Sari 100 

33. Zahra Edelweishyam 93,3 

34. Zain Darin Zalfa 100 
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35. Mahdia Naura 100 

36. Chelsea Salsabila I.P 66,7 

37. Additio Narayan 100 

38. Zeva Carolina Putri 66,7 

39. Maulana Satria A. 80 

Rata-rata nilai 72,30 

Tuntas 76,92% 

Tidak Tuntas 23,08% 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 20 

 

Keterangan: 

Merah : tidak tuntas 

Hitam : tuntas 
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Daftar Nilai Soal Evaluasi  

Siklus III 

No. Nama Siswa Nilai 

1. Anggit Dwi Winarno 80 

2. Danan Jaya Ridho 75 

3. Indrawan Surya A 55 

4. Andika Rafael P. 95 

5. Alina Maulidza M. 80 

6. Athala Zaky Mahasin 85 

7. Bikhnadza Syabrina 85 

8. Cahya Aulia Azzahra 85 

9. Devi Oktavia 65 

10. Dinda Febyola 75 

11. Dinnar Satria Wibowo 75 

12. Damar Auliadi W. 90 

13. Fajar Satryo Apriyanto 55 

14. Farhan Bahrarna K 80 

15. Giska Putri Meilani 75 

16. Ifani Hanisa Rahman 75 

17. Ilham Maulana Syah S. 85 

18. Lintang Dzihan Abiyu P. 70 

19. Maharatri Paramethi 90 

20. Muhammad Iqbal M 75 

21. Muhammad Rifqi A 85 

22. Muhammad HilmiFaras 80 

23. Mukti Ningrum 95 

24. Nabila Nuraini 85 

25. Najwa Hamada Choirunisa 85 

26. Niko IlhamAryanto 90 

27. Nur Aini 70 

28. Rigel Naufal 75 

29. Rizki Nur Hidayah H 80 

30. Sabrina Arinta Anindya 85 

31. Syria Hellina Putri P. 70 

32. Zabrina Hirlita Sari 95 

33. Zahra Edelweishyam 100 

34. Zain Darin Zalfa 90 
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35. Mahdia Naura 75 

36. Chelsea SAlsabila I.P 75 

37. Additio Narayan 70 

38. Zeva Carolina Putri 75 

39. Maulana Satria A. 100 

Rata-rata nilai 80,26 

Tuntas 92,31% 

Tidak Tuntas 7,69% 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 55 

 

 

Keterangan: 

Merah : tidak tuntas 

Hitam : tuntas 
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LAMPIRAN V 

CATATAN LAPANGAN  
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Catatan Lapangan dalam Pembelajaran Membaca Pemahaman melalui 

SQ4R Berbantuan Media Audio Visual 

Siklus: I 

 

Nama SD  : SD Negeri Sekaran 01 

Kelas/semester : IV/II 

Hari/ tanggal  : 26 Februari 2015 

Pukul   : 13.00 WIB 

Petunjuk  :  

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada siswa dan guru ketika 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model SQ4R berbantuan media audio 

visual! 

Catatan  : 

a) Setelah berbaris dan masuk kelas terdapat satu siswa yang belum duduk di 

tempat duduknya. 

b) Siswa antusias untuk mengikuti pembelajaran. 

c) Sebaian besar siswa belum menuliskan jawaban atas pertanyaan yang telah 

disusun. 

d) Siswa belum menemukan kata-kata sulit yang terdapat dalam bacaan. 

e) Siswa belum membuat ringkasan. 

f) Terdapat beberapa siswa yang kurang aktif atau hanya diam saja ketika guru 

memberikan umpan balik pada saat membahas lembar kerja siswa. 

g) Tampak beberapa siswa yang tidak mengangkat tangan atau jari ketika 

bertanya maupun memberikan tanggapan. 

Semarang, 26 Februari 2015 

Observer,  
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Catatan Lapangan dalam Pembelajaran Membaca Pemahaman melalui 

SQ4R Berbantuan Media Audio-Visual 

Siklus: II 

 

Nama SD  : SD Negeri Sekaran 01 

Kelas/semester : IV/II 

Hari/ tanggal  : 28 Februari 2015 

Pukul   : 09.30 WIB 

 

Petunjuk  :  

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada siswa dan guru ketika 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model SQ4R berbantuan media audio 

visual! 

 

Catatan  : 

a) Siswa tampak membaca dengan sungguh-sungguh. 

b) Siswa yang pasif mulai berani untuk menyampaikan pendapatnya meskipun 

di tempat duduk. 

c) Siswa tampak berdiskusi dengan baik pada saat membuat ringkasan. 

d) Terdapat beberapa siswa yang kurang bersabar pada saat bertanya kepada 

guru. Siswa tidak mengacungkan tangan tetapi langsung menghampiri guru 

sehingga kelas tampak kurang kondusif. 

Semarang, 26 Februari 2015 

Observer,  

 

 

 



 
 

299 
 

Catatan Lapangan dalam Pembelajaran Membaca Pemahaman melalui 

SQ4R Berbantuan Media Audio-Visual 

Siklus: III 

 

Nama SD  : SD Negeri Sekaran 01 

Kelas/semester : IV/II 

Hari/ tanggal  : 4 Maret 2015 

Pukul   : 09.30 WIB 

Petunjuk  :  

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada siswa dan guru ketika 

pembelajaran membaca pemahaman dengan model SQ4R berbantuan media audio 

visual! 

Catatan  : 

a) Siswa antusias dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh video yang 

ditampilkan guru. 

b) Siswa membaca bacaan dengan tenang dan sungguh-sungguh. 

c) Tiga siswa berani mengajukan pertanyaan kepada guru. 

 

Semarang, 4 Maret 2015 

Observer,  
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LAMPIRAN VI 

DOKUMENTASI FOTO 
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SIKLUS I 

 

1 Proses Pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Proses Pembelajaran 

dengan Menerapkan Model SQ4R 

Berbantuan Media Audio Visual 

 

Keterangan:  

Proses pembelajaran berjalan dengan 

baik. 

2 Aktivitas Siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Aktivitas lisan siswa 

 

Keterangan: 

Empat siswa yang aktif berpendapat. 
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3 Keterampilan 

Membaca Pemahaman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Siswa Membaca Tanpa 

Bersuara 

 

Keterangan: 

Siswa membaca tanpa bersuara dan 

menandai bagian penting yang ada 

dalam bacaan. Terlihat beberapa 

siswa posisi duduknya membungkuk 

dan jarak antara mata dan bacaan 

terlalu dekat. 
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SIKLUS II 

 

1 Proses Pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Proses Pembelajaran 

dengan Menerapkan Model SQ4R 

Berbantuan Media Audio Visual 

 

Keterangan:  

Proses pembelajaran berlangsung 

dengan sangat baik. 

2 Aktivitas Siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Aktivitas lisan siswa 

 

Keterangan: 

Sebagian besar siswa sudah aktif 

dalam berpendapat. 
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3 Keterampilan 

Membaca Pemahaman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Siswa Membaca Tanpa 

Bersuara 

 

Keterangan: 

Pada saat membaca, masih tampak 

beberapa siswa yang posisi duduknya 

membungkuk dan jarak pandang 

mata dengan bacaan terlalu dekat. 

Namun sebagian besar siswa sudah 

benar posisi duduknya. 
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SIKLUS III 

 

1 Proses Pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Proses Pembelajaran 

dengan Menerapkan Model SQ4R 

Berbantuan Media Audio Visual 

 

Keterangan:  

Proses pembelajaran berlangsung 

dengan sangat baik. Siswa tampak 

tertib dan memperhatikan penjelasan 

guru. 
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2 Aktivitas Siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Aktivitas lisan siswa 

 

Keterangan: 

Sebagian besar siswa aktif dalam 

berpendapat. 

 

3 Keterampilan 

Membaca Pemahaman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Siswa Membaca Tanpa 

Bersuara 

 

Keterangan: 

Semua siswa tampak membaca 

dengan bersungguh-sungguh dan 

sebagian besar posisi duduk siswa 

sudah benar. 
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LAMPIRAN VII 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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SIKLUS I 
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SIKLUS II 
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SIKLUS III 
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SIKLUS I 
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SIKLUS II 
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SIKLUS III 

 

 




