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ABSTRAK 

 

Hanifah, Mugiarti. 2017. Pengembangan Buku Panduan Menentukan Pikiran 

Pokok Paragraf Menggunakan Model Skrambel untuk Siswa Kelas IV SDN 

Benerwetan Kabupaten Kebumen. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Drs. Sukarir Nuryanto, M.Pd., Pembimbing II: Dr. Sri Sulistyorini, M.Pd. 

 

Berdasarkan observasi awal di kelas IV SDN Benerwetan diketahui bahwa 

bahan ajar yang digunakan pada pembelajaran membaca untuk menentukan pikir-

an pokok paragraf di kelas hanya berupa buku paket dan LKS yang desain isi 

bukunya tidak menarik, penuh soal-soal tanpa kegiatan yang menyenangkan serta 

penyajian materinya yang belum sistematis (masih loncat-loncat). Oleh karena itu 

perlu adanya pengembangan bahan ajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah karakteristik, kevalidan, keefektifan 

dan keprak-tisan buku panduan menentukan pikiran pokok paragraf menggunakan 

model skrambel? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik, 

kevalidan, keefektifan, dan kepraktisan buku panduan menentukan pikiran pokok 

paragraf menggunakan model skrambel. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian research and development (R&D) 

menggunakan metode penelitian dari Sugiyono (2013:409), terdiri atas beberapa 

tahap, meliputi potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi 

desain, revisi desain, uji coba produk, uji pemakaian, dan produk akhir. Uji coba 

produk dilakukan di kelas IV SDN Blengorkulon dengan jumlah 10 siswa dan uji 

coba pemakaian dilakukan di kelas IV SDN Benerwetan dengan jumlah 30 siswa. 

Teknik analisis data menggunakan deskriptif persentase, uji normalitas, uji homo-

genitas, uji t, dan uji gain. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Buku panduan yang dikembang-

kan mengandung komponen khas model skrambel pada bagian soal latihan dan 

evaluasi; (2) Buku panduan valid berdasarkan validasi dari ahli materi dan media. 

Didapatkan persentase dan kriteria kelayakan isi 95% (sangat valid), kelayakan 

penyajian 100% (sangat valid), penilaian model skrambel 100% (sangat valid), 

kelayakan kegrafikan 89,33% (sangat valid), dan penilaian kebahasaan 90% (sangat 

valid); (3) Buku panduan berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif yang ditun-

jukkan dengan nilai signifikansi uji t bernilai 0.000 < 0,05. Uji gain sebesar 0,43 

dengan kriteria sedang; (4) Persentase tanggapan siswa setelah penggunaan buku 

panduan secara klasikal 89,42% dengan kriteria sangat positif, persentase 

tanggapan guru adalah 95% dengan kriteria sangat positif. 

Simpulan penelitian ini adalah buku panduan yang dikembangkan berkarak-

teristik model skrambel, buku panduan valid, efektif dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dan praktis untuk pembelajaran Bahasa Indonesia. Saran yang dapat 

disampaikan yaitu buku panduan ini dapat digunakan sebagai bahan ajar alternatif 

di sekolah, dan dalam mengembangkan buku panduan guru sebisa-bisanya menge-

rahkan kreativitas serta inovasinya guna tercipta isi buku yang menarik. 

 

Kata kunci: buku panduan; pikiran pokok paragraf; skrambel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas sum-

ber daya manusia (SDM) dalam menjamin keberlangsungan pembangunan 

suatu bangsa. Pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 1 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk me-

wujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual ke-

agamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kete-

rampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada Bab 

III mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan Pasal 4 Ayat 5 disebutkan 

bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya memba-

ca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 

Bab X Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyata-

kan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendi-

dikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengeta-

huan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan 

olahraga, keterampilan/kejuruan, serta  muatan lokal. Pada Lampiran Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22  Tahun 2006 tentang Standar Isi dije-

laskan bahwa bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual,
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sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan 

dalam mempelajari semua bidang studi. 

Salah satu pendidikan bahasa yang ada di sekolah dasar adalah pendidik-

an bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia di sekolah dasar penting 

untuk dilakukan demi mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang 

telah dirumuskan dalam KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Tuju-

an pembelajaran bahasa Indonesia yang tertuang dalam KTSP meliputi: 

 

(1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik  secara lisan maupun tertulis; (2) menghargai dan bangga 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa Ne-

gara; (3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan te-

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

untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosio-

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

memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa serta (6) menghargai dan mem-

banggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual ma-

nusia Indonesia (Depdiknas, 2006:317). 

 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut diperlukan bahan ajar 

seperti buku untuk membantu proses pembelajaran. Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2008 Bab I Pasal 1 Ayat 3 

menjelaskan bahwa: 

 

Buku teks pelajaran adalah buku teks pelajaran pendidikan dasar, mene-

ngah, dan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut buku teks adalah 

buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan me-

nengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam 

rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepriba-

dian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepeka-

an dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kese-

hatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.  
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Berkaitan dengan penulisan buku, pada Peraturan Menteri Negara Pem-

berdayaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional 

Guru dan Angka Kreditnya pada Bab V Pasal 11 disebutkan bahwa guru perlu 

melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu langkah pengembangan kepro-

fesian berkelanjutan. Adapun publikasi ilmiah tersebut meliputi: (1) publikasi 

ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan for-

mal, dan (2) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman gu-

ru.  

Pendidikan bahasa Indonesia memiliki ruang lingkup mencakup kompo-

nen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek ke-

terampilan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Keempat aspek ter-

sebut saling terkait dalam pembelajaran di sekolah dasar. Meskipun demikian, 

membaca merupakan keterampilan yang paling banyak digunakan dalam kehi-

dupan masa kini sebagai sarana mendapatkan informasi terutama dalam pendi-

dikan. Salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa kelas IV 

SD pada aspek membaca adalah adalah keterampilan untuk menentukan 

pikiran pokok paragraf yang tertuang pada SK 3. Memahami teks agak panjang 

(150-200 kata), petunjuk pemakaian, makna kata dalam kamus atau 

ensiklopedi, KD 3.1 Menemukan pikiran pokok teks agak panjang (150-200 

kata) dengan cara membaca sekilas (Depdiknas, 2006:325). 

Menurut Lado (dalam Tarigan, 2008:9) membaca adalah memahami 

pola-pola bahasa dari gambaran tertulisnya. Kemampuan membaca penting ka-

rena digunakan untuk mencapai tujuan membaca yaitu untuk memperoleh in-
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formasi, mencakup isi dan memahami makna bacaan. Tanpa kemampuan 

membaca yang mumpuni, mustahil didapatkan informasi dengan mudah dan 

sesuai dengan kebenaran isi informasi tersebut.  

Ada bermacam-macam keterampilan membaca yang perlu dikuasai sis-

wa sekolah dasar, salah satunya adalah membaca pemahaman. Membaca pe-

mahaman merupakan salah satu jenis membaca dalam lingkup membaca inten-

sif. Menurut Tarigan (2008:58) membaca pemahaman adalah sejenis membaca 

yang bertujuan untuk memahami: (1) standar-standari atau norma-norma ke-

sastraan, (2) resensi kritis, (3) drama tulis, dan (4) pola-pola fiksi.  

Kegiatan membaca di sekolah tidak lepas dari kegiatan membaca buku 

teks pelajaran siswa sebagai salah satu bahan ajar yang digunakan dalam pem-

belajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk mem-

bantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Depdik-

nas, 2008:6). Panen (dalam Prastowo, 2014:138) menyatakan bahwa bahan ajar 

adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digu-

nakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Bahan ajar secara 

umum pada dasarnya merupakan segala bahan (baik itu informasi, alat, mau-

pun teks) yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pem-

belajaran dengan tujuan untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pem-

belajaran (Prastowo, 2015:17). 

Abdul Majid menegaskan bahwa buku sebagai bahan ajar merupakan bu-

ku yang berisi suatu ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam 
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bentuk tertulis. Depdiknas juga menyebutkan bahwa jika seorang guru me-

nyiapkan sebuah buku yang digunakan sebagai bahan ajar, maka buah pikiran-

nya harus diturunkan dari kompetensi dasar yang tertuang dalam kurikulum, 

sehingga buku akan memberi makna sebagai bahan ajar bagi siswa yang mem-

pelajarinya (dalam Prastowo, 2014:243). 

Pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada keterampilan membaca 

yang telah diberikan di sekolah sejak kelas I berjalan bukannya tanpa masalah 

dalam pelaksanaannya. Berdasarkan kajian PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study) tahun 2011 yaitu studi internasional dalam bidang 

membaca pada anak-anak di seluruh dunia ini menunjukkan bahwa kemam-

puan membaca siswa kelas IV sekolah dasar di Indonesia berada pada urutan 

42 dari 45 negara yang diteliti. Rata-rata skor yang diperoleh Indonesia adalah 

428, jauh di bawah rata-rata skor yang ditetapkan oleh PIRLS yaitu 500. Indo-

nesia hanya sedikit lebih baik dari tiga negara yang memiliki rata-rata skor 

terendah dalam studi ini yaitu Qatar (425), Oman (391), dan Maroko (310). Ha-

sil studi PIRLS ini menunjukan bahwa kemampuan membaca siswa kelas IV 

di Indonesia memang masih rendah. 

Pusat Penelitian Pendidikan, Balitbang Kemdikbud tahun 2012 juga me-

laksanakan kegiatan Indonesian National Assessment Program (INAP) yang 

memiliki sasaran untuk mengukur kemampuan matematika, membaca, dan 

IPA. Berdasarkan studi INAP 2012 diperoleh hasil bahwa umumnya kemam-

puan membaca siswa Indonesia berada pada tingkat literasi low benchmark. 

Hal ini terlihat dari nilai rerata skor membaca siswa yang diwakili siswa Pro-
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vinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 445 dan Kalimantan Timur sebesar 

431. Skor tingkat literasi tersebut diperoleh dari data rerata skor membaca 6213 

siswa kelas IV SD, yang terdiri atas 3118 siswa laki-laki dan 3095 siswa perem-

puan di Provinsi DIY dan Kalimantan Timur. Siswa pada tingkat literasi yang 

rendah ini akan mengalami kesulitan dalam menggunakan kemampuan mem-

bacanya yang terbatas sebagai alat belajar, untuk menambah dan memperluas 

pengetahuan dan keterampilan pada bidang studi yang mereka minati sendiri.  

Peneliti juga menjumpai permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indo-

nesia di kelas IV SDN Benerwetan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. 

Hasil wawancara dengan guru dan siswa kelas IV menunjukan bahwa terdapat 

permasalahan pada pembelajaran membaca. Menurut guru, siswa masih belum 

terampil dalam membaca. Siswa masih sering kebingungan dalam menentukan 

pikiran pokok paragraf bacaan yang dibacanya. Masalah lain yang dijumpai 

yaitu buku yang digunakan hanya terbatas pada buku paket BSE dan LKS saja 

yang desainnya kurang menarik sehingga tidak bisa merangsang siswa untuk 

mempelajarinya. Selain itu penyajian materi menentukan pikiran pokok parag-

rafnya juga belum tersusun secara sistematis (masih loncat-loncat). Padahal 

menurut Kurniasih (2014:70) salah satu ketentuan pembuatan bahan ajar ada-

lah harus memperhatikan persyaratan penyajian yaitu adanya keteraturan se-

suai dengan urutan setiap bab serta menantang dan merangsang untuk dibaca 

dan dipelajari. Pembelajaran membaca di SDN Benerwetan juga belum meng-

gunakan model pembelajaran yang sesuai, sehingga banyak siswa yang tidak 

berkonsentrasi ketika memperhatikan penjelasan guru.  
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 Permasalahan tersebut didukung dengan data pencapaian hasil belajar 

siswa. Dari pengamatan nilai hasil ulangan harian dan UAS terlihat banyak 

siswa yang nilainya masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan sekolah yaitu 75. Pada ulangan harian untuk menentukan pikiran 

pokok paragraf rata-rata nilai kelas masih di bawah KKM yaitu hanya 61,29. 

Dari 31 siswa hanya 10 siswa (33%) yang nilainya di atas Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). Sisanya sebanyak 21 siswa (67%) nilainya belum lulus 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Rata-rata nilai UAS semester 1 siswa 

masih di bawah KKM yaitu hanya 73,88, dengan jumlah siswa yang nilainya 

di atas KKM 17 (55%) anak dan 14 (45%) anak lainnya mendapat nilai di 

bawah KKM. Berdasarkan data tersebut, maka diperlukan perbaikan kualitas 

pembelajaran Bahasa Indonesia agar keterampilan siswa dalam membaca 

untuk menemukan pikiran pokok paragraf dapat tuntas dengan kata lain 

nilainya bisa mencapai batas KKM. Selain itu diperlukan penerapan model dan 

bahan ajar yang inovatif agar kualitas pembelajaran bahasa Indonesia pada 

keterampilan membaca untuk menemukan pikiran pokok paragraf dapat 

meningkat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengembangkan 

bahan ajar menggunakan model skrambel dalam keterampilan membaca untuk 

menentukan pikiran pokok paragraf pada siswa kelas IV SDN Benerwetan. 

Bahan ajar yang ingin peneliti kembangkan berupa buku panduan karena ber-

dasarkan observasi di SDN Benerwetan diketahui bahwa buku panduan 

membaca bagi anak kelas I yang selama ini digunakan efektif dapat membela-
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jarkan siswa untuk membaca dengan lancar. Model pembelajaran skrambel di-

pilih karena bisa dapat meningkatkan konsentrasi dan kecepatan berpikir siswa 

(Huda, 2014:302). Dalam pembelajaran dengan model ini siswa tidak hanya 

diminta untuk menjawab soal tetapi juga menerka dengan cepat jawaban soal 

yang sudah tersedia namun masih dalam kondisi acak. 

Model skrambel merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa 

untuk menemukan jawaban dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan 

cara membagikan lembar kerja soal dan lembar jawaban yang disertai alternatif 

jawaban. Sintak pembelajaran skrambel dapat diterapkan dengan mengikuti 

tahap-tahap berikut: 

 

(1) guru menyajikan materi sesuai topik, (2) guru membagikan lembar 

kerja dengan lembar jawaban yang diacak susunannya, (3) guru membe-

ri durasi tertentu untuk pengerjaan soal, (4) siswa mengerjakan soal ber-

dasarkan waktu yang telah ditentukan guru, (5) guru mengecek durasi 

waktu sambil memeriksa pekerjaan siswa, (6) jika waktu pengerjaan soal 

habis siswa wajib mengumpulkan lembar kerja kepada guru, (7) guru me-

lakukan penilaian, dan (8) guru memberi apresiasi dan rekognisi kepada 

siswa yang berhasil dan memberi semangat kepada siswa yang belum 

cukup berhasil menjawab dengan cepat dan benar (Huda, 2014:304-305). 

 

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini diantara-

nya adalah penelitian yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Membaca Pe-

mahaman dengan Menggunakan Model Scramble pada Siswa Kelas IV SD Ne-

geri 04 Kampung Olo Padang”. Penelitian yang dilakukan oleh Zul dkk., pada 

tahun 2015 ini membuktikan bahwa penerapan model skrambel dapat mening-

katkan keterampilan membaca pemahaman dan ketuntasan hasil belajar siswa. 

Peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa menggunakan model 
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skrambel ditunjukkan dengan meningkatnya skor presentase dari 41,18% pada 

siklus I menjadi 77% pada siklus II, peningkatan yang didapat adalah sebesar 

35,8%. Sementara peningkatan ketuntasan belajar siswa ditunjukan oleh rata-

rata nilai pada siklus I yaitu 61,6 menjadi 77,5 pada siklus II. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model skrambel dapat me-

ningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa. 

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Ulum pada tahun 2014 dengan judul “Pengembangan Buku Teks Membaca In-

tensif Berbasis Karakter di Sekolah Dasar”. Hasil uji validitas dan uji lapangan 

buku membaca intensif sastra dan nonsastra menunjukkan kriteria sangat valid 

dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran sebenarnya. Buku teks 

yang dikembangkan mendapat skor validasi ahli pendidikan karakter sebesar 

87,5% (sangat valid), ahli media pembelajaran sebesar 75% (valid), serta peni-

laian guru sebesar 87,5 (sangat valid). Penilaian aspek kemenarikan dan keter-

bacaan buku dilakukan oleh siswa, skor yang didapat adalah 82% (sangat valid) 

untuk aspek kemenarikan, dan 83% (sangat valid) untuk aspek keterbacaan.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti hendak melaksanakan pene-

litian pengembangan (research and development) dengan judul “Pengem-

bangan Buku Panduan Menentukan Pikiran Pokok Paragraf Menggunakan Mo-

del Skrambel untuk Siswa Kelas IV SDN Benerwetan Kabupaten Kebumen”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Keterampilan membaca siswa masih rendah. 

1.2.2 Siswa belum terampil dalam menentukan pikiran pokok suatu paragraf dalam 

suatu teks bacaan. 

1.2.3 Bahan ajar yang ada hanya berupa buku BSE dan LKS yang desainnya kurang 

menarik (tidak berwarna dan kurang gambar pendukung) serta penyajian ma-

teri menentukan pikiran pokok paragrafnya belum tersusun dengan sistematis 

(masih loncat-loncat). 

1.2.4 Belum ada buku panduan untuk menentukan pikiran pokok paragraf. 

1.2.5 Guru belum menerapkan model pembelajaran inovatif, hanya menggunakan 

model pembelajaran ceramah, demonstrasi dan TPS dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

1.2.6 Rata-rata nilai ulangan harian mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas IV 

SDN Benerwetan pada materi menentukan pikiran pokok paragraf masih ren-

dah yaitu 61,29 dari KKM-nya 75. Dari 31 siswa hanya 10 anak (33%) yang 

nilainya lulus KKM, sementara 21 (67%) anak lainnya nilainya masih di ba-

wah KKM. Selain itu, rata-rata nilai UAS semester 1 siswa masih di bawah 

KKM yaitu hanya 73,88, dengan jumlah siswa yang nilainya di atas KKM 17 

(55%) anak dan 14 (45%) anak lainnya mendapat nilai di bawah KKM. 

 

 



11 
 

 
 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1.3.1 Pengembangan buku panduan menentukan pikiran pokok paragraf 

Pengembangan buku panduan menentukan pikiran pokok paragraf meng-

gunakan model skrambel dibatasi pada materi menentukan pikiran pokok paragraf 

pada SK 3. Memahami teks agak panjang (150-200 kata), petunjuk pemakaian, 

makna kata dalam kamus/ensiklopedia, KD 3.1 Menemukan pikiran pokok teks 

agak panjang (150-200 kata) dengan cara membaca sekilas. Pengembangan produk 

buku panduan berlandaskan pada Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 tentang 

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

1.3.2 Kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan buku panduan 

menentukan pikiran pokok paragraf menggunakan model skrambel 

Maksud dari kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan buku 

panduan menentukan pikiran pokok paragraf menggunakan model skrambel yaitu 

dalam pembelajaran menentukan pikiran pokok paragaf siswa menggunakan buku 

panduan yang dirancang dengan menggunakan model skrambel pada bagian lembar 

kerja siswa yang berisi soal-soal latihan. Model skrambel ini dapat meningkatkan 

ketertarikan siswa dalam pembelajaran. Selain itu model tersebut juga dapat me-

ningkatkan konsentrasi dan kecepatan berpikir siswa. 

1.3.3 Hasil belajar 

Hasil belajar adalah hal yang didapat setelah terjadinya proses belajar, yang 

ditandai dengan adanya perubahan perilaku dari seorang siswa. Hasil belajar dida-
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pat dari ranah kognitif siswa melalui tes. Jadi hasil belajar dapat diukur mengguna-

kan tes setelah siswa melakukan pembelajaran menggunakan buku panduan. 

1.3.4 Kevalidan, keefektifan, dan kepraktisan buku panduan 

Kevalidan buku panduan dapat dilihat pada penilaian dari para ahli yang me-

nilai kevalidan produk yang dikembangkan. Keefektifan buku panduan dapat dili-

hat dari hasil belajar kognitif siswa, apakah mengalami peningkatan atau justru me-

ngalami penurunan. Kepraktisan buku panduan dapat dilihat dari respon guru dan 

siswa melalui angket tanggapan guru dan siswa setelah menggunakan buku pan-

duan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus permasa-

lahan yang dipaparkan adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Bagaimanakah karakteristik buku panduan menentukan pikiran pokok para-

graf menggunakan model skrambel untuk siswa kelas IV SDN Benerwetan? 

1.4.2 Bagaimanakah tingkat kevalidan buku panduan menentukan pikiran pokok 

paragraf menggunakan model skrambel untuk siswa kelas IV SDN Bener-

wetan? 

1.4.3 Bagaimanakah keefektifan buku panduan menentukan pikiran pokok paragraf 

menggunakan model skrambel pada siswa kelas IV SDN Benerwetan? 

1.4.4 Bagaimanakah kepraktisan buku panduan menentukan pikiran pokok para-

graf menggunakan model skrambel pada siswa kelas IV SDN Benerwetan? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka fokus tuju-

an penelitian yang dipaparkan adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Menghasilkan buku panduan menentukan pikiran pokok paragraf mengguna-

kan model skrambel untuk siswa kelas IV SDN Benerwetan untuk meningkat-

kan hasil belajar. 

1.5.2 Untuk mengkaji tingkat kevalidan buku panduan menentukan pikiran pokok 

paragraf menggunakan model skrambel untuk siswa kelas IV SDN Bener-

wetan. 

1.5.3 Untuk mengkaji keefektifan buku panduan menentukan pikiran pokok para-

graf menggunakan model skrambel pada siswa kelas IV SDN Benerwetan. 

1.5.4 Untuk mengkaji kepraktisan buku panduan menentukan pikiran pokok para-

graf menggunakan model skrambel pada siswa kelas IV SDN Benerwetan. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dirancang guna menghasilkan buku panduan yang mempermu-

dah kegiatan menentukan pikiran pokok paragraf. Manfaat penelitian ini berupa 

manfaat teoretis dan praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis hasil penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan 

serta mampu memberikan sumbangan ilmu dalam bidang pendidikan khususnya 

untuk membantu siswa dalam menemukan pikiran pokok paragraf dalam suatu 

bacaan dengan menggunakan model skrambel. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Guru 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pilihan referensi penggunaan 

bahan ajar dalam pembelajaran, memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya, dan 

dapat mendorong guru untuk menyediakan bahan ajar yang efektif dan relevan de-

ngan materi yang diajarkan.  

1.6.2.2 Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menarik minat siswa sehingga siswa dapat 

berperan aktif dalam pembelajaran. Lebih jauh penelitian ini diharapkan dapat me-

ningkatkan konsentrasi dan kecepatan berpikir siswa dalam menentukan pikiran 

pokok paragraf. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong sekolah untuk lebih meningkat-

kan kualitas bahan ajar serta menggunakan model yang tepat dalam pembelajaran. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Penelitian ini menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan buku 

panduan menentukan pikiran pokok paragraf menggunakan model skrambel. 

 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk buku panduan menentukan pikiran pokok paragraf yang dikem-

bangkan memiliki spesifikasi model skrambel. Maksud dari penggunaan model 

skrambel dalam buku panduan menentukan pikiran pokok paragraf yaitu pada 

bagian lembar kerja siswa, soal latihan yang dicantumkan dikembangkan 
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menggunakan model skrambel. Penggunaan model skrambel ditujukan untuk 

menambah ketertarikan siswa dalam belajar, meningkatkan konsentrasi dan 

kecepatan berpikir siswa. Produk buku panduan menentukan pikiran pokok 

paragraf menggunakan model skrambel mudah digunakan oleh guru maupun 

siswa, karena isi buku yang disuguhkan simpel tetapi tetap bermakna dan 

menarik. Pembelajaran menggunakan buku panduan ini akan mempermudah 

guru dalam menjelaskan langkah-langkah untuk menemukan pikiran pokok 

paragraf.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Teori Belajar yang Melandasi 

Belajar bahasa adalah proses penguasaan bahasa, baik pada bahasa pertama 

maupun bahasa kedua (Pranowo, 2014:27). Dapat berpikir dan berbahasa merupa-

kan ciri utama yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan pi-

kirannya manusia menjelajah ke setiap fenomena yang tampak bahkan yang tidak 

tampak. Sementara itu, dengan bahasanya manusia berkomunikasi untuk bersosia-

lisasi dan menyampaikan hasil pemikirannya.  

Menurut Krashen (dalam Pranowo, 2014:27), dalam belajar bahasa, pengua-

saan bahasa meliputi penguasaan secara alamiah (acquisition) dan formal (lear-

ning). Kedua proses tersebut mengisyaratkan bahwa proses alamiah dan formal 

dalam belajar bahasa juga mempertimbangkan aspek psikologi para pembelajar-

nya. Untuk memahami asumsi teoretis yang diyakini oleh paham psikologi terten-

tu, perlu dikaji teori belajar yang mendasari pembelajaran bahasa. Pendapat para 

ahli tentang belajar bahasa tersebut bermacam-macam. Di antara pendapat tersebut 

ada yang bertentangan namun juga ada yang saling mendukung dan melengkapi. 

Pemikiran para ahli tentang teori belajar bahasa ini begitu variatif dan menarik. 

Karena banyaknya teori belajar tentang bahasa maka dalam penelitian ini peneliti 

membatasi pada teori behavioristik, kognitivistik, dan konstruktivistik.
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2.1.1.1 Teori Belajar Behavioristik 

Menurut teori belajar ini belajar diartikan sebagai proses perubahan ting-

kah laku yang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respon (Siregar 

dan Nara, 2014:25). Belajar tidaknya seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

ada di lingkungannya. Ada beberapa tokoh yang menjadi pendiri dan penganut teori 

ini, salah satunya adalah Watson yang mengembangkan teori conditioning. Setelah 

mengadakan serangkaian eksperimen ia menyimpulkan bahwa pengubahan tingkah 

laku dapat dilakukan melalui latihan/membiasakan mereaksi terhadap stimulus-

stimulus yang diterima. Stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku 

yang dapat diamati (observable). Watson memilih untuk tidak memikirkan hal-hal 

yang tidak dapat diukur meskipun mengakui bahwa hal-hal tersebut penting. Lebih 

lanjut Watson mengatakan bahwa dengan hal-hal yang dapat diamati atau diukur 

perubahan apa yang akan terjadi pada siswa akan dapat diramalkan.  

Tokoh kedua yang menjadi penganut teori behavioristik yaitu Thorndike. 

Menurut Thorndike (dalam Siregar dan Nara, 2014:28), belajar adalah proses inte-

raksi antara stimulus (yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan) dan 

respon (yang juga bisa berbentuk pikiran, perasaan, atau gerakan). Lebih lanjut 

Thorndike menyatakan bahwa belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba (trial 

and error). Adapun karakteristik belajar “trial and error” menurut Thorndike ya-

itu: (1) adanya motif pada diri seseorang yang mendorong untuk melakukan sesua-

tu, (2) sesorang berusaha melakukan berbagai macam respons dalam rangka meme-

nuhi motif-motifnya, (3) respon-respon yang dirasakan tidak bersesuaian dengan 

motifnya dihilangkan, (4) akhirnya seseorang mendapatkan jenis respon paling te-



18 
 

 
 

pat. Selain itu Thorndike juga mengemukakan beberapa hukum tentang belajar 

yaitu hukum kesiapan (law of readiness), hukum latihan (law of exercise), dan 

hukum akibat (law of effect). 

2.1.1.2 Teori Belajar Kognitivistik 

Menurut Ausubel (dalam Pranowo, 2014:31), belajar adalah proses penuh 

makna dalam mempertautkan kejadian atau bahan (informasi) baru dengan konsep 

dan proporsi-proporsi yang sudah ada dalam kognisi anak. Teori ini lebih mene-

kankan proses belajar daripada hasil belajar. Menurut teori ini belajar tidak sekadar 

melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu belajar justru meli-

batkan proses berpikir yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan yang dibangun da-

lam diri seseorang harus melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan 

lingkungan, tidak terpisah-pisah tetapi mengalir, bersambung, dan menyeluruh.  

Chomsky (dalam Pranowo, 2014:33-34) menawarkan beberapa asumsi 

mengenai penguasaan bahasa yaitu sebagai berikut. 

a. Manusia sejak lahir telah memiliki kemampuan berbahasa yang bersifat 

bawaan (innate). 

b. Untuk membuat anak agar mampu berbahasa, anak membuat hipotesis 

mengenai struktur bahasa. Dalam hal ini seorang anak sejak lahir telah 

dibekali alat pemerolehan bahasa (LAD: Language Acquisition Device). 

c. Hipotesis tentang struktur bahasa yang dibuat oleh anak terjadi di ambang 

sadar (subconsciousnes) dan akan diuji dalam pemakaian bahasa secara te-

rus menerus dan akan dicocokkan dengan masukan linguistik baru yang 

diperoleh dari lingkungannya. 



19 
 

 
 

d. Belajar bahasa bukan sekadar tanggapan terhadap rangsangan dari luar da-

lam proses pembentukan kebiasaan melainkan merupakan proses kreatif 

yang rasional dan kognitif. 

Pakar pembelajaran bahasa yang mengemukakan teori kognitif dalam 

proses pembelajaran bahasa adalah Jean Piaget. Piaget berteori bahwa pada masa 

kanak-kanak terjadi empat kategori pemanfaatan kognitif dalam perkembangannya, 

yaitu:  

a. Pada usia 0-2 tahun dikenal dengan masa gerakan pancaindra (sensory mo-

tor period). Pada masa ini seorang anak sedikit demi sedikit mengem-

bangkan kemampuannya untuk membedakan dirinya dengan benda-benda 

lain. 

b. Pada usia 2-7 tahun dikenal dengan masa pra-operasional. Pada masa ini 

ditandai dengan anak menjadi pusat tunggal yang mencolok dari suatu 

objek. 

c. Pada usia 7-11 tahun disebut masa operasi konkret. Pada masa ini anak te-

lah memiliki sistem kognisi yang tersusun rapi yang mendasari segala kog-

nisi dan persepsi mereka. Anak sudah dapat membedakan benda yang sa-

ma dalam kondisi berbeda. 

d. Pada usia 11 ke atas disebut masa operasi formal. Pada masa ini anak mulai 

memasuki dunia “kemungkinan” dari dunia yang sebenarnya. Mereka su-

dah dapat memahami kemungkinan apa dan bukan saja “apa”. 

Relevansi teori Piaget ini dalam proses pembelajaran bahasa adalah:          

(1) kemampuan anak mengkonseptualisasikan hubungan ketatabahasaan antara ak-
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tor-aksi-objek, (2) kemunculan pertimbangan-pertimbangan metalinguistik pada 

sang anak terutama kemampuan anak untuk memahami kalimat yang berdwimakna 

(Pranowo, 2014:36). 

2.1.1.3 Teori Belajar Konstruktivistik 

Teori ini memahami belajar sebagai proses pembentukan (konstruksi) 

pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu 

saja dari otak seorang guru kepada siswa. Menurut Gkaserfeld, Bettencourt, dan 

Matthews (dalam Siregar dan Nara, 2014:39) pengetahuan yang dimiliki seseorang 

merupakan hasil konstruksi (bentukan) orang itu sendiri.  

Sementara itu, Piaget (dalam Siregar dan Nara, 2014:39) mengemukakan 

bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari penga-

lamannya, proses pembentukan berjalan terus menerus dan setiap kali terjadi re-

konstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Tokoh lain yang menjadi penga-

nut teori ini adalah Lorsbach dan Tobin yang mengemukakan bahwa pengetahuan 

ada dalam diri seseorang yang mengetahui, pengetahuan tidak dapat dipindahkan 

begitu saja dari otak seseorang kepada orang lain. Siswa sendirilah yang harus 

mengartikan apa yang telah diajarkan dengan konstruksi yang telah dibangun sebe-

lumnya. Driver dan Oldham (1994) mengemukakan ciri-ciri belajar berbasis 

konstruktivistik yaitu orientasi, elisitasi, restrukturisasi ide, penggunaan ide baru 

dalam berbagai situasi, dan review. 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa teori yang mendasari pembelajaran 

Bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa dalam setiap aspek pembelajaran Baha-
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sa Indonesia pelaksanaannya harus didasarkan pada teori yang ada agar tujuan pem-

belajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar dapat tercapai. 

2.1.2 Pengembangan 

2.1.2.1 Pengertian Pengembangan 

Sugiyono (2016:5) menyatakan bahwa mengembangkan berarti memper-

dalam, memperluas, dan menyempurnakan pengetahuan, teori, tindakan dan produk 

yang telah ada sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Mengembangkan produk 

dalam arti yang luas dapat berupa memperbarui produk yang telah ada (sehingga 

menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien) atau menciptakan produk baru (yang 

sebelumnya belum pernah ada).  

2.1.2.2 Model Pengembangan 

Beberapa model penelitian dan pengembangan dari berbagai ahli (Sugi-

yono, 2016:35-39) sebagai berikut. 

a. Borg dan Gall 

Borg dan Gall mengemukakan sepuluh langkah dalam R & D yang 

dikembangkan oleh staf Teacher Education Program at Far West Labo-

ratory for Educational Research and Development yang bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan guru pada kelas spesifik. Kesepuluh langkah 

tersebut yakni: (a) research and information collecting, (b) planning, (c) 

develop preliminary form a product, (d) preliminary field testing, (e) main 

product revision, (f) main field testing, (g) operational product revision, 

(h) operational field testing, (i) final product revision, (j) dissemination 

and implementation. 
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b. Thiagarajan 

Thiagarajan mengemukakan bahwa langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan disingkat menjadi 4 D, yang merupakan perpanjangan dari 

Define, Design, Development, and Dissemination. Define (pendefinisian) 

berisi kegiatan untuk menetapkan produk apa yang akan dikembangkan, 

beserta spesifikasinya. Design (perancangan) berisi kegiatan untuk mem-

buat rancangan terhadap produk yang telah ditetapkan. Development (pe-

ngembangan) berisi kegiatan membuat rancangan menjadi produk dan 

menguji validitas produk secara berulang-ulang sampai dihasilkan produk 

sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Dissemination (diseminasi) 

berisi kegiatan menyebarluaskan produk yang telah teruji untuk diman-

faatkan orang lain. 

c. Robert Maribe Branch 

Robert Maribe Branch  mengembangkan Instructional Design (De-

sain Pembelajaran) dengan pendekatan ADDIE, yang merupakan perpan-

jangan dari Analysis, Design, Development, Implementation dan Evalua-

tion. Analysis berkaitan dengan kegiatan analisis terhadap situasi kerja dan 

lingkungan sehingga dapat ditemukan produk apa yang perlu dikembang-

kan. Design merupakan kegiatan perancangan produk sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Development adalah kegiatan pembuatan dan pengujian pro-

duk. Implementation adalah kegiatan menggunakan produk. Evaluation 

adalah kegiatan menilai apakah setiap langkah kegiatan dan produk yang 

telah dibuat sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum. 
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d. Richey and Klein 

Richy dan Klein memfokuskan penelitian dan pengembangan bersi-

fat analisis dari awal sampai akhir yang meliputi Perancangan, Produksi, 

dan Evaluasi. Perancangan adalah kegiatan membuat rencana produk yang 

akan dibuat untuk tujuan tertentu. Produksi adalah kegiatan membuat pro-

duk berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Evaluasi merupakan kegia-

tan menguji, menilai seberapa tinggi produk telah memenuhi spesifikasi 

yang telah ditentukan. 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai model penelitian dan pengem-

bangan, peneliti memilih model penelitian milik Sugiyono yang diadaptasi dari 

Borg dan Gall. Hal ini dilakukan karena model penelitian Sugiyono yang diadaptasi 

dari Borg dan Gall sangat teliti pada setiap langkahnya dan jelas tahapannya. 

2.1.2.3 Langkah-langkah Model Pengembangan 

Langkah-langkah pengembangan dalam penelitian ini menggunakan teori 

Sugiyono yang diadaptasi dari Borg and Gall yakni sebagai berikut: (1) potensi dan 

masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi 

desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi pro-

duk, (10) produk akhir (Sugiyono, 2016:35-37). 

2.1.3 Bahan ajar 

2.1.3.1 Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Depdiknas, 

2008:6). Panen (dalam Prastowo, 2014:138) menyatakan bahwa bahan ajar adalah 
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bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru 

dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Bahan ajar secara umum pada dasar-

nya merupakan segala bahan (baik itu informasi, alat, maupun teks) yang disusun 

secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikua-

sai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran (Prastowo, 2015:17). 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

merupakan segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang berisi materi 

sesuai kompetensi yang harus dikuasai peserta didik untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran.  

2.1.3.2 Macam-Macam Bahan Ajar 

Macam-macam bahan ajar dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa 

kategori, salah satunya yaitu menurut bentuknya. Menurut bentuknya, bahan ajar 

dibedakan menjadi empat macam, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan 

ajar dengar pandang, dan bahan ajar interaktif.  

a. Bahan ajar cetak (printed), yakni sejumlah bahan yang disiapkan dalam 

kertas, yang dapat berfungsi utuk keperluan pembelajaran atau penyam-

paian informasi. Contohnya handout, buku, modul, lembar kerja siswa, 

brosur, foto atau gambar, dan model atau maket.  

b. Bahan ajar dengar atau program audio, yakni semua sistem yang meng-

gunakan sinyal radio secara langsung, yang dimainkan atau didengar oleh 

seorang sekelompok orang. Contohnya kaset, radio, piringan hitam, dan 

compact disk audio. 



25 
 

 
 

c. Bahan ajar dengar pandang (audiovisual), yakni segala sesuatu yang me-

mungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak 

secara sekuensial. Contohnya vidoe compact disk dan film. 

d. Bahan ajar interaktif (interactive teaching materials), yakni kombinasi 

dari dua atu lebih media (audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video) 

yang oleh penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengen-

dalikan suatu perintah dan/atau perilaku alami dari suatu presentasi. Con-

tohnya compact disk interactive (Prastowo, 2015:40). 

2.1.3.3 Format Bahan Ajar 

Menurut Kurniasih (2014:71-73), untuk pembuatan buku ajar ada bebe-

rapa hal yang harus disertakan dan secara umum buku ajar harus terdiri atas tiga ba-

gian yang mencakup: 

a. Bagian awal yang berisi: 

1) Halaman cover, berisi tentang judul, pengarang, gambar sampul, nama 

departemen, tahun terbit. 

2) Halaman judul, berisi judul, nama pengarang, gambar sampul, tahun 

terbit, nama departemen. 

3) Daftar isi, yang memuat judul bab, sub bab, dan nomor halaman. 

4) Daftar lain seperti: daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. 

b. Bagian isi 

Bagian ini adalah materi atau konten utama dan isi dari buku. Bagian ini 

berisikan bab-bab, dan setiap bab terdiri sub bab-sub bab dan pokok-pokok 

bahasan yang menjadi inti naskah buku. Memuat uraian penjelasan, proses 
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operasional atau langkah kerja dari setiap bab maupun sub bab. Setiap pa-

ragraf yang ada merupakan unit terkecil suatu pokok bahasan, harus saling 

mendukung dan menjadi kesatuan yang koheren. Akan lebih baik jika 

buku-buku tertentu dilengkapi dengan tabel, bagan, gambar, dan ilustrasi. 

c. Bagian akhir 

Pada bagian akhir suatu buku biasanya berisi antara lain: 

1) Lampiran, bila lampiran lebih dari satu lembar harus diberi nomor urut. 

2) Glosarium (jika ada), kata atau istilah yang berhubungan dengan uraian 

buku sehingga memudahkan pemahaman pembaca. 

3) Kepustakaan, ada beberapa cara menuliskan kepustakaan, namun demi 

keseragaman dipilih satu dari sekian cara tersebut, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a) Hendaknya digunakan buku acuan yang relevan dengan bahan kajian 

yang ditulis, tidak tertinggal perkembangan teknologi dan sesuai 

dengan disiplin ilmu. 

b) Kepustakaan disusun dengan urutan abjad, urutannya bisa beberapa 

macam dan salah satunya adalah sebagai berikut: 

Mulyasan, E. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi, Pt Jogja 

Karya, Jogjakarta. 

2.1.4 Buku Panduan 

2.1.4.1 Pengertian Buku Panduan 

Menurut Prastowo (2015:42) buku panduan belajar siswa termasuk contoh 

dari bahan ajar yang berbasis cetak. Bahan cetak (printed), yakni sejumlah bahan 
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yang disiapkan dalam kertas, yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran 

atau penyampaian informasi (Kemp dan Dyton, 1985). Abdul Majid (dalam Pras-

towo, 2014:243) menegaskan bahwa buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang 

berisi suatu ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk 

tertulis. Ditjen Dikdasmenum (dalam Prastowo, 2015:43) menyatakan bahwa pe-

ngertian bahan ajar yang secara garis besar adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar kom-

petensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan, maka bahan ajar mengandung 

isi yang substansinya meliputi tiga macam yaitu pengetahuan (fakta, konsep, prin-

sip, dan prosedur), keterampilan, dan sikap (nilai). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa buku panduan adalah bahan ajar cetak yang 

berisi tiga subtansi yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, yang disusun berda-

sarkan hasil analisis kurikulum untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang 

telah ditentukan. 

2.1.4.2 Komponen Buku Panduan 

Buku merupakan salah satu jenis bahan ajar cetak. Buku berbentuk lem-

baran-lembaran kertas yang dijilid dan diberi kulit (cover) yang menyajikan ilmu 

pengetahuan yang disusun secara sistematis oleh pengarangnya dan tersusun oleh 

beberapa komponen tertentu. Susunan dari komponen-komponen tersebut disebut 

struktur buku teks. 

Menurut Prastowo (2015:172), bahan ajar yang berbentuk buku terdiri atas 

lima komponen yaitu: (1) judul, (2) kompetensi dasar atau materi pokok, (3) infor-

masi pendukung, (4) latihan, (5) penilaian. Jadi dalam membuat suatu buku pandu-
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an kelima komponen tersebut harus ada. Selain itu, isi kandungannya juga harus 

mengacu pada kompetensi dasar yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang 

berlaku. 

Jadi dalam menyusun buku panduan harus terdapat judul, kompetensi da-

sar atau materi pokok, informasi pendukung, soal latihan dan penilaian. Semua 

komponen tersebut harus ada dalam sebuah buku. 

2.1.4.3 Teknik Penyusunan Buku Panduan 

Ada sejumlah langkah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan buku 

panduan. Menurut Depdiknas (dalam Prastowo, 2015:176-190) ada delapan lang-

kah yang perlu dilakukan dalam menyusun suatu buku ajar yaitu:  

a. Memperhatikan kurikulum dengan cara menganalisisnya. 

b. Menentukan judul buku yang akan ditulis sesuai dengan standar-standar 

kompetensi yang akan disediakan oleh buku. 

c. Merancang outline buku agar isi buku lengkap mencakup seluruh aspek 

yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi. 

d. Mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. 

e. Menulis buku dilakukan dengan memperhatikan penyajian kalimat yang 

disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya. 

f. Mengevaluasi atau mengedit hasil tulisan dengan cara membaca ulang. 

g. Memperbaiki tulisan menjadi menonjol. 

h. Berikan ilustrasi gambar, tabel, diagram, atau sejenisnya secara propor-

sional. 
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Selain itu, ada beberapa ketentuan yang hendaknya dijadikan pedoman 

dalam penyusunan buku panduan diantaranya sebagai berikut: 

a. Judul atau materi yang disajikan harus berintikan kompetensi dasar atau 

materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. 

b. Untuk menyusun bahan ajar cetak, ada enam hal lain yang perlu dimengerti 

menurut Steffen dan Ballstaedt (dalam Diknas, 2008), yaitu: 

1) Susunannya tampilannya jelas dan menarik. Pada aspek susunannya 

handout sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah, judul singkat, 

terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, serta terdapat rangkuman 

dan tugas pembaca. 

2) Bahasa yang mudah. Maksudnya adalah mengalirnya kosakata, jelas-

nya kalimat dan jelasnya hubungan antarkalimat, serta kalimat yang 

digunakan tidak terlalu panjang. 

3) Mampu menguji pemahaman. Hal ini berkaitan dengan menilai melalui 

orangnya atau checklist untuk pemahaman. 

4) Adanya simultan. Hal ini menyangkut enak tidaknya bahan ajar cetak 

dilihat, tulisannya mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji si-

multan.  

5) Kemudahan dibaca. Hal ini menyangkut keramahan bahan ajar cetak 

terhadap mata. Dalam hal ini, huruf yang digunakan hendaknya tidak 

terlalu kecil dan enak dibaca. Selain itu urutan teksnya juga harus ter-

struktur dan mudah dibaca. 
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6) Materi instruksional. Hal ini menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, 

dan lembar kerja. 

2.1.4.4 Prinsip-Prinsip Pengembangan Buku Panduan 

Menulis buku panduan merupakan kegiatan dalam rangka menyusun atau 

mengadakan bahan ajar yang lebih inovatif dan bervariasi. Penggunaan buku pan-

duan dalam pembelajaran dapat membantu untuk memaksimalkan pencapaian pe-

mahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu 

diperhatikan dalam penulisan buku panduan, yakni meliputi prinsip relevansi, kon-

sistensi, dan kecukupan (Depdiknas, 2010:27).  

a. Prinsip relevansi atau keterkaitan materi sesuai dengan tuntutan standar 

kompetensi atau kompetensi dasar. Misalnya  jika kompetensi yang harus 

dikuasai oleh siswa berupa keterampilan menulis paragraf, maka materi 

pembelajaran yang diajarkan harus berupa keterampilan menulis.  

b. Prinsip konsistensi atau keajegan, atinya jika kompetensi dasar yang harus 

dicapai siswa ada empat macam, maka bahan ajarnyapun harus empat ma-

cam. Misalnya kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah menulis 

paragraf maka materi yang diajarkan juga harus meliputi cara-cara menulis 

paragraf. 

c. Prinsip adekuasi atau kecukupan, artinya kecukupan materi dalam buku 

panduan untuk mencapai kompetensi seperti yang diajarkan oleh guru. 

Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa 

menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu 

sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. 
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Selain prinsip-prinsip tersebut, Kurniasih (2014:67) menyebutkan bebe-

rapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan buku panduan yaitu seba-

gai berikut.  

a. Urutan tampilan harus yang mudah terlebih dahulu, kemudian judul yang 

singkat dan tidak bertele-tele, terdapat daftar isi, kerangka berpikirnya je-

las, memenuhi prinsip bahan ajar, memuat refleksi, dan ada penugasan. 

b. Mempergunakan bahasa yang mudah dengan kosa kata yang sederhana, 

adanya kejelasan kalimat, keterkaitan masing-masing ide paragraf dengan 

kalimat yang tidak terlalu panjang. 

c. Adanya stimulant atau rangsangan pemikiran dengan kalimat-kalimat 

yang mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulant. 

d. Memenuhi etika dan estetika dengan tidak menyalahi aturan penulisan, 

dan enak untuk dilihat dan dibaca. 

e. Materi harus instruksional, yang menyangkut pemilihan teks, bahan kajian 

serta lembar kerja. 

f. Harus ditentukan materi apa yang dibuat. 

g. Mengetahui sasaran pembaca. 

Berdasarkan penjelasan di atas, prinsip-prinsip dalam penyusunan buku 

panduan harus diperhatikan untuk menghasilkan buku panduan menentukan pikiran 

pokok paragraf yang sesuai dan efektif digunakan dalam pembelajaran. Buku pan-

duan juga harus didesain sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa sehingga mudah 

untuk digunakan. Selain itu, penyusunan buku panduan juga harus memperhatikan 



32 
 

 
 

tingkat perkembangan siswa sehingga siswa akan lebih tertarik dan tidak kesusahan 

dalam menggunakannya.    

2.1.4.5 Penentuan Cakupan Buku panduan 

Dalam penyusunan buku panduan, selain harus memperhatikan jenis 

materi pembelajaran, cakupan materi pembelajaran juga harus diperhatikan. Penen-

tuan cakupan materi pembelajaran harus memperhatikan prinsip keluasan dan keda-

laman materi serta prinsip kecukupan. Keluasan cakupan materi berarti menggam-

barkan berapa banyak materi yang harus dimasukkan ke dalam suatu materi pembe-

lajaran, sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep 

yang terkandung di dalamnya harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Selain prin-

sip keluasan dan kedalaman tersebut, prinsip kecukupan juga harus diperhatikan. 

Cukup tidaknya aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat berpenga-

ruh terhadap pencapaian kompetensi dasar yang telah ditentukan. Penentuan caku-

pan materi yang akan diajarkan perlu dilakukan agar materi yang akan dipelajari 

oleh peserta didik tidak terlalu banyak ataupun terlalu sedikit sehingga kompetensi 

dasar yang diharapkan dapat tercapai (Depdiknas, 2006).  

Berdasarkan penjelasan tentang penentuan cakupan buku panduan terse-

but, buku panduan menentukan ide pokok paragraf ini disusun agar dapat mendo-

rong siswa untuk dapat mencapai kompetensi yang diharapkan yaitu dapat mene-

mukan pikiran pokok paragraf dengan baik dan benar.  

2.1.4.6 Standarisasi Buku Panduan  

Standar yang digunakan untuk menilai apakah buku panduan menulis pa-

ragraf tersebut memiliki kelayakan yang baik untuk digunakan sebagai bahan ajar 
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mencakup beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut harus diperhatikan 

agar terciptanya buku panduan yang layak untuk digunakan. Komponen-komponen 

kelayakan buku panduan tersebut meliputi kelayakan isi, kebahasaan, sajian, dan 

kegrafikan.  

a. Komponen kelayakan isi 

Komponen kelayakan isi meliputi kesesuaian dengan SK dan KD, kese-

suaian dengan perkembangan anak, kesesuaian dengan kebutuhan bahan 

ajar, kebenaran substansi materi pembelajaran, manfaat untuk penamba-

han wawasan, dan kesesuaian dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial.  

b. Komponen kelayakan kebahasaan 

Komponen kelayakan kebahasaan yang meliputi keterbacaan, kejelasan 

informasi, kesesuaian dengan kaidah bahsa Indonesia yang baik dan benar, 

dan kemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien (jelas dan singkat).  

c. Komponen kelayakan sajian 

Komponen kelayakan sajian yang meliputi kejelasan tujuan (indikator) 

yang ingin dicapai, urutan sajian, pemberian motivasi dan daya tarik, inte-

raksi atau pemberian stimulus dan respon, dan kelengkapan informasi.  

d. Komponen kelayakan grafik 

Komponen kelayakan grafik meliputi penggunaan font, jenis dan ukuran, 

Lay out atau tata letak, ilustrasi, gambar, foto, dan desain tampilan (Kur-

niasih, 2014:73-74). 

BSNP (2007) dalam rangka melaksanakan penilaian buku teks pelajaran 

mengemukakan ada empat komponen buku yang menjadi fokus penilaian yaitu: 
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a. Kelayakan isi 

Komponen kelayakan isi diuraikan menjadi beberapa subkomponen atau 

indikator sebagai berikut: (1) alligment dengan SK dan KD mata pelajaran, 

perkambangan anak, kebutuhan masyarakat; (2) substansi keilmuan dan 

life skills; (3) wawasan untuk maju dan berkembang; (4) keberagaman 

nilai-nilai sosial. 

b. Kebahasaan 

Komponen kebahasaan diuraikan menjadi beberapa subkomponen atau in-

dikator sebagai berikut: (1) keterbacaan; (2) kesesuaian dengan kaidah ba-

hasa Indonesia yang baik dan benar; dan (3) logika berbahasa. 

c. Penyajian 

Komponen penyajian diuraikan menjadi beberapa subkomponen atau indi-

kator sebagai berikut: (1) teknik; (2) materi; dan (3) pembelajaran. 

d. Kegrafikan 

Komponen kegrafikan diuraikan menjadi beberapa subkomponen atau in-

dikator sebagai berikut: (1) ukuran/format buku; (2) desain bagian kulit; 

(3) desain bagian isi; (4) kualitas kertas; (5) kualitas cetakan; dan (6) kuali-

tas jilidan. 

Keempat komponen tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk di-

perhatikan dalam penyusunan buku panduan. Jika semua komponen tersebut ada 

dalam buku panduan yang telah disusun, maka buku panduan tersebut sudah layak 

untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, dalam pembuatan buku pandu-
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an perlu memperhatikan komponen-komponen tersebut agar menghasilkan buku 

panduan yang berkualitas dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.  

2.1.5 Keterampilan Berbahasa 

Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan menggunakan 

bahasa sebagai alat komunikasi (Mulyati, 2009:2.20). Keterampilan berbahasa ada 

empat aspek yaitu berbicara, menyimak, menulis dan membaca (Mulyati, 

2009:1.8). 

2.1.5.1 Membaca 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan pembaca untuk memperoleh 

pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata atau ba-

hasa tulis (Tarigan, 2008:7). 

2.1.5.2 Menulis 

 Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pe-

san (informasi) secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan ba-

hasa tulis sebagai alat atau medianya (Dalman, 2015:3). 

2.1.5.3 Menyimak 

 Menyimak adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat re-

septif (Mulyati, 2009:1.10). 

2.1.5.4 Berbicara 

Keterampilan berbicara merupakan kemampuan menungkapkan gagasan 

menggunakan bahasa lisan (Pranowo, 2014:254). 

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji mengenai keterampilan mem-

baca siswa di kelas IV. Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif 
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yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. 

Farr (dalam Dalman, 2014:5) mengemukakan, “reading is the heart of education” 

yang artinya membaca merupakan jantung pendidikan. Dalam hal ini, orang yang 

sering membaca, pendidikannya akan maju dan akan memiliki wawasan yang luas. 

Oleh karena itu, diperlukan bahan ajar yang dapat menarik minat siswa belajar 

membaca dengan baik sehingga dapat mendorong kualitas membaca siswa menjadi 

lebih baik.  

2.1.6 Keterampilan Membaca 

2.1.6.1 Pengertian Membaca 

Tarigan (2008:7) menyatakan bahwa membaca adalah suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis. Dalman (2014:5) ber-

pendapat bahwa membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang 

berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Mem-

baca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak 

hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, 

psikolinguistik, dan metakognitif (Rahim, 2011:2). Berbeda dengan pendapat-

pendapat sebelumnya, Anderson (dalam Dalman, 2014:6) menjelaskan bahwa 

membaca adalah suatu proses penyandian kembali dan membaca sandi (a recording 

and decoding process).  

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa memba-

ca merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang pembaca untuk mencari infor-

masi atau pesan yang ingin disampaikan penulis dalam suatu tulisan. 
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2.1.6.2 Tujuan Membaca 

Pada dasarnya kegiatan membaca bertujuan untuk mencari dan mem-

peroleh pesan atau memahami makna melalui bacaan. Tujuan membaca tersebut 

akan berpengaruh kepada jenis bacaan yang dipilih, misalnya fiksi atau nonfiksi. 

Menurut Anderson (dalam Dalman, 2014:11) ada tujuh macam tujuan dari kegiatan 

membaca, yaitu: 

a. Membaca untuk memperoleh fakta dan perincian. 

b. Membaca untuk memperoleh ide-ide utama. 

c. Membaca untuk mengetahui urutan/susunan struktur karangan. 

d. Membaca untuk menyimpulkan. 

e. Membaca untuk mengelompokan/mengklasifikasikan. 

f. Membaca untuk menilai, mengevaluasi. 

g. Membaca untuk memperbandingkan/mempertentangkan. 

Dari ketujuh tujuan kegiatan membaca di atas, semuanya dapat dicapai se-

suai dengan kepentingan pembaca. Teks bacaan yang digunakan untuk membaca 

perlu disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai pembaca. Sebaiknya sebelum 

membaca tentukan dulu tujuan yang ingin dicapai agar informasi yang diinginkan 

dapat diperoleh. 

2.1.6.3 Macam-Macam Jenis Membaca 

Ditinjau dari aspek membaca, secara garis besar ada dua macam kegiatan 

membaca yaitu membaca nyaring untuk aspek mekanis dan membaca dalam hati 

untuk aspek pemahaman (Tarigan, 2008:13).  
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a. Membaca Nyaring 

Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan 

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

pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan pera-

saan seorang pengarang (Tarigan, 2008:23). Membaca nyaring bertujuan agar 

seseorang mampu mempergunakan ucapan yang tepat, membaca dengan jelas 

dan tidak terbata-bata, membaca dengan tidak terus-menerus melihat pada 

bahan bacaan, membaca dengan menggunakan intonasi dan lagu yang tepat 

dan jelas (Dalman, 2014:63). Menurut Tarigan (dalam Dalman, 2014:65) 

manfaat membaca nyaring yaitu: (1) dapat memuaskan dan memenuhi berba-

gai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah keterampilan dan minat, (2) 

dapat menyampaikan informasi penting kepada para pendengarnya. 

Membaca nyaring merupakan suatu aktivitas yang menuntut aneka ke-

terampilan. Di bawah ini dikemukakan sejumlah keterampilan yang diperlu-

kan dalam membaca nyaring di sekolah dasar. 

(a) Kelas I 

(1) Mempergunakan ucapan yang tepat. 

(2) Mempergunakan frasa yang tepat (bukan kata demi kata). 

(3) Mempergunakan intonasi suara yang wajar agar makna mudah ter-

pahami. 

(4) Menguasai tanda-tanda sederhana seperti titik (.), koma (,), tanda ta-

nya (?), dan tanda seru (!). 
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(b) Kelas II 

(1) Membaca dengan terang dan jelas. 

(2) Membaca dengan penuh perasaan, ekspresi. 

(3) Membaca tanpa tertegun-tegun, terbata-bata. 

(c) Kelas III 

(1) Membaca dengan penuh perasaan, ekspresi. 

(2) Mengerti serta memahami bahan bacaan. 

(d) Kelas IV 

(1) Memahami bahan bacaan pada tingkat dasar. 

(2) Kecepatan mata dan suara: minimal tiga kata dalam satu detik. 

(e) Kelas V 

(1) Membaca dengan pemahaman dan perasaan. 

(2) Aneka kecepatan membaca nyaring bergantung pada bahan bacaan. 

(3) Dapat membaca tanpa terus-menerus melihat pada bahan bacaan. 

(f) Kelas VI 

(1) Membaca nyaring dengan penuh perasaan atau ekspresi. 

(2) Membaca dengan penuh kepercayaan (pada diri sendiri) dan mem-

pergunakan frase dan susunan kata yang tepat (Barbe and Abbot, 

1975:156-167; Dawson (et al), 1963:216 (dalam Tarigan, 2008:26)).   

b. Membaca Dalam Hati 

Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan 

tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya (Dalman, 2014:67). Menurut 

Tarigan (2008:30) tujuan utama membaca dalam hati adalah untuk mem-
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peroleh informasi. Membaca dalam hati dapat dibagi menjadi dua macam ke-

giatan membaca yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. 

(a) Membaca Ekstensif 

Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi se-

banyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca 

ekstensif ini meliputi membaca survei, membaca sekilas, dan membaca 

dangkal. 

(b) Membaca Intensif 

Membaca intensif adalah studi seksama, telaah teliti, dan penanganan ter-

perinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pen-

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

pola-pola kalimat, latihan kosakata, telaah kata-kata, dikte, dan diskusi 

umum merupakan bagian dan teknik membaca intensif (Tarigan, 

2008:36-37). Membaca intensif dibedakan atas membaca telaah isi dan 

membaca telaah bahasa. 

(1) Membaca telaah isi 

(a) Membaca teliti 

Membaca jenis ini sama pentingnya dengan membaca sekilas, 

seringkali seseorang perlu membaca dengan teliti bahan-bahan 

yang disukai. 
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(b) Membaca pemahaman 

Membaca pemahaman adalah sejenis membaca yang bertujuan 

untuk memahami tentang standar-standar atau norma-norma 

kesastrastraan dan pola-pola fiksi. 

(c) Membaca kritis 

Membaca kritis adalah kegiatan membaca yang dilakukan 

secara bijaksana, mendalam, evaluatif, dengan tujuan utama me-

nemukan keseluruhan bahan bacaan, baik makna baris-baris, 

makna antarbaris, maupun makna balik baris. 

(d) Membaca ide 

Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang ingin men-

cari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat da-

lam bacaan. 

(e) Membaca kreatif 

Membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang tidak hanya 

sekedar menangkap makna tersirat, makna antarbaris, tetapi ju-

ga secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehi-

dupan sehari-hari. 

(2) Membaca telaah bahasa 

(a) Membaca bahasa 

Tujuan utama membaca bahasa adalah memperbesar daya kata 

dan mengembangkan kosakata. 
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(b) Membaca sastra 

Dalam membaca sastra perhatian pembaca harus dipusatkan 

pada penggunaan bahasa dalam karya sastra (Dalman, 2014:67-

71). 

Keterampilan yang dituntut pada membaca dalam hati di sekolah dasar 

adalah sebagai berikut. 

(a) Kelas I 

(1) Membaca tanpa bersuara, tanpa gerakan-gerakan bibir, dan tanpa 

berisik. 

(2) Membaca tanpa gerakan-gerakan kepala. 

(b) Kelas II 

(1) Membaca tanpa gerakan-gerakan bibir atau kepala. 

(2) Membaca lebih cepat secara dalam hati daripada secara bersuara. 

(c) Kelas III 

(1) Membaca dalam hati tanpa menunjuk-nunjuk dengan jari, tanpa ge-

rakan bibir. 

(2) Memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati. 

(3) Lebih cepat membaca dalam hati daripada membaca bersuara. 

(d) Kelas IV 

(1) Mengerti serta memahami bahan bacaan pada tingkat dasar. 

(2) Kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik. 

(e) Kelas V 

(1) Membaca dalam hati jauh lebih cepat daripada membaca bersuara. 
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(2) Membaca dengan pemahaman yang baik. 

(3) Membaca tanpa gerakan-gerakan bibir atas atau kepala atau menun-

juk-nunjuk dengan jari tangan. 

(4) Menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati, senang membaca 

dalam hati. 

(f) Kelas VI 

(1) Membaca tanpa gerakan-gerakan bibir, tanpa komat-kamit. 

(2) Dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran 

yang terdapat dalam bahan bacaan. 

(3) Dapat membaca 180 kata dalam satu menit pada bacaan fiksi pada 

tingkat dasar (Barbe and Abbott, 1975:156-167 (dalam Tarigan, 

2008:39)). 

2.1.6.4 Hakikat membaca Pemahaman 

Membaca pemahaman (Dalman, 2014:70) adalah sejenis membaca yang 

bertujuan untuk memahami tentang standar-standar atau norma-norma kesastraan, 

resensi kritis, dan pola-pola fiksi. Membaca pemahaman merupakan kelanjutan dari 

membaca permulaan. Membaca pemahaman adalah membaca secara kognitif yaitu 

membaca untuk memahami. Dalam membaca pemahaman, pembaca dituntut mam-

pu memahami isi bacaan. Oleh sebab itu, setelah membaca teks, pembaca dapat me-

nyampaikan hasil pemahaman membacanya dengan cara membuat rangkuman isi 

bacaan menggunakan bahasa sendiri dan menyampaikannya baik secara lisan atau-

pun tulisan. 
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Ada beberapa aspek membaca pemahaman menurut Tarigan dan Soedarso 

(dalam Dalman, 2014:89), yakni: (1) memahami pengertian sederhana (leksikal, 

gramatikal), (2) memahami signifikansi/makna (maksud dan tujuan pengarang), (3) 

evauasi/penilaian (isi, bentuk), (4) kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah 

disesuaikan dengan keadaan. 

2.1.7 Pikiran Pokok Paragraf 

2.1.7.1 Pengertian Pikiran Pokok 

Menurut Purwandari (2015:75) pikiran pokok merupakan suatu gagasan 

atau ide yang mendasari dari sebuah terbentuknya satuan kebahasaan seperti kali-

mat dan paragraf. Pembicaraan mengenai pikiran pokok ini cenderung diperun-

tukan bagi satuan kebahasaan yang berupa paragraf, namun sebenarnya kalimat se-

bagai satuan kebahasaan di bawah tataran paragraf pun terbentuk atas sebuah 

pikiran pokok atau gagasan utama kalimat. Sementara itu Dalman (2014:16) me-

nyatakan bahwa pikiran pokok adalah informasi fokus yang ada dalam suatu para-

graf. Sejalan dengan kedua pendapat tersebut, Arifin dan Tasai (2010:116) menya-

takan bahwa topik paragraf adalah pikiran utama (pikiran pokok) di dalam sebuah 

paragraf. Semua pembicaraan dalam paragraf itu terpusat pada pikiran utama 

tersebut. Pikiran utama (pikiran pokok) tersebut merupakan topik persoalan atau 

pokok pembicaraan dalam sebuah paragraf. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pikiran pokok merupakan ide atau gagasan yang mengandung informasi fokus dan 

menjadi dasar pembentukan suatu kesatuan bahasa seperti paragraf. 
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2.1.7.2 Pengertian Paragraf 

Menurut Dalman (2015:54) paragraf adalah rangkaian dari beberapa kali-

mat dan harus memiliki kesatuan gagasan yang diungkapkannya sehingga pemba-

canya mudah memahami maksud dari tulisan atau informasi yang ada. Sejalan de-

ngan itu Arifin dan Tasai (2009:115) menyatakan bahwa paragraf adalah sepe-

rangkat kalimat yang membicarakan gagasan atau topik. Siregar (2015:75) berpen-

dapat bahwa paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah ka-

rangan. Paragraf dibentuk dari beberapa unsur yaitu pikiran pokok atau gagasan 

utama, kalimat utama dan kalimat pendukung. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

paragraf merupakan seperangkat kalimat yang tersusun logis dan sistematis yang 

didalamnya terdapat pikiran pokok. Penulisan kalimat pertama paragraf menjorok 

harus ke dalam. pikiran pokok paragraf dituangkan dalam kalimat utama yang ke-

mudian diperjelas oleh kalimat-kalimat penjelas atau pendukung. 

2.1.7.3 Jenis-Jenis Paragraf 

Menurut Dalman (2015:66-67) pada dasarnya jenis paragraf ada empat 

yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, dan paragraf 

deskripsi.  

a. Paragraf Deduktif 

Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak di 

awal paragraf. Kalimat topiknya kemudian dikembangkan dengan pema-

paran atau deskripsi sampai bagian-bagian kecil sehingga penjelasan kali-

mat topiknya yang bersifat umum menjadi jelas. 
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b. Paragraf Induktif 

Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak di 

akhir paragraf. Paragraf induktif dimulai dengan penjelasan bagian-bagian 

khusus yang dituangkan dalam kalimat pengembang. Bagian akhir para-

graf ini berupa simpulan yang dituangkan dalam kalimat topik atau kalimat 

utama. 

c. Paragraf Deduktif-Induktif 

Paragraf deduktif-induktif disebut juga paragraf campuran, yaitu pa-

ragraf yang yang kalimat topiknya terdapat di awal dan di akhir paragraf. 

Kalimat topik dalam paragraf tersebut hanya satu yaitu kalimat topik ter-

letak di awal paragraf. Kalimat topik yang terlatak di akhir paragraf hanya-

lah berfungsi sebagai penegasnya saja. Kalimat topik yang terletak di akhir 

paragraf disampaikan dengan bahasa yang berbeda, tetapi maksudnya sa-

ma dengan kalimat topik yang terletak di akhir paragraf. Jadi paragraf ini 

berisikan kalimat topik, kalimat penjelas, lalu diakhiri dengan kalimat pe-

negas.  

d. Paragraf Deskriptif 

Paragraf deskriptif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat to-

pik dan kalimat pengembang. Semua kalimat yang terdapat dalam paragraf 

deskriptif merupakan kalimat topik. 
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2.1.8 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD  

2.1.8.1 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sementara itu Winkel (dalam Si-

regar dan Nara, 2014:12), menyatakan bahwa pembelajaran adalah seperangkat tin-

dakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa, dengan memper-

hitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperanan terhadap rangkaian kejadian-

kejadian intern yang berlangsung dialami siswa. Menurut pengertian ini pembe-

lajaran merupakan proses pendidik untuk membantu peserta didik agar dapat bela-

jar dengan baik. Gagne (dalam Huda, 2013:3) berpendapat bahwa pembelajaran da-

pat diartikan sebagai proses memodifikasi dalam kapasitas manusia yang bisa di-

pertahankan dan ditingkatkan levelnya. 

Dari berbagai teori yang berbeda Huda (2013:5) kemudian membuat dua 

definisi yang cukup mewakili berbagai teori tentang praktik pembelajaran yaitu: 

a. Pembelajaran sebagai perubahan perilaku. Salah satu contoh perubahan-

nya adalah ketika seseorang pembelajar yang awalnya tidak begitu perha-

tian dalam kelas ternyata berubah menjadi sangat perhatian. 

b. Pembelajaran sebagai perubahan kapasitas. Salah satu contoh perubahan-

nya adalah ketika seorang pembelajar yang awalnya takut pada pelajaran 

tertentu ternyata berubah menjadi seorang yang sangat percaya diri dalam 

menyelesaikan pelajaran tersebut. 
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Dari beberapa pendapat mengenai pembelajaran di atas, peneliti dapat me-

nyimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar dimana di-

dalamnya terjadi interaksi antara siswa, guru, dan sumber belajar yang bertujuan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

2.1.8.2 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar tidak terlepas dari empat 

keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Kemampuan berbahasa sangat diperlukan oleh manusia. Sebagai makhluk 

sosial, manusia perlu berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lain, dimana 

dalam proses tersebut manusia menggunakan bahasa sebagai media, baik untuk 

berkomunikasi secara lisan maupun tulis. Kemampuan menusia berbahasa bukan-

lah instinct, tidak dibawa anak sejak lahir, melainkan manusia dapat belajar bahasa 

sampai terampil berbahasa, mampu berbahasa untuk berkomunikasi.  

Jadi melalui pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar ini, kemam-

puan berbahasa menusia yang meliputi empat aspek keterampilan yaitu membaca, 

menulis, menyimak dan berbicara dikembangkan agar manusia dapat memiliki ke-

mampuan berbahasa yang baik.  

2.1.8.3 Pembelajaran Membaca di Kelas IV 

Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Arti-

nya, si pembaca menerima pesan atau informasi yang disampaikan oleh penulis da-

lam sebuah teks bacaan. Pesan yang disampaikan itu merupakan informasi fokus 

yang dibutuhkan. Dalam hal ini, si pembaca harus mampu memahami makna lam-

bang/tanda/tulisan dalam teks berupa kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, atau-
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pun wacana yang utuh. Jadi membaca merupakan proses mengubah lambang/tan-

da/tulisan menjadi wujud makna (Dalman, 2014:8). 

Menurut Dalman (2014:8) pembelajaran membaca di sekolah perlu difo-

kuskan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan. Siswa perlu secara intensif 

dilatih untuk memahami sebuah teks bacaan. Guru memiliki peran yang berpenga-

ruh besar terhadap kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan. Diperlukan pe-

nerapan strategi, metode, dan teknik membaca yang tepat agar siswa dapat mema-

hami isi bacaan dengan baik.  

Untuk dapat mendorong siswa dapat memahami berbagai bahan bacaan 

guru seharusnya menggabungkan kegiatan prabaca, saat baca, dan pascabaca dalam 

pembelajaran. Menurut Burns (dalam Rahim, 2011:99), kegiatan prabaca adalah 

kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan mem-

baca. Dalam kegiatan ini guru mengarahkan perhatian dan penaktifan skemata sis-

wa yang berhubungan dengan topik bacaan. Setelah kegiatan prabaca, kegiatan se-

lanjutnya adalah kegiatan saat baca. Dalam kegiatan saat baca, diperlukan strategi 

membaca yang tepat untuk meningkatkan pemahaman siswa. Burns (dalam Rahim, 

2011:100), berpendapat bahwa penggunaan teknik metakognitif secara efektif me-

miliki pengaruh positif pada pemahaman siswa.  

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pascabaca. Kegiatan ini digunakan 

untuk memadukan informasi baru yang didapat siswa ke dalam skemata yang telah 

dimilikinya sehingga diperoleh pemahaman yang lebih tinggi. Strategi yang dapat 

diterapkan dalam kegiatan pascabaca yaitu belajar mengembangkan bahan bacaan 
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pengajaran, memberikan pertanyaan, menceritakan kembali, dan presentasi visual 

(Rahim, 2011:100). 

Menurut Tarigan (2008:39), keterampilan yang dituntut pada kegiatan 

membaca dalam hati di kelas IV adalah: (1) mengerti serta memahami bacaan pada 

tingkat dasar; (2) kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik. Sementara itu, 

menurut Dalman (2014:9), pada ujian keterampilan membaca dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia kemampuan memahami isi bacaan yang perlu ditekankan yaitu 

kemampuan: (1) memahami makna kata-kata yang dibaca, (2) memahami makna 

istilah-istilah di dalam konteks kalimat, (3) memahami inti sebuah kalimat yang di-

baca, (4) memahami ide, pokok pikiran, atau tema dari suatu paragraf yang dibaca, 

(5) menangkap dan memahami beberapa pokok pikiran dari satu wacana yang diba-

ca dan menarik kesimpulan dari suatu wacana yang dibaca, (6) membuat rangkum-

an isi bacaan secara tertulis dengan menggunakan bahasa sendiri, (7) menyampai-

kan hasil pemahaman isi bacaan dengan menggunakan bahasa sendiri di depan ke-

las. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan ke-

giatan membaca di kelas IV diperlukan kegiatan prabaca, saat baca, dan pascabaca 

yang dipadukan dalam strategi, metode, dan teknik membaca yang tepat agar dapat 

mendorong siswa memahami bacaan dengan baik. Selain itu, kemampuan mema-

hami pikiran pokok paragraf juga merupakan kemampuan yang penting untuk di-

latih. 

 

 



51 
 

 
 

2.1.8.4 Tujuan Pembelajaran Membaca 

Nurhadi (dalam Dalman, 2014:13) menyatakan bahwa pada dasarnya tuju-

an pembelajaran membaca dibagi atas dua tujuan utama, yaitu: tujuan behavioral 

(pemahaman makna kata, keterampilan-keterampilan studi, dan pemahaman terha-

dap teks bacaan) dan tujuan ekspresif (membaca pengarahan diri sendiri, membaca 

penafsiran atau membaca interpretatif, dan membaca kreatif). 

Dalam pembelajaran membaca, belajar membaca harus sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. Menurut Dalman (2014:13-15) tujuan membaca dapat 

berupa: 

a. Memahami secara detail dan menyeluruh isi bacaan. 

b. Menangkap pikiran pokok/gagasan utama buku secara cepat (waktu ter-

batas). 

c. Mendapatkan informasi tentang sesuatu. 

d. Mengenali makna-makna kata (istilah) sulit. 

e. Ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia. 

f. Ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di masyarakat sekitar. 

g. Ingin memperoleh kenikmatan dari karya fiksi. 

h. Ingin memperoleh informasi tentang lowongan kerja. 

i. Ingin mencari merk barang yang cocok untuk dibeli. 

j. Ingin menilai kebenaran gagasan pengarang/penulis. 

k. Ingin mendapatkan alat tertentu. 

l. Ingin mendapatkan keterangan tentang pendapat seseorang (ahli) atau 

keterangan  tentang definisi suatu istilah. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar membaca harus sesuai 

dengan tujuan membaca yang hendak dicapai. Dalam penelitian yang membahas 

mengenai membaca pemahaman ini, tujuan membacanya berupa tujuan behavioral 

yaitu pemahaman terhadap teks bacaan untuk menangkap pikiran pokok dalam 

suatu teks bacaan khususnya pikiran pokok paragraf. 

2.1.9 Hasil Belajar 

2.1.9.1 Pengertian Belajar 

Gagne (dalam Suprijono, 2009:2) menyatakan bahwa belajar adalah peru-

bahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Peru-

bahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan sese-

orang secara alamiah. Sementara itu, Siregar dan Nara (2015:5) menyatakan bahwa 

belajar adalah suatu aktivitas mental (psikis) yang berlangsung dalam interaksi de-

ngan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. 

Harold Spears mengemukakan bahwa belajar adalah mengamati, membaca, meniru, 

mencoba sesuatu pada dirinya sendiri, mendengar dan mengikuti aturan (Siregar 

dan Nara, 2015:4). 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu aktivitas mental yang dapat dilakukan dengan mengamati, mem-

baca, meniru dan membaca sesuatu yang menghasilkan perubahan. 

2.1.9.2 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hal yang didapat setelah terjadinya proses belajar yang 

ditandai dengan adanya perubahan perilaku dari seorang siswa. Hasil belajar ter-

sebut digunakan sebagai proses evaluasi belajar, apakah proses belajar yang telah 
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dilakukan sesuai dengan tujuan atau mungkin masih melenceng dari tujuan belajar 

tersebut. Menurut Nawawi dalam K. Ibrahim (Susanto, 2013:5) hasil belajar dapat 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di 

sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejum-

lah materi pelajaran tertentu. Susanto (2013:5) berpendapat bahwa makna dari hasil 

belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang me-

nyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan bela-

jar.  

Berkaitan dengan hasil belajar tersebut Benyamin S Bloom (dalam Sire-

gar, 2014:8-12) mencetuskan konsep taksonomi belajar, yaitu pengelompokan tuju-

an belajar berdasarkan domain atau kawasan belajar. Adapun ketiga domain atau 

kawasan belajar menurut Bloom adalah sebagai berikut. 

a. Kawasan Kognitif (Cognitive Domain) 

Domain ini berkaitan dengan hasil belajar berupa perilaku yang merupakan 

proses berpikir atau perilaku yang termasuk hasil kerja otak. Berdasarkan revisi tak-

sonomi Bloom oleh Anderson dan Krathwohl (2001) domain kognitif terdari enam 

jenjang tujuan belajar yaitu mengingat, mengerti, memakai, menganalisis, menilai, 

dan mencipta. Sedangkan pada dimensi pengetahuan ada empat kategori yaitu fak-

ta, konsep, prosedur dan metakognitif. 

b. Kawasan Afektif (Affective Domain) 

Domain ini berkaitan dengan perilaku yang dimunculkan seseorang sebagai 

pertanda kecenderungannya untuk membuat pilihann atau keputusan untuk beraksi 

di dalam lingkungan tertentu. Menurut Krathwohl, Bloom dan Masia (1964) kawa-
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san afektif meliputi tujuan belajar yang berkenaan dengan minat, sikap dan nilai 

serta pengembangan penghargaan dan penyesuaian diri. Kawasan ini dibagi men-

jadi lima jenjang yaitu penerimaan (receiving), pemberian respon (responding), 

pemberian nilai atau penghargaan (valuing), pengorganisasian (organization), dan 

karakterisasi (characterization). 

c. Kawasan Psikomotor (Psychomotor Domain) 

Domain ini berkaitan dengan perilaku yang dimunculkan oleh hasil kerja 

fungsi tubuh manusia yang berbentuk gerakan tubuh, antara lain seperti berlari, me-

lompat, melempar, berputar, memukul, menendang, dll. Dave (1970) mengemuka-

kan lima jenjang tujuan belajar pada ranah psikomotor ini yaitu meniru, menerap-

kan, memantapkan, merangkai, dan naturalisasi. 

Sementara itu, Gagne (dalam Siregar dan Nara, 2014:8) juga membuat sis-

tematika hasil belajar yang mengelompokan hasil-hasil belajar yang mempunyai 

ciri-ciri sama dalam satu kategori. Kelima hasil belajar tersebut yaitu keterampilan 

intelektual, informasi verbal, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. 

Berdasarkan pendapat mengenai hasil belajar di atas dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan suatu hal yang didapatkan sesorang melalui proses 

belajar yang mencakup tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

2.1.10 Model Pembelajaran Skrambel 

2.1.10.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Asih (2016:138), model pembelajaran adalah bentuk pembelaja-

ran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru di 

kelas. Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam me-
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rencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial (Suprijono, 2012:46). Menurut 

Soekamto (dalam Shoimin, 2014:23), model pembelajaran adalah kerangka kon-

septual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pe-

ngalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pe-

doman bagi para perancang pembelajaran dan pengajar dalam merencanakan akti-

vitas belajar mengajar. 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah gambaran atau bentuk pembelajaran dari awal sampai akhir 

yang dilakukan prosedur sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang memiliki 

karakteristik atau kekhasannya tersendiri. 

2.1.10.2 Model Skrambel 

Menurut Robert B. Taylor (dalam Huda, 2014:303), skrambel merupakan 

salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan kece-

patan berpikir siswa. Metode ini mengharuskan siswa untuk menggabungkan otak 

kanan dan otak kiri. Dalam metode ini, mereka tidak hanya diminta untuk  men-

jawab soal, tetapi juga menerka dengan cepat jawaban soal yang sudah tersedia na-

mun masih dalam kondisi acak. Ketepatan dan kecepatan berpikir dalam menjawab 

soal menjadi salah satu kunci permainan metode pembelajaran skrambel. Skor sis-

wa ditentukan oleh seberapa banyak soal yang benar dan seberapa cepat soal-soal 

tersebut dikerjakan (Huda, 2014:303-304). 

Sintak pembelajaran skrambel dapat diterapkan dengan mengikuti tahap-

tahap berikut ini. 
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a. Guru menyajikan materi sesuai topik. 

b. Setelah selesai menjelaskan materi topik, guru membagikan lembar kerja 

dengan jawaban yang diacak susunannya. 

c. Guru memberi durasi tertentu untuk pengerjaan soal. 

d. Siswa mengerjakan soal berdasarkan waktu yang telah ditentukan guru. 

e. Guru mengecek durasi waktu sambil memeriksa pekerjaan siswa. 

f. Jika waktu pengerjaan soal sudah habis, siswa wajib mengumpulkan 

lembar jawaban kepada guru. Dalam hal ini baik siswa yang selesai 

maupun tidak selesai harus mengumpulkan jawaban itu. 

g. Guru melakukan penilaian, baik di kelas maupun di rumah. Penilaian 

dilakukan berdasarkan seberapa cepat siswa mengerjakan soal dan 

seberapa banyak soal yang dikerjakan dengan benar. 

h. Guru memberi apresiasi dan rekognisi kepada siswa yang berhasil, dan 

memberi semangat kepada siswa yang belum cukup berhasil dengan cepat 

dan benar. 

2.1.10.3 Kelebihan Model Skrambel 

Kelebihan metode pembelajaran skrambel menurut Huda (2014:306), an-

tara lain: (1) melatih siswa untuk berpikir cepat dan tepat; (2) mendorong siswa un-

tuk belajar mengerjakan soal dengan jawaban acak; (3) melatih kedisiplinan siswa. 

Aris Shoimin (2014:168-169) juga mengemukakan kelebihan model 

skrambel yakni: (1) setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas segala sesua-

tu yang dikerjakan dalam kelompoknya, sehingga siswa tidak ada yang diam karena 

setiap individu diberi tanggung jawab akan keberhasilan kelompoknya, (2) model 
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pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk saling belajar sambil bermain, mere-

ka dapat berkreasi sekaligus belajar dan berpikir, mempelajari sesuatu secara santai 

dan tidak membuat mereka stres atau tertekan, (3) selain membangkitkan kegembi-

raan dan melatih keterampilan tertentu, model scramble juga dapat memupuk rasa 

solidaritas dalam kelompok, (4) materi yang diberikan dengan model pembelajaran 

ini biasanya mengesankan dan sulit untuk dilupakan, (5) sifat kompetitif dalam me-

tode ini dapat mendorong siswa berlomba-lomba untuk maju. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu yang sesuai dengan subtansi yang diteliti oleh peneliti. Adapun penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Putra dkk., pada tahun 2014 dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran Scramble Berbantuan Media Permainan 

Teka-Teki Silang terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas V SD 

Negeri 1 Sangsit”. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa model pembelajaran 

skrambel berbantuan media permainan teka-teki silang berpengaruh terhadap hasil 

belajar Bahasa Indonesia siswa kelas V SD Negeri 1 Sangsit. Pengaruh tersebut di-

tunjukan dengan perbedaan skor rata-rata hasil belajar Bahasa Indonesia antara sis-

wa di kelas eksperimen yang diajar menggunakan model skrambel dengan siswa 

yang berada di kelas kontrol yang diajar menggunakan metode konvensional. Skor 

rata-rata hasil belajar Bahasa Indonesia siswa di kelas eksperimen sebesar 40,7, se-

mentara skor rata-rata hasil belajar Bahasa Indonesia siswa di kelas kontrol hanya 
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29,41. Skor tersebut menunjukan bahwa nilai rata-rata hasil belajar Bahasa Indo-

nesia siswa pada pembelajaran dengan menggunakan model skrambel lebih tinggi 

daripada nilai hasil belajar Bahasa Indonesia siswa pada pembelajaran konven-

sional. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

adalah penggunaan model skrambel yang telah dibuktikan memiliki pengaruh posi-

tif untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas V SD Negeri 1 

Sangsit. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saroh 

dan Damaianti pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Teknik Scramble terhadap 

Kemampuan Menentukan Ide Pokok dan Memparafrase dalam Pembelajaran Mem-

baca Pemahaman”. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kemampuan menen-

tukan pikiran pokok antara siswa yang belajar menggunakan teknik skrambel ber-

beda dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran terlangsung. Perbeda-

an ini terlihat pada hasil peningkatan data pretes dan pascates. Berdasarkan hasil uji 

rata-rata N-Gain, peningkatan pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan pa-

da kelas kontrol yaitu 0,33 dan 0,06. Demikian halnya pada kemampuan mempara-

frase, kelas yang melaksanakan pembelajaran dengan teknik skrambel mengalami 

peningkatan uji rata-rata N-Gain yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yaitu 

0,56 dan 0,21. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik skrambel 

dapat memperngaruhi kemampuan menentukan ide pokok dan memparafrase pada 

pembelajaran membaca pemahaman. Kesamaan antara penelitian ini dengan topik 

penelitian peneliti adalah penggunaan model skrambel yang berpengaruh positif 
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terhadap kemampuan menentukan ide pokok dalam kegiatan membaca pemahaman 

siswa SD. 

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Budiarti dan Har-

yanto pada tahun 2016 yang berjudul “Pengembangan Media Komik untuk Me-

ningkatkan Motivasi Belajar dan Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa Kelas 

IV”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media komik pembelajaran layak digu-

nakan dalam pembelajaran. Menurut ahli materi dan ahli media pembelajaran pro-

duk media komik berkategori “baik”. Selain itu terdapat peningkatan nilai pretest 

terhadap posttest motivasi belajar bahasa Indonesia dan keterampilan membaca pe-

mahaman antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Keseluruhan uji dan hasil pe-

nelitian tersebut menunjukan bahwa media komik berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap motivasi belajar bahasa Indonesia dan keterampilan membaca 

pemahaman siswa. Kesamaan topik penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu 

sama-sama membahas pengembangan bahan ajar untuk meningkatkan keterampi-

lan membaca pemahaman siswa SD. 

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Rama-

dani pada tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Scramble Ber-

bantuan Kartu Pertanyaan terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD.” Dari 

hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran skrambel berbantuan kartu pertanyaan berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD di Desa Dauhwaru Kecamatan 

Jembrana Kabupaten Jembrana Tahun Ajaran 2013/2014. Hal tersebut dibuktikan 

dengan skor rata-rata kelompok eksperimen yang lebih tinggi (21,03) daripada skor 
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rata-rata kelompok kontrol (13,73). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian pe-

neliti adalah penggunaan model skrambel yang sudah terbukti memberikan pe-

ngaruh positif terhadap hasil belajar siswa SD. 

Selanjutnya adalah panelitian yang dilakukan oleh Suryanta dkk., pada tahun 

2014 yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Scramble Berbantuan Media 

Gambar Animasi terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Gugus Yos Sudarso 

Denpasar”. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

pada hasil belajar siswa antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran skrambel berbantuan media gambar animasi dengan kelompok siswa 

yang mengikuti model pembelajaran konvensional (t hitung = 3,18 > t tabel = 2,00, 

α = 0,05). Hal tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata hasil belajar IPA siswa 

yang mengikuti pembelajaran dengan model skrambel lebih baik daripada rata-rata 

nilai hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional (77,05 > 

69,21). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran skrambel 

berbantuan media gambar animasi berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas V semester 1 SD Gugus Yos Sudarso Denpasar Selatan Tahun Pelajaran 

2013/2014. Kesamaan penelitian peneliti dengan penelitian ini yaitu penggunaan 

model skrambel yang sudah dibuktikan dapat memberikan pengaruh positif terha-

dap hasil belajar siswa kelas V di SD Gugus Yos Sudarso. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ningsih 

dkk., pada tahun 2014 dengan judul “Peningkatan Kemampuan Membaca Teliti 

Siswa Kelas IVB Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble di 

SD Kartika 1-10 Padang”. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa terjadi pe-
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ningkatan aktivitas siswa dalam membaca teliti pada tahap prabaca dengan rata-rata 

persentase aktivitas 56% menjadi 76%. Aktivitas siswa pada tahap saatbaca juga 

mengalami peningkatan yang ditunjukan oleh peningkatan rata-rata persentase 

aktivitas dari 60% menjadi 84%. Aktivitas siswa dalam membaca teliti di tahap 

pascabaca juga mengalami peningkatan rata-rata persentase aktivitas yaitu dari 72% 

menjadi 88%. Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa model pem-

belajaran kooperatif tipe skrambel dapat meningkatkan kemampuan membaca teliti 

siswa kelas IVB SD Kartika 1-10 Padang. Keterkaitan penelitian ini dengan pene-

litian peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai kemampuan membaca siswa ke-

las IV dan penggunaan model skrambel yang sudah dibuktikan dapat meningkatkan 

kemampuan membaca siswa. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Marzban dan Alinejad pada tahun 2013 

dengan judul “The Effect of Cooperative Learning on Reading Comprehension of 

Iranian EFL Learners” menyatakan bahwa berdasarkan hasil postest yang diberi-

kan, kelompok eksperimen menunjukan hasil yang lebih baik daripada kelompok 

kontrol. Hal tersebut membuktikan bahwa model pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan kemampuan membaca siswa di EFL Iran. Kesamaan yang terdapat 

pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah peng-

gunaan model kooperatif yang telah dibuktikan dapat meningkatkan kemampuan 

membaca. Model pembelajaran skrambel termasuk ke dalam kelompok model pem-

belajaran kooperatif, jadi dapat disimpulkan bahwa model skrambel dapat berpe-

ngaruh terhadap kemampuan membaca. 
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Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Bolukbas dkk., tahun 2011 yang 

berjudul “The Effectiveness of Cooperative Learning on The Reading Comprehen-

sion Skills in Turkish as a Foreign Language” yang menyatakan bahwa teknik pem-

belajaran kooperatif bisa bermanfaat tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan 

membaca tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa lainnya seperti 

menulis dan berbicara. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model 

pembelajaran kooperatif efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca. Kesa-

maan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan pe-

neliti adalah penggunaan model kooperatif yang telah dibuktikan dapat mening-

katkan kemampuan membaca. Model pembelajaran skrambel termasuk ke dalam 

kelompok model pembelajaran kooperatif, jadi dapat disimpulkan bahwa model 

skrambel dapat berpengaruh terhadap kemampuan membaca. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan untuk untuk memahami pesan 

yang disampaikan penulis dalam suatu tulisan. Membaca adalah salah satu keteram-

pilan berbahasa disamping tiga keterampilan lainnya yakni: menulis, menyimak, 

dan berbicara, yang penting untuk dipelajari agar siswa dapat berkembang kemam-

puan belajarnya. Kemampuan membaca yang baik akan sangat diperlukan, apalagi 

di zaman sekarang ini dimana teknologi sudah berkembang dan informasi digital 

ada dimana-mana. Dibutuhkan kemampuan menyaring informasi yang tepat agar 

dapat mengetahui informasi yang benar dan akurat, dimana hal tersebut dapat di-

peroleh dengan membaca. 
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Dalam proses pembelajaran, bahan ajar diperlukan menunjang proses pembe-

lajaran. Salah satu bentuk bahan ajar yang dapat digunakan yaitu buku panduan. 

Buku panduan yang sesuai dengan materi yang diajarkan dibutuhkan siswa untuk 

menunjang proses belajarnya. Selain buku panduan, siswa juga membutuhkan 

model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran agar materi dapat tersampai-

kan dengan baik kepada siswa. Buku panduan menentukan pikiran pokok paragraf 

menggunakan model skrambel ini berisi tentang materi untuk menemukan pikiran 

pokok paragraf dan contoh pengerjaan soal serta latihan soal yang dikembangkan 

dengan model skrambel untuk membantu siswa memperoleh hasil yang baik dalam 

menemukan pikiran pokok paragraf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Pengembangan Buku Panduan 

Menentukan Pikiran Pokok Paragraf Menggunakan Model Skrambel 

 

Siswa SD Kelas IV 
Pembelajaran membaca untuk menemukan 

pikiran pokok paragraf 

Kemungkinan: tidak bisa, mengalami 

kesulitan 

Menggunakan bahan ajar 

Bisa menemukan pikiran pokok 

Menggunakan buku panduan 

menentukan pikiran pokok paragraf 

Bisa menemukan pikiran pokok dengan 

baik dan benar 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut. 

(1) Buku panduan menentukan pikiran pokok paragraf menggunakan model 

skrambel hasil pengembangan pada Pembelajaran Bahasa Indonesia va-

lid untuk digunakan sebagai bahan belajar siswa. 

(2) Buku panduan menentukan pikiran pokok paragraf menggunakan model 

skrambel hasil pengembangan pada Pembelajaran Bahasa Indonesia 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

(3) Buku panduan menentukan pikiran pokok paragraf menggunakan model 

skrambel hasil pengembangan pada Pembelajaran Bahasa Indonesia 

praktis untuk digunakan sebagai bahan belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian dapat diam-

bil simpulan sebagai berikut:  

(1) Produk buku panduan menentukan pikiran pokok paragraf yang dikem-

bangkan berkarakteristik model skambel pada bagian soal latihannya dan 

pengembangan buku panduan juga disesuaikan dengan perkembangan 

kognitif anak usia SD.  

(2) Produk buku panduan menentukan pikiran pokok paragraf menggunakan 

model skrambel pada pembelajaran Bahasa Indonesia telah memenuhi kri-

teria sangat valid dengan skor presentase dari masing-masing validator 

>85% pada penilaian ahli di aspek kelayakan isi, penyajian, kegrafikan, 

kebahasaan, dan penerapan model skrambel. 

(3) Produk buku panduan menentukan pikiran pokok paragraf menggunakan 

model skrambel pada pembelajaran Bahasa Indonesia dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan kriteria sedang, terbukti dengan hasil uji pening-

katan rata-rata nilai (gain) pretes dan postes siswa sebesar 0,43 dan nilai 

signifikansi perbedaan rata-rata nilai (uji t) sebesar 0.000.  

(4) Produk buku panduan menentukan pikiran pokok paragraf menggunakan 

model skrambel pada pembelajaran Bahasa Indonesia praktis digunakan 

dalam pembelajaran, terbukti dengan besar persentase tanggapan dari sis-
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wa setelah menggunakan produk yaitu 89,42% (sangat positif) dan besar 

persentase tanggapan guru yaitu 95% (sangat positif). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian dapat disaji-

kan saran sebagai berikut:  

(1) Pengembangan produk buku panduan menentukan pikiran pokok paragraf 

menggunakan model skrambel pada pembelajaran Bahasa Indonesia dapat 

dijadikan bahan ajar alternatif dalam pembelajaran di sekolah.  

(2) Dalam mengembangkan buku panduan menentukan pikiran pokok 

paragraf menggunakan model skrambel guru sebisa mungkin mengerah-

kan kreativitas dan inovasinya guna terciptanya kegiatan-kegiatan yang 

menarik dalam buku panduan. 

(3) Dalam rangka meningkatkan keterampilan menentukan pikiran pokok pa-

ragraf siswa kelas IV SD, hendaknya guru dan orang tua senantiasa mem-

berikan pengarahan dan motivasi siswa untuk selalu belajar membaca. 
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