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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

MOTTO 

Barangsiapa yang keluar untuk mencari ilmu pengetahuan, maka ia berada di jalan 

Allah, sehingga ia pulang  

(HR Tarmidzi). 

 

Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya, seseorang yang berbahasa dan 

teratur dalam berbahasa menandakan jalan pikirannya teratur pula. 

(Dasmo, et al, 1963:27) 

 

Hari kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, dan hari esok adalah 

impian. 

 

Tidak ada karya hebat yang lahir dari seseorang yang dirinya sedang dilanda 

kegundahan 

(Einsten) 

 

Manusia akan berkembang menjadi lebih kuat jika ia terus berusaha mencapai 

tujuan yang lebih positif dengan cara yang lebih positif 

(Adapted from:Shiller) 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Karya ini kupersembahkan untuk:  

Dosenku 

Bapak&Ibu 

Pakde&Bude 

Papiku tersayang 
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ABSTRAK 
 

 
Tina, Bean Nila. 2010. Peningkatan Keterampilan Membaca Intensif Melalui 
Strategi  Membaca KWL di Sekolah Dasar Kelas V. Sarjana. Jurusan Studi 
Pendidikan Sekolah Dasar, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. 
Umar Samadhy, M.Pd. dan Pembimbing II Dra. Hartati, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Peningkatan, Keterampilan Membaca, Strategi KWL. 
 

Kemampuan membaca sangat penting dimiliki oleh seseorang. Melalui 
membaca kita akan memperoleh pengetahuan atau wawasan yang lebih luas 
dalam segala hal dan membuat belajar menjadi lebih mudah.. Rendahnya 
keterampilan membaca dan pemahaman tentang isi teks bacaan yang kurang, 
menjadi pokok permasalahan yang dihadapi guru kelas V di Gugus Sunan 
Kalijaga Kec. Gemuh, Kab. Kendal. Berdasarkan kondisi tersebut perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah aktivitas siswa, dalam 
pembelajaran membaca intensif dengan menggunakan strategi membaca KWL? 
(2) bagaimanakah aktivitas guru dalam pembelajaran membaca intensif dengan 
menggunakan strategi membaca KWL? (3) bagaimanakah pemahaman siswa 
tentang isi bacaan dengan menggunakan strategi membaca KWL?  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi proses 
pembelajaran dan analisis hasil belajar siswa.  Teknik pengumpulan data berupa 
teknik tes, yaitu dengan menggunakan soal tes tertulis dan teknik nontes yaitu 
dengan lembar pengamatan berupa rubrik aktivitas siswa, guru, dan hasil belajar 
siswa. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus, dengan masing-masing siklus terdapat 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Sumber data adalah siswa 
Kelas V SDN 2 Gemuhblanten, Kec. Gemuh Kab. Kendal. 

Berdasarkan hasil pembelajaran tiga siklus tersebut, diperoleh hasil berupa 
peningkatan aktivitas siswa baik dalam diskusi kelompok maupun pembelajaran 
di kelas. Aktivitas siswa meningkat dari 61% menjadi 89%. Selain itu, terdapat 
pula peningkatan aktivitas guru dari 65% menjadi 97%. Peningkatan juga terjadi 
pada hasil belajar siswa, yaitu ketuntasan belajar siswa, yang semula 39% menjadi 
100%. 

Simpulan penelitian ini adalah aktivitas siswa, aktivitas guru, dan 
pemahaman siswa tentang isi bacaan dapat ditingkatkan dengan menggunakan 
strategi membaca KWL. 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan pada semua guru Sekolah 
Dasar, khususnya guru kelas V, dalam pembelajaran membaca sebaiknya 
menggunakan strategi membaca KWL, langkah-langkah dalam strategi membaca 
KWL harusnya dilaksanakan secara sistematis, guru seharusnya dapat dengan 
cermat memilih strategi mengajar, diperlukan adanya kolaborasi dengan rekan 
sejawat dan perlu diadakan PTK dalam pembelajaran. 
 



ix 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL …………………………………………………………... i 

PERNYATAAN KEASLIAN …………………………………………………. ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING …………………………………………….. iii 

PENGESAHAN KELULUSAN ………………………………………………. iv 

MOTO DAN PERSEMBAHAN ……………………………………………… v 

PRAKATA ……………………………………………………………………. vi 

ABSTRAK …………………………………………………………………..... viii 

DAFTAR ISI ……………………………………………………………….…. ix 

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………. xii 

DAFTAR DIAGRAM ……………………………………………………….. xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………… xiv 

BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………….………….... 1 

A. Latar Belakang Masalah …………………………………….……..… 1 

B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah ……………….……...... 7 

1. Rumusan Masalah …………………………………...….……….. 7 

2. Pemecahan Masalah …………………………………….….……. 7 

C. Tujuan Penelitian …………………………………………….……… 8 

D. Manfaat Penelitian ……………………………………………..……. 8 

1. Manfaat Teoritis ……………………………………………...….. 8 

2. Manfaat Praktis …………………………………………….……. 9 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA ………..…………………………………..….. 10 

A. Kerangka Teori …………………………………………….….….… 10 

1. Pengertian Membaca ………………………………………..….. 10 

2. Jenis-jenis Membaca ………………………………………...….. 12 

3. Pembelajaran Membaca di Sekolah Dasar ………………..……. 18 

4. Strategi Pembelajaran membaca ………………………………... 21 

5. Pembelajaran Membaca melalui Strategi Membaca KWL …..… 23 

B. Kajian Empiris …………………………………………………….... 30 



x 
 

C. Kerangka Berpikir ……………………………………………….…. 32 

D. Hipotesis Tindakan ……………………………………………….… 33 

BAB III : METODE PENELITIAN ……………………………………….…. 34 

A. Rancangan Penelitian …………………………………………….…. 34 

B. Perencanaan Tahap Penelitian …………………………………....… 36 

1. Tahap Penelitian Siklus I ……………………………...………... 36 

2. Tahap Penelitian Siklus II …………………………...……….…. 38 

3. Tahap Penelitian Siklus III …………………………………....… 40 

C. Subjek Penelitian ……………………………………………….…… 42 

D. Tempat Penelitian ………………………………………………...… 42 

E. Data dan Teknik Pengumpulan Data ……………………………..… 43 

1. Sumber Data ………………………………………………….… 43 

2. Teknik Pengumpulan Data ……………………………………... 43 

F. Teknik Analisis Data ……………………………………………….. 44 

G. Indikator Keberhasilan ………………………………………….….. 45 

H. Jadwal Penelitian ……………………………………………….….. 46 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ……………...….... 47 

A.Pelaksanaan Penelitian ……………………………………………… 47 

B. Hasil Penelitian …………………………………………………….. 48 

1.   Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I ……………….. 49 

a.   Paparan Hasil Belajar ……………………………………… 49 

b.   Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran ………………… 49 

c.   Refleksi ……………………………………………………. 53 

d.   Revisi ……………………………………………………… 53 

2.   Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II ………………. 54 

a.   Paparan Hasil Belajar ……………………………………… 54 

b.   Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran ………………… 54 

c.   Refleksi ……………………………………………………. 58 

d.   Revisi ……………………………………………………… 58 

3.    Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III ……………... 59 

a.   Paparan Hasil Belajar ……………………………………… 59 



xi 
 

b.   Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran …………….……. 59 

C.  Pembahasan …………………………………………………….…….. 63 

1.   Pemaknaan Temuan Peneliti ……………………………….…… 63 

 a. Siklus I ……………………………………………….…….. 63 

 b. Siklus II ……………………………………………………. 67 

 c. Siklus III ………………………………………………....… 72 

2.   Implikasi Hasil Penelitian …………………………………....… 77 

BAB V : PENUTUP …………………………………………………………. 80 

A. Simpulan ………………………………………………….………..… 80 

B. Saran ………………………………………………………….……… 80 

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………….…….. 82 

LAMPIRAN …………………………………………………………….……. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1 : Contoh Lembar Panduan Belajar dengan Strategi KWL …………....29 

Tabel 2: Persentase Keberhasilan Belajar yang Dicapai …………….……..….45 

Tabel 3 : Jadwal Kegiatan-Kegiatan dalam PTK ………………………….…..46 

Tabel 4 : Hasil Belajar Siswa Siklus I …………………………………..……. 49 

Tabel 5  : Hasil Belajar Siswa Siklus II …………………………………........ 54 

Tabel 6  : Hasil Belajar Siswa Siklus III ………………………………..……. 59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR DIAGRAM 

 

Diagram 1: Aktivitas Diskusi Siswa Siklus I ………………………………… 52 

Diagram 2 : Hasil Belajar Siswa Prasiklus dan Siklus I …………….……….. 53 

Diagram 3: Aktivitas Diskusi Siswa Siklus II …………………………………57 

Diagram 4 : Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II ………………………………58 

Diagram 5: Aktivitas Diskusi Siswa Siklus III ……………………….…….....62 

Diagram 6: Hasil Belajar Siswa Siklus II dan III ………………….………… 63 

Diagram 7: Aktivitas Guru pada Siklus I, II, dan III ………………………… 74 

Diagram 8: Aktivitas Diskusi Siswa Siklus I, II, dan III …………………….. 76 

Diagram 9: Hasil Belajar Siswa Siklus I, II, dan III …………………………. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : RPP Prasiklus ……………………………………………….. 85 

Lampiran 2 : RPP Siklus I, II, & III ……...……………………………..… 94 

Lampiran 3 : Kisi-kisi Instrumen Penelitian ……………………………... 113 

Lampiran 4 : Hasil Analisis Rubrik Instrumen Aktivitas Siswa & Aktivitas  
  Guru ……………………………………………………….. 129 

Lampiran 5 : Hasil Diskusi Siklus I, II, & III ………………………….... 175 

Lampiran 6 : Hasil Belajar dan Analisis Hasil Belajar Siswa  
  Siklus I, II, & III ………………………………………….. 188 

Lampiran 7 : Rekap Penilaian Kognitif Siklus I, II, & III ........................ 246 

Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian & Surat Keterangan Kepala Sekolah     
                          ……………………………………………………………. 253 

Lampiran 9 : Dokumen Siklus I, II, & III …………………...………..... 256 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional siswa serta merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari 

semua bidang studi. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan 

Standar Kompetensi BSNP 2006, ada empat aspek yang harus dikembangkan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu, mendengarkan, berbicara, membaca, 

dan menulis (Depdiknas, 2006). 

Dari ke empat aspek tersebut, membaca mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam proses belajar, hal ini dikarenakan proses belajar yang efektif 

antara lain dilakukan melalui membaca. Masyarakat yang gemar membaca 

memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang dapat meningkatkan 

kecerdasannya, sehingga mereka lebih mampu menjawab tantangan hidup pada 

masa-masa mendatang. Burn, dkk. (1996) mengemukakan bahwa kemampuan 

membaca merupakan sesuatu yang vital dalam suatu masyarakat terpelajar. 

Seseorang yang memahami pentingnya membaca akan lebih termotivasi dalam 

belajar, ia juga memiliki wawasan yang luas tentang berbagai hal dalam 

kehidupan bermasyarakat, sehingga membaca menjadi semakin penting dalam 

kehidupan masyarakat yang kompleks. Setiap aspek kehidupan melibatkan 
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kegiatan membaca. Misalnya, seseorang harus dapat membaca tanda-tanda jalan 

yang dapat mengarahkannya bepergian sampai pada tujuannya, menginformasikan 

kepada pengemudi mengenai bahaya di jalan, dan mengingatkan aturan-aturan 

lalu lintas. Selain itu, kemampuan membaca merupakan tuntutan realitas 

kehidupan sehari-hari manusia. Berbagai informasi dapat diperoleh melalui proses 

membaca. Walaupun informasi dapat ditemukan melalui media lain, seperti 

televisi dan radio, namun peran membaca tak dapat digantikan sepenuhnya.  

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh  melalui media 

kata-kata atau bahasa tulis (Hodgson, dalam Tarigan 1994:7). Membaca pada 

hakikatnya adalah sesuatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya 

sekadar melafalkan tulisan tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, 

psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual, membaca merupakan 

proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) ke dalam simbol lisan. Sebagai suatu 

proses berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman 

literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Pengenalan kata bisa 

berupa aktivitas membaca dengan menggunakan kamus (Crawley&Mountain, 

dalam Farida 2005:2). Mereka juga berpendapat bahwa membaca merupakan 

gabungan proses perseptual dan kognitif. 

Kemampuan membaca sangat penting dimiliki oleh seseorang. Melalui 

membaca kita akan memperoleh pengetahuan atau wawasan yang lebih luas 

dalam segala hal dan membuat belajar menjadi lebih mudah. Membaca juga dapat 

membantu seseorang untuk mengembangkan pola berpikir kreatif pada diri 
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mereka. Seseorang yang gemar membaca akan mempunyai rasa kebahasaan yang 

lebih tinggi sehingga mereka akan berbicara, menulis, dan memaknai gagasan-

gagasan rumit secara lebih baik. 

Membaca juga dapat dijadikan cara dari sebagian orang untuk memperoleh 

kesenangan atau hran (Hartini, 2005:5). Bacaan yang dipilih para pembaca adalah 

jenis bacaan yang ringan dan bacaan yang disukainya. Bacaan-bacaan yang dapat 

dijadikan hran biasanya berisi tentang cerita cinta, komedi, petualangan, dan 

sebagainya. 

Dari berbagai pendapat tentang pentingnya membaca, dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan membaca tidak akan pernah terlepas dari kehidupan masyarakat. 

Melalui membaca seseorang akan memperoleh pengetahuan yang luas tentang 

berbagai hal. Seseorang yang gemar membaca juga akan memiliki kepribadian 

yang baik dan memiliki status sosial yang baik pula. 

Mengingat pentingnya membaca, diperlukan strategi yang tepat dalam 

mengajarkan kepada siswa Sekolah Dasar (SD). Sebagai seorang guru yang baik, 

diperlukan pula kompetensi yang memadai agar dapat menyampaikan maksud 

dari pembelajaran membaca di SD. Tujuan pembelajaran membaca adalah 

bagaimana guru dapat memperlancar kemampuan siswa untuk mengubah 

lambang-lambang tertulis, menjadi bunyi-bunyi bermakna, dan akhirnya dapat 

memahami isi bacaan. 

Dewasa ini, aspek membaca di kelas tinggi dirasa sebagai hal yang kurang 

penting. Sehingga guru seringkali mengabaikan pembelajaran pada aspek 

membaca. Kondisi ini, juga terjadi di kelas V SD 2 Gemuhblanten.Berdasarkan 
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pengamatan yang  dilakukan peneliti sebagai guru kelas V, dan pengamat sebagai 

rekan kolaborasi yaitu guru kelas VI, terhadap 23 orang siswa yaitu 10 orang 

siswa laki-laki dan 13 orang siswa perempuan, pada mata pembelajaran bahasa 

Indonesia, diperoleh hasil sebagai berikut: pada awal kegiatan pembelajaran, yaitu 

lima menit pertama, guru melakukan kegiatan prapembelajaran, yaitu berdoa dan 

presensi. Namun tidak terlihat adanya apersepsi, melainkan langsung pada 

kegiatan inti. Pada lima menit kedua, guru meminta siswa membaca teks yang 

diberikan oleh guru. Pada sepuluh menit pertama membaca, keadaan kelas terlihat 

tenang. Namun pada saat proses membaca siswa hampir selesai, kelas mulai 

terlihat ramai. Hal ini dikarenakan guru tidak memberikan arahan kepada siswa 

melainkan sibuk dengan pengerjaan administrasi kelas. Selain itu, guru hanya 

duduk di kursi guru, dan hanya sesekali terlihat berdiri di tengah kelas. Posisi 

mengajar guru yang monoton membuat siswa kurang konsentrasi pada pelajaran. 

Setelah siswa selesai membaca, guru memberikan penjelasan sedikit tentang teks 

yang dibaca siswa. Kemudian, guru menuliskan pertanyaan tentang isi bacaan di 

papan tulis. Guru memberikan waktu selama lima belas menit kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Setelah siswa selesai menjawab 

pertanyaan, guru mengevaluasi dan menyimpulkan isi bacaan. Pada kegiatan 

pembelajaran, hampir tidak ada peran siswa. Guru menjadi pelaku utama dalam 

pembelajaran.  

Berdasarkan pengamatan  peneliti sebagai guru kelas V, dilihat dari aspek 

afektif, ada sepuluh orang siswa yang tidak langsung membaca ketika guru 

menyuruh siswa membaca teks yang diberikan oleh guru. Terdapat sebelas siswa 
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yang tidak konsentrasi dalam proses membacanya. Dan dua puluh tiga orang 

siswa atau seluruh dari jumlah siswa, berbicara maupun bermain setelah selesai 

membaca. 

Berdasarkan fakta yang terjadi, pada saat proses membaca berlangsung, 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, banyak ditemukan kekurangan. Guru 

menjadi pusat dari pembelajaran, sehingga siswa terlihat pasif. Guru juga terlihat 

lebih sibuk dengan administrasi yang harus diselesaikan, sehingga tujuan 

pembelajaran tidak tercapai. 

Keadaan tersebut menimbulkan suasana kelas yang tidak terkondisi, siswa 

terlihat gaduh dan suasana kelas menjadi tidak tenang, sehingga materi yang 

disampaikan guru tidak dapat diterima sepenuhnya oleh siswa. Selain itu, terlihat 

juga berbagai kegiatan yang salah dalam teknik membaca siswa. Dilihat dari 

aspek psikomotorik, guru menemukan ada lima belas orang siswa yang terdengar 

bersuara dalam membaca, tujuh orang siswa menggunakan alat bantu membaca 

seperti, pulpen dan telunjuk, sembilan  orang siswa terlihat menggunakan gerakan 

bibir pada saat membaca, dan dua puluh orang siswa menggunakan gerakan 

kepala. 

Hal ini menunjukkan, adanya teknik membaca yang salah dan telah 

berkembang luas dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, khususnya pada 

pokok bahasan membaca intensif. Dapat dilihat dari rendahnya nilai yang 

diperoleh siswa dalam menjawab pertanyaan tentang isi bacaan yang dibacanya. 

Berdasarkan penilaian kognitif guru, hasil belajar yang diperoleh siswa berada di 
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bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu 67, dan skor rata – rata kelas 

hanya berkisar pada angka 60, sedangkan ketuntasannya hanya  50%. 

Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius dari para guru 

SD. Karena apabila tidak segera diselesaikan, tujuan  pembelajaran membaca 

tidak akan tercapai dan hasil yang diperoleh siswa  pada aspek membaca tidak 

akan maksimal. 

 Selain itu, membaca merupakan tuntutan realitas kehidupan sehari-hari 

manusia. Ada berbagai informasi yang sangat dbutuhkan dalam kehidupan sehari-

hari manusia. Oleh karena itu, seorang guru yang profesional harus menjadi 

fasilitator yang baik bagi siswa, sehingga hasil belajar yang diharapkan dapat 

maksimal.  

Agar keberhasilan dalam belajar yaitu pemahaman tentang isi teks dapat 

tercapai, maka guru SD harus pandai menentukan strategi pembelajaran membaca 

yang tepat dalam mengatasi kondisi ini. Strategi pembelajaran membaca yang 

dipilih adalah strategi membaca KWL (Know-Want to Know-Learned). Kelebihan 

strategi membaca KWL yaitu strategi ini memberikan suatu peran aktif siswa 

sebelum, saat dan sesudah membaca. Melalui strategi membaca KWL, siswa 

dapat menemukan informasi baru, sehingga dapat memperkuat kemampuan siswa 

dalam mengembangkan pertanyaan dari berbagai topik. Selain itu, siswa juga 

dapat menilai hasil belajar mereka sendiri. Pemilihan strategi ini juga 

dimaksudkan, agar pemahaman siswa tentang isi teks dalam upaya menggali 

berbagai informasi dapat meningkat. Selain itu, diharapkan intensitas siswa dalam 

membaca dapat bertambah atau menjadi siswa yang gemar membaca.  
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B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah aktivitas siswa, dalam pembelajaran membaca intensif 

dengan menggunakan strategi membaca KWL pada siswa kelas V SDN 2 

Gemuhblanten? 

2. Bagaimanakah aktivitas guru dalam pembelajaran membaca intensif dengan 

menggunakan strategi membaca KWL pada siswa kelas V SDN 2 

Gemuhblanten? 

3.   Bagaimanakah pemahaman siswa tentang isi bacaan dengan menggunakan 

strategi membaca KWL pada siswa kelas V SDN 2 Gemuhblanten? 

 

2. Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah ini adalah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) dengan menggunakan strategi membaca KWL, adapun langkah-

langkahnya antara lain : 

1.      Sumbang saran pengetahuan 

         Menuliskan pengetahuan awal siswa tentang isi bacaan. Megidentifikasi  

         informasi yang telah dimiliki siswa sebelumnya.  

2. Menentukan topik  

 Menentukan topik dari bacaan berguna untuk menghimpun pengetahuan 

yang sudah dimiliki siswa.   
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3.      Menyusun tujuan membaca 

         Menyebutkan hal apa yang ingin diketahui siswa tentang isi bacaan. 

4.      Membaca teks bacaan 

         Membaca teks dalam hati, untuk memperoleh informasi. 

5.      Menuliskan hasil dari membaca 

         Mencatat informasi yang diperoleh dari isi bacaan. 

C. Tujuan Penelitian  

Mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1.       Mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca intensif dengan   

          menggunakan strategi membaca KWL pada siswa kelas V SDN 2   

          Gemuhblanten. 

2.      Mengetahui aktivitas  guru dalam penggunaan strategi membaca KWL pada 

siswa kelas V SDN 2 Gemuhblanten. 

3.   Mengetahui pemahaman siswa tentang isi bacaan dengan menggunakan 

strategi membaca KWL pada siswa kelas V SDN 2 Gemuhblanten. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teroretis maupun 

praktis terhadap bidang pendidikan : 
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1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan referensi dan sebagai suatu   

strategi mengajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, khususnya 

dalam membaca intensif. 

b.Tambahan referensi strategi mengajar pada pembelajaran membaca di SD. 

2.      Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

    Bagi siswa kelas V SDN 2 Gemuhblanten bermanfaat dalam : 

1 Meningkatkan pemahaman siswa tentang isi bacaan 

2 Menumbuhkan minat belajar siswa dalam membaca. 

b. Bagi Guru 

    Bagi guru kelas V SDN 2 Gemuhblanten memberi manfaat  

   dalam : 

1. Meningkatkan keefektifan pembelajaran bahasa Indonesia pada aspek 

membaca intensif. 

2. Sebagai tambahan referensi strategi mengajar membaca pada mata 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya 

Manusia) pada guru, sehingga dalam melaksanakan KBM mencapai 

hasil secara optimal. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Pengertian Membaca 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 
pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis  
melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut 
agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam 
suatu pandangan sekilas, agar makna kata-kata secara individual akan 
dapat diketahui (Hodgson, dalam Tarigan 1994:7) 
 
Sebagai suatu proses berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan 

kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis dan pemahaman kreatif. 

Pengenalan kata, biasanya berupa aktivitas membaca kata-kata dengan 

menggunakan kamus (Crawley dan Mountain, dalam Farida 2005:2). 

Di samping pengertian atau batasan yang telah diutarakan di atas, maka 

membaca pun dapat pula diartikan sebagai suatu metode yang kita pergunakan 

untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri dan kadang-kadang dengan orang 

lain, yaitu mengkomunikasikan makna yang terkandung atau tersirat pada 

lambang-lambang tertulis. 

Opini lain tentang membaca adalah suatu kemampuan untuk melihat 

lambang-lambang tertulis serta mengubah lambang-lambang tertulis tersebut 

melalui fonik (phonics = suatu metode pembelajaran membaca, ucapan, ejaan 
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berdasarkan interpretasi fonetik terhadap ejaan biasa) menjadi atau menuju 

membaca lisan (oral reading). 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam “reading” adalah “bringing 

meaning to and getting meaning from printed or written material” artinya: 

memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahan 

tertulis. 

Membaca juga merupakan  proses rekonstruksi makna melalui interaksi 

yang dinamis antara pengetahuan siap membaca, informasi yang tersaji dalam 

bahasa tulis, dan konteks (Anthony, Pearson, dan Raphael, dalam Yeti 2009:4). 

Tiga istilah yang sering digunakan untuk memberikan komponen dasar 

dalam suatu proses membaca, yaitu recording, decoding, dan meaning. Recording 

merujuk pada kata-kata dan kalimat, kemudian mengasosiasikannya dengan 

bunyi-bunyinya sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan, sedangkan proses 

decoding (penyandian), merujuk pada proses penerjemahan rangkaian grafis ke 

dalam kata-kata. Proses recording dan decoding biasanya berlangsung pada kelas-

kelas awal, yaitu SD kelas I, II, dan III, yang lebih dikenal dengan sebutan 

membaca permulaan. Penekanan korespondensi raingkaian huruf dengan bunyi-

bunyi bahasa. Sementara itu, proses memahami makna (meaning) lebih 

ditekankan di kelas-kelas tinggi SD (Syafi’ie, dalam Farida 2005:2). 

Menurut Klein, dkk. definisi membaca mencakup (1) membaca merupakan 

suatu proses, (2) membaca adalah strategis, dan (3) membaca merupakan 

interaktif. Membaca merupakan suatu proses dimaksudkan informasi dari teks dan 
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pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca mempunyai peranan yang utama dalam 

membentuk makna. 

Pemahaman makna berlangsung melalui berbagai tingkat, mulai dari 

tingkat pemahaman literal sampai pada pemahaman interpretatif, kreatif dan 

evaluatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa membaca merupakan 

gabungan proses perseptual dan kognitif, seperti yang dikemukakan oleh Crawley 

dan Mountain (Farida Rahim, 2005:3) 

Membaca memiliki tujuan utama yaitu mencari serta memperoleh 

informasi, mencakup isi, dan memahami makna bacaan. Makna, arti (meaning) 

erat sekali berhubungan dengan maksud/tujuan atau intensif kita dalam membaca. 

Selain itu, membaca bertujuan memberikan wawasan yang lebih luas dalam segala 

hal, dan membuat belajar lebih mudah (Mary Leanhardt, dalam Hartini 2009:5) 

Dari berbagai pendapat tentang pengertian membaca di atas,  dapat 

disimpulkan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca 

untuk memperoleh pesan ataupun berkomunikasi melalui media kata-kata atau 

lambang-lambang tertulis dengan tujuan memperoleh informasi tentang berbagai 

hal yang ingin diketahui. 

 

2. Jenis-jenis Membaca 

Membaca dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis membaca yaitu : 

a. Membaca Berdasarkan Tingkatannya 

1) Membaca Permulaan 
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      Membaca permulaan dianggap sebagai membaca tingkat dasar. Membaca 

jenis ini lebih mengutamakan kegiatan jasmani (fisik). Kesanggupan menyuarakan 

lambang-lambang bahasa tulis serta menangkap makna yang berada di balik 

lambang-lambang tersebut adalah sebagian kegiatan dalam membaca jenis ini. 

2)  Membaca Inspeksional  

      Membaca inspeksional berkaitan dengan masalah waktu yang tersedia 

untuk membaca. Pembaca hanya mempunyai waktu yang relatif singkat, 

sedangkan pembaca harus menyelesaikan bacaannya. 

3)   Membaca Analitis 

         Membaca analitis bukan hanya sekadar menyuarakan lambang bahasa dan 

menangkap makna yang berada di balik lambang itu saja, melainkan kegiatan 

mental. Karena membaca analitis merupakan membaca lengkap, baik, dan 

sempurna yang dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas dengan tujuan 

menganalisis tentang bacaan yang dibaca. 

4)   Membaca Sintopikal (Membaca Perbandingan) 

      Membaca sintopikal menuntut pembaca untuk mempunyai waktu lebih 

banyak, karena dalam membaca sintopikal, pembaca harus menganalisis lebih dari 

satu buku, jadi informasi yang diperoleh semakin banyak. 

b. Membaca Berdasarkan Kecepatan dan Tujuannya 
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Menurut Gani dan Semi, membaca jenis ini dibagi menjadi 4 yaitu : 

1)   Membaca Sekilas (Skimming) 

     Membaca sekilas lebih mengutamakan penangkapan esensi materi bacaan. 

Untuk itu, diperlukan keterampilan yang dapat menentukan bagian-bagian yang 

mengandung ide atau pikiran pokok dalam suatu bacaan. 

2)   Membaca Studi (Careful Reading) 

      Membaca studi dilakukan untuk memahami, mempelajari dan meneliti 

suatu persoalan. Oleh karena itu, kecepatan dalam membaca jenis ini agak rendah. 

Ciri-ciri pembaca yang baik dan efisien yaitu mempunyai kebiasaan yang baik 

dalam membaca, betul-betul mengerti tentang apa yang dibaca, dapat mengingat 

sebagian besar pokok-pokok bacaan, dan membaca dengan kecepatan yang 

terkontrol. 

3)   Membaca Reflektif (Reflective Reading) 

       Membaca reflektif adalah membaca untuk menangkap informasi dengan 

terperinci dan kemudian melahirkannya kembali atau melaksanakannya sesuai 

dengan keterangan yang diperoleh. 

4)   Membaca Cepat (Speed Reading) 

      Membaca cepat adalah membaca yang dilakukan dengan kecepatan yang 

sangat tinggi. Tujuannya adalah memperoleh informasi, gagasan utama, dan 

penjelasan dari suatu bacaan dalam waktu yang singkat. Jenis membaca ini 

dilaksanakan tanpa suara. 

Dalam hal ini, membaca dalam hati dapat dikategorikan dalam lingkup 

membaca cepat. Membaca dalam hati juga dilaksanakan tanpa suara. Pada saat 
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membaca dalam hati, kita hanya menggunakan ingatan visual (visual memori), 

yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuan utama membaca dalam 

hati adalah memperoleh informasi.  

Secara garis besar, membaca dalam hati dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 

membaca ekstensif dan membaca intensif. Dalam bagian ini yang akan dibahas 

secara mendalam adalah jenis membaca intensif. Hal ini disesuaikan dengan judul 

dalam penelitian tindakan kelas yang diajukan . 

a. Membaca Ekstensif  

Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi 

sebanyak-banyaknya teks dalam waktu yang singkat. Jenis membaca ini 

dipergunakan untuk mengakses informasi sebanyak-banyaknya dari beragam 

bacaan secara cepat. Membaca ekstensif bukan untuk kepentingan pendalaman 

informasi, melainkan untuk perluasan informasi. Sementara para ahli 

memyebutkan bahwa membaca ekstensif sering dimanfaatkan untuk 

menumbuhkan minat dan kebiasan membaca. Kegiatan membaca dipandang 

sebagai kebutuhan rohani yang harus selalu dipenuhi. Sehingga  tuntutan 

membaca dari ekstensif adalah untuk memahami isi yang penting-penting dan 

cepat sehingga membaca efisien dapat terlaksana.  

 Karakteristik membaca ekstensif antara lain: 

1.   Cakupan bacaan lebih luas, lebih banyak, dan lebih variatif. 

2.   Bahan bacaan sesuai dengan pilihan pembaca (minat dan keperluan). 
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3. Tujuan membaca lebih ditujukan pada pemahaman secara komprehensif, 

memperkaya informasi, atau memenuhi kesenangan daripada pemahaman 

yang mendalam. 

4.   Kecepatan baca bertaraf sedang. 

5.   Kegiatan membaca bersifat individual. 

6.  Tindak lanjut kegiatan membaca lebih mengarah pada respons personal 

daripada    pengujian atau pengetesan.  

Berdasarkan karakteristik di atas, membaca ekstensif bermanfaat untuk: 

1.  Memperkaya input (pengetahuan siap/skemata) sebagai dasar untuk  

      meningkatkan kualitas pemahaman dalam menerima informasi baru. 

2.  Menambah dan meningkatkan kompetensi bahasa dan kompetensi berbahasa. 

3.  Memperkaya perbendaharaan kosakata. 

4. Mengenali dan memahami berbagai jenis dan bentuk tulisan  sebagai dasar 

untuk menumbuhkan keterampilan menulis. 

5.  Menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca atas dasar motivasi intrinsik. 

6.  Menumbuhkan rasa percaya diri. 

Membaca ekstensif dapat dikelompokkan menjadi : 

1)   Membaca Survei (Survey Reading) 

2)   Membaca Sekilas (Skimming) 

3) Membaca Dangkal (Superficial Reading) 

b. Membaca Intensif 

Yang dimaksud dengan membaca intensif adalah studi seksama, telaah 

teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan dalam kelas terhadap suatu 
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tugas yang pendeknya kira-kira dua sampai empat halaman setiap hari. Kuisioner, 

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

umum merupakan bagian dan teknik membaca intensif. 

Perlu ditegaskan di sini bahwa istilah membaca intensif menyatakan 

bahwa bukanlah hakekat keterampilan-keterampilan yang terlihat yang paling 

diutamakan atau yang paling menarik perhatian kita, tetapi hasil-hasilnya. 

Artinya, diperlukan suatu pemahaman yang mendalam secara terperinci terhadap 

tanda-tanda hitam atau aksara di atas kertas. Biasanya, bahan untuk pemahaman 

terperinci ini berupa teks yang amat singkat. Membaca intensif pada hakekatnya 

memerlukan teks yang panjangnya tidak lebih dari 500 kata. 

Tujuan utama dalam mencapai keberhasilan dalam membaca intensif 

adalah pemahaman penuh terhadap argumen-argumen yang logis, urutan-urutan 

retoris atau pola-pola teks, pola-pola simbolnya, nada-nada tambahan yang 

bersifat emosional dan sosial, pola-pola sikap dan tujuan sang pengarang, dan juga 

sarana-sarana linguistik yang dipergunakan unutk mencaapi tujuan. 

Hal yang terkait erat dengan tingkatan pemahaman ini adalah kecepatan 

membaca. Jelas sekali terlihat bahwa kecepatan akan menurun kalau kedalaman 

serta keterperincian pemahaman semakin bertambah, semakin meningkat, tetapi 

yang tak boleh terlupakan bahwa ada faktor-faktor yang terkait di dalamnya. 

Salah satu di antara faktor-faktor tersebut adalah kejelasan teks bacaan itu sendiri. 

Faktor lain adalah pengenalan pembaca terhadap isi bacaan. Tentu saja akan lebih 

mudah bagi kita menangkap serta memahami isi bacaan yang telah kita kenal atau 

akrabi. 
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Ada beberapa keterampilan mikro yang harus dimiliki pembaca dalam 

melakukan kegiatan membaca intensif. Keterampilan-keterampilan yang 

dimaksud meliputi kemampuan: 

1)   mengenali lambang-lambang tulis suatu bahasa, 

2)   memahami dan menggunakan butir-butir leksikal yang tak dikenal, 

3)   memahami informasi tersurat, 

4)   memahami fungsi komunikatif kalimat dan ujaran, 

5)   memahami makna-makna konseptual, 

6)   memahami hubungan antarkalimat dalam bacaan 

7)   memahami hubungan antarparagraf dalam bacaan 

8)   mengenali dan mamahami fungsi sarana kohesi dan koherensi, 

9)   mengidentifikasi sarana petunjuk konteks, 

10)   mengidentifikasi butir-butir informasi penting dalam sebuah teks, 

11)    membedakan ide utama dan ide pendukung, 

12)    menyarikan butir-butir penting, 

13)    meyeleksi butir-butir informasi yang diperlukan sesuai dengan  

    kebutuhan, 

14)    membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum isi bacaan, 

15)    membaca cepat untuk menemukan informasi khusus/tertentu, 

16)    mengubah gaya penyajian teks (misalnya, dari paparan ke dalam bentuk  

        diagram, tabel, grafik, dan lain-lain. 
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3. Pembelajaran Membaca di SD 

Pembelajaran merupakan proses pemberian informasi atau pengalaman 

kepada seseorang. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar 

terjadi hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku si belajar (siswa). 

Pembelajaran memiliki dua sifat yaitu self intruction (dari internal) dan external 

intruction (dari eksternal). Pembelajaran yang bersifat internal berasal dari dalam 

diri seseorang, sedangkan pembelajaran yang bersifat eksternal adalah yang salah 

satunya berasal dari guru yang biasa disebut teaching/pembelajaran. 

Dua unsur penting dalam pembelajaran adalah guru dan siswa. Guru 

yang baik adalah seorang guru yang memiliki pengetahuan yang luas, 

berkepribadian hangat, suka bekerja keras, dan memiliki disiplin yang tinggi. 

Selain itu, ada tiga syarat utama yang harus dimiliki guru, agar dapat menjadi 

seorang guru yang baik. Ketiga syarat tersebut adalah guru mampu menguasai 

bahan belajar, memiliki keterampilan pembelajaran, dan melakukan evaluasi 

pembelajaran.  

Dalam suatu pembelajaran di kelas, guru hanya sebagai fasilitator dalam 

belajar. Guru harus lebih dapat mengoptimalkan kreativitas yang dimiliki siswa. 

Dalam pembelajaran di kelas, guru melakukan langkah-langkah pembelajaran 

sesuai dengan rencana program pembelajaran yang telah dat sebelumnya. Rencana 

tersebut dat, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya 

persiapan mengajar, guru kesulitan dalam melakukan proses belajar mengajar di 

kelas. 
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 Siswa menjadi pelaku utama dalam proses pembelajaran di kelas.  

Siswa yang berperan lebih aktif, sehingga tujuan pembelajaran, yaitu memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman dapat tercapai. Tujuan siswa membaca antara lain 

untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh siswa melalui 

membaca berbagai sumber atau referensi.   

Pembelajaran bahasa Indonesia di SD, mengacu pada empat aspek 

kebahasaan, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Membaca 

merupakan salah satu aspek kemampuan berbahasa tulis yang reseptif. Disebut 

reseptif karena dengan membaca seseorang akan dapat memperoleh informasi, 

memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru. Semua yang 

diperoleh melalui bacaan itu akan memungkinkan orang tersebut mampu 

mempertinggi daya pikirnya, mempertajam pandangannya, dan memperluas 

wawasannya. Oleh sebab itu, pembelajaran membaca di SD mempunyai peranan 

yang penting. 

Pembelajaran membaca di SD diselenggarakan dalam rangka 

pengembangan pengetahuan membaca yang mutlak harus dimiliki oleh setiap 

warga negara agar dapat mengembangkan diri secara berkelanjutan. Melalui 

pembelajaran membaca di SD, siswa diharapkan memperoleh dasar-dasar 

kemampuan membaca di samping kemampuan menulis, dan berhitung, di 

samping kemampuan essensial lainnya. Dengan dasar kemampuan itu, siswa dapat 

menyerap berbagai pengetahuan yang sebagian besar disampaikan melalui tulisan. 
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Pembelajaran membaca di SD terdiri atas dua bagian yaitu: 

a) Membaca Permulaan  

     Membaca permulaan terjadi di kelas I dan II. Melalui membaca permulaan 

diharapkan siswa mampu mengenali huruf, suku kata, kata, kalimat, dan mampu 

membaca dalam berbagai konteks. Contoh membaca permulaan adalah membaca 

teknik. 

b) Membaca Lanjut 

         Membaca jenis ini, dimulai pada siswa kelas III-VI. Membaca lanjut 

merupakan proses membaca yang tingkatannya lebih tinggi dari membaca 

permulaan. Pada membaca jenis ini, bukan hanya aspek ketatabahasaan yang 

perlu diperhatikan, melainkan juga pada pemahaman isi bacaan.  

 Contoh membaca lanjut antara lain: 

1) Membaca dalam hati, 

2) membaca pemahaman, 

3) membaca indah, 

4) membaca cepat, 

5) membaca pustaka, 

6) membaca bahasa. 

Oleh karena perbedaan jenis-jenis membaca pada setiap tingkatan kelas, 

maka tugas seorang guru adalah, menentukan jenis strategi mengajar membaca 

yang tepat pada setiap tingkatan kelas. Pemilihan strategi mengajar membaca 

yang tepat dapat mengoptimalkan hasil (produk) dalam pembelajaran membaca.  
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4. Strategi Pembelajaran Membaca 

Strategi adalah ilmu dan kiat di dalam memanfaatkan segala sumber yang 

dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengupayaan pencapaian 

tujuan akhir digunakan sebagai acuan di dalam menata kekuatan serta menutup 

kelemahan yang kemudian diterjemahkan menjadi program kegiatan, merupakan 

pemikiran strategis (Joni, dalam Farida 2005:36). 

Dalam usaha memperoleh pemahaman teks, pembaca menggunakan 

strategi tertentu. Pemilihan strategi berkaitan erat dengan fakta-fakta yang terlibat 

dalam pemahaman, yaitu pembaca teks dan konteks. 

Dalam teori membaca dikenal berbagai strategi membaca. Pada dasarnya, 

strategi membaca menggambarkan bagaimana pembaca memproses bacaan 

sehingga pembaca memperoleh pemahaman terhadap bacaan tersebut. Strategi 

pembelajaran membaca antara lain : 

a) Strategi Bawah-Atas 

Strategi atas-bawah mengandung arti bahwa seorang pembaca memulai 

proses pemahaman teks dari tataran kebahasaan yang paling rendah menuju 

tataran yang lebih tinggi. Pembaca model ini mengawali proses membacanya 

dengan mengidentifikasi huruf-huruf, kata, frasa, kalimat, dan terus bergerak ke 

tataran yang lebih tinggi, sampai akhirnya pembaca dapat memahami isi teks. 

Pemahaman ini dibangun berdasarkan data visual yang berasal dari teks melalui 

tahapan yang lebih rendah ke tahapan yang lebih tinggi (Klein, dkk. dalam Farida 

Rahim 2005:36) 
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b) Strategi Atas-Bawah 

Strategi atas-bawah merupakan kebalikan dari strategi bawah-atas. 

Pembaca memulai proses pemahaman teks dari tataran yang lebih tinggi. Dalam 

hal ini, pembaca memulai proses membacanya dengan prediksi, kemudian 

mencari input untuk mendapatkan informasi yang cocok dalam teks (Long dan 

Richard, dalam Farida Rahim 2005:37). 

c) Metode Strategi Campuran (Eclectic) 

Klein, dkk. mengemukakan bahwa guru yang baik tidak hanya memakai 

satu teori saja. Mereka bisa mengambil dan memilih dari semua strategi yang ada. 

Begitu juga model bawah-atas dan atas-bawah bisa digunakan dalam waktu 

bersamaan jika diperlukan. 

d) Metode Strategi Interaktif 

Menurut teori skema, suatu teks hanya menyediakan arahan bagi pembaca 

dan pembaca seharusnya membangun sendiri makna teks berdasarkan 

pengetahuan awal mereka. Memahami suatu teks juga merupakan proses interaktif 

antara latar belakang pengetahuan pembaca dengan teks. 

e) Strategi KWL  

Strategi KWL melibatkan tiga langkah dasar yang menuntun siswa dalam 

memberikan jalan tentang apa yang mereka ketahui, menentukan apa yang inigin 

mereka ketahui, dan mengingat kembali apa yang mereka pelajari dari membaca. 

f) Strategi DRA (Directed Reading Activity) 

Strategi DRA dirancang oleh Betts (Farida 2005:44). Pada dasarnya, 

langkah-langkahnya mengikuti petunjuk mempersiapkan siswa sebelum, saat 
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membaca dalam hati, dan melanjutkan kegiatan membaca dengan pengecekan 

pemahaman dan keterampilan memahami pembelajaran. 

g) Strategi DRTA (Directed Reading Thinking Activity) 

Strategi DRTA merupakan suatu kritikan terhadap penggunaan strategi 

DRA. Menurut Stauffer (Farida 2005:47) strategi DRA kurang memperhatikan 

keterlibatan siswa dalam berpikir tentang isi bacaan. Sebenarnya strategi DRA 

terlampau banyak melibatkan arahan guru memahami isi bacaan, sedangkan 

strategi DRTA memfokuskan keterlibatan siswa dengan teks, karena siswa 

memprediksi dan membuktikannya ketika mereka membaca. 

 

5. Pembelajaran Membaca melalui Strategi Membaca KWL 

Strategi KWL memberikan kepada siswa tujuan membaca dan 

memberikan suatu peran aktif siswa sebelum, saat dan sesudah membaca. Strategi 

ini membantu mereka memikirkan informasi baru yang diterimanya. Strategi ini 

bisa memperkuat kemampuan siswa mengembangkan pertanyaan tentang berbagai 

topik. Siswa juga bisa menilai hasil belajar mereka sendiri. 

Strategi KWL menuntut pembaca untuk melakukan kegiatan membaca 

secara kritis. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukannya adalah 

mengingat dan menyiapkan seluruh pengetahuan siap yang telah dimilikinya 

mengenai berbagai informasi. Selanjutnya, pembaca melakukan identifikasi dan 

menentukan apa-apa yang ingin dan perlu diketahui dari bacaan yang hendak 

dibacanya. Dengan berbekal keingintahuannya itu, pembaca melakukan kegiatan 

baca secara sungguh-sungguh, intensif, dan kritis. Melalui proses perenungan dan 
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internalisasi, pembaca akan dapat mengukur kuantitas dan kualitas perolehan 

informasi dari kegiatan membacanya itu. Dengan begitu, ia akan dapat 

menentukan kegiatan tindak lanjut. Jika apa yang diperolehnya dirasakan cukup 

dan telah memenuhi keperluannya, dia tidak perlu melakukan kegiatan membaca 

ulang atau membaca sumber lain yang berkaitan. Akan tetapi, jika hal itu belum 

terpenuhi, pembaca akan terus melakukan pencarian, pendalaman, dan perluasan 

bahan bacaan. 

Stategi ini dikembangkan oleh Ogle (Farida 2005:41) untuk membantu 

guru menghidupkan latar belakang pengetahuan siswa dan minat siswa pada suatu 

topik. Strategi KWL melibatkan tiga langkah dasar yang menuntun siswa dalam 

memberikan jalan tentang apa yang mereka ketahui, menentukan apa yang ingin 

mereka ketahui, dan mengingat kembali apa yang mereka pelajari dari membaca. 

Langkah pertama, what do I know (K), merupakan kegiatan sumbang 

saran pengetahuan dan pengalaman sebelumnya tentang topik. Kemudian 

membangkitkan kategori informasi yang dialami dalam membaca ketika sumbang 

saran terjadi dalam diskusi kelas. Sumbang saran pengetahuan bertujuan 

membantu pembaca dalam memahami bacaan dan berkontrsi terhadap kecepatan 

membaca, sehingga dapat meningkatkan kecepatan membaca secara interaktif dan 

fleksibel. Langkah awal yang dilakukan guru adalah mengajukan pertanyaan 

seperti Apakah yang kamu ketahui tentang? Guru menuliskan tanggapan siswa 

di papan tulis, kemudian dilanjutkan diskusi dengan pertanyaan berikutnya, 

seperti Di manakah kamu mempelajari tentang itu? Atau Bagaimanakah 

kamu mengetahuinya? 
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Ketika siswa menggunakan gagasan dalam diskusi kelas dan 

berpartisipasi, mereka mencatat informasi yang telah mereka ketahui tentang topik 

yang sedang dibicarakan. Setelah sumbang saran, guru bertanya kepada siswa 

tentang jenis informasi yang sedang disajikan. Guru memberikan beberapa contoh 

kategori informasi yang dikumpulkan saat sumbang saran. Kemudian guru 

menyuruh siswa memikirkan kemungkinan kategori yang lain yang kemudian 

dicatat siswa. Setelah itu, siswa mengemukakan kategori informasi yang 

dibacanya. Dalam kegiatan ini, guru perlu mencontohkan proses membaca kepada 

siswa dengan menyajikan beberapa contoh.   

Pada tahap kedua, What I want to Learned (W), guru menuntun siswa 

menyebutkan apa yang ingin mereka ketahui dalam teks bacaan, kemudian siswa 

menyusun tujuan membaca. Hal-hal yang ingin diketahui pembaca itu mungkin 

berkaitan dengan konsep/informasi yang: (1) tidak tersedia dalam pengetahuan 

awalnya, (2) memerlukan pendalaman dan penguatan, (3) berbeda atau bahkan 

bertentangan dengan pengetahuan awal yang telah dimilikinya, (4) mencerminkan 

perspektif baru pengarangnya, (5) sesuai dengan kebutuhan fungsional 

pembacanya. Dari minat, rasa ingin tahu, dan ketidakjelasan, yang ditimbulkan 

selama langkah pertama, guru memformulasikan kembali pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan siswa. Pertanyaan yang sudah diformulasikan dituliskan guru di 

papan tulis. Kemudian guru berusaha memancing pertanyaan-pertanyaan siswa 

dengan menunjuk ketidakkonsistenan, pertentangan informasi dan khususnya 

menimbulkan gagasan-gagasan. Siswa didorong menulis pertanyaan mereka 

sendiri atau memilih satu pertanyaan yang tersedia di papan tulis. Pertanyaan-
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pertanyaan ini kemudian disajikan sebagai tujuan membaca. Setelah itu, siswa  

membaca teks bacaan yang diberikan oleh guru. 

Langkah ketiga, What I have Learned (L), terjadi setelah membaca. 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut untuk menentukan, memperluas, dan 

menemukan seperangkat tujuan membaca. Setelah itu, siswa mencatat informasi 

yang telah mereka pelajari, mengidentifikasi sisa pertanyaan yang belum terjawab. 

Dalam kegiatan ini guru membantu siswa mengembangkan perencanaan untuk 

menginvestigasi pertanyaan-pertanyaan yang tersisa. Dengan cara ini, guru 

memberikan penekanan pada tujuan membaca untuk memenuhi rasa ingin tahu 

pribadi siswa, tidak hanya sekadar yang disajikan dalam teks. Kegiatan ini pun 

sekaligus dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur hal apa saja yang dapat 

diperolehnya dari kegiatan membaca tersebut. 

Untuk meningkatkan pemahaman, guru seharusnya menyediakan lembaran 

panduan belajar. Lembaran panduan belajar yang dimaksud ialah lembaran yang 

diberikan pada siswa secara individual atau kelompok untuk membantu siswa 

membaca bahan bacaan dan mengurangi kesukaran memahami bahan 

pembelajaran. Lembaran panduan belajar bisa digunakan untuk menyusun tujuan 

membaca. Guru juga menyediakan bantuan untuk menginterpretasikan bahan 

bacaan melalui saran-saran bagaimana mengaplikasikan strategi membaca. 

Panduan ini juga digunakan sebagai panduan dalam diskusi kelompok dan 

kegiatan belajar kooperatif (Mikel, dalam Farida 2005:42). Belajar melalui 

penggunaan kelompok belajar kooperatif bisa meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. 
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Dalam strategi membaca KWL, melalui diskusi kelas, siswa memberikan 

sumbang saran pengetahuan yang dimilikinya tentang topik yang akan dibahas. 

Dalam diskusi kelas, semua siswa harus berpartisipasi dan memberikan tanggapan 

tentang topik yang akan dibahas, sehingga siswa menemukan kategori informasi 

dari bacaan yang akan dibacanya. Setelah itu, siswa menuliskan pertanyaan 

mereka sendiri, ataupun memilih salah satu pertanyaan yang telah disajikan oleh 

guru di papan tulis. Pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian disajikan sebagai tujuan 

membaca. Kemudian siswa membaca teks bacaan yang disediakan guru. Setelah 

selesai membaca, siswa mencatat informasi yang telah mereka pelajari dan 

mengidentifikasi pertanyaan yang belum terjawab. 

Peran guru dalam strategi membaca KWL adalah membimbing siswa 

dalam setiap langkah pada strategi ini. Langkah awal adalah guru menuntun siswa 

untuk memberikan sumbang saran pengetahuannya tentang topik yang akan 

dibahas. Guru dapat memulainya dengan mengajukan pertanyaan seperti, apa 

yang kamu ketahui tentang? Kemudian guru menuliskan tanggapan siswa di 

papan tulis. Setelah sumbang saran, guru bertanya pada siswa tentang informasi 

yang disajikan. Sebelumnya, guru juga memberikan contoh kategori informasi 

yang dikumpulkan pada saat sumbang sasran terjadi. Dalam kegiatan ini, guru 

perlu mencontohkan proses membaca kepada siswa dengan menyajikan beberapa 

contoh. Pada tahap selanjutnya, guru menuntun siswa menyusun tujuan membaca. 

Tujuan membaca berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa pada 

tahap sebelumnya. Setelah menyusun tujuan membaca, guru membantu siswa 

mengembangkan perencanaan untuk menginvestigasi pertanyaan-pertanyaan yang 
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tersisa. Dengan cara ini, guru memberikan penekanan pada tujuan membaca untuk 

memenuhi rasa ingin tahu pribadi siswa, tidak hanya sekedar disajikan dalam teks. 

Untuk memudahkan guru melaksanakan tahapan-tahapan dalam strategi membaca 

KWL, guru dapat menyediakan lembar panduan belajar membaca bagi siswa. 

 

Contoh bacaan pada membaca intensif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si Ulat Kecil 
 

Seekor ulat kecil sangat tidak bahagia. Dia memakan daun yang 

lebar dan sekarang kulitnya sangat ketat membungkus badannya. 

Seekor lalat terbang lalu berkata, “ Melangkahlah keluar kulitmu.” 

Kamu akan menemukan bahwa kamu mempunyai kulit yang lain 

untuk kamu pakai. 

Sangat mengherankan, ulat kecil keluar dari beberapa lapis kulit. 

Ketika dia betul-betul tumbuh, dia akhirnya melepaskannya. 

Seekor kumbang berkeliling untuk melihat bagaimana ulat itu 

keluar dari kulitnya. Dia tidak bisa menemukan ulat dimana-mana. 

Sebenarnya, dia menemukan sebuah kantong kulit berwarna cokelat, 

menggantung pada ranting pohon. Seekor cacing datang menjelaskan, 

itulah dia, sekarang dia berubah menjadi pupa. Tidak lama lagi dia 

akan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. 
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Tabel 1 :Contoh lembar panduan belajar dengan strategi KWL 

 

Apakah yang 
diketahui (K) 

 Apakah yang ingin 
diketahui (W) 

Apakah yang telah di 
pelajari (L) 

Ulat 

Lalat 

Kupu-kupu 

Kantong cokelat 

Kumbang 

 

- Apakah nama kulit yang 

membungkus badan ulat?

- Bagaimanakah cara ulat 

berubah menjadi kupu-

kupu? 

  

- Kulit yang membungkus 

   ulat dinamakan    

   kepompong 

-  Mula-mula ulat berubah 

    menjadi kepompong. 

    Kemudian berubah 

    menjadi pupa. Akhirnya 

    pupa berubah menjadi 

    kupu-kupu. 

B. Kajian Empiris 

 Hasil temuan penelitian lain yang relevan adalah penerapan Strategi 

Membaca KWL yang dilakukan dan dijadikan penelitian oleh Jafrizal (2009), ia  

mejelaskan bahwa penerapan KWL dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

kemampuan membaca siswa. 

 Jafrizal mengadakan penelitian pada SLTP di Bayang. Dalam 

penelitiannya, pada proses pembelajaran guru memberikan sebuah topik, 

kemudian ditanyakan secara lisan kepada siswa apa yang mereka ketahui tentang 

topik yang diberikan guru. Semua jawaban siswa dituliskan pada kolom K 

(Know). Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang ingin mereka pelajari tentang topik 

dan semua jawaban siswa ditulis pada kolom W (Want to Know). Kemudian siswa 

diminta membaca materi yang dimaksudkan. Kemudian guru menggali tentang 

apa yang telah mereka pelajari dan menuliskannya pada kolom L (Learned) 
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Metode pembelajaran melalui Strategi KWL akan lebih efektif dan 

suasana belajar akan lebih menyenangkan apabila diikuti dengan permainan 

bahasa. Permainan bahasa ini harus sesuai dengan ruang lingkup tema dan level 

siswa. Wright dan Backy (Jafrizal, 2009) mengatakan bahwa permainan bahasa 

bisa membantu dan memotivasi siswa serta melibatkan mereka dalam berbicara 

dan bekerja. Permainan bahasa diyakini dapat menimbulkan situasi dimana bahasa 

itu berguna dan berarti.  

 Dalam pembelajaran guru tampil sebagai pelaksana tindakan penelitian, 

menulis topik pembelajaran dan membuat tabel KWL di papan tulis. Kemudian 

guru menanyakan pada siswa hal-hal yang mereka ketahui tentang topik tersebut 

dan menuliskannya pada kolom (K). Selanjutnya, guru menanyakan hal-hal yang 

ingin diketahui siswa tentang topik tersebut dan menuliskannya pada kolom (W). 

Sedangkan hal-hal yang ingin diketahui siswa dapat berupa pernyataan dan 

pertanyaan. Kemudian, guru meminta siswa membaca wacana yang diberikan dan 

membimbing seperlunya. Akhirnya siswa diminta mengemukakan semua yang 

mereka dapatkan setelah membaca wacana yang diberikan. Semua jawaban 

jawaban siswa tersebut dituliskan pada kolom (L) dan ini merupakan hasil dan 

kesimpulan dari proses pembelajaran saat itu. 

 Dalam penelitiannya pada siklus I terjadi peningkatan aktivitas siswa, 

namun masih banyak siswa yang malu dan canggung berbicara dengan rekannya 

dalam kelompok. Siswa tersebut, tergolong siswa dengan kemampuan rendah. 

Mereka sulit mengeluarkan ide atau tanggapan karena merasa kalah bersaing 
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dengan siswa yang pandai. Hasil belajarnya masih rendah, karena siswa masih 

kesulitan mengungkapkan pendapatnya.  

 Dari hasil siklus I, dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa 

mengemukakan pendapat masih kurang. Hal ini dikarenakan, masih banyak siswa 

yang merasa kurang percaya diri pada kemampuan yang dimilikinya. Hasil belajar 

yang diperoleh juga rendah karena siswa belum dapat mengungkapkan 

pendapatnya secara maksimal. 

 Pada siklus II, guru lebih memberikan kesempatan kepada siswa yang 

berkemampuan rendah, dengan memberikan pertanyaan pemandu oleh guru agar 

siswa terpancing untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Selain itu, 

dilakukan penambahan waktu pembelajaran, karena mereka masih lambat dalam 

menyusun kata. Pada siklus II terjadi peningkatan aktivitas siswa, namun belum 

maksimal. Hasil belajar mengalami peningkatan, tetapi belum maksimal. 

 Aktivitas siswa pada siklus II terjadi peningkatan. Hal ini dikarenakan, 

siswa sudah merasa percaya diri dengan pendapat mereka sendiri. Guru terus 

memotivasi siswa agar semakin berani dalam mengungkapkan pendapatnya. 

Namun, hasil belajar masih belum maksimal. Ada beberapa siswa yang masih 

kesulitan dalam mengungkapkan pendapatnya. Oleh karena itu, diperlukan satu 

siklus tambahan.  

 Pada siklus III, pada siklus ini siswa lebih antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa yang awalnya tampak pasif, pada siklus ini telah tampak 

aktif untuk bertanya, menjawab, dan menanggapi. Hasil belajar semakin 

meningkat. 
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Berdasarkan hasil penelitian oleh Jafrizal, peneliti akan melakukan 

penelitian dengan strategi yang sama yaitu Strategi membaca KWL. Melalui 

strategi ini, dapat meningkatkan aktivitas guru, aktivitas siswa, dan pemahaman 

siswa tentang isi teks bacaan. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang 

dilakukan Jafrizal adalah, penelitian Jafrizal lebih menekankan pada kemampuan 

berbicara anak, yaitu dalam mengungkapkan pendapatnya. Sedangkan penelitian 

saya menekankan pada pemahaman anak tentang isi bacaan. 

C. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran membaca di SD, khususnya pada kelas tinggi, seringkali 

mengalami kesulitan. Kesulitan yang dihadapi antara lain, kurangnya variasi 

strategi pembelajaran membaca oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas, teknik membaca siswa yang salah, serta kurangnya pemahaman siswa 

tentang isi bacaan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi tersebut di atas, 

maka penerapan strategi membaca KWL merupakan langkah yang tepat dalam 

mengatasi kesulitan siswa memahami isi bacaan. Peneliti memilih strategi KWL 

karena melalui strategi ini, anak akan memperoleh pengalaman pada saat sebelum, 

saat dan sesudah membaca. Sehingga pemahaman anak tentang isi bacaan 

semakin meningkat.  

Strategi membaca KWL  meliputi tiga  langkah dasar yaitu menuntun 

siswa dalam memberikan jalan tentang apa yang mereka ketahui, menentukan apa 

yang ingin mereka ketahui, dan mengingat kembali apa yang mereka pelajari dari 

membaca. Strategi membaca ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran membaca, dan mengoptimalkan keefektifan pembelajaran 



34 
 

 

membaca. Selain itu, melalui strategi membaca KWL dapat meningkatkan 

kemampuan membaca intensif siswa, serta meningkatkan pemahaman siswa 

tentang isi bacaan.  

D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui penerapan strategi 

pembelajaran membaca yaitu strategi membaca KWL sesuai dengan langkah-

langkah yang ditetapkan dalam strategi tersebut, meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran membaca, meningkatkan aktivitas guru dalam pembelajaran 

membaca, dan meningkatkan pemahaman siswa tentang isi bacaan. Hal ini 

berdampak dalam peningkatkan keefektifan pembelajaran bahasa Indonesia pada 

aspek membaca intensif, khususnya dan pembelajaran di SD pada umumnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Rancangan Penelitian 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK).  PTK yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di 

kelasnya (sekolah) tempat ia mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan 

atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran (Zainal Aqib, 2006). 

PTK digambarkan sebagai suatu proses yang dinamis meliputi aspek 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang merupakan langkah berurutan 

dalam satu siklus/daur yang berhubungan dengan siklus berikutnya. 

a. Perencanaan Awal 

Perencanaan awal merupakan telaah terhadap mata pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas V, yaitu proses identifikasi masalah. Kemudian peneliti 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan menyiapkan instrumen 

penelitian aktivitas siswa, guru, dan hasil belajar. RPP disusun dengan materi 

pokok membaca intensif dengan berbagai indikator yaitu : 

1). Menyatakan pendapat berkaitan dengan isi teks. 

2). Menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi teks. 

3). Menyimpulkan isi teks. 

4). Menceritakan kembali isi teks dengan bahasanya sendiri. 

5). Menerapkan isi teks dalam kehidupan sehari-hari. 
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b. Perencanaan Tindakan 

Peneliti merencanakan tindakan penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus, 

masing-masing siklus 1 kali pertemuan. Menjawab pertanyaan dan menyatakan 

pendapat berkaitan dengan isi teks, dilaksanakan pada siklus pertama, 

menyimpulkan isi teks dan menceritakan kembali isi teks dengan bahasanya 

sendiri, dilaksanakan pada siklus kedua, dan menerapkan isi teks dalam kehidupan 

sehari-hari dilaksanakan pada siklus ketiga. Setiap pertemuan menggunakan 

strategi pembelajaran membaca KWL. Dalam perencanaan tindakan, langkah-

langkah yang dilakukan peneliti adalah: 

1. Peneliti menyiapkan RPP 

2. Menyiapkan instrumen penelitian aktivitas guru, siswa, dan hasil belajar 

3. Menyiapkan format evaluasi 

4. Menyiapkan sumber belajar berupa teks bacaan 

5. Mengembangkan skenario pembelajaran dengan strategi membaca KWL 

c. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi isi perencanaan yang telah 

ditentukan, yaitu pembelajaran membaca dengan strategi membaca KWL. 

d. Observasi 

Kegiatan observasi (pengamatan) dilaksanakan  secara kolaboratif dengan 

melibatkan rekan sejawat yaitu guru kelas VI, untuk mengamati aktivitas siswa 

dan aktivitas guru pada saat pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung, yaitu 

pada aspek membaca intensif, dengan menggunakan strategi membaca KWL. 
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e. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk menganalisis data mengenai proses, 

masalah, dan hambatan yang dijumpai dalam pembelajaran.  

Pada tahap ini, peneliti menyesuaikan antara indikator dalam perencanaan 

dengan situasi real yang dihadapi. Jika dalam siklus pertama, ketercapaian 

indikator belum maksimal, maka peneliti harus mengubah strategi yang digunakan 

pada siklus berikutnya, agar proses pelaksanaan pembelajaran lebih efektif. 

Kegiatan ini dilakukan secara berulang dengan perubahan strategi pada setiap 

siklusnya, hal ini dilaksanakan jika indikator belum tercapai. 

 

B.  Perencanaan Tahap Penelitian 

a. Tahap Penelitian Siklus I 

Tahap pelaksanaan siklus I adalah: 

1) Perencanaan Tindakan 

• Menyusun RPP dengan materi membaca intensif (KD 7.3 

Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat) 

• Menyiapkan rubrik instrumen penelitian untuk aktivitas siswa, 

aktivitas guru, dan hasil belajar siswa. 

• Menyiapkan format evaluasi. 

• Menyiapkan sumber belajar berupa teks bacaan. 

• Mengembangkan skenario pembelajaran dengan strategi membaca 

KWL. 
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2) Pelaksanaan Tindakan 

• Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok (masing-masing kelompok 

4 orang siswa). 

• Guru memberikan sebuah judul pada siswa. 

• Know: siswa memberikan sumbang sarannya. 

• Siswa menentukan topik dari teks yang dibacanya. 

• Want to Know: Siswa menuliskan apa yang ingin mereka 

ketahui/menyusun tujuan membaca. 

• Siswa membaca teks bacaan yang diberikan oleh guru. 

• Guru memberikan lembar kerja pada masing-masing kelompok. 

• Learned: siswa menuliskan apa yang telah dibacanya dalam teks 

bacaan. 

• Masing-masing kelompok mempersentasekan hasil kerjanya. 

• Guru membimbing siswa selama persentase berlangsung. 

• Setiap kelompok menyebutkan gagasan utama pada tiap paragrap. 

• Guru menyuruh siswa memajang hasil diskusi 

• Guru menyimpulkan hasil pembelajaran membaca. 

• Guru memberikan evaluasi dan refleksi. 

3) Observasi 

• Observasi dengan mengamati kegiatan guru pada saat pembelajaran 

dan mengamati kegiatan siswa dengan menggunakan instrumen 

penelitian aktivitas siswa, aktivitas guru, dan pengamatan hasil belajar 

siswa dilakukan oleh guru kelas sebagai peneliti. 
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• Rekan kolaborasi mengevaluasi respon siswa selama pembelajaran  

 

      berlangsung dari rubrik aktivitas siswa. 

• Rekan kolaborasi mengevaluasi kegiatan guru dengan menggunakan 

rubrik aktivitas guru. 

4) Refleksi 

• Menganalisis data mengenai hambatan yang dihadapi selama 

pelaksanaan siklus I. 

• Menyesuaikan hasil kegiatan dengan indikator keberhasilan. 

• Menyiapkan pelaksanaan siklus berikutnya. 

b. Tahap Penelitian Siklus II 

Tahap pelaksanaan siklus II adalah: 

1) Perencanaan Tindakan 

• Menyusun RPP perbaikan pada siklus I. 

• Menyiapkan rubrik instrumen penelitian untuk aktivitas siswa, 

aktivitas guru, dan hasil belajar siswa. 

• Menyiapkan format evaluasi. 

• Menyiapkan sumber belajar berupa teks bacaan. 

• Mengembangkan skenario pembelajaran dengan strategi membaca 

KWL. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

• Siswa dibagi menjadi 6 kelompok (masing-masing kelompok 4 orang 

siswa) dan diberi teks bacaan. 
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• Guru memberikan lembar kerja pada masing-masing kelompok. 

• Guru menginformasikan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran. 

• Guru memberikan sebuah judul pada siswa. 

•  Know: tiap-tiap anggota kelompok memberikan sumbang saran  

pengetahuan tentang isi teks. 

• Masing-masing kelompok menentukan topik dari judul yang diberikan 

guru. 

• Want to Know: Masing-masing kelompok menentukan tujuan dari 

membaca 

• Siswa membaca teks yang diberikan oleh guru. 

• Learned: masing-masing kelompok menuliskan apa yang mereka 

dapat dari teks yang dibacanya. 

• Tiap-tiap kelompok mempersentasekan hasil kerjanya. 

• Masing-masing kelompok menceritakan kembali isi teks dengan    

       bahasanya sendiri. 

• Guru menyuruh siswa memajang hasil diskusi 

• Guru menyimpulkan hasil pembelajaran membaca. 

• Guru memberikan evaluasi dan refleksi. 

3) Observasi  

• Observasi dengan mengamati kegiatan guru pada saat pembelajaran 

dan mengamati kegiatan siswa dengan menggunakan instrumen 

penelitian aktivitas siswa, aktivitas guru, dan pengamatan hasil belajar 

siswa dilakukan oleh guru kelas sebagai peneliti. 
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• Rekan kolaborasi mengevaluasi respon siswa selama pembelajaran 

berlangsung dari rubrik aktivitas siswa 

• Rekan kolaborasi mengevaluasi kegiatan guru dengan menggunakan 

rubrik aktivitas guru. 

4) Refleksi 

• Menganalisis data mengenai hambatan yang dihadapi selama 

pelaksanaan siklus II. 

• Menyesuaikan hasil kegiatan dengan indikator keberhasilan. 

• Menyiapkan pelaksanaan siklus berikutnya, jika hasil yang diperoleh 

belum maksimal. 

c. Tahap Penelitian Siklus III 

Tahap pelaksanaan siklus III adalah: 

1) Perencanaan Tindakan 

• Menyusun RPP perbaikan pada siklus II. 

• Menyiapkan rubrik instrumen penelitian untuk aktivitas siswa, 

aktivitas guru, dan hasil belajar siswa. 

• Menyiapkan format evaluasi. 

• Menyiapkan sumber belajar berupa teks bacaan. 

• Mengembangkan skenario pembelajaran dengan strategi membaca 

KWL. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

• Siswa dibagi menjadi 6 kelompok (masing-masing kelompok 4 orang 

siswa) dan diberi teks bacaan. 
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• Guru memberikan lembar kerja pada masing-masing kelompok. 

• Guru menginformasikan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran. 

• Guru memberikan sebuah judul pada siswa 

•  Know: tiap-tiap anggota kelompok memberikan sumbang saran  

pengetahuan tentang isi teks. 

• Masing-masing kelompok menentukan topik dari judul yang diberikan 

guru. 

• Want to Know: Masing-masing kelompok menentukan tujuan dari 

membaca. 

• Guru membimbing siswa menentukan tujuan membaca dengan kalimat 

pertanyaan yang bersifat aplikatif. 

• Siswa membaca teks yang diberikan oleh guru. 

• Learned: masing-masing kelompok menuliskan apa yang mereka 

dapat dari teks yang dibacanya. 

• Tiap-tiap kelompok mempersentasekan hasil kerjanya. 

• Guru menyuruh siswa memajang hasil diskusi 

• Guru menyimpulkan hasil pembelajaran membaca. 

• Guru memberikan evaluasi dan refleksi. 

3) Observasi  

• Observasi dengan mengamati kegiatan guru pada saat pembelajaran 

dan mengamati kegiatan siswa dengan menggunakan instrumen 

penelitian aktivitas siswa, aktivitas guru, dan pengamatan hasil belajar 

siswa dilakukan oleh guru kelas sebagai peneliti. 
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• Rekan kolaborasi mengevaluasi respon siswa selama pembelajaran 

berlangsung dari rubrik aktivitas siswa 

• Rekan kolaborasi mengevaluasi kegiatan guru dengan menggunakan 

rubrik aktivitas guru. 

4) Refleksi 

• Menganalisis data mengenai hambatan yang dihadapi selama 

pelaksanaan siklus III. 

• Menyesuaikan hasil kegiatan dengan indikator keberhasilan. 

• Menyiapkan pelaksanaan siklus berikutnya, jika hasil yang diperoleh 

belum maksimal. 

 

C.  Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian adalah guru kelas V SDN 2 Gemuhblanten dan siswa 

kelas V SDN 2 Gemuhblanten-Kendal yang berjumlah 23 siswa, yaitu yang terdiri 

dari 10 orang siswa laki-laki dan 13 orang siswa perempuan. Rata-rata siswa 

berasal dari keluarga dengan keadaan ekonomi di bawah rata-rata. Sebagian dari 

orangtua siswa bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata dibawah Rp. 

1.000.000,00/bulan. 

 

D. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SDN 2 Gemuhblanten-Kendal, 

pada siswa kelas V. Penetapan kelas V, karena rendahnya hasil belajar siswa 
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dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada pembelajaran membaca 

intensif. 

Hal tersebut merupakan tujuan dalam penelitian tindakan kelas, yaitu 

memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Selain itu, kurangnya kemampuan 

guru dalam memilih strategi mengajar yang baik, serta kurangnya kemampuan 

siswa dalam pemahaman isi teks yang dibacanya merupakan latar belakang 

peneliti, dalam melaksanakan penelitian ini.  

 

E. Data dan Teknik Pengumpulan data 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1 Siswa kelas V SDN 2 Gemuhblanten-Kendal, dengan rata-rata keadaan 

ekonomi menengah ke bawah, 83 % orang tua siswa bekerja sebagai 

buruh dan berpenghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,00/bulan. 

2 Guru Kelas V SDN 2 Gemuhblanten-Kendal, dengan latar pendidikan 

D-2 PGKSD. 

3  Pembelajaran bahasa Indonesia pada aspek membaca ekstensif dengan 

menerapkan strategi membaca KWL 

4 Ruang kelas beserta perlengkapannya. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik tes dan non 

tes. Dalam teknik tes berupa tes tertulis, yaitu melalui pemberian soal-soal 

mengenai isi teks bacaan, pada setiap siklus dalam penelitian. 
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Sedangkan teknik non tes, dilakukan melalui observasi. Alat pengumpul 

data berupa lembar pengamatan. Catatan observasi dipergunakan untuk 

mengetahui sikap dan tingkah laku siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Indikator dalam lembar pengamatan ini antara lain :  

1) Aktivitas siswa 

2) Aktivitas guru 

3) Hasil belajar siswa (pemahaman tentang isi teks bacaan) 

Pengamatan dilakukan pada saat pembelajaran bahasa Indonesia 

berlangsung yaitu pada aspek membaca dengan menggunakan strategi membaca 

KWL. Observasi juga dilakukan pada guru, yaitu pengamatan dalam cara 

mengajar guru. Lembar penelitian yang digunakan adalah instrumen penelitian 

berupa lembar panduan observasi. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik menganalisis data dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. 

Analisis kuantitatif dilakukan pada hasil belajar bahasa Indonesia pada 

aspek membaca ekstensif. Hasil analisis berupa perolehan nilai pada hasil belajar 

membaca intensif. Analisis kuantitatif dilakukan pada tiap siklus. Perhitungan 

kuantitatif menggunakan deskriptif persentase dengan rumus : 

                %     =           X          x   100 % 
                           N 
 Keterangan : 

 X  = nilai yang diperoleh 
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 N  = nilai total 

 %  = tingkat keberhasilan yang dicapai 

 

Hasil observasi juga dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. 

Analisis dalam kualitatif merupakan analisis dalam kualitas pembelajaran. 

Biasanya, analisis kualitatif digambarkan dengan kata-kata. 

Hasil perhitungan dapat dilihat dalam tabel kriteria deskriptif persentase 

berikut ini : 

Tabel 2 : Persentase keberhasilan belajar yang dicapai. 

 

 

G.  Indikator Keberhasilan 

Melalui penerapan strategi membaca KWL pada hasil belajar pada aspek 

membaca intensif siswa kelas V SDN Gemuhblanten 2 Kendal, indikator 

keberhasilannya adalah : 

1 Adanya peningkatan aktivitas siswa pada aspek membaca intensif dengan 

menerapkan strategi membaca KWL, dengan indikator keberhasilan minimal 

70% dari persentase keberhasilan belajar maksimal yang dicapai. 

2 Meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran membaca intensif 

Skala Penilaian 

( % ) 
Kriteria Penilaian Hasil tafsiran 

< 50 % Kurang Hasil belajar kurang 

51 % - 68 % Cukup Hasil belajar cukup 

69 % - 84 % Baik Hasil belajar baik 

85 % - 100 % Baik Sekali Hasil belajar baik sekali 
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melalui penerapan strategi membaca KWL, dengan indikator keberhasilan 

minimal 75 % dari persentase keberhasilan proses pembelajaran maksimal 

yang dicapai. 

3 Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami sebuah bacaan, dengan 

indikator keberhasilan minimal 70%, dari tingkat kebenaran menjawab 

pertanyaan tentang isi bacaan.  

 

H. Jadwal Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan selama 3 bulan, dengan 

rincian kegiatan sebagai berikut : 

Tabel 3 : Jadwal Kegiatan-Kegiatan dalam PTK 

No Kegiatan OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 

1 Penyusunan Proposal √ √              

2 Revisi Proposal       √ √        

2 Pelaksanaan Siklus I         √       

4 Analisis Pelaksanaan Siklus I         √       

5 Pelaksanaan Siklus II          √      

6 Analisis Pelaksanaan Siklus II          √      

7 Pelaksanaan Siklus III            √    

8 Analisis Pelaksanaan Siklus III            √    

9 Penyusunan Laporan Penelitian             √ √  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu bentuk PTK yang memiliki karakteristik 

antara lain: (1) PTK dilakukan oleh guru sendiri; (2) Diambil dari permasalahan 

praktik faktual; (2) Adanya tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar di kelas yang bersangkutan . 

Pelaksanaan PTK ini sejak awal perencanaan hingga pembuatan laporan 

adalah 3 bulan yakni sejak Oktober – Desember 2010. penelitian ini dilaksanakan 

dalam tiga siklus, yaitu: 

1. Siklus I : Membaca intensif dan menyebutkan gagasan utama tiap paragrap 

2. Siklus II : Membaca intensif dan menyimpulkan isi dari teks bacaan. 

2. Siklus III : Membaca intensif dan menerapkan isi teks dalam kehidupan  

    sehari-hari 

Lokasi penelitian berlangsung di SDN 2 Gemuhblanten, Jl. Karangturi 

IV, Ds. Gemuhblanten UPTD Dikpora Kec. Gemuh, Kab. Kendal, dengan nomor 

statistik sekolah 101022411028. Gedung sekolah terdiri dari dua lokal dan 

terdapat 6 (enam) ruang kelas.  

Peneliti melakukan penelitian di kelas V, karena peneliti bertugas 

sebagai guru kelas V, dengan harapan melalui penelitian ini, dapat diperoleh 

penyelesaian masalah yang dihadapi, yaitu kurangnya kemampuan siswa 
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memahami isi teks bacaan. Di samping itu, dapat juga memperbaiki proses belajar 

mengajar di kelas V. 

Pada penelitian ini, peneliti bekerjasama dengan guru kelas VI SDN 2 

Gemuhblanten, sebagai rekan sejawat, maksudnya agar penelitian ini lebih 

objektif dan memperoleh masukan-masukan untuk pertimbangan perbaikan 

pembelajaran berikutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi perbaikan mengajar di kelas V SDN 2 Gemuhblanten.  

Kondisi kelas tempat peneliti mengadakan penelitian adalah terdiri dari 

23 orang siswa, yaitu 10 orang siswa laki-laki dan 13 orang siswa perempuan, 

dengan latar belakang kondisi ekonomi orang tua menengah ke bawah. Rata-rata 

penghasilan orang tua adalah kurang dari Rp. 1.000.000,00. Sebagian besar 

pekerjaan orang tua siswa adalah buruh, dengan latar belakang pendidikan SD.    

 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini berlangsung dengan melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar dan rekan sejawat sebagai pengamat yang memberi 

masukan, kritikan serta pengamatan dalam usaha memberikan perbaikan dalam 

kegiatan belajar mengajar agar menjadi seobjektif mungkin. Rekan sejawat yang 

dimaksud adalah guru kelas VI SDN 2 Gemuhblanten, yaitu  Enny Wuryaningsih, 

S.Ag. melalui pengamatan rekan sejawat itulah diperoleh penilaian dan 

pengamatan yang menjadikan hasil penelitian ini.  

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus diadakan 

evaluasi melalui lembar kerja siswa, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan 
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pembelajaran membaca intensif. Adapun hasil penelitian ini, adalah sebagai 

berikut: 

1. Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus I 

a. Paparan Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada siklus I masih rendah. Ketuntasan yang diperoleh 

siswa hanya 39%. Hasil ini menurun dibanding dengan pra siklus yang 

ketuntasannya 50%. Siswa yang kurang pandai mendapat nilai yang jauh dari 

KKM. Untuk siswa yang sedang dan siswa pandai sudah mencapai KKM. Hasil 

belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4 : Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Siswa 
Nilai 

1 Asri Lestari 42 

2 Johan Anugrah Setiawan 29 

2 Dinar Rusnantika 71 

4 Diana Greta Femi Lestari 71 

5 Nafisah irfani Setiasiwi 86 

6 Shabriati Lutfiana 86 
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b. Deskripsi Observasi  Proses Pembelajaran 

Aktivitas Guru 

1.   Kegiatan Awal   

Kegiatan awal dibagi menjadi dua yaitu pra kegiatan dan apersepsi. Pada 

kegiatan awal, guru mengkondisikan kelas, menyuruh ketua kelas menyiapkan 

berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. 

Pada kegiatan Apersepsi, guru menggali pengetahuan awal siswa dengan 

menanyakan  pada siswa, siapa yang pernah pergi ke pantai? Apa saja yang kalian 

lihat di pantai? Pernahkah kalian melihat tanaman di pinggir pantai? Apa nama 

tanaman tersebut? 

Pada kegiatan awal suasana kelas terasa hening, perhatian siswa tertuju 

pada guru. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran serta guru juga 

menginformasikan langkah-langkah pembelajaran membaca intensif. 

2.   Kegiatan Inti 

• Kegiatan inti dimulai dengan membagi siswa menjadi 6 (enam) kelompok.  

• Guru menuliskan sebuah judul di papan tulis dan siswa diminta memberikan 

sumbang sarannya tentang judul yang ditulis guru.  

• Guru menuliskan hasil sumbang saran siswa di papan tulis. 

•  Guru menyuruh siswa menentukan topik dari hasil sumbang saran. 

• Guru meminta siswa menyusun tujuan dari membaca.  

• Guru membagikan lembar kerja siswa yang dikerjakan secara berkelompok..  

• Guru memberikan teks bacaan bagi masing-masing siswa.  

• Guru menyuruh siswa membaca teks bacaan. 
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• Guru memberi motivasi pada siswa. 

• Guru menyuruh siswa mengisi lembar kerja yang telah diberikan. 

• Guru menuntun siswa menentukan hasil dari membaca. 

3.   Kegiatan Penutup 

Guru meminta siswa memajang hasil diskusi kelompok pada papan 

pajang. Guru membimbing siswa menyimpulkan isi teks bacaan yang dibaca 

siswa. Setelah itu guru memberikan evaluasi. 

 Persentase kemampuan guru dalam pembelajaran membaca dengan 

strategi membaca KWL hanya 65%. Jadi dapat disimpulkan kemampuan guru 

dalam pembelajaran membaca masih kurang, karena belum mencapai batas 

minimal indikator keberhasilan pembelajaran oleh guru yaitu 75%, sehingga perlu 

mendapat perbaikan pada siklus berikutnya.  

 

Aktivitas Siswa 

1.   Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal, siswa memang sudah terlihat tenang, namun siswa 

tidak mengetahui tujuan dan langkah-langkah pembelajaran. Pengetahuan awal 

yang dimiliki siswa pun masih kurang. Persentase kegiatan awal siswa adalah 

62%. 

2.   Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, masih banyak siswa yang belum memahami judul yang 

diberikan guru, siswa juga belum dapat membedakan antara topik dan judul, 

sehingga pada saat menentukan topik dari teks bacaan, siswa masih kesulitan. 
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Siswa masih kurang termotivasi dalam kerjasama, terlihat dari beberapa orang 

siswa  yang malas mengikuti jalannya diskusi kelompok. Partisipasi yang 

diberikan pun tidak maksimal. Persentase aktivitas siswa pada kegiatan inti adalah 

57%. 

 

Diagram 1 : Aktivitas Diskusi Siswa Siklus I 

 Keterangan: 
Diagram Vertikal adalah persentase aktivitas diskusi siswa 

Diagram Horizontal adalah kelompok siswa berdasarkan tingkat kecerdasannya 

 

3.   Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup, terjadi kegaduhan saat masing-masing kelompok 

memajang hasil kerja mereka di papan pajang. Banyak siswa yang tidak bertugas 

memajang hasil kerja kelompok, ikut memenuhi papan pajang, sehingga terjadi 

kegaduhan. Siswa masih belum dapat menyimpulkan isi teks yang dibacanya. 

Persentase aktivitas siswa pada kegiatan penutup adalah 62%. 

4.   Hasil belajar 

Hasil belajar siswa belum maksimal, hanya 39% siswa yang memenuhi 

nilai di atas KKM. Hasil belajar pada siklus I menurun jika dibandingkan dengan 
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hasil belajar pada pra siklus, yaitu 50%. Pemahaman siswa tentang isi bacaan pun 

masih kurang.  

Diagram 2 : Hasil Belajar Siswa Prasiklus dan Siklus I 

 
 
Keterangan: 
Diagram Vertikal adalah persentase hasil belajar siswa  

Diagram Horizontal adalah pelaksanaan Prasiklus dan Siklus I 

 

c. Refleksi 

 Pada siklus I, aktivitas guru masih banyak kekurangannya. Pada kegiatan 

awal, guru tidak menginformasikan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran. 

Perhatian guru hanya tertuju pada satu kelompok saja. Siswa tidak dapat 

menentukan topik dari bacaan. Siswa juga terlihat kurang bersemangat dalam 

jalannya diskusi. Banyak siswa yang diam pada saat diskusi kelompok 

berlangsung. Motivasi dari guru sangat kurang. Manajemen waktu guru juga 

kurang baik, sehingga keefektifan pembelajaran tidak tercapai. Hasil ketuntasan 

belajar siswa masih di bawah KKM. Ketuntasannya hanya 39%.  

d. Revisi  

 Hal yang perlu direvisi pada siklus I adalah penyusunan RPP. RPP perlu 

dirubah untuk langkah-langkah pembelajarannya. Dalam langkah-langkah 
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pembelajaran perlu ditambahkan penjelasan guru tentang perbedaan judul dengan 

topik. Hal ini dikarenakan, kemampuan siswa yang kurang dalam menentukan 

topik dari suatu bacaan. Selain itu diperlukan jam kendali untuk membantu guru 

dalam manajemen waktu. 

 

2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

a.   Paparan Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan, yang semula 

ketuntasan siswa hanya 39% menjadi 87%. Hasil belajar untuk siswa yang kurang 

pandai masih di bawah KKM. Sedangkan untuk siswa yang sedang sudah di atas 

KKM. Untuk siswa yang pandai, hasil belajar yang diperoleh mencapai hasil 

maksimal. Hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5: Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 

 

 

No. Nama Siswa 
Nilai 

1 Asri Lestari 57 

2 Johan Anugrah Setiawan 29 

2 Dinar Rusnantika 100 

4 Diana Greta Femi Lestari 86 

5 Nafisah irfani Setiasiwi 100 

6 Shabriati Lutfiana 100 
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b. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Aktivitas Guru 

1.   Kegiatan Awal   

Kegiatan awal dibagi menjadi dua yaitu pra kegiatan dan apersepsi. Pada 

kegiatan awal, guru mengkondisikan kelas, menyuruh ketua kelas menyiapkan 

berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. 

Pada kegiatan Apersepsi, guru menggali pengetahuan awal siswa dengan 

menanyakan  pada siswa, apa yang kita rasakan pada siang hari? Dengan keadaan 

cuaca seperti itu, apa yang kita lakukan? Tahukah kalian apa penyebab bumi kita 

semakin panas? Nah, hari ini kita akan membaca teks bacaan tentang keadaan 

bumi sekarang! 

Pada kegiatan awal suasana kelas terasa hening, perhatian siswa tertuju 

pada guru. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran serta guru juga 

menginformasikan langkah-langkah pembelajaran membaca intensif secara rinci. 

2.   Kegiatan Inti 

• Kegiatan inti dimulai dengan membagi siswa menjadi 6 (enam) kelompok.  

• Guru membagikan lembar kerja siswa yang dikerjakan secara berkelompok.. 

• Guru menjelaskan perbedaan judul dengan topik. 

• Guru menuliskan sebuah judul di papan tulis dan siswa diminta memberikan 

sumbang sarannya tentang judul yang ditulis guru (Know) 

• Guru menuliskan hasil sumbang saran siswa di papan tulis. 

•  Siswa menentukan topik dari hasil sumbang saran siswa.  

• Guru membimbing siswa menyusun tujuan dari membaca (want to know) 
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• Guru memberikan teks bacaan bagi masing-masing siswa.  

• Guru menyuruh siswa membaca teks bacaan. 

• Guru memberi motivasi pada siswa. 

• Guru menjelaskan cara menulis hasil dari membaca. 

• Guru menyuruh siswa mengisi lembar kerja yang telah diberikan. 

• Guru menuntun siswa menentukan hasil dari membaca (Learned) 

• Guru menyuruh masing-masing kelompok mempersentasekan hasil kerjanya 

secara bergantian di depan kelas. 

• Guru memberikan penguatan 

3.   Kegiatan Penutup 

Guru meminta siswa memajang hasil diskusi kelompok pada papan 

pajang. Guru membimbing siswa menyimpulkan isi teks bacaan yang dibaca 

siswa. Setelah itu guru memberikan evaluasi. Kemudian guru memberikan refleksi 

pembelajaran pada hari tersebut. 

Aktivitas Siswa 

1.   Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal, siswa terlihat cukup tenang, perhatian para siswa 

tertuju pada guru. Siswa terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Persentase aktivitas siswa pada kegiatan awal adalah 79%. 

2.   Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, siswa terlihat bersemangat dalam mengikuti jalannya 

diskusi. Partisipasi setiap anggota kelompok sudah terlihat. Semua anggota dalam 

satu kelompok mempunyai peran yang sama dalam sumbang saran kelompok. 
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Hanya saja, ada satu kelompok yang terlihat kurang bersemangat, partisipasi antar 

anggota dalam kelompok juga terlihat kurang. Hal ini, kemungkinan dikarenakan 

jumlah anggota kelompok yang lebih sedikit dari kelompok yang lain. Persentase 

aktivitas siswa pada kegiatan inti adalah 72%. 

 

Diagram 3: Aktivitas Diskusi Siswa Siklus II 

 Keterangan: 
Diagram Vertikal adalah persentase aktivitas diskusi siswa 

Diagram Horizontal adalah kelompok siswa berdasarkan tingkat kecerdasannya. 

 

3.   Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup, sudah tidak terjadi kegaduhan saat masing-masing 

kelompok memajang hasil kerja mereka di papan pajang. Guru membatasi hanya 

dua orang siswa yang berhak memajang hasil diskusi, yaitu ketua dan sekretaris. 

Kemampuan siswa menyimpulkan isi teks meningkat dari siklus sebelumnya. 

Persentase aktivitas siswa pada kegiatan penutup adalah 80%. 

4.   Hasil belajar 

Hasil belajar siswa meningkat yang semula hanya 39% dan masih di 

bawah KKM, menjadi 87 % siswa yang tuntas di atas KKM. Pemahaman siswa 

tentang isi bacaan pun meningkat.  
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Diagram 4 : Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 

 
 
Keterangan: 
Diagram Vertikal adalah persentase hasil belajar siswa  

Diagram Horizontal adalah pelaksanaan siklus I  dan II 

 

c. Refleksi 

 Pada siklus II, aktivitas guru masih sudah mengalami peningkatan. 

Perhatian guru juga sudah merata pada setiap kelompok. Aktivitas siswa juga 

mengalami peningkatan, siswa yang pada siklus I tidak bersemangat mengikuti 

jalannya diskusi, pada siklus II sudah mulai ikut berpartisipasi aktif dalam 

kelompoknya. Untuk lembar kerja siswa masih perlu penyempurnaan. Lembar 

kerja siswa masih berupa pertanyaan kognitif untuk tujuan membacanya. 

Pertanyaan kognitif tidak dapat didiskusikan dalam kelompok. Pertanyaan yang 

dapat didiskusikan dalam kelompok adalah pertanyaan yang bersifat aplikatif. 

Ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan, yang semula hanya 39% 

menjadi 87%. Hasil belajar ini sudah mencapai KKM. 

d. Revisi  

 Hal yang perlu direvisi pada siklus II adalah pembenahan pada LKS. 

Untuk tujuan membaca perlu diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 
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aplikatif. Sehingga jawaban dari pertanyaan tersebut dapat didiskusikan dalam 

kelompok.  

 

3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

a.   Paparan Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada siklus III mengalami peningkatan, yang semula 

ketuntasan siswa hanya 87%, mencapai hasil yang maksimal, yaitu 100%. Hasil 

belajar untuk siswa yang kurang pandai sudah di atas KKM. Hasil belajar siswa 

pada siklus III dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6 : Hasil Belajar Siswa Siklus III 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Siswa 
Nilai 

1 Asri Lestari 86 

2 Johan Anugrah Setiawan 86 

2 Dinar Rusnantika 86 

4 Diana Greta Femi Lestari 100 

5 Nafisah irfani Setiasiwi 86 

6 Shabriati Lutfiana 100 
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b.   Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Aktivitas Guru 

1.   Kegiatan Awal   

Kegiatan awal dibagi menjadi dua yaitu pra kegiatan dan apersepsi. Pada 

kegiatan awal, guru mengkondisikan kelas, menyuruh ketua kelas menyiapkan 

berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. 

Pada kegiatan apersepsi, guru menggali pengetahuan awal siswa dengan 

menanyakan  pada siswa, apa yang kalian ketahui tentang hutan? Apa saja 

kegunaannya? Nah, sekarang apa yang akan terjadi, jika hutan kita tebangi terus-

menerus? Hari ini, kita akan membaca sebuah teks tentang pembalakan liar 

(Illegal Logging). 

Pada kegiatan awal suasana kelas terasa hening, perhatian siswa tertuju 

pada guru. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran serta guru juga 

menginformasikan langkah-langkah pembelajaran membaca intensif secara rinci.  

2.   Kegiatan Inti 

• Kegiatan inti dimulai dengan membagi siswa menjadi 6 (enam) kelompok.  

• Guru membagikan lembar kerja siswa yang dikerjakan secara berkelompok.. 

• Guru menuliskan sebuah judul di papan tulis dan siswa diminta memberikan 

sumbang sarannya tentang judul yang ditulis guru (Know) 

• Guru menuliskan hasil sumbang saran siswa di papan tulis. 

•  Siswa menentukan tema dari hasil sumbang saran siswa.  
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• Guru membimbing siswa menyusun tujuan dari membaca yaitu dengan 

membimbing siswa menentukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat aplikatif 

(Want to know) 

• Guru memberikan teks bacaan bagi masing-masing siswa.  

• Guru menyuruh siswa membaca teks bacaan. 

• Guru memberi motivasi pada siswa. 

• Guru menjelaskan cara menulis hasil dari membaca. 

• Guru menyuruh siswa mengisi lembar kerja yang telah diberikan. 

• Guru menuntun siswa menentukan hasil dari membaca (Learned) 

• Guru menyuruh masing-masing kelompok mempersentasekan hasil kerjanya 

secara bergantian di depan kelas. 

• Guru memberikan penguatan 

3.   Kegiatan Penutup 

Guru meminta siswa memajang hasil diskusi kelompok pada papan 

pajang. Guru membimbing siswa menyimpulkan isi teks bacaan yang dibaca 

siswa. Setelah itu guru memberikan evaluasi. Kemudian guru memberikan refleksi 

pembelajaran pada hari tersebut. 

 

Aktivitas Siswa 

1.   Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal, siswa terlihat cukup tenang, perhatian para siswa 

tertuju pada guru. Siswa terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Persentase aktivitas siswa pada kegiatan awal adalah 90% 
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2.   Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, siswa terlihat sangat bersemangat dalam mengikuti 

jalannya diskusi. Partisipasi setiap anggota kelompok sudah terlihat. Semua 

anggota dalam satu kelompok mempunyai peran yang sama dalam sumbang saran 

kelompok. Persentase aktivitas siswa pada kegiatan inti adalah 88%. 

3.   Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup, sudah tidak terjadi kegaduhan saat masing-masing 

kelompok memajang hasil kerja mereka di papan pajang. Guru membatasi hanya 

dua orang siswa yang berhak memajang hasil diskusi, yaitu ketua dan sekretaris. 

Siswa sudah dapat menyimpulkan isi teks bacaan. Persentase aktivitas siswa pada 

kegiatan penutup adalah 95%. 

Diagram 5: Aktivitas Diskusi Siswa Siklus III 

 
Keterangan: 
Diagram Vertikal adalah persentase aktivitas diskusi siswa  

Diagram Horizontal adalah kelompok siswa berdasarkan tingkat kecerdasannya. 
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4.   Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa meningkat yang semula hanya 87% siswa yang 

memenuhi nilai di atas KKM, namun sekarang meningkat menjadi 100 %.   

Pemahaman siswa tentang isi bacaan pun meningkat.  

Diagram 6 : Hasil Belajar Siswa Siklus II dan III 

 
 
Keterangan: 
Diagram Vertikal adalah persentase hasil belajar siswa  

Diagram Horizontal adalah pelaksanaan siklus II  dan III 

 

C. PEMBAHASAN 

1. Pemaknaan Temuan Peneliti 

a. Siklus I 

Aktivitas Guru 

Pada perencanaan siklus I, peneliti membuat RPP dengan tujuan siswa 

dapat menyebutkan gagasan utama tiap paragraf dan mendeskripsikan isi teks 

dengan benar.  

1.   Kegiatan Awal 

Pada awal kegiatan pembelajaran, para siswa terlihat tenang dalam mengikuti 

pembelajaran. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan  yang dapat membangun 
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pengetahuan awal siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru dalam 

membangun pengetahuan siswa masih sangat minim, sehingga pengetahuan awal 

siswa pun tidak maksimal. Guru belum menginformasikan langkah-langkah 

pembelajaran dengan baik. 

2.   Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, guru membagi siswa menjadi 6 kelompok. Kemudian 

guru menuliskan judul di papan tulis. Guru menyuruh siswa memberikan 

sumbang saran dari judul yang ditulis guru di papan tulis. Guru juga meminta 

siswa menentukan topik dari judul tersebut. Pada mulanya guru belum 

menjelaskan pada siswa tentang perbedaan judul dengan topik, sehingga siswa 

masih kesulitan menentukan topik. 

Setelah menentukan topik, guru membimbing siswa menyusun tujuan 

membaca. Tujuan membaca diarahkan pada kalimat-kalimat yang berupa 

pertanyaan. Guru belum maksimal dalam membimbing siswa menyusun tujuan 

membaca. Hal ini dikarenakan perhatian guru masih terpusat pada satu kelompok. 

Guru kurang memberi kesempatan pada kelompok lain dalam menentukan tujuan 

membaca.  Setelah selesai menulis hasil sumbang saran dan tujuan membaca, guru 

membagikan teks bacaan, kemudian siswa disuruh membaca. Selama proses 

membaca, guru berkeliling mengamati proses membaca siswa. Guru menemukan 

adanya kesalahan dalam cara membaca siswa. Guru mendekati siswa tersebut dan 

memberikan bimbingan cara membaca yang benar. 

Setelah selesai membaca, guru menuntun siswa menulis hasil dari membaca. Hasil 

dari membaca dituliskan pada lembar kerja yang sudah diberikan guru. Karena 
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pada saat, mengarahkan siswa dalam menyusun tujuan membaca, guru belum 

maksimal maka hasil dari membaca juga masih belum sesuai dengan teks yang 

diberikan guru.    

3.   Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru sudah melakukan evaluasi, namun karena 

manajemen waktu kurang baik, maka sebelum guru menyuruh siswa 

menyimpulkan hasil dari membaca waktu sudah habis, sehingga guru pun belum 

memberikan refleksi pembelajaran pada saat itu. 

 

Aktivitas Siswa 

1.   Kegiatan Awal 

Pada awal pembelajaran, siswa terlihat tenang, hanya saja ada satu orang 

siswa yang masih belum konsentrasi pada saat guru meminta para siswa berdoa. 

Pada saat apersepsi, beberapa orang siswa dapat menjawab pertanyaan 

kontruktivisme yang diberikan guru. Namun jawaban dari siswa banyak berasal 

dari siswa-siswa yang pandai, sehingga pengetahuan awal yang dimiliki siswa 

tidak merata. Jawaban hanya berasal dari 4 orang siswa. Persentase aktivitas siswa 

pada kegiatan awal hanya 62%, dengan kriteria keberhasilan yaitu belum berhasil. 

2.   Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti, guru mengajak siswa bekerja dalam kelompok. Siswa 

dibagi menjadi 6 kelompok. Siswa memberikan sumbang saran terhadap judul 

yang diberikan guru. Masing-masing siswa dalam kelompok memberikan 

pendapatnya tentang judul yang diberikan oleh guru dan menuliskannya pada 
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lembar kerja yang telah diberikan guru. Karena pengetahuan awal siswa belum 

maksimal, jadi sumbang saran didominasi oleh siswa-siswa yang pandai. 

Persentase aktivitas siswa pada kegiatan inti adalah 57%. 

Setelah itu guru menyuruh siswa menentukan tema dari bacaan. Dalam 

menentukan topik 90% siswa belum mampu menentukan topik. Mereka masih 

kesulitan dalam membedakan antara judul dengan topik. Guru menuliskan topik 

di papan tulis. Kemudian siswa dibimbing dalam menentukan tujuan membaca. 

Tujuan membaca berupa kalimat-kalimat pertanyaan. Masing-masing kelompok 

menuliskan tujuan dari membaca pada lembar kerja yang disediakan guru.  

 Dalam diskusi, siswa sudah terlihat aktif. Hanya saja ada beberapa siswa 

yang masih belum memberikan pendapatnya dalam diskusi kelompok. Banyak 

siswa yang masih ragu dan kurang percaya diri dalam menyampaikan 

pendapatnya, sehingga mereka lebih bnayak diam, tidak memberikan 

pendapatnya.  

3.   Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup, siswa diminta memajang hasil diskusi. Pada saat 

siswa memajang hasil diskusi, terjadi kegaduhan. Masing-masing siswa ingin 

memajang hasil kelompoknya, sehingga papan pajang penuh sesak oleh siswa. 

Siswa juga belum dapat menyimpulkan isi teks yang mereka baca. Kemampuan 

siswa menyimpulkan isi bacaan masih sangat rendah. Persentase aktivitas siswa 

pada kegiatan penutup adalah 62%.  
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4.   Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar yang diperoleh siswa masih belum maksimal. Pemahaman 

siswa tentang isi bacaan masih sangat rendah. Persentase ketuntasan siswa hanya 

29%, sangat jauh dari KKM pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu 67.  Hasil 

belajar yang diperoleh siswa yang kurang pandai masih sangat jauh dari KKM. 

Mereka tidak dapat menjawab pertanyaan dengan kata tanya dimana, siapa, 

berapa, dan kapan. Untuk siswa yang memiliki kemampuan sedang, hasil yang 

diperoleh sudah diatas KKM. Mereka dapat menjawab 5 dari pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. Pertanyaan dengan kata tanya siapa dan kapan belum dapat 

dijawab dengan sempurna oleh siswa. Sedangkan untuk siswa yang pandai, hasil 

belajar yang diperoleh juga sudah di atas KKM, mereka dapat menjawab 6 dari 

pertanyaan yang diberikan guru. Pertanyaan dengan kata tanya siapa dan mengapa 

belum dapat dijawab dengan sempurna oleh siswa (Hasil belajar siswa dan tabel 

analisis hasil belajar siswa dapat dilihat pada lampiran 6). 

 

b. Siklus II 

Aktivitas Guru 

1.   Kegiatan Awal 

Pada perencanaan siklus II, peneliti membuat RPP dengan tujuan siswa 

dapat mendeskripsikan isi teks dan siswa dapat menceritakan kembali isi teks 

yang dibacanya dengan benar. Pada awal kegiatan pembelajaran, para siswa 

terlihat tenang dalam mengikuti pembelajaran. Guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan  yang dapat membangun pengetahuan awal siswa. Pertanyaan-
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pertanyaan yang diberikan guru dalam membangun pengetahuan siswa sudah 

lebih baik dari siklus sebelumnya. Guru sudah menginformasikan tujuan dan 

langkah-langkah pembelajaran dengan baik. Sehingga siswa dapat memahami apa 

tujuan pembelajaran pada saat itu.  

2.   Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, guru membagi siswa menjadi 6 kelompok. Guru juga 

memberikan lembar kerja pada masing-masing kelompok. Berbeda dengan siklus 

sebelumnya, lembar kerja diberikan pada saat guru membagikan teks bacaan, 

sehingga siswa masih kesulitan dalam pengisian lembar kerja tersebut. Kemudian 

guru menuliskan judul di papan tulis. Guru menyuruh siswa memberikan 

sumbang saran dari judul yang ditulis guru di papan tulis. Sebelum guru meminta 

siswa menentukan topik dari judul tersebut, guru menjelaskan perbedaan topik 

dengan judul, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman 

tentang judul oleh siswa. Guru sudah memberikan menjelaskan cara menentukan 

topik dengan menjelaskan pengertian topik serta memberi beberapa contoh topik 

dari beberapa judul.  

Setelah menentukan topik, guru membimbing siswa menyusun tujuan 

membaca. Tujuan membaca diarahkan pada kalimat-kalimat yang berupa 

pertanyaan. Usaha guru membimbing siswa menyusun tujuan membaca sudah 

baik dari pada siklus sebelumnya. Perhatian guru sudah diberikan secara 

menyeluruh pada semua kelompok.  Setelah selesai menulis hasil sumbang saran 

dan tujuan membaca, guru membagikan teks bacaan, kemudian siswa disuruh 

membaca. Selama proses membaca, guru berkeliling mengamati proses membaca 



70 
 

 

siswa. Guru menemukan adanya kesalahan dalam cara membaca siswa, yaitu 

masih ada suara dalam membaca. Guru mendekati siswa tersebut dan memberikan 

bimbingan cara membaca yang benar, sehingga tidak terdapat kesalahan lagi.  

Setelah selesai membaca, guru menuntun siswa menulis hasil dari 

membaca. Hasil dari membaca dituliskan pada lembar kerja yang sudah diberikan 

guru. Hasil membaca berupa jawaban dari pertanyaan yang dituliskan siswa pada 

tujuan membaca. Hasil membaca yang ditulis siswa sudah hampir sesuai dengan 

isi teks bacaan. Namun, masih banyak tujuan membaca siswa yang kurang tepat 

dengan isi teks yang diberikan guru. Hal ini dikarenakan pertanyaan yang 

dituliskan siswa dalam tujuan membaca, bukan pertanyaan aplikatif, melaikan 

pertanyaan kognitif. Pertanyaan kognitif, diberikan pada evaluasi akhir, 

sedangkan pertanyaan yang digunakan sebagai bahan diskusi adalah pertanyaan 

aplikatif. Setelah selesai membuat tujuan membaca, guru menyuruh masing-

masing kelompok untuk mempersentasekan hasil kerja kelompoknya. Pada saat 

siswa mempersentasekan hasilnya, guru memberikan pendapat dan bimbingan 

tentang hasil kerja kelompok. Setelah semua kelompok selesai 

mempersentasekan, guru menyuruh siswa memajang hasil diskusi di papan 

pajang. Pada saat siswa memajang hasil diskusi, tidak lagi terjadi kegaduhan. Hal 

ini dikarenakan guru membatasi hanya dua orang siswa yang memajang hasil 

diskusi. 

3.   Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru sudah melakukan evaluasi. Evaluasi 

dilakukan dengan memberikan soal-soal uraian sebanyak 7 soal.Waktu yang 
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diberikan untuk mengerjakan soal tersebut adalah 10 menit. Guru membimbing 

siswa menyimpulkan isi teks yang diberikan guru. Beberapa orang siswa dapat 

menyimpulkan isi teks, namun belum sempurna. Guru menyempurnakan jawaban 

siswa. Setelah itu, guru merefleksi pembelajaran.Guru juga memberikan 

penguatan terhadap kelompok tergiat dalam diskusi kelompok. 

Aktivitas Siswa 

1.   Kegiatan Awal 

Pada awal pembelajaran, siswa terlihat tenang, hanya saja ada satu orang 

siswa yang masih belum konsentrasi pada saat guru meminta para siswa berdoa. 

Pada saat apersepsi, beberapa orang siswa dapat menjawab pertanyaan 

kontruktivisme yang diberikan guru. Jawaban siswa sudah sangat beragam dan 

mengacu pada judul yang diberikan guru. Tidak hanya siswa yang pandai saja 

yang menjawab pertanyaan kontruktivisme guru, siswa-siswa lain sudah mulai 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru. Terjadi peningkatan 

pemahaman siswa tentang pertanyaan-pertanyaan dari guru., yang semula hanya 

17% siswa yang dapat menjawab pertanyaan dari guru, sekarang sudah menjadi 

52% siswa yang dapat menjawab pertanyaan dari guru. Persentase aktivitas siswa 

pada kegiatan awal meningkat menjadi 79%. 

2.   Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti, guru membagi siswa menjadi 6 kelompok. Siswa 

memberikan sumbang saran terhadap judul yang diberikan guru. Masing-masing 

siswa dalam kelompok memberikan pendapatnya tentang judul yang diberikan 

oleh guru dan menuliskannya pada lembar kerja yang telah diberikan guru. 
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Hampir 75 % siswa memberikan sumbang sarannya terhadap judul yang diberikan 

guru. Persentase aktivitas siswa pada kegiatan inti meningkat menjadi 72%. 

Setelah itu guru menyuruh siswa menentukan topik dari bacaan. Dalam 

menentukan topik, 60% siswa sudah mampu menentukan topik. Guru menuliskan 

topik yang disampaikan siswa di papan tulis. Kemudian siswa dibimbing dalam 

menentukan tujuan membaca. Tujuan membaca berupa kalimat-kalimat 

pertanyaan. Masing-masing kelompok menuliskan tujuan dari membaca pada 

lembar kerja yang disediakan guru. Masing-masing kelompok sudah dapat 

menyusun tujuan membaca dengan baik. 

 Dalam diskusi kelompok, siswa sudah terlihat aktif. Sebagian besar siswa 

terlihat ramai berdiskusi dalam kelompoknya.  

3.   Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup, siswa diminta memajang hasil diskusi. Pada saat 

siswa memajang hasil diskusi, sudah tidak terjadi kegaduhan. Siswa sudah dapat 

menyimpulkan isi teks yang mereka baca. Kemampuan siswa menyimpulkan isi 

bacaan meningkat. Persentase aktivitas siswa pada kegiatan penutup adalah 80%.  

4.   Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar yang diperoleh siswa mengalami peningkatan.. Pemahaman 

siswa tentang isi bacaan juga meningkat. Persentase ketuntasan siswa adalah 87%, 

yaitu sudah melampaui batas KKM pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu 67.  

Hasil belajar yang diperoleh siswa yang kurang pandai terjadi peningkatan. Yang 

pada awalnya hanya dapat menjawab 2 dari tujuh pertanyaan, sekarang meningkat 

yaitu dapat menjawab 4 pertanyaan dari 7 pertanyaan yang diberikan guru. Untuk 
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siswa yang memiliki kemampuan sedang, hasil yang diperoleh sudah diatas KKM. 

Mereka dapat menjawab 6 dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. Hanya 

pertanyaan dengan kata tanya kapan yang tidak dapat dijawab dengan benar oleh 

siswa. Sedangkan untuk siswa yang pandai, hasil belajar yang diperoleh 

maksimal, mereka dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan guru. (Hasil 

belajar siswa dan tabel analisis hasil belajar siswa dapat dilihat pada lampiran 6). 

c. Siklus III 

Aktivitas Guru 

1.   Kegiatan Awal 

Pada perencanaan siklus III, peneliti membuat RPP dengan tujuan siswa 

dapat mendeskripsikan isi teks, siswa dapat menceritakan kembali isi teks yang 

dibacanya dengan benar, dan siswa dapat memahami penerapan isi teks dalam 

kehidupan sehari-hari. Pada awal kegiatan pembelajaran, para siswa terlihat 

tenang dalam mengikuti pembelajaran. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan  

yang dapat membangun pengetahuan awal siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan guru dalam membangun pengetahuan siswa sudah lebih baik dari siklus 

sebelumnya. Guru sudah menginformasikan tujuan dan langkah-langkah 

pembelajaran dengan baik. Sehingga siswa dapat memahami apa tujuan 

pembelajaran pada saat itu.  

2.   Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, guru membagi siswa menjadi 6 kelompok. Guru juga 

memberikan lembar kerja pada masing-masing kelompok. Kemudian guru 

menuliskan judul di papan tulis. Guru menyuruh siswa memberikan sumbang 
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saran dari judul yang ditulis guru di papan tulis. Setelah menentukan topik, guru 

membimbing siswa menyusun tujuan membaca. Tujuan membaca diarahkan pada 

kalimat-kalimat yang berupa pertanyaan yang bersifat aplikatif. Karena pada 

siklus 1 dan 2 pertanyaan-pertanyaan siswa lebih condong pada pertanyaan-

pertanyaan yang bersifat kognitif. Pertanyaan kognitif tidak memerlukan diskusi, 

sedangkan pertanyaan yang dapat didiskusikan adalah pertanyaan yang bersifat 

aplikatif. Guru membimbing siswa agar menyusun tujuan membaca menggunakan 

pertanyaan aplikatif. Guru menjelaskan kata tanya yang digunakan dalam 

pertanyaan aplikatif adalah kata bagaimana, jelaskan, mengapa, dan sebutkan. 

Perhatian guru sudah diberikan secara menyeluruh pada semua kelompok.  

Setelah selesai menulis hasil sumbang saran dan tujuan membaca, guru 

membagikan teks bacaan, kemudian siswa disuruh membaca. Selama proses 

membaca, guru berkeliling mengamati proses membaca siswa. Guru sudah tidak 

menemukan kesalahan dari proses membaca siswa.  

Setelah selesai membaca, guru menuntun siswa menulis hasil dari 

membaca. Hasil dari membaca dituliskan pada lembar kerja yang sudah diberikan 

guru. Hasil membaca berupa jawaban dari pertanyaan yang dituliskan siswa pada 

tujuan membaca. Hasil membaca yang ditulis siswa sudah sesuai dengan isi teks 

bacaan. Kemudian guru menyuruh masing-masing kelompok untuk 

mempersentasekan hasil kerja kelompoknya. Pada saat siswa mempersentasekan 

hasilnya, guru memberikan pendapat dan bimbingan tentang hasil kerja kelompok.  
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3.   Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru menyuruh siswa memajang hasil kerjanya 

pada papan pajang. Guru juga sudah melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan 

dengan memberikan soal-soal uraian sebanyak 7 soal. Waktu yang diberikan 

untuk mengerjakan soal tersebut adalah 10 menit. Setelah itu, guru membimbing 

siswa menyimpulkan isi teks yang diberikan guru. Sebagian besar siswa dapat 

menyimpulkan isi teks. Setelah itu, guru merefleksi pembelajaran. 

Pada siklus ketiga terjadi peningkatan aktivitas guru, kemampuan guru 

dalam pembelajaran membaca meningkat dari semula yang mencapai 82% 

menjadi 97%. 

Diagram 7: Aktivitas Guru pada Siklus I, II, dan III 

  
Keterangan: 
Diagram Vertikal adalah persentase aktivitas Guru 

Diagram Horizontal adalah pelaksanaan siklus I,II, dan III 

 

Aktivitas Siswa 

1.   Kegiatan Awal 

Pada awal pembelajaran, siswa terlihat tenang, semua siswa terlihat 

konsentrasi pada saat guru meminta para siswa berdoa. Pada saat apersepsi, 

beberapa orang siswa dapat menjawab pertanyaan kontruktivisme yang diberikan 
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guru. Jawaban siswa sudah sangat beragam dan mengacu pada judul yang 

diberikan guru. Tidak hanya siswa yang pandai saja yang menjawab pertanyaan 

kontruktivisme guru, siswa-siswa lain sudah mulai menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan guru. Terjadi peningkatan pemahaman siswa tentang 

pertanyaan-pertanyaan dari guru., yang semula hanya 52% siswa yang dapat 

menjawab pertanyaan dari guru, sekarang sudah menjadi 75% siswa yang dapat 

menjawab pertanyaan dari guru. Persentase aktivitas siswa pada kegiatan awal 

meningkat menjadi 90%. 

2.   Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti, guru membagi siswa menjadi 6 kelompok. Siswa 

memberikan sumbang saran terhadap judul yang diberikan guru. Masing-masing 

siswa dalam kelompok memberikan pendapatnya tentang judul yang diberikan 

oleh guru dan menuliskannya pada lembar kerja yang telah diberikan guru. 90 % 

siswa memberikan sumbang sarannya terhadap judul yang diberikan guru.  

Setelah itu guru menyuruh siswa menentukan topik dari bacaan. Dalam 

menentukan topik 75% siswa sudah mampu menentukan topik. Guru menuliskan 

topik yang disampaikan siswa di papan tulis. Kemudian siswa dibimbing dalam 

menentukan tujuan membaca. Tujuan membaca berupa kalimat-kalimat 

pertanyaan yang bersifat aplikatif. Masing-masing kelompok menuliskan tujuan 

dari membaca pada lembar kerja yang disediakan guru. Masing-masing kelompok 

sudah dapat menyusun tujuan membaca dengan baik, yaitu dengan menggunakan 

kata tanya untuk pertanyaan aplikatif seperti mengapa, jelaskan, bagaimana, 

sebutkan. 
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 Dalam diskusi kelompok, siswa sudah terlihat aktif. Sebagian besar siswa 

terlihat ramai berdiskusi dalam kelompoknya. Persentase aktivitas siswa pada 

kegiatan inti meningkat menjadi 88%. 

3.   Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup, siswa diminta memajang hasil diskusi. Pada saat 

siswa memajang hasil diskusi, sudah tidak terjadi kegaduhan. Siswa sudah dapat 

menyimpulkan isi teks yang mereka baca. Kemampuan siswa menyimpulkan isi 

semakin baik. Presentase aktivitas siswa pada kegiatan penutup adalah 95%. 

Diagram 8: Aktivitas Diskusi Siswa Silkus I, II dan III 

Keterangan: 
Diagram Vertikal adalah persentase aktivitas diskusi siswa  

Diagram Horizontal adalah kelompok siswa berdasarkan tingkat kecerdasannya 
 

4.   Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar yang diperoleh siswa masih mengalami peningkatan.. 

Pemahaman siswa tentang isi bacaan juga meningkat. Persentase ketuntasan siswa 

adalah 92%, yaitu sudah melampaui batas KKM pembelajaran bahasa Indonesia, 

yaitu 67.  Hasil belajar yang diperoleh siswa yang kurang pandai terjadi 

peningkatan. Yang pada awalnya hanya dapat menjawab 4 dari tujuh pertanyaan, 



78 
 

 

sekarang meningkat yaitu dapat menjawab 6 pertanyaan dari 7 pertanyaan yang 

diberikan guru. Untuk siswa yang memiliki kemampuan sedang, hasil yang 

diperoleh sudah diatas KKM. Mereka dapat menjawab semua pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. Sedangkan untuk siswa yang pandai, juga memperoleh hasil  

maksimal, yaitu mereka dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan guru. 

(Hasil belajar siswa dan tabel analisis hasil belajar siswa dapat dilihat pada 

lampiran 6). 

 

Diagram 9 : Hasil Belajar Siswa Siklus I, II, dan III 

 
 
Keterangan: 
Diagram Vertikal adalah persentase hasil belajar siswa  

Diagram Horizontal adalah pelaksanaan siklus I,II, dan III 

 

 
2.  Implikasi Hasil Penelitian 

Pembelajaran membaca dengan menggunakan strategi membaca KWL 

melibatkan tiga langkah dasar, yaitu menuntun siswa dalam memberikan jalan 

tentang apa yang mereka ketahui (Know), menentukan apa yang ingin mereka 

ketahui (Want to Know), dan mengingat kembali apa yang mereka pelajari 

(Learned). 
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Dalam proses pembelajaran, guru memberikan sebuah topik, kemudian 

ditanyakan kepada siswa apa yang mereka ketahui tentang tema yang diberikan 

guru tersebut. Semua jawaban siswa dituliskan pada kolom Know (K). Pertanyaan 

selanjutnya adalah apa yang ingin mereka pelajari tentang topik tersebut. Guru 

dapat memberikan bimbingan pada saat siswa menyusun tujuan membaca. Guru 

dapat mengarahkan pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks yang akan dibaca 

siswa. Kemudian siswa menuliskannya pada kolom Want to Know (W). Langkah 

selanjutnya adalah menyuruh siswa membaca teks bacaan. Kemudian guru 

menggali tentang apa yang telah mereka pelajari dan menuliskannya pada kolom 

Learned (L).  pada kolom ini, merupakan jawaban dari pertanyaan pada kolom 

kedua yaitu kolom Want to Know. 

Tugas guru dalam strategi membaca KWL ini adalah membimbing siswa 

dalam setiap langkah pada strategi membaca KWL. Guru menuntun siswa dalam 

memberikan sumbang saran pengetahuannya tentang topik yang akan dibahas. 

Guru dapat memulainya dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti apa 

yang kamu ketahui tentang? Kemudian guru menuliskan tanggapan siswa di 

papan tulis. Setelah itu, guru bertanya pada siswa tentang informasi yang 

disajikan. Kemudian guru menuntun siswa menyusun tujuan membaca dan setelah 

itu, siswa menuliskan hasil dari membacanya pada lembar kerja yang telah 

disediakan guru. 

Dalam pembelajaran di SD, strategi ini dapat membantu guru 

meningkatkan pemahaman siswa tentang isi teks. Selain itu, melalui strategi ini, 

siswa dilatih berdiskusi dengan rekan-rekannya. Strategi ini juga membantu siswa 
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mengembangkan pertanyaan tentang berbagai topik. Siswa juga dapat menilai 

hasil belajar mereka sendiri.  

Penerapan strategi ini di SD, dapat meningkatkan keefektifan 

pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi membaca intensif. 

Melalui strategi ini, aktivitas siswa baik dalam kelompok maupun di kelas dapat 

meningkat. Selain itu, kemampuan guru dalam pembelajaran membaca dengan 

strategi KWL, juga dapat ditingkatkan. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD peneliti. Dalam pelaksanaannya peneliti 

berkolaborasi dengan rekan sejawat. Hal ini dikarenakan agar penilaian yang 

diberikan lebih objektif. Dalam pelaksanaannya, peneliti menyediakan lembar 

kerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan strategi 

membaca ini. Lembar kerja diberikan pada masing-masing kelompok dan 

individu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.    Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas terhadap pembelajaran 

membaca ekstensif dengan menggunakan strategi membaca KWL pada siswa 

kelas V SDN 2 Gemuhblanten, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, 

disimpulkan bahwa: 

1. Aktivitas siswa pada pembelajaran membaca dengan menggunakan strategi 

membaca KWL dapat ditingkatkan. 

2. Aktivitas guru pada pembelajaran membaca dengan menggunakan strategi 

membaca KWL dapat ditingkatkan. 

3. Pemahaman siswa tentang isi teks menjadi lebih baik melalui pembelajaran 

membaca dengan strategi membaca KWL. 

 

B.   Saran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

dalam usaha meningkatkan mutu proses pembelajaran membaca intensif. 

Berdasarkan hal ini peneliti memberikan saran : 

1. Pembelajaran membaca di kelas V, sebaiknya menggunakan Strategi 

Membaca KWL. 

2. Langkah-langkah dalam strategi membaca KWL harusnya dilakukan secara 

sistematis, agar hasil pembelajaran yang diharapkan dapat maksimal. 
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3. Sebagai seorang guru seharusnya dapat dengan cermat memilih strategi 

mengajar, sehingga keefektifan pembelajaran dapat tercapai. 

4. Diperlukan adanya kerja sama dengan rekan sejawat sebagai rekan kolaborasi 

dalam pembelajaran, hal ini dimaksudkan agar dapat memperkaya referensi 

strategi mengajar bagi guru. 

5. Perlu diadakan Penelitian Tindakan Kelas agar dapat mengupayakan 

pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anni, Chatharina Tri. 2004. Psikologi Belajar. Semarang:UNNES Press 

 

Anggoro, M.Toha. 2009. Metode Penelitian. Jakarta:Universitas Terbuka 

 

      Arikunto, Suharsimi. dkk. 2006. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta:Bumi Aksara 

 

Aqib, Zainal. 2006. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung:Yrama Widya 

 

Danim, Sudarwan. 2002. Inovasi Pendidikan. Bandung:Pustaka Setia 

 

Diniati, Eko, dkk. 2008. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung Yrama Widya 

 

Hartini. 2005. Metode Pengembangan Bahasa. Jakarta:Pusat Penerbitan 
Universitas Terbuka 

 

Iswara, Prada.2009.Strategi Membaca KWL (Know-Want to Know-Learned). 
Tersedia pada http://kd-
sumedang.upi.edu/index.php?option=com_conten&view. Diakses pada 
tanggal 2 September 2010 

 

Jafrizal. 2009. Pembelajaran dengan Strategi Membaca KWL. 

 Tersedia pada http://pakguruonline.Pendidikan.net/action_research.html. 
Diakses pada tanggal 20 Desember 2010 

 

 

Mulyati, Yeti. 2004. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas Tinggi.   

Jakarta:Depdikbud 

 

Mulyati, Yeti, dkk. 2009. Bahasa Indonesia. Jakarta:Pusat Penerbitan Universitas 
Terbuka 

 

Orton, Samuel T.2002.The “Sight Reading” Method of Teaching Reading,  



84 
 

 

as a Source or Reading Disability. Tersedia pada http//reading method.com.   

Diakses pada tanggal 10 April 2010 

 

Penerapan Strategi KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca.  
Tersedia pada  http://www.scribd.com/28706805/ Penerapan Strategi 
KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca. Diakses pada 20 
Desember 2010 

 

Philip, Achmad. Keefektifan KWL dalam Pembelajaran Membaca.  
Tersedia dalam www.pasca.uns.ac.id . Strategi membaca KWL. Diakses 
pada 20 Desember 2010 

 

Rahim, Farida. 2005. Pembelajaran Membaca di SD. Jakarta:Bumi Aksara 

 

Sugandi, Achmad. 2004. Teori Pembelajaran. Semarang:UNNES Press 

 

 Suratinah, dkk. 2004. Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Jakarta:Pusat    
Penerbitan Universitas Terbuka 

 

Suryabrata, sumadi. 1997. Metodologi Penelitian.Jakarta:Raja Grafindo Persada 

 

Tarigan, H. G. 1994. Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. 

Bandung:Angkasa 

 

Zuhdi, Damayati, dkk. 2001. Pembelajaran Bahasa dan Sastra di Kelas Rendah. 
Yogyakarta:PAS 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


