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ABSTRAK
PENERAPAN METODE SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, REVIEW
(SQ3R) DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA
PEMAHAMAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Oleh
Sri Ratna Karunia Sari
Masih rendahnya kemampuan membaca pemahaman membaca di kelas V MIN 4
Bandar Lampung sangat berpengaruh pada pembelajaran. Dalam hasil wawancara
dengan wali kelas V dapat di ambil kesimpulan bahwa masih rendahnya kemampuan
membaca pemahaman peserta didik di karenakan peserta didik yang hanya membaca
saja tanpa mengetahui isi bacaan tersebut dan metode pembelajaran yang belum
sesuai dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Untuk itu diperlukan
berbagai metode pembelajaran yang cocok salah satunya adalah metode Survey,
Question, Read, Recite, Review (SQ3R). Metode Survey, Question, Read, Recite,
Review(SQ3R) dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah. Tujuan dari
pemilihan metode ini adalah untuk membuat pelajaran lebih menyenangkan dan
peserta didik dapat menerima sehingga dapat meningkatkan kemampuan membaca
pemahaman.
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam
penelitian ini adalah peserta didik kelas V MIN 4 Bandar Lampung yang berjumlah
24 peserta didik. Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan dalam dua siklus yang
terdiri dari 4 tahapan utama yaitu perencanaa, pelaksanaan, observasi dan refleksi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan metode Survey, Question, Read,
Recite, Review (SQ3R) dalam meningkatkan kemampuan belajar Bahasa Indonesia
peserta didik kelas V
MIN 4 Bandar Lampung. Alat pengumpulan data
menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Tes.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan belajar peserta
didik meningkat pada setiap siklusnya. Pada siklus I hanya mencapai rata-rata 70
dengan rincian 15 peserta didik atau 63% yang mencapai peningkatan dan 9 peserta
didik atau 37% yang belum mencapai peningkatan. Kemudian dilajutkan pada siklus
2 yang mencapai rata-rata sebesar 77.30. Peningkatan terlihat pada siklus 2, yakni
nilai hasil tes dengan rincian 20 peserta didik (83%) dengan rata-rata 77.30,
sedangkan yang belum meningkat sebanyak 4 peserta didik atau 17%. Dengan
demikian, peserta didik telah mencapai peningkatan dengan jumlah 83%.
Kata Kunci: Metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R), Kemampuan
membaca pemahaman, Penelitian Tindakan Kelas

MOTTO

                 
        

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap
sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan
sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S Ar Ra’d ayat 11)1
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada individu yang
terjadi melalui pengalaman, dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan
tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir.1 Proses belajar melalui banyak
cara, baik disengaja maupun tidak disengaja dan berlangsung sepanjang waktu
dan menuju pada suatu perubahan pada diri pembelajar. Perubahan yang
dimaksud yaitu perubahan perilaku tetap berupa pengetahuan, pemahaman,
keterampilan dan kebiasaan yang diperoleh individu. Jadi, belajar disini dapat
diartikan sebagai proses perubahan perilaku tetap dari belum tahu menjadi tahu,
dari tidak paham menjadi paham, dari kurang terampilan menjadi terampil, dan
dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, serta bermanfaat bagi lingkungan
maupun individu itu sendiri.2
Kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan
beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan juga dapat diartikan sebagai
sebuah penilaian teknisi atas apa yang dapat dilakukan seseorang.

1

Trianto Ibnu Badar Al-Tabay, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, Dan
Kontekstual, (Jakarta: Kencana, 2014), h.18.
2
Ibid, h.19.

2

Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Fungsi
bahasa adalah alat interaksi sosial, dalam arti menyampaikan pikiran, gagasan,
konsep, atau juga perasaan.3 Pada akhirnya, pembelajaran bahasa adalah belajar
berkomunikasi, mengingat bahasa merupakan sarana komunikasi dalam
masyarakat. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, seorang perlu belajar cara
berbahasa yang baik dan benar. Pembelajaran tersebut akan lebih baik manakala
dipelajari sejak dini dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa
disertakan dalam kurikulum. Hal ini berarti peserta didik di tuntut untuk mampu
menguasai bahasa yang mereka pelajari terutama bahasa resmi yang dipakai oleh
negara yang di tempati peserta didik. Begitu pula di Indonesia, bahasa Indonesia
menjadi materi pembelajaran yang wajib diberikan disetiap jenjang pendidikan,
mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hal itu dilakukan supaya
peserta didik mampu menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta
mampu menerapkannya dalam kehidupan masyarakat.
Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peranan penting dan sentral
dalam perkembangan intelektual peserta didik. Selain peran dalam aspek
intelektual, juga peran dalam aspek sosial dan emosional peserta didik, serta
keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa
diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya dan budaya
orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam
masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta
3

Abdul Chaer, Psikolingustik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 33.

3

menggunakan kemampuan analisis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. Oleh
karena itu maka pembelajaran bahasa indonesia diarahkan untuk meningkatkan
kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang
baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi
terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia.
Pembelajaran

Bahasa

Indonesia

diarahkan

untuk

meningkatkan

kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun
tulisan.4 Hal itu sesuai standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia,
bahwa belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Keterampilan berbahasa
dalam kurikulum sekolah biasanya mencakup emapat segi, yaitu: keterampilan
mendengarkan/menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan
keterampilan menulis.5
Di dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini dikenal adanya dua
cara bekomunikasi, yaitu komunikasi secara langsung dan komunikasi secara
tidak langsung. Komunikasi secara langsung meliputi kegiatan berbicara dan
mendengar, sedangkan komunikasi tidak langsung meliputi kegiatan membaca
dan menulis.
Bahasa Indonesia mempunyai ragam dan tulisan yang kedua-duanya
digunakan dalam situasi formal dan non formal. Salah satu penyampaian
4

Esti Ismawati, Faraz Umaya, Belajar Bahasa Di Kelas Awal (Yogyakrta: Penerbit Ombak,
2012) h. 48.
5
Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa (Bandung:
Angkasa, 2008), h.1.

4

informasi yang bertahap lama dan berjangkauan luas adalah malaui bacaan. Oleh
karena itu, guru dan peserta didik dituntut untuk mempunyai kemampuan
mambaca. Sebagaimana Allah menerangkan pada surah Al Alaq ayat 1-5

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia
Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah
yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.
Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca
untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media
kata-kata/bahasa tulis6.
1. Permasalahan yang dialami peserta didik dalam pembelajaran membaca
pemahaman perlu diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Kurang
mengertinya siawa akan manfaat dan tujuan dari membaca pemahaan itu
juga menjadi kesulitan tersendiri. Salah satu altenatif permasalahannya
yakni dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan
fungsional.

6

Ibid, h. 7.

5

2. Metode pembelajaran bahasa adalah rencana pembejaran bahasa yang
mencangkup pemilihan, penentuan, dan menyusun secara sistematis bahan
yang akan diajarkan kepada peserta didik. Dalam kegiatan membaca di
atas, guru seharusnya perlu menyusun tujuan membaca. Disamping itu,
diperlukan metode membaca yang menggambarkan bagaimana membaca
memproses bacaan sehingga memperoleh pemahaman terhadap bacaan
tersebut. Waktu pembelajaran Bahasa Indonesia yang digunakan peserta
didik kurang efektif juga harus di perhatikan.
Dalam pemahaman bacaan akan diterapkan pemahaman interpretatif, yakni
pemahaman isi bacaan dengan menafsirkan bacaan.7 Pada pembelajaran membaca

pemahaman tersebut salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan yakni
penerapan metode SQ3R untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran
pemahaman. Metode SQ3R adalah metode yang meliputi lima unsur yaitu survey
(meneliti), question (membuat pertanyaan-pertanyaan), reading (membaca), recite
(memahami secara mendasar), review (membaca secara berulang-ulang).8
Penggunaan metode membaca SQ3R diharapkan dapat merangsang peserta didik
melaui kegiatan membaca, mencintai kegiatan membaca dan pada akhirnya dapat
meningkatkan prestasi peserta didik.
Dalam pembelajaran membaca pemahaman, peserta didik diharapkan agar
dapat mampu membaca dalam hati(tanpa suara) dengan cermat dan tenang.
7
8

H. Dalman, Keterampilan Membaca, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2013), h.99.
Henry Guntur Tarigan, Op Cit, h. 55.

6

Kompetensi yang dikembangkan dalam pembelajaran membaca mencatat pokokpokok isi bacaan, dan menulis rangkuman.
Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas V, kemampuan membaca
pemahaman di kelas V MIN 4 Bandar Lampung belum meningkat
dikarenakan masih banyak peserta didik yang hanya membaca saja tanpa
memahami isi dari bacaan tersebut, peserta didik kurang terlibat dalam
pemecahan masalah dalam pembelajaran, peserta didik lebih banyak
menjadi pendengar guru, peserta didik kurang terlatih menggali dan
menemukan jawaban dari permasalahan, peserta didik kurang mendapat
pengalaman menarik dalam pembelajaran.9
Tabel.1
Hasil Nilai Harian Bahasa Indonesia Kelas V MIN 4 Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2016/2017
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
9

Nama peserta didik
Abdillah Magad
Arjuna Juli Saputra
Arrosa Sausan
Amanda Sagita
Dinar Artha C.I
Fatalosa Zamasi
Fitria Dwi Ramadhani
Gita Febrianti
Hoirunnisa
M. Fadil Prayoga
Mahesa
M. Arifin
M. Iqbal Fadilah
M.Naufal Setiawan
May Rani
Medi Kurnia
Nirmala Putri
Naswa Syifa Salsa
Putri Mezle Adellya
Putri Resma Dewi

Nilai

Keterangan

67
75
66
60
65
65
65
67
67
70
74
70
70
70
70
78
65
50
65
70

Belum Meningkat
Meningkat
Belum Meningkat
Belum Meningkat
Belum Meningkat
Belum Meningkat
Belum Meningkat
Belum Meningkat
Belum Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Belum Meningkat
Belum Meningkat
Belum Meningkat
Meningkat

Nurmala Dewi Ningsih, S.Pd., Guru Bahasa Indonesia, Wawancara dengan Peneliti, di
Ruang Guru, MIN 4 Bandar Lampung, 28 September 2016.
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21
Rivki Alpariji
70
Meningkat
22
Salsa Deya Anastasya
65
Belum Meningkat
23
Septi Mungkaromah
67
Belum Meningkat
24
Vidya Mirrela Putri
63
Belum Meningkat
Jumlah
1614
rata-rata
67.25
Tuntas
10(42 %)
Belum Tuntas
14(58 %)
Sumber : daftar nilai harian kelas V MIN 4 Bandar Lampung
Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa kemampuan membaca pemahaman di
kelas V masihlah rendah. Metode yang digunakan belum sesuai sehinggga
kemampuan membaca pemahaman masih rendah. Untuk meningkatkan nilai
belajar yang maksimal maka guru harus mampu melaksanakan metode yang
melibatkan secara langsung sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami
peserta didik dengan

lebih mudah. Metode yang telah digunakan saat guru

menerapkan pelajaran Bahasa Indonesia yaitu metode ceramah, tanya jawab,
STAD( Student Teams Achievement Division).
Untuk itu lah guru harus mempelajari dan mempertimbangkan masalah
metode mengajar yang tepat yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta
didik dan juga memperhatikan tujuan pengajaran Bahasa Indonesia itu sendiri,
dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas maka penulis membuat judul
skripsi : penerapan metode SQ3R dalam meningkatkan kemampuan membaca
pemahaman tahun pelajaran 2016/2017.
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B. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan
sebagai berikut:
1.

Kemampuan peserta didik yang belum meningkat dan penerapan metode
membaca pemahaman

yang kurang untuk memotivasi peserta didik

untuk banyak membaca.
2.

Kemampuan membaca pemahaman peserta didik yang hanya membaca
saja tanpa memahami isi bacaan.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dan mengingat luasnya
permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi hanya pada masalah rendahnya
kemampuan membaca pemahaman peserta didik kelas V Madrasah Ibtidaiyah
Negeri 4 Bandar Lampung. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka peneliti
akan menerapkan metode SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) yang
dapat dikatakan sebagai alat pilihan untuk membantu peserta didik dalam
meningkatkan keterampilan membaca pemahaman.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini dapat penulis
rumuskan permasalahannya adalah: Apakah Metode SQ3R dapat meningkatkan
kemampuan membaca pemahaman bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah
Negeri 4 Bandar Lampung?
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E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penulisan penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca pemahaman dengan
menerapkan metode SQ3R di kelas V MIN 4 Bandar Lampung tahun
pelajaran 2016/2017 .
F. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan:
1. Bagi guru, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman
guru bahasa Indonesia, dan dijadikan media pembelajaran Mata Pelajaran
Bahasa

Indonesia,

khususnya

dalam

pembelajaran

membaca

pembahaman. Sebagai arah dan pendoman bagi para guru dalam
melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran
SQ3R untuk meningkatkan motivasi, prestasi belajar peserta didik dan
prestasi dalam memahami isi bacaan.
2.

Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan memberikan motivasi dan
menjadikan peserta didik lebih kompeten membaca dalam bidang Mata
Pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya dalam kemampuan membaca
pemahaman (membaca teks percakapan dengan menggunakan lafal dan
intonasi yang tepat).

3.

Bagi peneliti, dapat dijadikan acuan untuk dikembangkan lebih lanjut
dalam menciptaka metode pembelajaran yang kreatif dan fungsional
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khususnya metode SQ3R untuk meningkatkan kemampuan pemahaman
membaca.
4.

Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
kepada sekolah untuk memperbanyak, memperluas, dan memperjelas
bahasa materi dalam pembelajaran membaca pemahaman dengan
menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih kreatif dan
funsional khususnya metode SQ3R. Sebagai pendorong untuk lebih
memanfaatkan metode pembelajaran SQ3R.
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BAB II
KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN
A. Hakekat Keterampilan Membaca Pemahaman
1. Pengertian Membaca
Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai
bidang studi. Meskipun membaca merupakan suatu kemampuan yang sangat
dibutuhkan, tetapi ternyata tidak mudah menjelaskan hakikat membaca.
Membaca bukan hanya mengucapkan bahasa tulisan atau lambang bunyi
bahasa, melaikan juga menanggapi dan memahami isi bacaan tulisan.
Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh
pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis
melalui media kata-kata/bahasa tulis.1 Sedangkan Klein, dkk mengemukakan
bahwa definisi membaca mencakup membaca merupakan proses, membaca
adalah strategis, dan membaca merupakan interaktif.2 Dengan demikian
membaca pada hakikatnya merupakan sebuah bentuk komunikasi tulis. Jadi
membaca adalah aktivitas kompleks yang mencakup fisik dan mental.3

1

Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung:
Angkasa, 2008), h.7.
2
Farida Rahim, Pengajaran Membaca Disekolah Dasar Edisi Dua (Jakarta: Bumi Aksara,
2009), h. 3.
3
Ibid, h. 12.
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Aktivitas fisik yang terkait dengan membaca adalah gerak mata dan ketajaman
penglihatan.
Aktivitas mental mencakup ingatan dan pemahaman. Orang dapat
membaca dengan baik jika mampu melihat huruf-huruf dengan jelas,
mampu menggerakan mata secara lincah, mengingat simbol-simbol
bahasa dengan tepat, dan memiliki penalaran yang cukup untuk
memahami bacaan.4
Meskipun tujuan akhir membaca adalah untuk memahami isi bacaan,
tujuan seperti itu ternyata belum dapat sepenuhnya dicapai oleh anak-anak,
terutama pada saat awal membaca. Banyak anak yang membacanya lancar
tetapi tidak memahami isi bacaan tersebut.
2. Tujuan Membaca
Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang
membaca dengan suatu tujuan, cendrung lebih memahami dibandingkan
dengan orang yang tidak memiliki tujuan. Tujuan utama dalam membaca
adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami
makna bacaan. Tujuan membaca pada dasarnya tidak lain utuk mendapat
informasi yang dibutuhkannya dan untuk kesenangan semata.5
Dalam kegiatan membaca di kelas, guru seharusnya menyusun tujuan
membaca yaitu:
a.
b.
4

Kesenangan;
Menyempurnakan membaca nyaring;

Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Kesulitan Belajar (Jakarta: Rineka Cipta,
2003), h. 201
5
Dalman, Ketarampilan Membaca (Jakarata: PT Raja Gafindo Persada, 2013), h. 12.

13

c.
d.
e.
f.

Menggunakan strategi tertentu;
Memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tulisan;
Mengkonfirmasi atau menolak prediksi;
Mejawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik.6
Tujuan membaca haruslah ada dalam setiap diri pembaca, karena itu

merupakan salah satu awal yang baik dalam memulai kegiatan membaca
untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Ada hubungan erat antara
tujuan membaca dan kemampuan membaca seseorang. Seorang pembaca yang
memiliki tujuan membaca yang jelas akan mudah memahami isi
bacaan,karena ia akan fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai.
3. Membaca Sebagai Suatu Keterampilan
Keterampilan membaca pada hakikatnya perlu dimiliki oleh setiap orang
terlebih lagi oleh para peserta didik guna mencapai pengetahuan yang lebih
luas. Dengan membaca seseorang dapat mengetahui pesan yang disampaikan
penulis lewat tulisan. Keterampilan adalah kecakapan orang untuk
memahami bahasa dalam menulis, membaca, menyimak atau berbicara.
Keseluruhan

keterampilan membaca

pada hakikatnya merupakan

keterampilan intelektual.
Keterampilan membaca mencakup tiga komponen, yaitu:
a. Pengenalan terhadap aksara serta tanda-tanda baca;
b. Korelasi aksara beserta tandaa-tanda baca dengan unsurunsur linguistik yang formal;
c. Hubungan lebih lanjut dari A dan B dengan makna.7

6
7

Farida Rahim, Op.Cit. h. 11
Henry Guntur Tarigan, Op.Cit. h. 11.
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Keterampilan membaca mempengaruhi kebiasaan dan budaya membaca.
Untuk itu, sejak dini sudah diperkenalkan dan dibina mengembangkan
keterampilan membaca. Terciptanya budaya membaca akan tercipta Negara
maju. Dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca merupakan
keterampilan berbahasa yang bertujuan meningkatkan kualitas membaca,
akan terbina tata baca yang baik dan benar serta menumbuhkan kebiasaan
membaca.
4. Membaca Pemahaman
Membaca pemahaman merupakan bagian dari jenis kegiatan
membaca dalam hati yang hanya mengandalkan kemampuan visual,
pemahaman, serta ingatan dalam menghadapi bacaan, tanpa mengeluarkan
suara atau menggerakkan bibir dengan tujuan belajar serta memperoleh
wawasan yang yang teliti. Membaca pemahaman adalah membaca dengan
penuh konstrasi dan teliti untuk memahami suatu isi bacaan. Membaca
pemahaman merupakan suatu kegiatan membaca untuk membina daya nalar.
Membaca dalam pembinaan daya nalar merupakan kegiatan membaca yang
dilakukan seseorang untuk memahami suatu makna yang tersirat pada hal
tertulis, maka sebab itu untuk memahami suatu makna seseorang harus
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melatih daya nalar agar dapat menangkap makna yang tersirat pada hal
tertulis.8
Membaca pemahaman atau reading for understanding adalah salah
satu bentuk dari kegiatan membaca dengan tujuan utamanya untuk
memahami isimpesan yang terdapat dalam bacaan. Membaca
pemahaman lebih menekankan pada penguasaan isi bacaan, bukan
pada indah, cepat atau lambatnya membaca.9
Untuk melatih anak membaca pemahaman, guru biasanya menugaskan
kepada anak untuk membaca yang dikenal dengan membaca dalam hati. Dari
beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca pemahaman
adalah membaca untuk memahami isi bacaan. Tujuan utama kegiatan
membaca pemahaman ialah untuk memahami isi bacaan.10
Tes yang berhubungan dengan pemahaman bacaan pada Taksonomi
Barret. Macam tesnya adalah:
a. Tes Pemahaman Harfiah Terdiri dari Pengenalan kembali, pengenalan
kembali sebab akibat, pengenalan kembali fikiran utama, dan mengingat
kembali, mengingat kembali fikiran utama, dan mengingat kembali detaildetail.
b. Tes pemahaman reorganisasi, terdiri dari mengklasifikasikan megiktisarkan

8

Rikke Kurniawati, Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas XII SMA Di Surabaya
Tahun Ajaran 2010/2011.(Jurnal Fakultas Bahasa dan Seni : Universitas Negeri Surabaya),2010.
9
Anis Falisa, Peningkatan Keterampilan MembacaPemahaman Melalui Penerapan Metode
Sq3r(Survey, Question, Read, Recite, Review)Pada Siswa Kelas V Mi UnwaanunnajahPondok Aren
Tahun Ajaran 2014/2015, (Skripsi Program Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah), 2014. h. 10.
10
Nurdia Artu, Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas IV
SDN Pembina Liang Melalui Penerapan Strategi SQ3R (Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 2 No. 2),
h. 107.
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c. Tes Pemahaman Inferensial terdiri dari menarik detail penguat, menyimpul
fikiran utama.11
Membaca pemahaman adalah membaca secara kognitif (membaca untuk
memahami). Dalam membaca pemahaman, pembaca dituntut mampu memahami
isi bacaan. Setelah membaca teks, si pembaca dapat menyampaikan hasil
pemahaman membacanya dengan cara membuat rankuman isi bacaan dengan
menggunakan bahasa sendiri dan menyampaikan baik secara lisan maupun
tulisan.
5. Tingkatan Membaca Pemahaman
Pada dasarnya, membaca pemahaman merupakan kelanjutan dari
membaca permulaan. Di sini seorang pembaca tidak lagi dituntut bagaimana ia
melafalkan huruf dengan benar dan merangkai setiap bunyi menjadi bentuk kata
atau kalimat. Tetapi, di sini ia dituntut untuk memahami isi bacaan yang
dibcanya. Suhubungan dengan tingkatan membaca pemahaman, pada dasarnya
kemampuan membaca pemahaman dapat dikelompokan menjadi empat.
Tingkat pemahaman membaca meliputi (1) pemahaman literal, yakni
pemahaman isi bacaan sebagaimana yang tersurat dalam bacaan. (2)
pemahaman inferensial, yakni pemahaman isi bacaan dengan
menafsirkan bacaan. (3) pemahaman kritis, yakni pemahaman dengan
mengkritisi bacaan (pembaca mengetahui yang benar dan yang salah).
(4) pemahaman kreatif, yakni pemahaman bacaan untuk
mengkreasikan kembali isi bacaan.12
11

Andri Dwi Tama, Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas VII SMP Negeri 1
Kerakap Berdasarkan Taksonomi Barret Tahun Ajaran 2012/2013, (Skripsi Program Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bengkulu, 2012. h. 24.
12
Esti Ismawati, Faras Umaya, Belajar Bahasa Di Kelas Awal, (Yogyakarta: Ombak, 2012)
h. 52.
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Apabila seorang pembaca dapat menyampaikan kembali isi bacaan yang
dibacanya baik yang tersurat maupun yang tersirat dan mengembangkan gagasangagasan pokok bacaan dengan kreativitasnya baik secara lisan maupun tertulis.
Hal ini berarti pembaca tersebut telah memiliki ke empat tingkatan membaca
pemahaman. Berdasarkan pendapat di atas dalam tingkatan pemahaman peserta
didik, untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap bahan bacaan peserta didik
kelas V Madrasah Ibtidaiyah sebagai objek yang akan diteliti yaitu tentang
pemahaman literal, pemahaman inferensial, pemahaman kreatif, dan pemahaman
kritis.
6. Prisip-Prinsip Membaca Pemahaman
Beberapa

penelitian

memperlihatkan

bahwa

banyak

faktor

yang

mempengaruhi keberhasilan membaca.
Menurut McLaughlin & Allen, prinsip-prinsip membaca yang didasarkan
pada penelitian yang paling mempengaruhi pemahaman membaca ialah seperti
yang dikemukakan berikut ini:13
1) Pemahaman merupakan proses kontruktivis sosial.
2) Keseimbangan kemahiraksaraan adalah kerangka kerja kurikulum
yang membantu perkembangan pemahaman.
3) Guru membaca yang professional (unggul) mempengaruhi belajar
peserta didik.
4) Pembaca yang baik memegang peranan yang strategis dan berperan
aktif dalam proses membaca.
5) Membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna.
6) Peserta didik menemukan manfaat membaca yang berasal dari
berbagai teks pada berbagai tingkat kelas.
13

Farida rahim, Op.Cit. h. 3.
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7) Perkembangan kosakata dan pembelajaran memengaruhi pemhaman
membaca.
8) Pengikutsertaan adalah suatu faktor kunci pada proses pemahaman.
9) Strategi dan keterampilan membaca bisa diajarkan.
10) Asesmen yang dinamis menginformasikan pembelajaran membaca
pemahaman.
Pengembangan kemampuan membaca pemahaman pada diri peserta didik
dapat terwujud. Seorang guru harus bisa memilih metode yang akan digunakan
agar meningkatkan kemampuan peserta didik. Dengan metode yang sesuai maka
hasilnya akan sesuai yang harapan.
B. Metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R)
1. Pengertian Metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R)
Metode dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu alternatif
yang sangat berperan penting, bahkan sangat dianjurkan untuk selalu
menggunakannya karena merupakan perantara dalam menyampaikan materi agar
tersampaikan dengan baik. Proses belajar mengajar merupakan interaksi yang
dilakukan antara guru

dengan peserta didik

dalam suatu pengajaran untuk

mewujudkan tujuan yang ditetapkan.14
Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana
yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai
tujuan pembelajaran.15

14

Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 135.
15
Dani Maulana, Model-Model Pembelajaran Inovatif (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Provinsi Lampung, 2013), h. 3.
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Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) metode pemahaman yang
membantu peserta didik berpikir tentang teks yang sedang mereka baca.16 Sering
kali dikategorikan sebagai strategi belajar, SQ3R membantu peserta didik
mendapatkan sesuatu ketika pertama kali mereka dalam membimbing peserta
didik bagaimana membaca dan berpikir layaknya para pembaca efektif.
2. Karakteristik Metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R)
Untuk menggunakan metode ini, sebelum membaca kita melakukan
survei terhadap bacaan atau buku untuk memperoleh gambaran umum dari suatu
bacaan dengan cara melihat bagian permulaan dan akhir. Misalnya, pada saat
akan membaca buku, kita menyurvei terlebih dahulu judul buku, nama
pengarang, nama penerbit, tahun terbit, daftar isi, kata pengantar, rangkuman,
dan daftar pustaka. Setelah menyurvei buku, kita merumuskan beberapa
pertanyaan untuk diri sendiri tentang bacaan tersebut yang diharapkan
jawabannya ada dalam buku itu. Hal itu akan membantu dan menuntun kita
memahami bacaan. Dengan bekal rumusan pertanyaan-pertanyaan tadi, barulah
kita membaca. Pertanyaan itu merupakan penentuan yang dapat membantu
pembaca menemukan informasi yang diinginkannya dengan cepat. Untuk
mengetahui penguasaan terhadap bacaan, setelah membaca, kita lakukan
kegiatan menceritakan/mengutarakan kembali dengan kata-kata sendiri. Untuk

16

Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis Dan
Paradigmatis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 244.
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membantu daya ingat, kita membuat catatan-catatan kecil. Kegiatan membaca
dengan menggunakan metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R)
diakhiri dengan kegiatan meninjau kembali/mengulang kembali apa yang sudah
kita baca.
Kita tidak perlu membaca ulang bacaan itu secara keseluruhan, tetapi
hanya memeriksa bagian-bagian yang dianggap penting yang
memberikan gambaran keseluruhan dari bacaan, juga untuk menemukan
hal-hal penting yang mungkin terlewat pada saat kita membaca
sebelumnya.17
Begitulah gambaran singkat kegiatan membaca yang menggunakan
metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R). Survey, Question, Read,
Recite, Review (SQ3R) adalah suatu metode membaca untuk menemukan ide-ide

pokok dan pendukungnya serta membantu mengingat agar lebih tahan lama
melalui lima langkah kegiatan, yaitu survey, question, read, recite, dan review.
3. Kelebihan dan Kekurangan Metode SQ3R
Seperti halnya model pembelajaran lain, pembelajaran SQ3R memiliki
kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode pembelajaran SQ3R antara lain:
a. Lebih memberikan pemahaman yang luas tentang materi pelajaran yang
terdapat didalam buku teks tersebut,
b. Membuat siswa menjadi lebih aktif,
c. Membuat terarah langsung pada intisari atau kandungan-kandungan
pokok materi yang tersirat dan tersurat dalam teks. Sehingga tidak
menutup kemungkinan mencapai proses pembelajaran yang efektif
sesuai tujuan yang diharapkan.
Sedangkan kekurangan metode SQ3R
d. Sulitnya menentukan ide gagasan dalam teks,
17

Lilis Siti Sulistyaningsih, Metode SQ3R, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia.
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e. Kurangnya waktu belajar, serta
f. Kesulitan dalam membuat pertanyaan dalam bahasa asing.18
Peningkatan pembelajaran peserta didik dengan menggunakan model
pembelajaran SQ3R dapat diharapkan lebih memuaskan, karena dengan metode
ini peserta didik menjadi pembaca aktif dan terarah langsung pada intisari atau
kandungan pokok yang tersirat dan tersurat dalam teks.
4. Perencanaan Metode SQ3R
Untuk melengkapi uraian pendekatan dan strategi belajar sebagaimana
tersebut, di rancang secara spesifik untuk memahami teks itu disebut metode
SQ3R yang di kembangkan oleh Francis P. Robinson di Universitas Negeri
Ohio Amerika Serikat. Metode tersebut bersifat praktis dan dapat diaplikasikan
dalam berbagai pendekaan belajar.
SQ3R merupakan singkatan langkah-langkah mempelajari teks yang
meliputi:19
a. Survey, maksudnya memeriksa atau meneliti atau mengidentifikasi
seluruh teks;
b. Quesiton, maksudnya menyusun daftar pertanyaan yang relevan
dengan teks;
c. Read, maksudnya membaca teks secara aktif untuk mencari
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun;
d. Recite, maksudnya menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan;
e. Review, maksudnya meninjau ulang seluruh jawaban atas
pertanyaan yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga.
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Anis Falisa, Op. Cit. 19.
Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Grafindo Persada), h. 140.
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Langkah pertama, dalam melakukan aktivitas survey, seorang guru
perlu membantu dan mendorong peserta didik untuk memeriksa atau meneliti
secara singkat seluruh teks. Tujuannya agar peserta didik mengetahui
panjangnya teks, judul bagian dan judul sub bagian, istilah, kata kunci, dan
sebagainya. Dalam melakukan survey, peserta didik dianjurkan menyiapkan
pensil, kertas, dan stabilo untuk menandai bagian-bagian tertentu. Bagianbagian penting dan akan dijadikan bahan pertanyaan, perlu ditandai untuk
memudahkan proses penyusunan daftar pertanyaan pada langkah selanjutnya.20
Langkah kedua, guru memberi petunjuk atau contoh kepada para peserta
didik untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang jelas, singkat, dan relevan
dengan bagian-bagian teks yang telah ditandai pada langkah pertama. Jumlah
pertanyaan bergantung pada panjang pendeknya teks, dan kemampuan peserta
didik dalam memahami teks yang sudah dipelajari. Jika teks yang sedang
dipelajari peserta didik berisi hal-hal yang sebelumnya sudah diketahui,
mungkin mereka hanya perlu membuat beberapa pertanyaan. Sebaliknya,
apabila latar belakang pengetahuan peserta didik tidak berhubungan dengan isi
teks, maka ia perlu menyusun pertanyaan sebanyak-banyaknya.21
Langkah ketiga, guru menyuruh peserta didik membaca secara aktif
dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun.
Dalam hal ini, membaca secara aktif juga berarti membaca yang difokuskan

21

Ibid.
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pada paragraf-paragraf yang diperkirakan mengandung jawaban-jawaban yang
diperkirakan relevan dengan pertanyaan tadi.
Langkah keempat, guru menyuruh menyebutkan lagi jawaban-jawaban
tas pertanyaan yang telah tersusun. Latihan peserta didik untuk tidak membuka
catatan jawaban. Jika sebuah pertanyaan tidak terjawab, peserta didik tetap
menjawab pertanyaan selanjutnya. Demikian seterusnya, hingga seluruh
pertanyaan, termasuk jawaban yang belum terjawab dapat diselesaikan dengan
baik.
Langkah kelima, pada langkah terakhir (review) guru menyuruh peserta
didik meninjau ulang seluruh pertanyaan dan jawaban secara singkat.22
Alokasi waktu yang diperlukan untuk memahami sebuah teks dengan
metode SQ3R, mungkin tidak banyak berbeda dengan mempelajari teks secara
biasa. Akan tetapi, hasil pembelajaran peserta didik dengan menggunakan
SQ3R dapat di harapkan lebih memuaskan, karena dengan metode ini peserta
didik menjadi pembaca aktif dan terarah langsung pada intisari atau kandungankandungan pokok yang tersurat dalam teks.
C. Pembelajaran Bahasa Indonesia
1. Pengertian Pembelajaran Bahasa Indonesia
Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi
berkalanjutan antara pegembangan dan pengalaman hidup.23 Dalam makna
22
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yang lebih kompleks, pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang
guru untuk membelajarkan peserta didiknya (mengarahkan interaksi peserta
didik dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang di
harapkan.24 Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa pembelajaran
merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, di mana
antara keduanya terjadi komunikasi yang intens dan terarah menuju pada suatu
terget yang telah ditetapkan sebelumnya.
Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang di pergunakan oleh
masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari, misalnya belajar, bekerja
sama, dan berinteraksi. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai
bahasa nasional.25Jadi, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk
meningkatkan kemampuan belajar dalam berkomunikasi.
2. Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia
Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial,
dan emosional pesserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam
mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahsa diharapkan membantu
pserta didik mengenai dirinya, budayanya, dan budaya orang lain,
mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang
menggunakan bahasa tersebut.
23

Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, Dan
Kontekstual, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 19.
24
Ibid.
25
Isah Cahyani, Pembelajaran Bahasa Indonesia, Direktorat Jendral Pendidikan Islam
Departemen Agama Republik Indonesia, 2009. h. 36.
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Bahasa Indonesia adalah sarana berkomunikasi, untuk saling berbagi
pengalaman, saling belajar dari orang lain, serta untuk meningkatkan
kemampuan intelektual dan kesastraan Indonesia. Adapun harapan pelajaran
bahasa Indonesia agar peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan,
keterampilan berbahasa, dan bersikap posotif terhadap bahasa Indonesia, serta
menghargai manusia dan nilai- nilai kemanusiaan.
Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan
kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia
dengan baik dan benar, baik secara lisan dan tulis, serta menumbuhkan
apresiasi terhadap hasil karya kesatraan manusia Indonesia.
Dengan standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan
agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:26
a. Berkomunikasi secara efektif dan efesien sesuai dengan etika
yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan.
b. Meghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai
bahasa persatuan dan bahasa negara,
c. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakan dengan tepat
dan kreatif untuk berbagai tujuan,
d. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan
kemampuan intelektual, serta kematangan emosiaonal dan sosial,
e. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas
wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan
kemampuan dan pengetahuan berbahasa,
f. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai
khanazah budaya dan intelektual manusia Indonesia.
Bahasa Indonesia sangat penting di pelajari anak-anak sekolah dasar
antara lain, sebagai alat mengembangkan komunikasi dengan lingkungan,
26

Ibid, h. 42.

26

sebagai alat mengebangkan kemampuan intelektual anak, sebagai alat
mengembangkan ekspresi anak, dan sebagai dasar untuk mempelajari
berbagai ilmu dan tingkatan pendidikan selanjutnya.
Materi yang akan disampaikan yaitu tentang gagasan utama. Setiap
paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pemikiran
dari pokok pembahasan yang ada pada paragraf tersebut. Gagasan utama
adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu teks bacaan.
Gagasan utama merupakan ide pokok. Fungsinya sebagai pokok, patokan atau
dasar acuan suatu paragraf. Selain gagasan utama, dalam paragraf terdapat
gagasan penjelas.
Gagasan penjelas merupakan ide-ide tambahan yang berfungsi sebagai
penjelas. Gagasan penjelas bisa berupa contoh-contoh, bukti-bukti, datadata,
fakta-fakta, penjabaran, detail, dan lain sebagainya yang digunakan untuk
memperjelas gagasan utama. Maka, gagasan utama paragraf dapat dikatakan
sebagai gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama, yang diperjelas oleh
gagasan penjelas, dan yang menjadi inti/pokok pembahasan suatu paragraf.
Kita dapat menemukan gagasan utama di awal paragraf, akhir paragraph, atau
di awal dan di akhir paragraf.
D. Hasil Penelitian Yang Relevan
Sebagai bahan rujukan peneliti dalam melakukan penelitian, seperti yang
telah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya
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1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurdia Ayu,
Dalam penelitian yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan
membaca pemahaman siswa kelas IV SDN pembina liang melalui penerapan
strategi Survey, Questions, Reading, Recite, Review (SQ3R) yang dilakukan
melalui teknik pengumpulan data deskripsi kualitatif, menyatakan bahwa hasil
tes setiap proses pembelajaran menunjukkan pada siklus I nilai rata-rata kelas
mencapai 66,13 dengan ketuntasan belajar mencapai 50%, siklus II nilai ratarata kelas mencapai 72,27 dengan ketuntasan belajar mencapai 63,63%, dan
siklus III nilai rata-rata kelas mencapai 77,95 dengan ketuntasan belajar
mencapai 86,36%.27
Hasil dari peneliian di atas menunjukan bahwa ketuntasan belajar
mencapai 86,36% dan hasil dari penelitian yang di lakukan saat ini ketuntasan
mencapai 83%. Persamaan dalam penelitian ini yaitu target mencapai di atas
80% dan selisih ketuntasan yaitu 2,64%.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anis Finalisa,
Dalam

penelitian

yang

berjudul

Peningkatan

Keterampilan

MembacaPemahaman melalui Penerapan Metode SQ3R (Survey, Question,
Read, Recite, Review) pada Siswa Kelas V MI Unwaanunnajah Pondok Aren
Tahun Ajaran 2014/2015, adanya peningkatan ratarata hasil belajar siswa pada
siklus I sebesar 69% dan siklus II sebesar 83%. Pada siklus I ditemukan bahwa
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Nurdia Ayu, Op. Cit. hal. 1.
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dari 36 siswa yang mengikuti tes siklus I, terdapat 22 siswa mencapai nilai
KKM dan 14 orang siswa belum mencapai nilai KKM. Namun, pada siklus II
mengalami peningkatan yang menunjukkan seluruh siswa telah mencapai nilai
KKM yaitu 70.28 Hasil dari peneliian di atas menunjukan bahwa ketuntasan
belajar mencapai 83%. pada penelitian di atas memiliki persamaan dalam
penelitian ini yaitu target yaitu 83%. Perbedaannya terletak pada jumlah peserta
didik.
Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh para peneliti
sebelumnya adalah terdapat pada objek penelitian. Perbedaan lokasi yang
menjadi pilihan akan memberikan karakteristik tersendirinya sebagai pembeda.
E. Hipotesis Tindakan
Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara yang harus
diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Rumusan hipotesis yang dapat
dirumuskan dalam penelitian ini yaitu “Penerapan metode survey, questions, read,
recite, review (SQ3R) dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman
tahun pelajaran 2016/2017”.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Peneliti menggunakan metode rancangan Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) yang mengunakan data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian Tindakan
Kelas yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas.1
Dikarenakan ada tiga kata yang membentuk pengertian tersebut, maka ada
tiga pengertian yang dapat diterangkan.2
1.

2.
3.

Penelitian-menunjukan pada suatu kegiatan mencermati suatu objek
dengan mengguanakan cara dan atuaran metodologi tertentu untuk
memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan
mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti.
Tindakan-menunjukan pada suatau gerakan kegiatan yang sengaja
dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian
siklus kegiatan peserta didik.
Kelas-dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam
pengertian yang lebih spesifik. Seperti yang sudah lama dikenal dalam
bidang pendidikan dan pengajaran, yang dimaksud dengan istilah kelas
adalah sekelompok peserta didik yang dalam waktu yang sama, menerima
pelajaran yang sama pula.
Jadi PTK adalah suatu penelitian yang berbasis kepada kelas.3 Penelitian

dapat dilakukan secara mandiri, tetapi alangkah baiknya jika dilaksanakan

1

Jasa Unggah Muliawan, Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)
(Yogyakarta: Gava Media, 2010), h. 1.
2
Suharmi Arikunto, Suhardjo, Supardi, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2011), h. 2.
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dengan kolaboratif, baik dengan teman, kepala sekolah, pengawas, dosen dan
pihak lain yang relevan. Hasil PTK dapat digunakan dalam memperbaiki mutu
proses belajar mengajar, sesuai dengan kondisi karakteristik sekolah, peserta
didik, dan guru.
Berdasarkan jenis penelitian sebagaimana dipaparkan sebelumnya,
rancangan atau desain PTK yang digunakan adalah menggunakan model PTK
Kurt Lewin yang dalam alur penelitiannya yakni meliputi langkah-langkah:
1. Perencanaan (planning)
2. Pelaksanaan tindakan (acting)
3. Pengamatan (observing)
4. Refleksi (reflecting)
“Menurut

Hopkins,

pelaksanaan

penelitian

tindakan

dilakukan

membentuk spiral yang dimulai dari merasakan adanya masalah, menyusun
perencanaan, melaksanakan tindakan, melakukan observasi, mengadakan
refleksi, melakukan rencana ulang, melaksanakan tindakan, dan seterusnya.”4

3

Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi
Guru (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 47.
4
Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 53.
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Secara sederhana alur pelaksanaan tindakan kelas disajikan sebagai berikut:
Gambar 1Model Kurt Lewin5

perencanaan

Refleksi

Siklus I

tindakan

pengamatan

1. Perencanaan
Penyusunan rencana merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan membaca pemahaman peserta didik. Pada tahap ini
peneliti dan kolaborator merencanakan apa saja yang akan dilakukan untuk
mengatasi masalah yang ada di sekolah berdasarkan hasil pengamatan awal.
Setelah peneliti dan guru mempunyai persamaan persepsi terhadap permasalahan
peserta didik dalam pembelajaran membaca pemahaman, peneliti bersama guru

5

Paizaluddin, Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research ) Panduan
Teoritis dan Praktis (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 30.
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merancang pelaksanaan pemecahan masalah dalam kegiatan pembelajaran
membaca pemahaman.
2. Pelaksanaan Tindakan (acting)
Pelaksanaan merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan. Hal
yang perlu diingat adalah bahwa guru harus ingat dan berusaha menaati apa yang
sudah dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar, tidak
dibuat-buat.dalam refleksi, keterkaitan antara pelaksanaan dengan perencanaan
perlu diperhatikan secara seksama agar sinkron dengan maksud semula.
3. Pengamatan (observing)
Kegiatan pengamatan dilakukan oleh pengamat. Pengamatan dilakukan
pada waktu tindakan sedang dilakukan. Ketika guru sedang melakukan tindakan,
guru pelaksana yang berstatus sebagai pengamat melakukan “pengamatan balik”
terhadap apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung. Sambil melakukan
pengamatan balik ini, guru pelaksana mencatat sedikit demi sedikit apa yang
terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya.
4. Refleksi (reflecting)
Kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika guru pelaksana sudah
selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan peneliti untuk
mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. Jika penelitian tindakan
dilakukan melalui beberapa siklus, maka dalam refleksi terakhir peneliti
menyampaikan rencana yang disarankan kepada peneliti lain apabila dia
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menghentikan kegiatannya, atau kepada diri sendiri apabila akan melanjutkan
dalam kesempatan lain.
Bila dalam Penelitian Tindakan Kelas terdapat lebih dari satu siklus, maka
siklus kedua dan seterusnya merupakan putaran ulang dari tahapan sebelumnya.
Hanya saja, antara siklus pertama, kedua, dan selanjutnya selalu mengalami
perbaikan tahap demi tahap. Jadi, antara siklus yang satu dengan yang lainnya
tidak akan pernah sama meskipun melalui tahap-tahap yang sama.
B. Setting Penelitian Dan Karakter Subyek
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini di laksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Bandar
Lampung.
2. Waktu
Penelitian ini akan di laksanakan pada tanggal 31 Oktober sampai tanggal 8
November 2016 semester ganjil tahun ajaran 2016/2017.
3. Subyek
Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas V
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Bandar Lampung semester ganjil tahun
ajaran 2016/2017. Jumlah peserta didik kelas V adalah 24 peserta didik,
terdiri dari 10 laki-laki dan 14 perempuan.
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C. Rencana Tindakan
Penelitian ini diawali dengan menggunakan penelitian pendahuluan (pra
penelitian tindakan kelas). Selanjutnya dengan mengambil pola sebuah siklus
maka penelitian ini terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, observasi,
tindakan, dan refleksi. Tahapan siklus tersebut disusun sebagai berikut:
1. Perencanaan
a. Mengidentifikasi masalah tentang hasil belajar Bahasa Indonesia
peserta didik.
b. Menetapkan sesuai atau tidaknya masalah yang ditemukan dengan
alternatif pemecahan masalah.
c. Merumuskan perangkat pembelajaran, berupa penentuan kompetensi
dasar yang akan dicapai.
1) Membuat Rancangan Perencanaan Pembelajaran (RPP) yang terdiri
2) dari pengembangan skenario pembelajaran, penyusunan LKS,
3) menyiapkan sumber belajar dan lain-lain.
4) Menentukan format penilaian.
5) Membuat format atau instrumen penelitian (lembar observasi
pembelajaran).
6) Menyiapkan materi gagasan pokok dalam suatu teks bacaan yang
akan di sampaikan ke peserta didik dengan teks bacaan yaitu
mengunjungi pasar malam, bersepeda ke rumah nenek Ahmad,
kesehatan lingkungan di kampung Bajo, dan denah toko bu Sastro.
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2.

Tindakan
Dalam

pelaksanaan

tindakan,

peneliti

melaksanakan

proses

pembelajaran di dalam kelas menggunakan rancangan metode dan RPP yang
telah dirancang pada tahap sebelumnya.
3. Pengamatan,
a. Peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran
dengan
b. menggunakan instrumen observasi yang sudah dibuat.
c. Peneliti menilai hasil tindakan dengan menggunakan format yang
sudah
d. dirumuskan kemudian dianalisis secara menyeluruh.
4. Refleksi,
a. Mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang
telah dianalisis.
b. Melakukan perbaikan pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi yang
nantinya akan digunakan pada siklus berikutnya.
Siklus akan berhenti apabila indikator keberhasilan telah tercapai. Setelah
melakukan analisis dan refleksi pada siklus I, akan dilanjutkan pada siklus II. Jika
hasil pembelajaran pada siklus II telah menunjukkan bahwa indikator
keberhasilan telah tercapai maka penelitian dihentikan. Tetapi apabila indikator
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keberhasilan belum tercapai, maka dilanjutkan pada penelitian siklus III, dan hasil
refleksi siklus II sebagai acuannya.
D. Data dan Cara Pengumpulannya
1. Observasi
Observasi adalah teknik penilaian dengan cara mengamati tingkah laku
pada situasi tertentu. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang
aktivitas peserta didik dalam proses belajar mengajar dan implementasi
pembelajaran SQ3R berlangsung.6
2. Wawancara
Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendaptkan informasi
secara langsung dengan mngungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada
narasumber. Peneliti melalkukan wawancara dengan wali kelas V utntuk
mengetahui kemampuan membaca pemahaman sudah meningkat atau masih
rendah sebagai data awal utnuk melakukan penelitian.
3. Tes
“Tes adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang
atau

sejumlah

orang

untuk

mengungkapkan

keadaan

atau

tingkat

perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis dalam dirinya.”

6

Tim Pengembang MKDP Kurikulum Dan Pembelajaran, Loc.Cit. h.58.
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Tes biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik
dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Tes
adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan seseorang atau sejumlah orang
untuk mengungkap keadaaan atau tingkat perkembangan salah satu atau
beberapa aspek psokologi di dalam dirinya.7 Aspek psikologi itu dapat berupa
prestasi atau hasil belajar, minat, bakat, sikap, kecerdasan, reaksi motorik, dan
berbagai aspek kepribadian lainnya.8
Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan skor awal peserta didik
sebelum melaksanakan penelitian melalui pre test. Jenis tes yaitu pilihan
ganda yang berjumlah 20 yang digunakan sebagai alat pengukur adalah tes
tertulis, yaitu berupa sejumlah pertanyaan yang diajukan secara tertulis
tentang aspek-aspek yang ingin diketahui keadaannya. Tes diberikan dalam
dua tahap yaitu tes awal sebelum pelaksanaan tindakan, digunakan untuk
mengetahui kemampuan peserta didik dan tes yang dilakukan pada akhir
pelaksanaan dalam setiap siklus digunakan untuk mengetahui peningkatan
hasil belajar peserta didik.

7

Kuandar, Op.Cit. h.186.
Ibid.

8
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4. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan
data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.9 Dokumentasi yaitu cara
untuk mendapatkan data yang telah didokumentasi. Misalnya, mengenai
keadaan sekolah, jumlah peserta didik, kegiatan peserta didik dan lain-lain
yang berkaitan dengan penelitian dapat berupa gambar atau foto. Untuk lebih
memperkuat hasil penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi berupa
foto-foto pada saat peserta didik melakukan proses pembelajaran dengan
menggunakan metode survey, question, read, recite, review(SQ3R).
E. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah jika
peserta didik tersebut telah mencapai peningkatan kemampuan membaca
pemahaman dengan jumlah peserta didik yang lulus sebanyak 80%. Sedangkan
indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas adalah apabila peserta
didik yang nilainya tuntas belajar sudah lebih dari satu yaitu mencapai 20 peserta
didik. Jadi setelah mencapai peningkatan belajar sebanyak 80% dengan nilai ratarata 70 maka penelitian yang dilakukan berhasil. Sehingga dapat disimpulkaan
bahwa penerapan metode survey, question, read, recite, review(SQ3R) dalam
meningkatkan kemampuan membaca pemahaman bahasa Indonesia kelas V
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Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Bandar Lampung dapat meningkatkan hasil belajar
peserta didik tahun pelajaran 2016/2017.
F. Analisis Data
Setelah data terkumpul yang terdiri dari hasil observasi terhadap aktivitas
peserta didik dan aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan
menggunakan metode SQ3R serta hasil belajar yang berupa hasil nilai tes setiap
akhir siklus. Maka langkah selanjutnya adalah:
1. Menganalisis data hasil observasi terhadap pelaksanaan tindakan setiap
siklus dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode
penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena
yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.
2.

Analisis data secara kuantitatif yaitu dengan membandingkan hasil tes
pada setiap siklusnya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
P=

× 100%

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya.
N = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu).
sP = angka persentase”10

10
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Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008), h.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil MIN 4 Bandar Lampung
1. Sejarah Berdirinya MIN 4 Bandar Lampung
Dalam Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki
pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang
mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang terencana, terarah, terpadu
dan berkesinambungan. Salah satunya upaya itu adalah senantiasa melakukan
perbaikan di lembaga pendidikan termasuk

MIN, serta

agar pemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur
dengan Undang-undang.
Sehubungan dengan hal itu, MIN 4 Bandar Lampung tidak ingin ketinggalan
untuk ikut dalam memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungan Madrasah. Ini
mengingat sebagian masyarakat masih memiliki image yang keliru, bahwa madrasah
adalah lembaga pendidikan terbelakang ditinjau dari banyaknya aspek, diantaranya :
Aspek SDM, Sarana Prasarana, Kurikulum, Input dan Output peserta didik dan
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pengelolaan madrasahnya. Sebelum MIN 4 Bandar Lampung menjadi madrasah yang
berstatus negeri, pada mulanya madrasah ini berasal dari sebuah madrasah swasta
yang berdiri pada tahun 1968, untuk menyediakan lembaga islam formal bagi
masyarakat dilingkungan sekitarnya, dengan tokoh-tokoh para pendirinya adalah
sebagai berikut:
1.

Bapak Sugi Pranoto

2.

Bapak Danuri

3.

Bapak Miyono

4.

Bapak Suroyo
Madrasah ini didirikan d atas tanah wakaf Bapak Kafil (alm). Dengan luas

tanah seluruhnya 740 meter persegi. Adapun yang dipakai sekarang bangunan seluas
740 meter persegi.
Setelah madrasah ini mengalami pergantian kepengurusan periode demi
periode maka pada tahun 1992 madrasah swasta resmi berstatus Madrasah Ibtidaiyah
Negeri (MIN ) 4 dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No.II/1992.
Sejak berdirinya hingga sekarang ini, MIN 4 telah mengalami pergantian
kepala madrasah diantaranya sebagai berikut:
1. Irwansyah
2. Khusairi kadir
3. Tajudin Nor
4. Maknoni
5. Salmah, S.Pd.I
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6. Basiroh, S.Pd.I
7. Naryati, M.Pd.I
8.

Desi Deria Herawati, S.Ag.,M.Pd.I
Di bawah pimpinan ibu Desi Deria Herawati, S.Ag., M.Pd.I 2012 – Sekarang

sedang diupayakan untuk meningkatkan mutu pendidikaan dan pengajaran serta
berupaya untuk menarik minat masyarakat supaya ada kesan positif serta nilai lebih
dalam menempuh pendidikan pada MIN 4 Bandar Lampung.
2. Visi dan Misi MIN 4 Bandar Lampung
a. Visi MIN 4 Bandar Lampung
Visi MIN 4 Bandar Lampung dalam melaksanakan pendidikan untuk
mencerdaskan bangsa adalah membentuk Insan yang beriman, bertaqwa
berprestasi, terampil, serta menjadikan Madrasah yang dapat bersaing dengan
lembaga pendidikan lain dan mempunyai indikator sebagai berikut :
1) Menghasilkan output/lulusan yang tekun beribadah memiliki budi pekerti luhur
sesuai dengan ajaran agama Islam.
2) Menghasilkan

output/lulusan

yang berprestasi

sesuai

dengan

tingkat

kecerdasannya.
3) Menghasilkan output/lulusan yang menguasai salah satu bidang kerajinan
tangan, kesenian atau olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya
b. Misi MIN 4 Bandar Lampung
Dalam usahanya menciptakan calon penerus bangsa yang memiliki kualitas
yang baik, MIN 4 Bandar Lampung memiliki misi sebagai berikut:
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1) Melaksanakan proses belajar mengajar secara optimal
2) Melengkapi sarana-prasarana belajar peserta didik, guru, TU, agar bekerja
secara optimal.
3) Memberikan bekal kemampuan dasar bagi peserta didik untuk melanjutkan
kejenjang pendidikan yang lebih tinggi
4) Menumbuhkan kesadaran kepada diri peserta didik untuk mengamalkan ajaran
agama Islam.
5) Menumbuhkan kesadaran kepada semua warga sekolah untuk mengetahui dan
melaksanakan tugas serta kewajibannya
6) Melaksanakan

kegiatan

ekstrakurikuler

untuk

mengetahui

dan

mengembangkan bakat, minat, serta potensi yang dimiliki peserta didik.
3.

Letak Geografis MIN 4 Bandar Lampung
MIN 4 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah madrasah yang berdiri
sejak tahun 1970. Terletak di Jalan Sugriwo No. 12 Sawah Brebes Tanjung Karang
Timur Kota Bandar Lampung berdiri diatas tanah seluas 790 M2, dengan Lokasi
sekolah yang nyaman, sedikit jauh dari pusat kota, namun tidak terganggu dengan
kebisingan

kota

dan

mudah

dijangkau

dari

segala

penjuru,

memungkinkan dalam proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.

sehingga

44

4.

Data Tenaga Pengajar dan Karyawan MIN 4 Bandar Lampung
Tabel.2
Data Tenaga Pengajar dan Karyawan MIN 4 Bandar Lampung Tahun
Pelajaran 2016/2017

No

Nama

NIP

Jabatan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Desi Deria Herawati, S.Ag, M.Pd.I
Hj. Syamsidar, S.Pd.I
Hj. Komsiah, S.Pd.I
Giwang Sumarsih, S.Pd.I, MM
Susi Rahmawaty, S.Pd.I, MM
Hi. Imam Asyrofi. AC, M.Pd.I
Pathurohman, S.Pd.I, MM
M. Nasihin Haq, S.Pd.I
Septi Adhena, S.Pd.I
Gati Indri Astuti, S.Pd.I
Evie Yulianti, S.Pd.I
Fathurrahman, S.Pd.I
Musrifah, S.Pd.I
Badriah, S.Pd.I
Dian Maya Rahayu, S.Pd.I
Mulia Puspita, S. Pd.I
Subakir, S.Pd.I
Tika Gustiana, S.Pd
Mahdawati, S.Pd.I
Nurmala Dewi Ningsih, S.Pd

197212251994032003
195910051981032003
196011261983032002
196607261987032001
197310021998032002
196508202005011005
198009012007101001
198109042007101001
198209272005012004
196408041985032004
197107152007102002
196205042014111001
197006272014112002
197910052014112003
196304201985022002
196511221991031006
196111021984032002
196312051986012002
196203171995122002
198202062005012001

Kepala Sekolah
Wali Kelas III
Wali Kelas II.A
Wali Kelas IV
Wali Kelas VI
Guru Mapel
Guru Mapel
Bendahara
Guru Mapel
Wali Kelas I.a
Tata Usaha
Guru Kelas
Wali Kelas I.b
Wali Kelas II.b
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas
Staf TU
Staf TU
Guru Kelas

5. Data Jumlah Peserta didik MIN 4 Bandar Lampung
Tabel.3
Data peserta didik dalam 3 (tiga tahun terakhir) di MIN 4 bandar Lampung
Jumlah Peserta didik 3 Tahun Terakhir
Tahun 2014/2015

Tahun 2015/2016

Tahun 2016/2017

122

138

173
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Jumlah keseluruhan peserta didik MIN 4 Bandar Lampung tahun pelajaran
2016/2017 adalah berikut ini :
a. Kelas I terdiri dari

: 40 Orang, terdiri dari 17 Lk dan 23 Pr

b. Kelas II terdiri dari

: 42 Orang, terdiri dari 22 Lk dan 17 Pr

c. Kelas III terdiri dari

: 26 Orang, terdiri dari 16 Lk dan 10 Pr

d. Kelas IV terdiri dari

: 25 Orang, terdiri dari 11 Lk dan 14 Pr

e. Kelas V terdiri dari

: 24 Orang, terdiri dari 10 Lk dan 14 Pr

f. Kelas VI terdiri dari

: 16 Orang, terdiri dari 11 Lk dan 5 Pr

6. Sarana dan Prasarana MIN 4 Bandar Lampung
a. Sarana Gedung
Di MIN 4 Bandar Lampung terdapat beberapa sarana gedung diantaranya :
1) Ruang belajar, terdapat 6 ruangan/kelas. 2 kelas dipergunakan untuk kelas Ia
dan Ib dari pukul 07.15 – 10.00, 2 kelas IIa dan IIb dari pukul 10.00–14.00,
4 kelas lagi dipergunakan untuk kelas III, IV, V dan VI dari pukul 07.15 –
12.30.
2) Kantor, terdapat 2 ruangan untuk kantor, yaitu : 1 ruangan kepala sekolah, 1
ruangan guru.
b. Sarana Fasilitas Belajar
Di MIN 4 Bandar Lampung terdapat beberapa sarana Fasilitas Belajar :
1) Terdapat 1 Laboratorium Komputer/ Ruang Multimedia
2) 1 ruangan Perpustakaan, dan
3) Seperangkat alat/media praktikum IPA
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c. Sarana Penunjang
Di MIN 4 Bandar Lampung terdapat beberapa sarana Penunjang :
1) 1 ruangan UKS dan 1 ruang WC.
2) 1 Ruangan Mushola
3) Sarana olahraga, terdiri dari 1 lapangan bola voli, 1 lapangan bulu tangkis, 1
lapangan futsal.
B. Hasil Penelitian
1. Hasil Penelitian pada Siklus 1
Dalam penerapan siklus 1 dilaksanakan selama 1 minggu setiap minggunya
terdapat 2 kali tatap muka, setiap di akhir pertemuan ke 2 peneliti
mengadakan tes penilaian dengan soal pilihan ganda mengetahui sejauh mana
peserta didik memahami materi yang disampaikan.
Siklus 1 Pertemuan Pertama
a. Tahap 1: Perencanaan Tindakan (planning)
Adapun persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan tindakan kelas siklus
1 adalah sebagai berikut:
1) Membuat

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP)

dengan

menggunakan metode survey, question, read, recite, review(SQ3R)
yang membuat suasana pembelajaran peserta didik menjadi aktif dan
tidak menjenuhkan.
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2) Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang diperlukan
yaitu menyiapkan teks bacaan yang berjudul “Mengunjungi Pasar
Malam”
3) Membuat instrumen aktivitas belajar peserta didik dan catatan
lapangan (temuan selama belajar yang kurang pas), instumen
aktivitas belajar peserta didik.
b. Tahap II: Pelaksanaan Tindakan (Acting).
Pelaku tindakan mengajar pada penelitian ini adalah peneliti.
pelaksana tindakan siklus 1 sebanyak 2 kali tatap muka dalam 1 minggu
dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu setiap harin Senin tanggal
31Oktober 2016 dan Selasa tanggal 1 November 2016. Penerapan
metode survey, question, read, recite, review(SQ3R) dengan sebuah teks
bacaan dan percobaan dalam siklus 1 dilaksanakan dalam 1 kali
pengambilan nilai tes. Siklus 1 tes yang digunakan yaitu soal pilihan
ganda yang telah di bagian ke masing-masing peserta didik. Seluruh
pertemuan dari awal yang peneliti lakukan sesuai jadwal pelajaran
Bahasa Indonesia kelas V. Sebelum peneliti melaksanakan pembelajaran
peneliti telah melakukan sosialisasi di kelas V, memperkenalkan diri
dengan tujuan agar peserta didik tidak merasa tegang dalam proses
pembelajaran sehingga nantinya akan mudah untuk berinteraksi dengan
baik. Tahap ini dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 31 Oktober
2016.
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Adapun tahapan pelaksana metode teks bacaan dengan media teks
bacaan yang telah disediakan peneliti yang berjudul “ Mengunjungi
Pasar Malam”.
1) Presentasi kelas. Pembelajaran dimulai dengan mengucapkan salam
dan membaca do’a. Peneliti mengisi lembar kehadiran peserta
didik, memeriksa kerapihan pakaian dan posisi tempat duduk
disesuaikan. Peneliti juga menyampaikan tujuan pembelajaran.
2) Belajar peserta didik. Peneliti memberikan sedikit penjelasan
mengenai gagasan utama. Dalam penjelasan materi, peneliti juga
memberikan satu soal dan meminta peserta didik untuk menjawab
berssama-sama. Pada saat peneliti memberikan penjelasan, peserta
didik terlihat sangat memperhatikan. Peneliti mengajak peserta
didik untuk bercerita pengalaman saat pergi ke pasar malam.
Kemudian, peneliti menyajikan materi dengan menggunakan
metode

Survey,

Question,

Read,

Recite,

Review

(SQ3R).

Pelaksanaan metode Survey, Question, Read, Recite, Review
(SQ3R)dimulai dengan membagikan teks bacaan pada setiap
peserta didik.
Langkah pertama dalam pelaksanaan metode SQ3R, yaitu Survey.
Peserta didik diminta untuk mengamati bacaan dengan membaca
bagian-bagian teks dan isi bacaan sambil menggaris bawahi bagian-
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bagian yang penting. Peneliti memberikan waktu selama 10 menit
untuk melakukan survey.
Pada tahap kedua yaitu Question, peserta didik diminta untuk
membuat pertanyaan dari hasil pengamatan sebanyak 5 pertanyaan,
termasuk pertanyaan menentukkan gagasan utama. Masih ada
beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan membuat
pertanyaan, sehingga peneliti menjelaskan terlebih dulu acuan
membuat pertanyaan berdasarkan kata apa, siapa,bagaimana, kapan,
dan lain-lain. Selain itu, pada tahap ini peneliti juga membimbing
peserta didik.
Tahap ketiga Read, peserta didik membaca teks bacaan secara
keseluruhan dengan teliti, untuk menemukan jawaban dari
pertanyaan yang mereka buat.
Tahap keempat Recite, peserta didik diminta untuk menulis
jawabannya pada buku tulis mereka masing-masing sesuai dengan
pemahaman mereka sendiri.Selanjutnya, peneliti meminta beberapa
peserta didik membacakan jawaban-jawaban yang telah mereka
susun dengan menggunakan kalimat sendiri. Pada tahap ini, peneliti
meminta peserta didik lain untuk menanggapi jawaban yang
dibacakan oleh temannya.
Tahap terakhir Review, yaitu peserta didik diminta untuk memeriksa
dan meninjau ulang pertanyaan dan jawaban yang telah mereka
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susun. Setelah peserta didik meninjau ulang, guru memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi
pelajaran.
3) Penutup. Guru mengevaluasi hasil pembelajaran dengan metode
survey, question, read, recite, review (SQ3R), dan memberi
penghargaan kepada peserta didik. Peneliti membimbing peserta
didik untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Peneliti
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan
pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Setelah
pembelajaran selesai peneliti memberikan semangat agar semua
peserta didik lebih giat belajar dan menutup dengan mengucapkan
hamdalah dan salam.
Siklus 1 Pertemuan kedua
1. Tahap 1: Perencanaan Tindakan (planning) Adapun persiapan yang
dilakukan untuk pelaksanaan tindakan kelas siklus 1 adalah sebagai
berikut:
a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan
menggunakan metode Survey, Question, Read, Recite, Review
(SQ3R)yang membuat suasana pembelajaran peserta didik menjadi
aktif dan tidak menjenuhkan. Menyiapkan sarana dan prasarana
pembelajaran yang diperlukan yaitu menyiapkan teks bacaan yang
berjudul “Bersepeda Ke Rumah Nenek Ahmad”
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b. Membuat instrumen aktivitas belajar peserta didik dan catatan
lapangan (temuan selama belajar yang kurang pas), instumen.
2. Tahap II: Pelaksanaan Tindakan (Acting). Sebelum peneliti melaksanakan
pembelajaran peneliti mengecek kehadiran peserta didik dan mengajak
peserta didik untuk membuang sampah yang ada disekitar tempat belajar.
Tahap ini dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 1 November 2016.
Adapun tahapan pelaksana metode teks bacaan dengan media teks bacaan
yang telah disediakan peneliti yang berjudul “Bersepeda Ke Rumah Nenek
Ahmad”.
a. Presentasi kelas. Pembelajaran dimulai dengan mengucapkan salam
dan membaca do’a. Peneliti mengisi lembar kehadiran peserta
didik, memeriksa kerapihan pakaian dan posisi tempat duduk
disesuaikan. Peneliti juga menyampaikan tujuan pembelajaran.
b. Belajar peserta didik. Peneliti mengulas kembali mengenai gagasan
utama. Dalam penjelasan materi, peneliti juga memberikan satu soal
dan meminta peserta didik untuk menjawab bersama-sama. Pada
saat peneliti memberikan penjelasan, peserta didik terlihat sangat
memperhatikan. Kemudian, peneliti menyajikan materi dengan
menggunakan metode Survey, Question, Read, Recite, Review
(SQ3R). Pelaksanaan metode Survey, Question, Read, Recite,
Review (SQ3R) dimulai dengan membagikan teks bacaan yang
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berjudul “Bersepeda Ke Rumah Nenek Ahmad”.pada setiap peserta
didik.
Langkah pertama dalam pelaksanaan metode SQ3R, yaitu Survey.
Peserta didik diminta untuk mengamati bacaan dengan membaca
bagian-bagian teks dan isi bacaan sambil menggaris bawahi bagianbagian yang penting. Peneliti memberikan waktu selama 10 menit
untuk melakukan survey.
Pada tahap kedua yaitu Question, peserta didik diminta untuk
membuat pertanyaan dari hasil pengamatan sebanyak 5 pertanyaan,
termasuk pertanyaan menentukkan gagasan utama. Masih ada
beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan membuat
pertanyaan, sehingga peneliti menjelaskan terlebih dulu acuan
membuat pertanyaan berdasarkan kata apa, siapa, bagaimana,
kapan, dan lain-lain. Selain itu, pada tahap ini peneliti juga
membimbing peserta didik.
Tahap ketiga Read, peserta didik membaca teks bacaan secara
keseluruhan dengan teliti, untuk menemukan jawaban dari
pertanyaan yang mereka buat.
Tahap keempat Recite, peserta didik diminta untuk menulis
jawabannya pada buku tulis mereka masing-masing sesuai dengan
pemahaman mereka sendiri. Selanjutnya, peneliti meminta beberapa
peserta didik membacakan jawaban-jawaban yang telah mereka
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susun dengan menggunakan kalimat sendiri. Pada tahap ini, peneliti
meminta peserta didik lain untuk menanggapi jawaban yang
dibacakan oleh temannya.
Tahap terakhir Review, yaitu peserta didik diminta untuk memeriksa
dan meninjau ulang pertanyaan dan jawaban yang telah mereka
susun. Setelah peserta didik meninjau ulang, guru memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi
pelajaran.
Peneliti melakukan evaluasi siklus 1 dengan cara membagikan soal
yang berbentuk pilihan ganda ke masing-masing peserta didik
dengan waktu yang sudah ditentukan. Untuk mengetahui sejauh
mana peserta didik memahami materi yang diberikan.
c. Penutup. Guru mengevaluasi hasil pembelajaran dengan metode
survey, question, read, recite, review (SQ3R). Peneliti membimbing
peserta didik untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
Peneliti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah
diikuti. Setelah pembelajaran selesai peneliti memberikan semangat
agar semua peserta didik lebih giat belajar dan menutup dengan
mengucapkan hamdalah dan salam.
Pada siklus ini, peneliti melihat peserta didik sangat antusias
mengikuti proses pembelajaran dan bisa dikatakan semua peserta didik
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ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan
metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R).
3.

Tahap Observasi
Pada tahap ini dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan
tindakan yang dilakukan peserta didik/guru, untuk mengetahui sejauh mana
peran peserta didik maka pada pertemuan ke 2 ini dilakukan evaluasi,
sehingga peneliti memiliki acuan yang baik dan maksimal untuk
meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Hasil pada siklus 1
dikemukakan sebagai berikut:

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tabel.4
Hasil Siklus I Kelas V MIN 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2016/2017
Hasil Tes
Nama peserta didik
Keterangan
Siklus 1
Abdillah Magad
70
Meningkat
Arjuna Juli Saputra
70
Meningkat
Arrosa Sausan
80
Meningkat
Amanda Sagita
85
Meningkat
Dinar Artha C.I
80
Meningkat
Fatalosa Zamasi
85
Meningkat
Fitria Dwi Ramadhani
60
Belum Meningkat
Gita Febrianti
75
Meningkat
Hoirunnisa
65
Belum Meningkat
M. Fadil Prayoga
75
Meningkat
Mahesa
50
Belum Meningkat
M. Arifin
60
Belum Meningkat
M. Iqbal Fadilah
60
Belum Meningkat
M.Naufal Setiawan
70
Meningkat
May Rani
60
Belum Meningkat
Medi Kurnia
75
Meningkat
Nirmala Putri
50
Belum Meningkat
Naswa Syifa Salsa
75
Meningkat
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19 Putri Mezle Adellya
80
Meningkat
20 Putri Resma Dewi
80
Meningkat
21 Rivki Alpariji
80
Meningkat
22 Salsa Deya Anastasya
80
Meningkat
23 Septi Mungkaromah
50
Belum Meningkat
24 Vidya Mirrela Putri
55
Belum Meningkat
Jumlah
1670
rata-rata
69.58
Tuntas
15( 63%)
Belum Tuntas
9( 37%)
Sumber : Dokumen Nilai peserta didik Siklus I pelajaran Bahasa Indonesia kelas
V MIN 4 Bandar Lampung
Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa nilai ratarata peserta didik pada siklus 1 sebesar 70. Dari 24 peserta didik yang
diberikan tes, sebanyak 15 peserta didik (63%) telah mencapai peningkatan
dalam kemampuan membaca pemahaman, sedangkan 9 peserta didik (37%)
yang belum meningkat. Namun demikian, kondisi tersebut belum cukup
menunjukkan peningkatan nilai peserta didik. Kemampuan peserta didik
masih rendah karena belum mencapai rata-rata 70 dan target peserta didik
yang meningkat sebanyak 80.

Dengan demikian pada siklus 1 belum

dikatakan meningkat dan dilajutkan pada siklus ke 2.
4. Refleksi Siklus 1
Saat

pembelajaran

bahasa

Indonesia

yang

menggunakan

metode

pembelajaran survey, question, read, recite, review(SQ3R), diketahui bahwa
peserta didik sudah mulai menunjukkan sikap-sikap yang mandiri seperti,
konsentrasi dengan tugas yang diberikan, tetapi masih ada peserta didik kurang
respon dengan kegiatan pembelajaran dan peserta didik masih banyak yang tidak

56

peduli yang menyebabkan suasana belajar menjadi tidak kondusif. ada beberapa
tindakan pada siklus I yang perlu disempurnakan pada siklus II peneliti sudah
melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP meskipun belum
sempurna dan masih perlu diperbaikan, berusaha lebih baik dalam memotivasi
peserta didik untuk lebih aktif.
Pada siklus 1 pertemuan ke dua dilakukan tes untuk mengetahui sejauh
mana peserta didik memahami yang telah diajarkan. Tes yang digunakan yaitu
berbentuk pilihan ganda yang berjumlah 20 soal. Membaca pemahaman bahasa
Indonesia yang diterapkan dengan metode survey, question, read, recite, review
(SQ3R) belum meningkat. Pada siklus 1 dengan rincian 15 peserta didik atau
63% peserta didik mencapai peningkatan belajar bahasa Indonesia, tetapi
terdapat 9 peserta didik atau 37% peserta didik yang belum meningkat pada
pembelajaran bahasa Indonesia.
2. Hasil Penelitian pada Siklus 2
Dalam penerapan siklus 2 dilaksanakan pada tangal 7 November 2016
dengan dua kali pertemuan.
Siklus 2 Pertemuan Pertama
a. Tahap 1: Perencanaan Tindakan (planning)
Adapun persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan tindakan kelas siklus
2 adalah sebagai berikut:
1) Membuat

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP)

dengan

menggunakan metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R)
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yang membuat suasana pembelajaran peserta didik menjadi aktif dan
tidak menjenuhkan.
2) Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang diperlukan yaitu
menyiapkan teks bacaan yang berjudul “Kesehatan Lingkungan Di
Kampung Bajo”
3) Membuat instrumen pengamatan yang terdiri dari catatan lapangan
(temuan selama belajar yang kurang pas), instumen aktivitas belajar
peserta didik.
b. Tahap II: Pelaksanaan Tindakan (Acting).
Pelaku tindakan mengajar pada penelitian ini adalah peneliti. pelaksana
tindakan siklus 2 sebanyak 2 kali tatap muka. Penerapan metode Survey,
Question, Read, Recite, Review (SQ3R) dengan sebuah teks bacaan. Seluruh
pertemuan dari awal yang peneliti lakukan sesuai jadwal pelajaran Bahasa
Indonesia kelas V. Sebelum peneliti melaksanakan pembelajaran peneliti
mengulang kembali meteri yang telah disampaikan sebelumnya. Tahap ini
dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 7 November 2016.
Adapun tahapan pelaksana metode teks bacaan dengan media teks bacaan
yang telah disediakan peneliti yang berjudul “Kesehatan Lingkungan Di
Kampung Bajo”.
1) Presentasi kelas. Pembelajaran dimulai dengan mengucapkan salam
dan membaca do’a. Peneliti mengisi lembar kehadiran peserta didik,
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memeriksa kerapihan pakaian dan posisi tempat duduk disesuaikan.
Peneliti juga menyampaikan tujuan pembelajaran.
2) Belajar peserta didik. Peneliti mengulang kembali materi yang telah
disampaikan sebelumnya. Pada saat peneliti memberikan penjelasan,
peserta didik terlihat sangat memperhatikan. Kemudian, peneliti
menyajikan materi dengan menggunakan Survey, Question, Read,
Recite, Review (SQ3R). Pelaksanaan metode Survey, Question,
Read, Recite, Review (SQ3R) dimulai dengan membagikan teks
bacaan pada setiap peserta didik.
Langkah pertama dalam pelaksanaan metode SQ3R, yaitu Survey.
Peserta didik diminta untuk mengamati bacaan dengan membaca
bagian-bagian teks dan isi bacaan sambil menggaris bawahi bagianbagian yang penting. Peneliti memberikan waktu selama 10 menit
untuk melakukan survey.
Pada tahap kedua yaitu Question, peserta didik diminta untuk
membuat pertanyaan dari hasil pengamatan sebanyak 5 pertanyaan,
termasuk pertanyaan menentukkan tema isi bacaan dan gagasan
utama. Acuan membuat pertanyaan berdasarkan kata apa,
siapa,bagaimana, kapan, dan lain-lain. Selain itu, pada tahap ini
peneliti juga membimbing peserta didik.
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Tahap ketiga Read, peserta didik membaca teks bacaan secara
keseluruhan dengan teliti, untuk menemukan jawaban dari
pertanyaan yang mereka buat.
Tahap keempat Recite, peserta didik diminta untuk menulis
jawabannya pada buku tulis mereka masing-masing sesuai dengan
pemahaman mereka sendiri.Selanjutnya, peneliti meminta beberapa
peserta didik membacakan jawaban-jawaban yang telah mereka
susun dengan menggunakan kalimat sendiri. Pada tahap ini, peneliti
meminta peserta didik lain untuk menanggapi jawaban yang
dibacakan oleh temannya.
Tahap terakhir Review, yaitu peserta didik diminta untuk memeriksa
dan meninjau ulang pertanyaan dan jawaban yang telah mereka
susun. Setelah peserta didik meninjau ulang, guru memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi
pelajaran.
3) Penutup. Guru mengevaluasi hasil pembelajaran dengan metode
Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R), dan memberi
penghargaan kepada peserta didik. Peneliti membimbing peserta
didik untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Peneliti
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan
pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Setelah
pembelajaran selesai peneliti memberikan semangat agar semua
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peserta didik lebih giat belajar dan menutup dengan mengucapkan
hamdalah dan salam.
Siklus 2 Pertemuan kedua
1. Tahap 1: Perencanaan Tindakan (planning) Adapun persiapan yang dilakukan
untuk pelaksanaan tindakan kelas siklus 1 adalah sebagai berikut:
a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan
menggunakan metode Survey, Question, Read, Recite, Review
(SQ3R) yang membuat suasana pembelajaran peserta didik menjadi
aktif dan tidak menjenuhkan. Menyiapkan sarana dan prasarana
pembelajaran yang diperlukan yaitu menyiapkan teks bacaan yang
berjudul “Denah Toko Bu Sastro”
b. Membuat instrumen aktivitas belajar peserta didik dan catatan
lapangan (temuan selama belajar yang kurang pas), instumen.
2. Tahap II: Pelaksanaan Tindakan (Acting). Sebelum peneliti melaksanakan
pembelajaran peneliti mengecek kehadiran peserta didik dan mengajak peserta
didik untuk membuang sampah yang ada disekitar tempat belajar. Tahap ini
dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 8 November 2016. Adapun tahapan
pelaksana metode teks bacaan dengan media teks bacaan yang telah
disediakan peneliti yang berjudul “Denah Toko Bu Sastro”.
a. Presentasi kelas. Pembelajaran dimulai dengan mengucapkan salam
dan membaca do’a. Peneliti mengisi lembar kehadiran peserta didik,
memeriksa kerapihan pakaian dan posisi tempat duduk disesuaikan.
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Peneliti juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Belajar peserta
didik. Peneliti mengulas kembali mengenai gagasan utama. Dalam
penjelasan materi, peneliti juga memberikan satu soal dan meminta
peserta didik untuk menjawab bersama-sama. Pada saat peneliti
memberikan penjelasan, peserta didik terlihat sangat memperhatikan.
Kemudian, peneliti menyajikan materi dengan menggunakan metode
Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R). Pelaksanaan metode
Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) dimulai dengan
membagikan teks bacaan yang berjudul “Kesehatan Lingkungan di
Kampung Bajo”.pada setiap peserta didik.
Langkah pertama dalam pelaksanaan metode SQ3R, yaitu Survey.
Peserta didik diminta untuk mengamati bacaan dengan membaca
bagian-bagian teks dan isi bacaan sambil menggaris bawahi bagianbagian yang penting. Peneliti memberikan waktu selama 10 menit
untuk melakukan survey.
Pada tahap kedua yaitu Question, peserta didik diminta untuk membuat
pertanyaan dari hasil pengamatan sebanyak 5 pertanyaan, termasuk
pertanyaan menentukkan gagasan utama. Masih ada beberapa peserta
didik yang mengalami kesulitan membuat pertanyaan, sehingga
peneliti menjelaskan terlebih dulu acuan membuat pertanyaan
berdasarkan kata apa, siapa,bagaimana, kapan, dan lain-lain. Selain itu,
pada tahap ini peneliti juga membimbing peserta didik.
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Tahap ketiga Read, peserta didik membaca teks bacaan secara
keseluruhan dengan teliti, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan
yang mereka buat.
Tahap keempat Recite, peserta didik diminta untuk menulis
jawabannya pada buku tulis mereka masing-masing sesuai dengan
pemahaman mereka sendiri. Selanjutnya, peneliti meminta beberapa
peserta didik membacakan jawaban-jawaban yang telah mereka susun
dengan menggunakan kalimat sendiri. Pada tahap ini, peneliti meminta
peserta didik lain untuk menanggapi jawaban yang dibacakan oleh
temannya.
Tahap terakhir Review, yaitu peserta didik diminta untuk memeriksa
dan meninjau ulang pertanyaan dan jawaban yang telah mereka susun.
Setelah peserta didik meninjau ulang, guru memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi pelajaran.
Peneliti melakukan evaluasi siklus 2 dengan cara membagikan soal
yang berbentuk pilihan ganda ke masing-masing peserta didik dengan
waktu yang sudah ditentukan. Untuk mengetahui sejauh mana peserta
didik memahami materi yang diberikan.
b. Penutup. Guru mengevaluasi hasil pembelajaran dengan metode
Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R). Peneliti membimbing
peserta didik untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
Peneliti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
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menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti.
Setelah pembelajaran selesai peneliti memberikan semangat agar
semua peserta didik lebih giat belajar dan menutup dengan
mengucapkan hamdalah dan salam.
Pada siklus ini, peneliti melihat peserta didik sangat antusias
mengikuti proses pembelajaran dan bisa dikatakan semua peserta didik ikut
berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode
Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R).
5.

Tahap Observasi
Pada tahap ini dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan
tindakan yang dilakukan peserta didik/guru, untuk mengetahui sejauh mana
peran peserta didik maka pada pertemuan ke 2 ini dilakukan evaluasi,
sehingga peneliti memiliki acuan yang baik dan maksimal untuk
meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Hasil pada siklus 1
dikemukakan sebagai berikut:

No
1
2
3
4
5
6
7

Tabel.6
Hasil Siklus 2 Kelas V MIN 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2016/2017
Hasil Tes
Nama peserta didik
Keterangan
Siklus 2
Abdillah Magad
90
Meningkat
Arjuna Juli Saputra
90
Meningkat
Arrosa Sausan
80
Meningkat
Amanda Sagita
100
Meningkat
Dinar Artha C.I
90
Meningkat
Fatalosa Zamasi
100
Meningkat
Fitria Dwi Ramadhani
70
Meningkat
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8
Gita Febrianti
70
Meningkat
9
Hoirunnisa
60
Belum Meningkat
10
M. Fadil Prayoga
80
Meningkat
11
Mahesa
90
Meningkat
12
M. Arifin
70
Meningkat
13
M. Iqbal Fadilah
70
Meningkat
14
M.Naufal Setiawan
80
Meningkat
15
May Rani
70
Meningkat
16
Medi Kurnia
80
Meningkat
17
Nirmala Putri
65
Belum Meningkat
18
Naswa Syifa Salsa
70
Meningkat
19
Putri Mezle Adellya
90
Meningkat
20
Putri Resma Dewi
90
Meningkat
21
Rivki Alpariji
90
Meningkat
22
Salsa Deya Anastasya
90
Meningkat
23
Septi Mungkaromah
60
Belum Meningkat
24
Vidya Mirrela Putri
60
Belum Meningkat
Jumlah
1855
rata-rata
77.30
Tuntas
20( 83%)
Belum Tuntas
4( 17%)
Sumber : Dokumen Nilai Hasil Belajar peserta didik Siklus 2 pelajaran Bahasa
Indonesia kelas V MIN 4 Bandar Lampung
Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa nilai ratarata peserta didik berdasarkan evaluasi pada siklus 2, sebesar 77.30. Rata-rata
tersebut sudah mencapai syarat ketuntasan belajar yang telah ditetapkan
sebesar 70. Dari 24 peserta didik yang diberikan tes, sebanyak 20 peserta
didik (83%) telah mencapai ketuntasan nilai mencapai standar nilai minimal
70, sedangkan 4 peserta didik (17%) tidak mencapai ketuntasan sebab masih
di bawah nilai 70. Namun demikian, kondisi tersebut cukup menunjukkan
peningkatan nilai peserta didik jika dibandingkan dengan siklus 1. Jadi, pada
siklus , peserta didik yang tuntas mencapai nilai 70 bertambah 5 peserta didik
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dari jumlah 15 menjadi 20 peserta didik dan yang belum tuntas berkurang dari
9 peserta didik menjadi 4 peserta didik dengan rata-rata 77.30. Dengan
demikian pada siklus 2 lebih meningkat dari hasil data siklus 1.
a. Refleksi Siklus 2 pertemuan 1
Saat pembelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan metode
pembelajaran Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R), diketahui bahwa
peserta didik sudah mulai menunjukkan sikap-sikap yang mandiri seperti,
konsentrasi dengan tugas yang diberikan, suasana belajar menjadi sudah
kondusif. Pada siklus 2 pertemuan ke dua dilakukan tes untuk mengetahui sejauh
mana peserta didik memahami yang telah diajarkan. Tes yang digunakan yaitu
berbentuk pilihan ganda yang berjumlah 20 soal
Membaca pemahaman bahasa Indonesia yang diterapkan dengan metode
Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) yang sudah mulai meningkat
yakni mencapai rata-rata 77.30, khususnya pada siklus 2 dengan rincian 20
peserta didik atau 83% peserta didik mencapai peningkatan belajar bahasa
Indonesia, tetapi terdapat 4 peserta didik atau 17% peserta didik yang belum
meningkat belajar bahasa Indonesia sebab rata-rata yang dihasilkan oleh ke-24
peserta didik. Dengan demikian, peneliti cukup puas dalam mengikuti kegiatan
belajar mengajar para peserta didik semakin aktif karena dalam empat kali
pertemuan ini mereka mendapatkan pengalaman belajar yang bervariasi, hal ini
ditunjukkan dengan peran aktif mereka dalam berbagai hal, seperti dalam
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mengikuti kegiatan belajar mengajar peserta didik terlihat sangat aktif, juga
menampakkan rasa gembira dan senang selama mengikuti pembelajaran.
C. Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dapat kemukakan hasil penelitian
dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian, sebagai berikut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Survey, Question, Read,
Recite, Review (SQ3R) dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman
Bahasa Indonesia peserta didik kelas V di MIN 4 Bandar Lampung. Hal ini terbukti
dengan meningkatnya hasil belajar peserta didik pada siklus 1 yang meningkat pada
siklus II. Pada siklus 1 rata-rata yang dihasilkan rata-rata 75 dengan rincian 15
peserta didik atau 63% peserta didik mencapai ketuntatasan belajar, tetapi terdapat 9
peserta didik atau 37% peserta didik yang belum mengalami peningkatan belajar.
Rata-rata 70 sudah mencukupi dalam peningkatan belajar, namun siswa yang
mencapai rata-rata tersebut masih belum mencapai target 80% dan dilanjutkan ke
siklus 2. Hasil pada siklus 2 cukup memuaskan rata-rata 77.30 dengan rincian 20
peserta didik atau 83% mencapai peningkatan belajar dan 4 peserta didik atau 17%
yang belum mengalami peningkatan belajar. Karena sudah tercapinya target yang di
tentukan sebelumnya yaitu 80% dan hasil yang dicapai 83% maka penelitian berhenti
pada siklus 2.
Berbagai kendala dan kelemahan yang terjadi pada siklus 1 seperti pembelajaran
penerapan metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) yang semula
kurang maksimal, pada siklus II menjadi lebih teratur dan kondusif, peserta didik
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yang semula kurang menunjukkan sikap-sikap yang mandiri, pada siklus II kondisi
peserta didik menjadi lebih konsentrasi dengan tugas yang diberikan, merespon
dengan baik terhadap kegiatan pembelajaran dan peserta didik terlihat lebih peduli
terhadap pembelajaran dan suasana belajar menjadi lebih kondusif serta penerapan
metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) yang semula diterapkan
diterapkan oleh guru masih belum teratur, tidak demikian pada siklus II sehingga
menyebabkan hasil belajar peserta didik menjadi meningkat.
1. Refleksi Siklus
a. Pada siklus I dan II, dari proses kelemahan-kelemahan yang terjadi dari awal
pelaksanaan penelitian pada siklus 1 menunjukkan indikasi perubahan positif
yakni kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran berkurang, seperti
dipaparkan berikut ini.
b. Pada siklus II, saat pembelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan metode
survey, question, read, recite, review(SQ3R), diketahui bahwa sebagian besar
peserta didik telah menunjukkan sikap-sikap yang mandiri seperti, konsentrasi
dengan tugas yang diberikan, peserta didik respon dengan kegiatan
pembelajaran dan sebagian besar peserta didik cukup menunjukkan sikap peduli
sehingga suasana belajar menjadi lebih kondusif.
c. Penerapan metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R)yang
diterapkan oleh guru menunjukkan keteraturan tahapan dan sistematis sehingga
suasana pembelajaran menjadi lebih terarah dan menimbulkan minat dan
motivasi peserta didik dalam pembelajaran smakin meningkat.
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d. Adanya peningkatan dalam penerapan metode Survey, Question, Read, Recite,
Review (SQ3R) dalam pembelajaran bahasa Indonesia, menimbulkan
peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia pada siklus II, yakni nilai hasil tes
dengan rincian 20 peserta didik (83%) telah meningkat denga rata-rata 77.30,
sedangkan yang belum meningkat sebanyak 4 peserta didik atau 17%. Dengan
demikian, terjadi peningkatan hasil belajar dari siklus 1 dengan rata-rata 70
dengan rincian 15 peserta didik atau 63% telah mencapai ketuntasan dan 9
peserta didik atau 37% yang belum mencapai peningkatan. Oleh karena
peningkatan belajar peserta didik telah mencapai rata-rata sebesar 77.30
dengan jumlah 83% yang telah mencapai peningkatan maka tindakan penelitian
hanya berakhir pada siklus II.
Berikut dikemukakan grafik peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia peserta didik
yang diterapkan dengan menggunakan metode Survey, Question, Read, Recite,
Review (SQ3R)
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Grafik 1
Ketuntasan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Peserta didik
Menggunakan Metode Survey, Question, Read, Recite, Review(SQ3R) pada
Siklus 1 dan II
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Berdasarkan pada grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa pada siklus 1
pertemuan 1 menunjukkan

belum

ada

peningkatan

kemampuan

membaca

pemahaman bahasa Indonesia yang diterapkan menggunakan metode Survey,
Question, Read, Recite, Review (SQ3R). Siklus 1 peserta didik yang mencapai
peningkatan sebanyak 63%. Hal tersebut pun masih jauh dari harapan. Hasil dari
siklus 1 telah menunjukan peningkatan namun belum memenuhi target yang akan
dicapai. Keadaan tersebut memberikan peluang untuk melakukan penelitian pada
siklus II. Pada siklus 2, setelah dilakukan tindakan dengan perencanaan yang matang
dan pelaksanaan yang lebih maksimal, peserta didik yang mencapai peningkatan
belajar sebanyak 83% dengan rata-rata 77.30. Hal tersebut memberikan gambaran
bahwa tindakan pada siklus II telah mencapai keberhasilan sebab telah melebihi dari
80% peserta didik yang mencapai peningkatan belajar. Dengan demikian, penelitian
tindakan hanya berakhir pada siklus II sebab nilai bahasa Indonesia peserta didik
yang diterapkan dengan menggunakan metode Survey, Question, Read, Recite,
Review(SQ3R) telah mencapai 83% peserta didik yang mencapai peningkatan
kemampuan membaca pemahaman.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa
penerapan metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) dalam
meningkatkan kemampuan membaca pemahaman Bahasa Indonesia peserta didik
kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Bandar Lampung tahun pelajaran
2016/2017.
Peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia yang diterapkan dengan
menggunakan metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) dibuktikan
dengan peningkatan kemampuan membaca pemahaman dari siklus 1 dengan ratarata 70 dengan rincian 15 peserta didik atau 63% telah mencapai peningkatan dan 9
peserta didik atau 37% yang belum meningkat. Oleh karena peningkatan membaa
pemahaman peserta didik mencapai rata-rata sebesar 77.30. Hasil data pada siklus
2, yakni nilai hasil tes dengan rincian 20 peserta didik (83%) telah mencapai
peningkatan dengan rata-rata 77.30, sedangkan yang belum meningkat sebanyak 4
peserta didik atau 17%. Dengan demikian, terjadi dengan jumlah 83% yang telah
mencapai peningkatan maka tindakan penelitian hanya berakhir pada siklus 2.
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B. Saran-saran
Saran-saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak, baik pihak siswa, guru,
maupun pihak sekolah, di antaranya sebagai berikut.
1. Saran bagi Siswa
Disarankan kepada siswa agar dalam pembelajaran bahasa Indonesia
yang menggunakan metode survey, question, read, recite, review (SQ3R)
dapat lebih serius dan seksama sebab metode inquiri akan sangat membantu
daya berpikir kritis siswa khususnya dalam pengembangan kompetensi
berbahasa Indonesia, baik mendengar, berbicara, membaca, maupun menulis.
2. Saran bagi Guru
Disarankan bagi guru agar dapat menerapkan metode survey, question,
read, recite, review (SQ3R) dalam pemnbelajaran bahasa Indonesia sebab
hasil penelitian menunjukkan bahwa metode survey, question, read, recite,
review (SQ3R) dapat mengingkatkan hasil belajar. Akan tetapi, penerapannya
dalam proses pembelajaran harus dilakukan dengan maksimal dan teratur.
Oleh

karena

itu,

dalam

penerapannya,

guru

harus

benar-benar

mengkondisikan siswa dengan baik dan terrencana sehingga penerapan
metode survey, question, read, recite, review (SQ3R) benar-benar tercapai.
3. Saran bagi Pihak Sekolah
Disarankan kepada pihak sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah
dan para wakilnya, agar dapat memberikan evaluasi secara bertahap kepada
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proses pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan oleh guru. Evaluasi
akan dijadikan pijakan perbaikan dalam pembelajaran berikutnya.

74

DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Mulyono. Pendidikan Bagi Anak Kesulitan Belajar. Jakarta:
Rineka Cipta, 2003.
Andri Dwi Tama. Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas VII SMP
Negeri 1 Kerakap Berdasarkan Taksonomi Barret Tahun Ajaran
2012/2013. Bengkulu : Skripsi Program Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia Universitas Bengkulu, 2012.
Artu, Nurdia. Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa
Kelas IV SDN Pembina Liang Melalui Penerapan Strategi SQ3R.
Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 2 No. 2.
Boliti, Sukamong. Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa
Kelas IV SDN 1 Lumbi-Lumbia Melalui Metode Latihan Terbimbing.
Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 2 No. 2.
Cahyani, Isah. Pembelajaran Bahasa Indonesia. Direktorat Jendral Pendidikan
Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009.
Chaer, Abdul. Psikolingustik. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Dalman. Keterampilan Membaca. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
Finalisa, Anis. Peningkatan Keterampilan membaca pemahaman melalui
metode SQ3R( survey, question, read, recite, review) pada siswa
kelas V MI Unwaanunnajah pondok aren tahun ajaran 2014/2015.
Jakarta: Skripsi Program PGMI Universitas Islam Negeri
Syarifhidayatullah.
Henry Guntur Tarigan. Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa.
Bandung: Angkasa, 2008.
Huda, Miftahul. Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis
Dan Paradigmatis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
Ismawati, Esti dan Faraz Umaya. Belajar Bahasa Di Kelas Awal . Yogyakrta:
Penerbit Ombak, 2012.

75

Jasa Unggah Muliawan. Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action
Research). Yogyakarta: Gava Media, 2010.
Krismanto, Wawan, Abdul Khalik, Sayidiman. Meningkatkan Kemampuan
Membaca Pemahaman Melaluui Metode SQ3R Pada Siswa Kelas IV
SD 46 Pare-Pare. Jurnal Publikasi Pendidikan Volume 3 No V.
Kunandar. Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan
Profesi Guru. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
Kurniawati, Rikke. Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas XII SMA
Di Surabaya Tahun Ajaran 2010/2011. Fakultas Bahasa dan Seni :
Universitas Negeri Surabaya, 2010
Lilis Siti Sulistyaningsih. Metode SQ3R.
Indonesia.

Jurnal

Universitas

Pendidikan

Majid, Abdul.
Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar
Kompetensi Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
Maulana, Dani . Model-Model Pembelajaran Inovatif . Lembaga Penjamin
Mutu Pendidikan Provinsi Lampung, 2013.
Ningsih, Nurmala Dewi. 2015. “Wawancara tentang Kemampuan Membaca
Pemahaman di Kelas V”. MIN 4 B. Lampung.
Paizaluddin, Ermalinda. Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action
Research ) Panduan Teoritis dan Praktis. Bandung: Alfabeta, 2014.
Rahim, Farida . Pengajaran Membaca Disekolah Dasar Edisi Dua. Jakarta:
Bumi Aksara, 2009.
Sanjaya, wina. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Kencana 2009.
Sudijono, Anas. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo
persada. 2008.
Suharmi Arikunto, Suhardjo, Supardi. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2011.
Syah, Muhibbin. Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2009.

76

Tim Pengembang MKDP Kurikulum Dan Pembelajaran, Kurikulum Dan
Pembelajaran . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
Trianto Ibnu Badar Al-Tabay. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif,
Progresif, Dan Kontekstual. Jakarta: Kencana, 2014.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

:

MIN 4 Bandar Lampung

Kelas / Semester

:

V/1

Tema 3

:

Kerukunan Dalam Bermasyarakat

Sub Tema 3

:

Menjaga Kerukunan

Pembelajaran Ke

:

1

Alokasi Waktu

:

4 JP (2 x Pertemuan)

A.

KOMPETENSI INTI (KI)

B.

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya.
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat,
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,
sekolah.
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia.
KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR
Bahasa Indonesia
Kompetensi Dasar (KD)
3.1 Menemukan gagasan utama suatu teks yang dibaca
3.2 Memahami isi suatu bacaan
Indikator :


Menentukkan maksud gagasan utama



Menjelaskan gagasan utama

PPKn
3.3 Memahami perlunya saling memenuhi keperluan hidup
4.4 Menyajikan dinamika saling memenuhi keperluan hidup antar daerah untuk
mrnumbuhkan keutuhan nasional
Indikator :


Menjelaskan akibat-akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di rumah



Membuat ikrar untuk meningkatkan penerapan persatuan dan kesatuan di

Matematika
Kompetensi Dasar (KD)
4.1

Menentukan bilangan yang tidak diketahui dalam persamaan yang melibatkan
penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian bilangan satu atau dua
angka

Indikator :
Menyelesaikan permasalahan matematika yang melibatkan perkalian.



C.

D.

TUJUAN PEMBELAJARAN


Siswa dapat menjelaskan maksud gagasan utama.



Siswa dapat mengetahui isi bacaan



Siswa dapat menentukan gagasan utama.

MATERI PEMBELAJARAN
Materi Pokok :

Membaca teks Mengunjungi Pasar Malam dan
Bersepeda Ke Rumah Nenek Ahmad

Uraian Materi :

a. Maksud gagasan utama
b. Menentukan gagasan utama

E.

METODE PEMBELAJARAN


Metode

: Tanya jawab, ceramah, SQ3R(survey, question, read, recite,
review), penugasan

F.

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan
 Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa

Alokasi
Waktu
20 menit

berdo’a menurut agama dan keyakinan masingmasing.
 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar
kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi
dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan
pembelajaran.
 Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan
 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi
kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi,
mengomunikasikan dan menyimpulkan.
Inti



Guru mengajak siswa untuk bercerita pengalaman
saat pergi ke pasar malam



Guru memberikan penjelasan dan bertanya jawab
mengenai maksud gagasan utama.



Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran
yang akan dilakukan siswa melalui metode SQ3R
(survey, Question, Read, Recite, Review), yaitu



Survey : Guru menugaskan siswa untuk meneliti
teks bacaan yang telah dibagikan dengan cara
membaca teks tersebut dan diberikan waktu
selama 10 menit.



Question : Guru menugaskan siswa untuk

100 menit

Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

membuat beberapa pertanyaan yang berhubungan
dengan teks bacaan dan mencari gagasan utama.


Read : Guru mengarahkan siswa untuk membaca
secara intensif teks bacaan untuk mencari jawaban
atas petanyaan yang dibuat. Siswa mencatat
jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat.



Recite : siswa membacakan hasil latihan dengan
kalimat sendiri.



Review : Guru memberikan kesempatan kepada
siswa lain untuk menanggapi dan siswa mengkaji
ulang kesesuaian antara hal yang dipertanyakan
dan jawaban dari teks bacaan. Guru memberikan
penguatan singkat terkait materi yang telah
dibahas. Guru bersama siswa bertanya jawab
mengenai hal-hal yang belum dipahami tentang
gagasan utama.



Guru memberikan soal pilihan ganda yang
berjumlah 20 butir soal untuk mengevaluasi pada
pertemuan kedua.
20 menit

Penutup
 Bersama-sama siswa membuat kesimpulan /
rangkuman hasil belajar selama sehari
 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk
menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran

Kegiatan

Alokasi

Deskripsi Kegiatan

Waktu

yang telah diikuti.
 Melakukan penilaian hasil belajar
 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan
keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan
pembelajaran.

G.

SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN


Buku Siswa Tema : Hidup Rukun Di Masyarakat Kelas V (Buku Tematik
Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2014)



H.

Gambar pasar malam dan gambar bersepeda

PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN
Rubrik Tugas Daftar Kosa Kata Baru
Kompetensi yang dinilai:


Pengetahuan siswa tentang kosa kata baru yang mereka temukan



Pengetahuan siswa tentang Bahasa Indonesia yang baik dan benar



Ketrampilan siswa dalam membuat kalimat yang baik



Sikap kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas

Aspek

Pengetahuan

Baik Sekali

Baik

Cukup

4

3

2

Perlu
Bimbingan
1

Mampu

Mampu

Mampu

Mampu

menuliskan

menuliskan

menuliskan

menuliskan

definisi semua

definisi hampir

definisi beberapa

definisi beberapa

kata dengan arti

semua kata

kata dengan arti

kata dengan arti

yang benar,

dengan arti yang

yang benar, dapat yang kurang

mudah

benar, dapat

dimengerti

tepat, sulit

dimengerti dan

dimengerti dan

namun kurang

dimengerti dan

detil

detil

detil

kurang detil

Penggunaan

Seluruh definisi

Definisi dan

Definisi dan

Terdapat lebih

Bahasa

dan kalimat

kalimat ditulis

kalimat ditulis

dari 3 kesalahan

Indonesia

ditulis dengan

menggunakan

menggunakan

dalam penulisan

menggunakan

ejaan & tata

ejaan & tata

definisi dan

ejaan & tata

bahasa Indonesia

bahasa Indonesia

kalimat

bahasa Indonesia

yang baik dan

yang baik dan

yang baik dan

benar dengan 1-2

benar dengan 3

benar tanpa ada

kesalahan

kesalahan

kesalahan
Kemandirian

Menunjukkan

Mandiri dalam

Menunjukkan

Belum me-

dan

kemandirian

pengerjaan tugas

kemandirian

nunjukkan

pengumpulan

penuh dalam

dan tepat waktu

namun belum

kemandirian dan

tugas

pengerjaan tugas

dalam

stabil dalam

sangat terlambat

dan me-

mengumpulkan

sebagian besar

mengumpulkan

ngumpulkan

tugas

proses dan

tugas

tugas sebelum

terlambat me-

waktu yang di-

ngumpulkan

tentukan

tugas

Keterampilan

Mampu

Mampu

Mampu

Mampu

menuliskan

menuliskan

menuliskan

menuliskan

semua kata

hampir semua

beberapa kata

beberapa kata

kedalam kalimat

kata kedalam

kedalam kalimat

kedalam kalimat

dengan benar dan kalimat dengan

dengan benar

namun kurang

tepat serta mudah benar dan tepat

namun kurang

benar dan tepat

dimengerti

serta mudah

tepat dan sulit

serta tidak dapat

dimengerti

dimengerti

dimengerti
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LAMPIRAN
Uraian Materi
Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pemikiran dari
pokok pembahasan yang ada pada paragraf tersebut. Gagasan utama adalah gagasan yang
menjadi dasar pengembangan suatu teks bacaan. Gagasan utama merupakan ide pokok.
Fungsinya sebagai pokok, patokan atau dasar acuan suatu paragraf. Selain gagasan utama,
dalam paragraf terdapat gagasan penjelas. Gagasan penjelas merupakan ide-ide tambahan
yang berfungsi sebagai penjelas. Gagasan penjelas bisa berupa contoh-contoh, bukti-bukti,
datadata, fakta-fakta, penjabaran, detail, dan lain sebagainya yang digunakan untuk
memperjelas gagasan utama. Maka, gagasan utama paragraf dapat dikatakan sebagai
gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama, yang diperjelas oleh gagasan penjelas, dan
yang menjadi inti/pokok pembahasan suatu paragraf. Kita dapat menemukan gagasan
utama di awal paragraf, akhir paragraph, atau di awal dan di akhir paragraf.
Contoh :
Rumah temanku sungguh mewah mengagumkan. Dinding-dinding rumah bagian dalam
dihiasi
permata. Lantainya terbuat dari marmer. Pintu-pintu kamar terbuat dari emas. Meja kursi
terbuat
dari bahan alumunium.
1. Gagasan utama paragraf di atas adalah rumah temanku sungguh mewah mengagumkan.
2. Gagasan penjelas paragraf di atas adalah Dinding-dinding rumah bagian dalam dihiasi
permata. Lantainya terbuat dari marmer. Pintu-pintu kamar terbuat dari emas. Meja kursi
terbuat dari bahan alumunium.

Mengunjungi Pasar Malam
Dimas tidak akan pernah melupakan liburannya akhir tahun lalu bersama keluarga.
Waktu itu, ia berlibur ke desa kakeknya.
Pada suatu sore, Dimas, Wita, Pak Bani, Kakek, dan Nenek pergi berjalan-jalan. Mereka
berjalan ke Pasar Malam di alun-alun.
“Ketika masih kecil, Ayah sering diajak ke Pasar Malam oleh Kakek-Nenekmu.
Pasar malam itu menjadi sarana hiburan yang murah dan meriah,”kata Pak Bani sebelum
memasuki arena Pasar Malam.
Mereka telah sampai di depan pintu gerbang arena Pasar Malam. Dimas berdiri
paling depan. Ia menunjuk papan yang dipajang diatas pintu masuk. Papan itu papan
pengumuman.
“Bagaimana cara masuk arenanya, yah?” Tanya Dimas.
“Berapa harga karcis masuknya, yah? Tanya Wita pula.
“Coba kamu baca dulu pengumuman itu. Kamu nanti pasti tahu!” jawab Ayah.
Dimas membaca pengumuman yang ditujukan kepada pengunjung Pasar Malam. Setelah
membeli karcis, mereka pun masuk. Di dalam, orang sudah penuh sesak.
Tampaknya, seluruh warga desa ada di sana.
“Mengapa ada tata tertib, yah?” Tanya Dimas.
“Ya, agar pengunjung teratur, tertib, dan tidak berdesak-desakan.
Pengunjung akan merasa aman dan nyaman menikmati pasar malam, “jelas Ayah
lebih lanjut.
“Bagaimana jika ada yang melanggar?”
“Pelanggannya akan berurusan dengan petugas keamanan atau pihak berwajib,
“jawab Ayah.
“Kapan Pasar Malam ini mulai dibuka, Bu? Tanya Wita.
“Mulai dibuka hari Minggu, 27 Juni. Berakhirnya hari Minggu, 11 Juli,”Jawab Ibu.
Di pasar malam, ada berbagai permainan anak-anak, seperti komidi putar, kereta gantung,
kereta putar, dan sebagainya.

Ada juga hiburan pentas musik yang diselingi lawak. Dimasa dan Wita naik komidi
putar, keduanya senang sekali. Bahkan, dimas sampai berkhayal. Ia membayangkan dirinya
sebagai seorang satria penunggang kuda yang gagah berani. Hampir tiga jam mereka
mengelilingi Pasar Malam. Dimas dan Wita sangat senang. Mereka pulang naik angkutan
umum bersama-sama warga desa.

Bersepeda Ke Rumah Nenek Ahmad
Pada hari minggu Togar, Ahmad, Melani, Ana dan Wayan pergi ke rumah nenek
Ahmad di desa. Rumah nenek Ahmad tidak terlalu jauh dari tempat mereka tinggal, kirakira 10 km. Mereka berlima pergi naik sepeda. Mereka berangkat pukul 05.00 pagi. Tidak
berapa lama mereka sampai di rumah nenek Ahmad.mereka senang bermain di rumah
nenek karena di samping udaranya sejuk, rumah nenek juga mempunyai halaman yang luas
dengan kolam ikan dan juga kebun buah-buahan.
Rumah nenek Ahmad menghadap ke selatan. Rumah tersebut berbentuk joglo.
Nenek dan kakek Ahmad senang berkebun. Di depan rumah terdapat halaman yang cukup
luas. Di sebelah timur rumah terdapat kolam ikan gurame. Di kebun barat ditanami pohon
pisang. Sedangkan di sebelah utara ditanami pohon rambutan dan kelengkeng.

NAMA :
KELAS :
I. Berilah Tanda Silang (x) pada salah satu huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang
paling
tepat!
Teks bacaan ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 4,
Hutan Hujan
Hutan hujan merupakan hutan yang lebat. Ciri utamanya adalah pepohonan yang tumbuh
pada hutan tersebut sangat rapat. Akibatnya dedaunan pada bagian atas pohon saling
bersentuhan. Hal ini menyebabkan dasar hutan seperti terlindung oleh tudung pepohonan
yang disebut konopi hutan. Suasana hutan menjadi gelap karena cahaya matahari terhalang
oleh kanopi hutan. Curah hujan yang diterima hutan jenis ini memang banyak sehingga
disebut hutan hujan. Hutan ini juga merupakan tempat tinggal penduduk asli. Mereka
mendapat makanan, pakaian, obat-obatan, dan rumah dari hutan tersebut. Selain itu,
kawasan hutan ini tempat yang paling kaya dengan flora dan fauna. Para ilmuwan
memperkirakan ada sekitar 5-10 juta spesies. Jumlah yang paling banyak adalah serangga.
Mereka ada yang hidup di bagian dasar hutan, ada juga yang bersarang di pepohonan.
1. Apa ciri hutan hujan tersebut?
a. Pepohonan yang tumbuh di hutan hujan sangat rapat.
b. Hutan hujan tidak lebat sehingga kurang rimbun.
c. Suasana hutan hujan sangat terang oleh cahaya matahari.
d. Dedaunan pada hutan hujan tidak bersentuhan.
2. Bagaimana suasana pada hutan hujan?
a. Cukup terang
b. Sangat sepi
c. Menjadi gelap
d. Cukup cahaya
3. Di manakah serangga itu hidup?
a. Di bagian dasar hutan dan di pepohonan.

b. Di dedaunan dan pepohonan.
c. Di bagian dasar hutan dan di dedaunan.
d. Di pepohonan dan di dasar pepohonan.
4. Mengapa tempat itu disebut hutan hujan?
a. Karena cahaya matahari terhadang oleh kanopi hutan yang terlindung.
b. Karena kawasan hutan hujan merupakan tempat yang kaya flora dan fauna.
c. Karena hujan sehingga pepohonan yang tumbuh menjadi rapat.
d. Karena curah hujan yang diterima pada jenis hutan ini banyak.
“Pak, biarlah saya yang pergi ke puncak gunung itu “. Kata si Bungsu, “Saya akan
mengambil bata api ajaib itu untuk kesembuhan Ibu.”
“Apakah kamu tidak takut dimangsa ular gaib itu?” Tanya si Sulung kepada adiknya.
“Tidak, Aku percaya bisa mendapatkan bara api ajaib itu, “Kata Si Bungsu mantap.
(Dikutip dari “Kisah Si Bungsu dan Ular n’Daung dalam kumpulan cerita rakyat, dengan
pengubahan).
5. Kutipan diatas menceritakan tentang …..
a. Si Bungsu
b. Si Bungsu dan Si Sulung
c. Si Bungsu yang pemberani
d. Si Bungsu dan Ular n’Daung
6. Gagasan pokok sebuah bacaan terdapat pada setiap ……
a. Kalimat
b. Paragraf
c. halaman
d. lembar

Memasuki musim hujan, demam berdarah bengue (DBD) kembali menjadi momok
menakutkan bagi masyarakat. Lebih-lebih bila kondisi cuaca berubah-ubah, sehari hujan,
besoknya panas menyengat, dan kemudian hari berikutnya hujan lagi. Kondisi tersebut
sangat potensial untuk berkembangnya nyamuk Aedes Aegypti, sang vektor penyebar DBD.
7. Gagasan utama pada paragraf di atas adalah ….
a. Memasuki musim hujan
b. Aedes Aegypti vector penyebar DBD
c. Cuaca berubah-ubah
d. Demam berdarah dengue adalah penyakit yang menakutkan masyarakat.
Kegemaran itu bermacam-macam, bahkan sering ada yang aneh. Ada orang yang hobinya
mendaki gunung, mencari kerang di laut, menonton film, bermain catur, dan lainlain. Toni
mempunyai kegemaran mendaki gunung. Setiap akhir bulan, dia dan temantemannya selalu
mendaki gunung merapi. Minggu kemarin, dia telah mendaki Gunung merapi, dia
merencanakan pergi ke Gunung Slamet bersama teman-temannya.
8. Gagasan utama paragraf di atas adalah ….
a. Kegemaran itu bermacam-macam
b. Toni mempunyai kegemaran mendaki gunung
c. Toni mendaki gunung merapi
d. Toni merencanakan pergi ke Gunung Slamet.
SD Mekar Sari memiliki ekstrakurikuler dokter kecil. Anak-anak senang dengan kegiatan
ini. Bagi mereka kegiatan ini berguna untuk menolong orang lain. Kegiatan ini dimulai
pukul 15.00 setiap hari Kamis.
9. Kalimat utama paragraf di atas adalah ....
a. SD Mekar Sari memiliki ekstrakurikuler dokter kecil.
b. Anak-anak senang dengan kegiatan ini.
c. Bagi mereka kegiatan ini berguna untuk menolong orang lain.
d. Kegiatan ini dimulai pukul 15.00 setiap hari Kamis.

Upaya pencegahan wabah DBD harus terus dilakukan secara berkesinambungan, baik oleh
masyarakat sendiri maupun pemerintah. Masa-masa rawan yaitu pascamusim hujan perlu
diwaspadai. Caranya dengan meningkatkan kebersihan lingkungan. Genangan air yang
menjadi habitat pembiakan nyamuk harus dimusnahkan. Tempat-tempat air ditutup rapatrapat. Gunakan kelambu saat tidur atau obat oles untuk mengusir serangan nyamuk. Ingat
juga 3 M, yakni menguras, menutup, dan mengubur.
10. Pokok pikiran bacaan di atas adalah…
a. Pencegahan demam berdarah dengue (DBD)
b. Pencegahan DBD harus dilakukan oleh rakyat sendirian
c. Masa-masa rawan penyebaran DBD
d. Peningkatan kebersihan lingkungan.
“…. Kita tidak boleh menghina barang milik orang lain, sekalipun barang tersebut di
mata kita kuno dan jelek. Sebab, yang perlu diingat, orang memiliki sesuatu pasti ada
alasannya……”
11. Amanat dalam kutipan cerpen di atas adalah . . .
a. Kita harus menghargai barang milik orang lain
b. Barang orang lain yang kuno dan jelek bukan masalah bagi kita
c. Banyak hal yang perlu kita ingat
d. Setiap orang memliki alasan yang berbeda.
e.
Manfaat sungai dalam pertanian, yang tidak kalah penting, yakni sebagai sumber irigasi
atau pengairan. Kawasan-kawasan pertanian yang subur mendapatkan pengairan dari
sungai. Belakangan ini, manusia membendung sungai sebagai sumber irigasi dan
pembangkit tenaga listrik. Pembuatan bendungan-bendungan itu sangat bermanfaat.
12. Apa kegunaan sungai bagi kehidupan pertanian?
a. Sumber-sumber pengairan
b. Digunakan dalam kegiatan perikanan
c. Tempat hidup flora dan fauna air

d. Sebagai pembangkit tenaga listrik
13. Bagaimana usaha manusia mendapatkan sumber irigasi?
a. Membangun bendungan
b. Mengalirkan air ke sungai
c. Membuat sungai
d. Membendung sungai
Mbah sarminah (70) secara cekatan mengambil tanah liat dengan kedua tangannya. Tanah
liat tersebut kemudian di letakkan di tatakan bundar yang terletak di ujung telapak kakinya.
Sesaat kemudian, kedua telapak kaki yang menyangga tatakan tersebut bergerak dengan
cepat. Tatakan bundar itupun turut berputar searah jarum jam. Begitulah Mbah Sarminah
bekerja setiap hari membuat gerabah.
14. Bacaan di atas berisi tentang . . .
a. Kegiatan Mbah Sarminah dalam membuat gerabah.
b. Gerabah dan tanah liat.
c. Cara membuat gerabah.
d. Kelincahan Mbah Sarminah.
Tidak kurang dari 70% warga desa itu hidup sebagai petani. Mereka menanami sawahnya
dengan tanaman padi, terutama pada musim penghujan. Pada musin kemarau, hanya
sebagian kecil yang menanam padi. Sebagian besar dari mereka menanam palawija. Hal ini
disebabkan sawah di desa itu termasuk sawah di desa itu termasuk sawah tadah hujan.
15. Kalimat utama paragraf di atas adalah. . .
a. Tidak kurang dari 70% warga desa itu hidup sebagai petani.
b. mereka menanami sawahnya dengan tanaman padi.
c. pada musim kemarau, hanya sebagian yang menanam padi.
d. sebagian besar dari mereka menanam palawija.

Ibu memang suka makan yang pedas-pedas. Makan sayur, bakso, mie ayam, nasi goreng
semuanya harus pedas. Jika tidak pedas, katanya makanan itu terasa hambar. Akibat makan
yang pedas-pedas itu, ibu sering sakit perut.
16. Persoalan yang terdapat pada cerita di atas adalah ..
a. Ibu suka makanan yang pedas-pedas
b. Akibat gemar makan-makanan yang pedas-pedas
c. Nikmatnya makan makanan yang pedas.
d. Ibu sering sakit perut.
17. Lingkungan sehat menjadikan orang betah tinggal di tempat itu. Lingkungan sehat
berarti ….
a. Rumah sakit
b. Rauang operasi
c. Tempat untuk mengobati penyakit
d. Tempat yang bebas dari kuman penyakit
Sarapan memberi modal energi pada tubuh untuk beraktivitas sepanjang hari. Selain
memberi energi pada tubuh, sarapan juga memiliki manfaat lain yang tak kalah penting
yaitu memberi kekuatan metabolisme setelah sepanjang malam, menambah esensial nutrisi
dan energi serta memberi otak Anda bahan bakar untuk meningkatkan konsentrasi. Oleh
karena itu, sarapan adalah salah satu rahasia untuk menjaga kesehatan.
18. Kalimat utama pada paragraf atas adalah …….
a. Sarapan adalah salah satu rahasia untuk menjaga kesehatan.
b. Sarapan memberi modal energi pada tubuh untuk beraktivitas.
c. Sarapan memberi kekuatan metabolisme setelah sepanjang malam.
d. Sarapan adalah penambah esensial nutrisi dan energi.
Dipasar-pasar tradisional di Makassar, masih mudah ditemukan belanga, tempayan, kuali,
dan padupa atau pedupaan dari tanah liat. Kerajinan gerabah itu berasal dari kabupaten
Takalar, kurang lebih 60 kilometer selatan Makassar. Membuat kerajinan gerabah itu
merupakan warisan secara turun-temurun.

19. Jenis apakah belanga, tempayan, kuali, dan padupaan itu?
a. Gerabah

c. Porselen

b. Keramik

d. Gelas

20. Dimana benda-benda itu mudah ditemukan?
a. Bone

c. Mamuju

b. Takalar

d. Kendal

KUNCI JAWABAN
1. A
11. A
2. C 12. A
3. A
13. A
4. D 14. A
5. D 15. A
6. B 16. B
7. D 17. D
8. A 18. B
9. A 19. A
10.A 20. B

PENILAIAN PENGETAHUAN
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nama peserta didik
Abdillah Magad
Arjuna Juli Saputra
Arrosa Sausan
Amanda Sagita
Dinar Artha C.I
Fatalosa Zamasi
Fitria Dwi Ramadhani
Gita Febrianti
Hoirunnisa
M. Fadil Prayoga
Mahesa
M. Arifin
M. Iqbal Fadilah
M.Naufal Setiawan
May Rani
Medi Kurnia
Nirmala Putri
Naswa Syifa Salsa
Putri Mezle Adellya
Putri Resma Dewi
Rivki Alpariji
Salsa Deya Anastasya
Septi Mungkaromah
Vidya Mirrela Putri

Keterangan :
Jumlah Soal

: 20

Nilai Skor Maksimal

:100

Setiap 1 Soal Bernilai

:5

Hasil Tes siklus 1

Keterangan

70
70
80
85
80
85
60
75
65
75
50
60
60
70
60
75
50
75
80
80
80
80
50
55

Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Belum Meningkat
Meningkat
Belum Meningkat
Meningkat
Belum Meningkat
Belum Meningkat
Belum Meningkat
Meningkat
Belum Meningkat
Meningkat
Belum Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Belum Meningkat
Belum Meningkat

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 3
Sub Tema 3
Pembelajaran Ke
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:
:

MIN 4 Bandar Lampung
V/1
Hidup Rukun Di Masyarakat
Menjaga Kerukunan
3
2 JP (1 x Pertemuan)

A.

KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya.
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat,
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,
sekolah.
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia.

B.

KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR
Bahasa Indonesia
Kompetensi Dasar (KD)
3.3 Menemukan gagasan utama suatu teks yang dibaca
menit.
Indikator :


Menentukan tema isi bacaan.

PKn
3.3 Memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan di rumah, sekolah, dan masyarakat.
4.4 Menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di rumah, sekolah, dan
masyarakat.
Indikator :


Menjelaskan akibat-akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di rumah



Membuat ikrar untuk meningkatkan penerapan persatuan dan kesatuan di
rumah

Matematika
Kompetensi Dasar (KD)
3.3

Menentukan bilangan yang tidak diketahui dalam persamaan yang melibatkan
penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian bilangan satu atau dua
angka

Indikator :
Menyelesaikan permasalahan matematika yang melibatkan perkalian.



C.

TUJUAN PEMBELAJARAN


D.

Siswa mampu menentukan tema isi bacaan.

MATERI PEMBELAJARAN
Materi Pokok

: Membaca Kesehatan Lingkungan Di Kampung Bajo
dan Teks Denah Toko Bu Sastro

Uraian Materi
E.

: Menentukan tema

METODE PEMBELAJARAN


Metode

: Tanya jawab, ceramah, SQ3R(survey, question, read, recite,
review), penugasan.

F.

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan

Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan


Guru mengucapkan salam dengan ramah
kepada siswa ketika memasuki ruang kelas.



Siswa menjawab salam.



Guru mengajak siswa berdo’a sebelum
memulai pembelajaran.



Guru menanyakan kabar siswa.



Siswa menjawab.



Guru bertanya dan menulis di papan tulis

Alokasi Waktu
10 menit

kepada siswa mengenai tanggal, bulan dan
tahun sekarang untuk memfokuskan siswa.
Inti



Guru menjelaskan dan bertanya jawab
mengenai tema.



Guru menjelaskan langkah-langkah
pembelajaran yang akan dilakukan oleh
siswa melalui metode SQ3R (survey,
Question, Read, Recite, Review), yaitu :
Survey : Guru menugaskan siswa untuk
meneliti teks bacaan yang telah di bagikan
dengan cara membaca teks tersebut dan
diberikan waktu selama 10 menit.



Question : Guru menugaskan siswa untuk
membuat beberapa pertanyaan yang
berhubungan dengan teks bacaan dan
mencari gagasan utama.



Read : Guru mengarahkan siswa untuk
membaca secara intensif teks bacaan untuk
mencari jawaban atas petanyaan yang
dibuat. Siswa mencatat jawaban atas
pertanyaan yang telah dibuat.



Recite : siswa membacakan hasil latihan
dengan kalimat sendiri.



Review : Guru memberikan kesempatan
kepada siswa lain untuk menanggapi dan
siswa mengkaji ulang kesesuaian antara hal
yang dipertanyakan dan jawaban dari teks
bacaan. Guru memberikan penguatan
singkat terkait materi yang telah dibahas.

100 menit

Guru bersama siswa bertanya jawab
mengenai hal-hal yang belum dipahami
tentang gagasan utama.


Guru memberikan soal pilihan ganda yang
berjumlah 20 butir soal untuk mengevaluasi
pada pertemuan kedua.



Penutup

Guru bersama siswa memberikan

10 menit

kesimpulan mengenai semua materi yang
telah dipelajari.


Guru dan siswa membahas jawaban
bersama-sama.



Guru menyampaikan rencana pembelajaran
pada pertemuan berikutnya.



Mengakhiri pembelajaran dengan membaca
hamdalah, do’a dan salam.

G.



Memberikan kesimpulan.



Menjawab soal.



Membahas jawaban.



Mendengarkan.



Berdo’a.

SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN


Buku Siswa Tema : Hidup Rukun Di Masyarakat Kelas V (Buku Tematik
Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2014).

H.

PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN
Rubrik Tugas Daftar Kosa Kata Baru
Kompetensi yang dinilai:


Pengetahuan siswa tentang kosa kata baru yang mereka temukan



Pengetahuan siswa tentang Bahasa Indonesia yang baik dan benar



Ketrampilan siswa dalam membuat kalimat yang baik



Sikap kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas

Aspek

Pengetahuan

Baik Sekali

Baik

Cukup

4

3

2

Perlu
Bimbingan
1

Mampu

Mampu

Mampu

Mampu

menuliskan

menuliskan

menuliskan

menuliskan

definisi semua

definisi hampir

definisi beberapa

definisi beberapa

kata dengan arti

semua kata

kata dengan arti

kata dengan arti

yang benar,

dengan arti yang

yang benar, dapat yang kurang

mudah

benar, dapat

dimengerti

tepat, sulit

dimengerti dan

dimengerti dan

namun kurang

dimengerti dan

detil

detil

detil

kurang detil

Penggunaan

Seluruh definisi

Definisi dan

Definisi dan

Terdapat lebih

Bahasa

dan kalimat

kalimat ditulis

kalimat ditulis

dari 3 kesalahan

Indonesia

ditulis dengan

menggunakan

menggunakan

dalam penulisan

menggunakan

ejaan & tata

ejaan & tata

definisi dan

ejaan & tata

bahasa Indonesia

bahasa Indonesia

kalimat

bahasa Indonesia

yang baik dan

yang baik dan

yang baik dan

benar dengan 1-2

benar dengan 3

benar tanpa ada

kesalahan

kesalahan

Mandiri dalam

Menunjukkan

kesalahan
Kemandirian

Menunjukkan

Belum me-

dan

kemandirian

pengerjaan tugas

kemandirian

nunjukkan

pengumpulan

penuh dalam

dan tepat waktu

namun belum

kemandirian dan

tugas

pengerjaan tugas

dalam

stabil dalam

sangat terlambat

dan me-

mengumpulkan

sebagian besar

mengumpulkan

ngumpulkan

tugas

proses dan

tugas

Keterampilan

tugas sebelum

terlambat me-

waktu yang di-

ngumpulkan

tentukan

tugas

Mampu

Mampu

Mampu

Mampu

menuliskan

menuliskan

menuliskan

menuliskan

semua kata

hampir semua

beberapa kata

beberapa kata

kedalam kalimat

kata kedalam

kedalam kalimat

kedalam kalimat

dengan benar dan kalimat dengan

dengan benar

namun kurang

tepat serta mudah benar dan tepat

namun kurang

benar dan tepat

dimengerti

serta mudah

tepat dan sulit

serta tidak dapat

dimengerti

dimengerti

dimengerti

Bandar Lampung, 7 November 2016
Wali kelas

Mahasiswa

Nurmala Dewi Ningsih, S.Pd
NIP. 1982202062005012001

Sri Ratna Karunia Sari
NPM. 1211100025
Mengetahui,
Kepala MIN 4 Bandar Lampung

Desi Deria Herawati, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197212251994032003

Bersepeda Ke Rumah Nenek Ahmad
Pada hari minggu Togar, Ahmad, Melani, Ana dan Wayan pergi ke rumah nenek
Ahmad di desa. Rumah nenek Ahmad tidak terlalu jauh dari tempat mereka tinggal, kirakira 10 km. Mereka berlima pergi naik sepeda. Mereka berangkat pukul 05.00 pagi. Tidak
berapa lama mereka sampai di rumah nenek Ahmad.mereka senang bermain di rumah
nenek karena di samping udaranya sejuk, rumah nenek juga mempunyai halaman yang luas
dengan kolam ikan dan juga kebun buah-buahan.
Rumah nenek Ahmad menghadap ke selatan. Rumah tersebut berbentuk joglo.
Nenek dan kakek Ahmad senang berkebun. Di depan rumah terdapat halaman yang cukup
luas. Di sebelah timur rumah terdapat kolam ikan gurame. Di kebun barat ditanami pohon
pisang. Sedangkan di sebelah utara ditanami pohon rambutan dan kelengkeng.

Kesehatan Lingkungan di Kampung Bajo
Salah satu masalah pemerintah kita adalah rendahnya tingkat kesehatan masyarakat.
Contohnya, di Kampung Bajo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Buton, Sulawesi
Tenggara. Air tidak tersedia dengan layak. Kondisi rumah masih jauh dari standar
kesehatan lingkungan atau masyarakat Kampung Bajo.
Kampung Bajo merupakan salah satu objek kunjungan wisatawan. Jalan-jalan kayu
yang kini terbentang membelah tengah desa adalah salah satu hasil dari banyaknya
kunjungan turis. Ini berarti, kampung tersebut memiliki daya tarik tersendiri.
Namun, kita akan merasa sedih jika kita masuk ke sisi-sisi terdalam di kampung ini.
Terutama jika kita keluar dari garis jalan kayu, menyusup ke celah-celah antar gubuk di
sana. Atau kita ikut mengendarai sampan, mengelilingi sisi luar kampung. Kita akan
melihat pemandangan yang tentu saja mengharukan. Bagaimana tidak, kita mesti
menyaksikan jamban-jamban pembuangan yang hasil buangannya jatuh begitu saja ke laut.
Hal itu baru satu permasalahan. Masalah air bersih juga menjadi satu hal penting di
sini. Untuk mencukupi persediaan air, orang Bajo harus membawa air dengan jerikenjeriken. Mereka juga harus menghemat air karena di sana memang sangat sulit
mendapatkan air bersih. Untuk mandi saja, mereka menggunakan air laut.
Satu hal yang cukup memiriskan adalah kebiasaan orang Bajo membuang sampah
di laut. Mereka berpikir bahwa laut itu sedemikian luasnya. Jadi, kalau membuang sedikit
sampah di sana, tidak akan berpengaruh sama sekali.
Dapat dibayangkan jika penduduk Bajo yang sekarang sekitar 1.500 orang itu setiap
hari membuang satu kilogram sampah. Berarti hampir setiap hari, laut di sana menampung
1,5 ton sampah organik dan anorganik.
Kebiasaan ini sudah berjalan turun-temurun di kalangan para nelayan. Menurut
mereka, laut tidak akan tercemar jika mereka membuang sampah di sana. Tidak ada yang
dapat disalahkan memang. Orang-orang Bajo hanyalah para pelaku yang tidak mengerti.
Pemerintah yang seharusnya lebih banyak campur tangan mengenai masalah ini. Hal itu
karena pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap warganya.

NAMA :
KELAS :
posttest
I. Berilah Tanda Silang (x) pada salah satu huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang
paling
tepat!
Teks bacaan ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 ,
Taman Instan di Rumah Mungil
Kini dengan mudah, cepat, dan relatif murah kita dapat menghadirkan taman instan yang
mungil, indah, dan cantik yang siap menyegarkan suasana alami rumah. Pada prinsipnya,
tanaman instan merupakan kerativitas perpaduan berbagai tanaman pot dengan berbagai
jenis. Pot-pot tanaman dapat dibuat dari plastik, tanah liat, kaleng, atau ember daur ulang
kreasi sendiri.
Tema tanaman sangat variatif, yang paling baik adalah diselaraskan dengan gaya arsitektur
bangunan rumah. Ada beberapa pilihan yang dapat dikembangkan, yakni tema taman tropis
(tanaman warna-warni), taman aromatik (tanaman berbau harum dan wangi), taman apotek
hidup (tanaman berkhasiat obat) atau taman rempah (tanaman kebutuhan memasak).
1. Apa yang dimaksud taman instan?
a. Taman instan yang luas, indah, dan cantik dan siap menyegarkan suasana alami
rumah.
b. Taman yang dihasilkan oleh kreativitas perpaduan berbagai tanaman pot dengan
berbagai jenis.
c. Taman yang dipenuhi bunga-bunga sejenis dan dihiasi dengan permainan lampu
yang indah.
d. Taman yang menggunakan pot-pot dari semen atau tanah liat yang berbentuk
besar dan unik.
2. Apa yang dimaksud dengan taman apotek hidup?
a. Tanaman warna-warni.
b. Tanaman yang hidup dan bergerak.
c. Tanaman tanaman berbau harum dan wangi.

d. Tanaman berkhasiat obat.
3. Bagaimanakah tema tanaman yang baik?
a. Diselaraskan dengan gaya arsitektur bangunan rumah.
b. Divariasikan dengan berbagai jenis tanaman yang dimiliki.
c. Dipadukan sesuai dengan bentuk pot dan jenis tanaman.
d. Dibuat dalam bentuk kontemporer dan minimalis.
4. Yang paling baik adalah diselaraskan dengan gaya arsitektur bangunan rumah.
Maksud dari kata “diselaraskan” adalah ….
a. Disamakan

c. Diupayakan

b. Dipadukan

d. Dipelihara

5. Apa yang dimaksud dengan taman aromatik?
a. Tanaman warna-warni.
b. Tanaman yang hidup dan bergerak.
c. Tanaman tanaman berbau harum dan wangi.
d. Tanaman berkhasiat obat.
6. Kesimpulan yang tepat untuk paragraf kedua adalah ……
a. Tema taman apotek hidup adalah tanaman berkhasiat sebagai obat.
b. Taman instan yang cantik memerlukan kreativitas dalam penataan.
c. Tema taman diselaraskan dengan gaya arsitektur bangunan rumah.
d. Tema tanaman yang disajikan taman instan sangat variatif.
7. Perhatikan cerita dibawah ini!
Amri adalah anak terakhir dari keluarga sabani. Amri sekarang duduk dikelas V
SDN Rahayu. Setiap waktu belajar tiba, banyak alasan yang dilontarkannya. Alasan
sakit perut, kepala agak sakit, dan mengantuk adalah alasan yang selalu terucap ketika
disuruh belajar. Setiap nasihat yang diberikan orang tua tidak pernah didengarkan dan
dilaksanakan. Dengan sikapnya yang seperti itu, ia dijuluki si kepala batu.
Tema dari cerita di atas adalah …..
a. Anak yang mudah diatur.

c. Anak yang malas belajar

b. Amri si kepala batu.

d. Amri seorang pemalas.

8. Dengan sikapnya yang seperti itu, ia dijuluki si kepala batu.

Maksud kalimat dalam cerita tersebut adalah …..
a. Kepala yang dimiliki Amri sekeras batu.
b. Semua nasihat yang diberikan selalu diabaikan.
c. Amri selalu banyak alasan jika disuruh belajar.
d. Amri anak yang tidak pintar dan sering sakit.

9. Perhatikan cerita di bawah ini!
Ketika hujan gerimis, pengemis itu berteduh di samping toko. Saat itu ada seorang
saudagar pemilik toko tersebut. Pengemis itu mendatangi saudagar sambil
menengadahkan tangannya. “tuan, berilah aku sedekah. Sejak pagi aku belum
makan”, kata pengemis. Saudagar pun segera memberi uang kepada pengemis satu
lembar puluh ribuan.
Tema dari cerita di atas adalah …..
a. Pengemis malang.

c. Saudagar yang pemurah.

b. Kebiasaan seorang pengemis.

d. keikhlasan seorang saudagar.

10. Pengemis itu mendatangi saudagar sambil menengadahkan tangannya.
Maksud kalimat dalam cerita tersebut adalah …..
a. Saudagar itu berjalan memberikan uang kepada pengemis.
b. Tangan pengemis itu diangkat untuk meminta maaf.
c. Pengemis itu datang meminta uang kepada saudagar.
d. Saudagar itu menghampiri pengemis dengan penuh iba.
Teks bacaan ini untuk menjawab soal nomor 11 sampai dengan nomor 12 ,
Kualitas tidur merupakan sumber kesegaran, tenaga, dan vitalitas yang dibutuhkan untuk
mengoptimalkan produktivitas keesokan harinya. Kualitas tidur adalah kebutuhan mutlak
yang sama pentingnya dengan makanan bergizi dan olahraga. Jika setiap hari kita
mengalami insomnia (penyakit sulit tidur), maka keesokan harinya kita akan lemas.
11. Apa yang dimaksud dengan insomnia?
a. Penyakit mudah tidur

c. Penyakit sulit tidur

b. Penyakit kurang darah

d. Penyakit kurang gizi

12. Kesimpulan untuk paragraf tersebut adalah ….
a. Kualitas tidur yang baik sangat penting.
b. Kualitas tidur yang baik adalah kebutuhan mutlak.
c. Kualitas tidur yang baik tidak harus dalam jangka waktu lama.
d. Kualitas tidur yang baik sangat penting agar tubuh dapat langsing.
13. Perhatikan paragraf dibawah ini!
Selain itu, kawasan hutan ini tempat yang paling kaya dengan flora dan fauna. Para
ilmuwan memperkirakan ada sekitar 5-10 juta spesies. Jumlah yang paling banyak
adalah serangga. Mereka ada yang hidup dibagian dasar hutan, ada juga yang
bersarang di pepohonan.
Kesimpulan yang sesuai pada paragraf diatas adalah ….
a. Kawasan hutan hujan banyak yang dihuni oleh flora dan fauna.
b. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 5-10 juta spesies.
c. Jenis fauna yang paling banyak pada hutan hujan adalah serangga.
d. Serangga yang hidup pada hutan hujan memiliki dua tempat tinggal.
14. Yang dimaksud dengan tema adalah …..
a. Rangkaian cerita dalam cerpen atau novel.
b. Ide atau gagasan pokok yang menjadi dasar sebuah cerita.
c. Tempat terjadinya cerita dalam cerpen atau novel.
d. Gaya pengarang dalam mencaritakan ceritanya.
Paragraf dibawah ini adalah untuk menjawab soal nomor 15 sampai dengan nomor
17,
LKBN Antara adalah Lembaga Kantor Berita nasional Antara. Peran LKBN antara
pada masa perjuangan sangat besar. Antara menyiarkan berita-berita objektif tentang
perjuangan bangsa Indonesia. Oleh para pendirinya, Antara didirikan untuk menandingi
kantor berita Aneta milik belanda. Aneta menyiarkan berita-berita yang memojokkan
perjuangan bangsa Indonesia.

15. Aneta menyiarkan berita-berita yang memojokkan perjuangan bangsa Indonesia.
Maksud dari kalimat diatas adalah….
a. Aneta menyiarkan berita positif.
b. Aneta menyiarkan berita negatif.
c. Aneta menyiarkan berita yang membangkitkan semangat perjuangan.
d. Aneta menyiarkan berita kejahatan.
16. Apa tujuan didirikannya kantor berita Antara?
a. Menandingi kantor berita Aneta milik Belanda.
b. Membuka kantor cabang Antara di Indonesia.
c. Merupakan tempat berkumpulnya para pejuang Indonesia.
d. Menyiarkan berita-berita tentang pejuang Belanda.
17. Kesimpulan yang tepat dari bacaan tersebut adalah ….
a. Antara adalah nama kantor berita terbesar di Indonesia yang memiliki banyak
kantor cabang.
b. Kantor Antara didirikan oleh Belanda untuk menandingi kantor berita Aneta.
c. Kantor berita Antara, pada masa perjuangan menyiarkan berita-berita objektif
tentang perjuangan bangsa Indonesia.
d. LKBN Antara adalah kantor berita nasional Indonesia yang pada awalnya
didirikan untuk menandingi knator Aneta milik Belanda.
18. Perhatikan cerita di bawah ini!
Hari ini aku mengikuti perkemahan yang diadakan sekolah. Aku mengikuti acara ini
selama dua hari. Selama itu pula, aku dan teman-teman harus hidup mandiri. Kami
memasak, membersihkan tenda, dan membuat kopi ketika dingin. Walaupun
sebanarnya dirumah aku belum pernah sekalipun melakukan semua pekerjaan itu.
Setelah pulang mengikuti kegiatan perkemahan, aku bercerita kepada ibu. Ibu senang
sekali karena aku bisa belajar hidup mandiri.
Tema dari cerita di atas adalah ….
a. Kebersamaan dengan teman-teman.
b. Kegiatan pengakraban siswa baru.

c. Pengalaman sebagai pembelajaran.
d. Kegiatan menarik ketika berkemah.
19. Ibu senang sekali karena aku bisa belajar hidup mandiri.
Maksud dari kalimat diatas adalah….
a. Ibu bangga karena aku bisa membuat sesuatu kepada orang lain.
b. Kebanggaan seorang ibu kepadaku karena aku bisa mandi sendiri.
c. Ibu senang aku dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain.
d. Aku bisa hidup mandiri walupun tanpa ibu disampingku.
20. Perhatikan cerita di bawah ini!
Mendapat nilai yang baik dan memuaskan adalah keinginan seorang murid. Untuk
memenuhi keinginan tersebut seorang murid atau siswa harus giat belajar serta tidak
lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Belajar tidak harus dikerjakan di
meja belajar atau di kamar belajar saja. Belajar bisa dilakukan dimana saja asal tempat
itu nyaman untuk belajar. Ada yang belajar sambil duduk dibawah pohon yang rindang,
ada juga yang belajar ditaman sambil menikmati indahnya pemandangan.
Kesimpulan isi bacaan tersebut yang sesuai adalah ….
a. Agar mendapat nilai yang baik seorang siswa harus giat belajar dan tidak boleh
menyontek.
b. Seorang siswa harus selalu belajar di manapun agar mendapatkan nilai yang
memuaskan.
c. Belajar dapat dilakukan di mana saja yang penting tempat itu nyaman untuk
belajar.
d. Kebiasaan menyontek akan menyebabkan siswa malas belajar dan berpikir
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PENILAIAN PENGETAHUAN
No

Hasil Tes
Siklus 2
90
90
80
100
90
100
70
70
60
80
90
70
70
80
70
80
65
70
90
90
90
90
60
60

Nama peserta didik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Abdillah Magad
Arjuna Juli Saputra
Arrosa Sausan
Amanda Sagita
Dinar Artha C.I
Fatalosa Zamasi
Fitria Dwi Ramadhani
Gita Febrianti
Hoirunnisa
M. Fadil Prayoga
Mahesa
M. Arifin
M. Iqbal Fadilah
M.Naufal Setiawan
May Rani
Medi Kurnia
Nirmala Putri
Naswa Syifa Salsa
Putri Mezle Adellya
Putri Resma Dewi
Rivki Alpariji
Salsa Deya Anastasya
Septi Mungkaromah
Vidya Mirrela Putri

Keterangan :
Jumlah Soal

: 20

Nilai Skor Maksimal

:100

Setiap 1 Soal Bernilai

:5

Keterangan
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Belum Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Belum Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Belum Meningkat
Belum Meningkat

SILABUS PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN TEMATIK

Nama Sekolah

: MIN 4 Bandar Lampung

Tingkat Pendidikan

: SD/MI

Tema 3

: Kerukunan Dalam Bermasyarakat (Hidup Rukun)

Subtema 3

: Cara Menjaga Kerukunan ( Kerukunan Di Lingkungan Rumah; Kerukunan
Dilingkungan Sekolah; Kerukunan Di Lingkungan Masyarakat)

Kelas/Semester

: V/1

Tahun Ajaran

: 2016/2017

KOMPETENSI INTI (KI)
1. Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,
teman dan guru.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,
sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak
mulia.

Pembelajaran 3
Kompetensi dasar

Indikator

PPKn
3.4 Memahami nilainilai persatuan di
rumah, sekolah,
dan masyarakat

PPKn
1. Menjelaskan
akibat tidak
adanya
persatuan dan
kesatuan di
rumah
2. Membuat ikrar
untuk
meningkatkan
penerapan
persatuan di
rumah

4.4 Menerapkan nilainilai persatuan dan
kesatuan di rumah,
sekolah, dan
masyarakat.

Bahasa Indonesia

3.3 Membaca
Memahami teks
dengan membaca
teks bacaan
3.4 Menemukan
gagasan utama
suatu teks yang
dibaca

Kegiatan pembelajaran dan
penilaian

PPKn
1. Mengamati gambar denah
pada buku siswa.
2. Peserta didik diminta
memberikan pendapat
tentang gambar tersebut
3. Pserta didik di minta untuk
pro-aktif dalam berdiskusi
4. Peserta didik di minta
menjawab pertanyaan
yang dibuku dengan benar
5. Guru membimbing peserta
didik agar kegiatan sesuai
dengan topik yang sedang
dibahas

Bahasa Indonesia
1. Membaca teks percakapan
1. Siswa dapat
secara berpasangan.
membaca teks
2. Mencatat hal-hal pokok
bacaan secara
dalam percakapan.
berpasangan di
depan kelas.
3. Menuliskan kesimpulan
2. Siswa dapat
dari isi percakapan
mencatata hal-hal
4. Membaca bacaan dengan
pokok dalam
waktu 10 menit
percakapan.
5. Mencatat hal-hal penting
3. Siswa dapat
dari bacaan yang dibaca.
menuliskan isi

Bahasa Indonesia

Sumber belajar
1. Diri anak,
lingkungan
keluarga, dan
lingkungan
sekolah
2. Teks bacaan
3. Gambar dari
Google.com
4. Referensi
buku lain
yang terdaftar
di daftar
pustaka.

Alokasi waktu
.....X
.....Jam
pembelajaran

kesimpulan
percakapan

6. Mengajukan dan menjawab
pertanyaan berdasarkan
informasi bacaan yang telah
dibacat.
7. Menceriterakan kembali isi
bacaan yang telah dibaca
PENILAIAN

1. Prosedur Penilaian
2. Penilaian proses
3. Penilaian hasil belajar
4. Instrumen penilaian
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FOTO - FOTO PROSES BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN METODE
PEMBELAJARAN SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, REVIEW (SQ3R)

Peneliti menjelaskan materi

1. Foto saat peserta didik Survey, question, read, rice, review
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Peserta didik saat recite, kemudian
dilanjutkan review

Peserta didik saat quetions

