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ABSTRAK

Ernawati, Nini. 2014. Penerapanstrategiknow-wantto know-learned (KWL) 
dalampembelajaranbahasaIndonesiauntukmeningkatkankemampuanmembac
apemahamanpadasiswakelasIV SD negeri 01 Tanjung Kemuning Kabupaten 
Kaur. Dr. DaimunHambali, M.Pd, Dra. Sri Dadi, M.Pd

Penelitianinibertujuanuntukmeningkatkankemampuanmembacapemahamanp
embelajaran Bahasa Indonesia padasiswakelas IV SD N 01 
TanjungKemuningKabupatenKaur .Jenispenelitian yang 
dilakukanadalahpenelitiantindakankelas (classroom action research). 
Tujuanpenelitianiniuntukmeningkatkanaktivitaspembelajarandanmeningkatka
nhasilbelajarsiswa di kelasIV SDN 01 TanjungKemuningKabupaten Kaur 
melaluipenerapanstrategi KWL padamatapelajaran Bahasa Indonesia, yang 
dilaksanakansecarasikluspersiklus, setiapsiklusmelaluitahapanperencanaan, 
pelaksanaan, observasi, danrefleksi. Subjekpenelitianiniadalah guru 
dansiswakelasIV SDN 01 TanjungKemuningKabupaten Kaur.Instrument yang 
digunakandalampenelitianiniadalahlembarobservasidanlembartes.Testertulisd
ianalisisdenganmenggunakanrumus rata-rata nilai, 
persentaseketuntasanklasikal.Sedangkan data 
observasidianalisisdenganmenggunakanrumus rata-rata 
nilaiuntuksetiapkriteria.Hasil yang diperolehmelaluipenelitianiniiyaitu: (1) 
Meningkatkanaktivitaspembelajaran Bahasa Indonesia. (a) aktivitas guru 
siklus I diperolehnilai rata-rata skor 71 dengancriteriacukup, padasikus II nilai 
rata-rata skor 83 dengancriteriabaik. (b) Aktivitassiswapadasiklus I 
dengannilai rata-rata skor 73 dengancriteriacukup, padasiklus II nilai rata-rata 
87,5 dengancriteriabaik.(2) Meningkatkanhasilbelajarsiswapadasiklus I nilai 
rata-rata siswa 75 denganketuntasanklasikalsebesar 72%. Sedangkansiklus 
II nilai rata-rata siswa 85 denganketuntasanklasikal 
88%.Berdasarkanhasilpenelitiantersebutdapatdisimpulkanbahwadenganmene
rapkanstrategi KWL 
dapatmeningkatkanaktivitasdanhasilbelajarpadamatapelajaran Bahasa 
Indonesia di kelas IV SDN 01 TanjungKemuningKabupaten Kaur.

Kata Kunci: KemampuanMembaca, StrategiKWL



ABSTRACT

Ernawati , Nini . , 2014. Implementation strategies wantto know- know-
learned (KWL) in Indonesian language learning to improve reading 
comprehension in fourth grade public school students 01 Kaur Regency 
Tanjung Kemuning . Dr. . Daimun Hambali , M Ed , Dra . Sri Dadi , M.Pd

This study aims to improve reading comprehension in students learning 
Indonesian fourth grade N 01 Kaur Regency Tanjung Kemuning . Kind of 
research that dilakukana dalah action research (classroom action 
research) . The purpose of this research is to improve the learning 
activity and improve learning outcomes of students in the fourth grade 
at SDN 01 Tanjung Kemuning Kaur district through the implementation 
of the KWL strategy Indonesian subjects , who carried persiklus cycles , 
each cycle through the phases of planning , implementation , 
observation , and reflection . The subjects were teachers and fourth 
grade students of SDN 01 Regency Tanjung Kemuning Kaur . 
Instrument used in this study is the observation sheet and written 
lembartes.Tes analyzed using the average value formula , percentage 
classical completeness . While observational data were analyzed by 
using the formula for the average value of each criterion . The results 
obtained through research inii namely : ( 1 ) IMPROVING tivitas children 
learning Indonesian . ( a) The activity of the first cycle teachers earned 
an average rating score of 71 with a sufficient criterion , the second 
sikus average value score of 83 with a good criteria . ( b ) Activities of 
students in the first cycle with an average rating score of 73 with a 
sufficient criterion , the second cycle of the average value of 87.5 with a 
good criteria . ( 2 ) Improving student learning outcomes in the first 
cycle the average value of the 75 students classical completeness by 72 
% . While the second cycle the average value of 85 students with 
classical completeness 88 % . Based on these results it can be 
concluded that the KWL strategy can improve the activity and learning 
outcomes in Indonesian subjects in class IV SDN 01 
TanjungKemuningKabupaten Kaur .
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BABI

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah

Sekolahdasaradalahpengalamanpertamayangmemberikandasar 

pembentukankepribadianindividu.Untukitu,guruperlumembekalisiswa 

dengankepribadian,kemampuan danketerampilandasaryangcukupsebagai 

landasanuntukmempersiapkanpengalamannyapadajenjangyanglebihtinggi.

SalahsatubidangaktivitasdanmateripengajaranbahasaIndonesiadi 

sekolahdasaryangmemegangperananpentingialahpengajaranketerampilan 

membaca.Keterampilanmembacatidaksecara 

otomatisdikuasaiolehsiswa,melainkanharusmelaluilatihandanpraktikyang 

banyakdanteratur.Kemampuanmembacaituhanyadapatdiperolehmelalui 

prosesbelajaryangtidakbersifatalamiah,artinyaupayapemerolehannya 

dilakukansecarasengaja,diantaranyamelaluijalurpendidikanformal(Tarigan,1

983:4).

Perkembanganilmupengetahuandanteknologidiharapkanberdampakp

ada masyarakatyanggemarbelajar.Prosesbelajarefektifantaralaindilakukan 

melaluimembaca.Masyarakatyanggemarmembacamemperolehpengetahua

n 

danwawasanyangbaruakansemakinmeningkatkanpengetahuannyasehingga 

merekalebihmampumenjawabtantanganhiduppadamasamendatang.Memba

1



casemakinpentingdalamkehidupanmasyarakatyangsemakin 

kompleks.Setiapaspekkehidupanmelibatkankegiatanmembaca.Membacapa

da hakikatnyaadalahsuatuyangrumityangmelibatkanbanyakhal,tidakhanya 

sekadarmelafalkantulisantetapijugamelibatkanaktivitasvisual,berpikir, 

psikolinguistik danmetakognitif.Sebagaiprosesvisualmembacamerupakan 

prosesmenerjemahkansimboltulis(huruf)menjadikata-

katalisan.Sebagaisuatu 

prosesberpikir,membacamencakupaktivitaspengenalankata,pemahaman 

literal,interpretasi,membacakritis,danpemahamankreatif(Rahim,2008:2).

Perananbahasadalamkehidupanmanusia sangat penting,maka 

bahasaperludiajarkankedalamduniapendidikan.Dalamduniapendidikandi 

Indonesia,bahasadijadikankedalamsalahsatumatapelajaranpadatingkat 

satuanpendidikan.PembelajaranbahasaIndonesiadisekolah 

sekolahdiajarkan 

mulaidarisekolahdasar,menengahsampaikeperguruantinggi.Halini,karena 

bahasaIndonesiamerupakanmatapelajaranyangwajibbagisiswadanmaha 

siswa.Bahasamerupakanalatkomunikasidaninteraksiyangsangatpenting 

dalamkehidupanmanusia.Melaluibahasamanusiamengetahuiperkembangan 

ilmupengetahuandanteknologiyangsedangberlangsung (Mulyati,2007:13-

18).

PengajaranbahasaIndonesiamenitikberatkancaramenggunakanbahas

a untukberkomunikasi.DenganpengajaranbahasaIndonesiadapat 



mengembangkanketerampilanberbahasabagisiswa,khusunyasiswaSDyang 

barumengenalpembelajaranbahasa.Prestasibelajaryangbaikmerupakan 

komponenyangseharusnyadapatdiwujudkanolehsetiapsiswa.Untukitudalam 

prosespembelajaranseorangguruharusmampumelakukanberbagaiusahaunt

uk 

dapatmembantusiswadalamprosespencapaianprestasitersebut,yangkemudi

an 

diharapkandapatmemberikansuatuperubahankemampuankognitif,afektifdan 

perilakupadadirisiswakearahyanglebihbaik.

PembelajaranBahasaIndonesiadisekolahdasarterdiridariduahal,yakni 

keterampilanberbahasadanunsurbahasa.Keterampilanberbahasaterdiridari: 

menyimak,berbicara,membacadanmenulis.Unsurbahasaterdiridari:kosakata 

danstrukturbahasa(Muchlisoh,1990:20).Keduahaltersebutdiatassaling 

keterkaitan,tidakmungkindalampembelajaranbahasahanyamelatihsatu 

keterampilanatausatuunsurBahasasaja.Untukmenyajikankegiatanbelajar 

bahasayangbermaknapenyajianbahanpelajaransecarautuh(unit)yangdiberik

an,sepertidalampembelajaranketerampilanberbahasaharusdiajarkan 

sepenuhnyakeempatketerampilantersebut.

Membacamerupakansalahsatuketerampilanberbahasayangharusdiku

asaidenganbaikolehsemuaorang.Denganmembaca,seseorangdapat 

memperolehpengetahuanyangsangatbermanfaatbagipertumbuhandan 

perkembangandasarnalar,sosial,danemosional.Membacabagiseseorang 



sebenarnyamerupakankebutuhanmendasarsepertikebutuhanmanusiaakan 

makan,pakaian,dansebagainya(Kartika,2004:114).Syafi’idalamRahim(2008:

2)mengemukakanadatigaistilahyangseringdigunakanuntukmemberikankomp

onendasardariprosesmembaca,yaitu 

recording,decodingdanmeaning.Recordingmerujukkata-katadalamkalimat, 

kemudianmengasosiasikannyadenganbunyi-

bunyiansesuaidengansistimtulisan 

yangdigunakan.Sedangkanprosesdecoding(penyandian),merujukpadaprose

s penerjemahanrangkaiangrafiskedalamkata-kata.

Menurutpandangantersebut,membacasebagaiprosesvisualmerupaka

n prosespenerjemahansimboltulisankedalambunyi.Sebagaisuatuproses 

berpikir,membacamencakuppengenalankata,pemahamanliteral,interpretasi, 

membacakritis(criticalreading) danmembacakreatif(creativereading). 

Membacasebagaiproseslinguistik,skematapembacamembantunyamembang

unmakna,sedangkanfonologis,semantikdanfitursintaksismembantunyameng

komunikasikandenganmenginterprestasikanpesan-

pesan.Prosesmetakognitifmelibatkanperencanaan,pembetulansuatustrategi,

pemonitorandan 

pengevaluasian.Pembacapadatahapinimengidentifikasitugasmembacauntuk 

membentukstrategimembacayangsesuai,memonitorpemahamannyadan 

menilaihasilnya(Rahim,2008:3).

Mengingatpentingnyaperananmembacabagiperkembangansiswa,mak



a guruperlumemacusiswanyauntukmembacadenganbenardanselektif. 

Secanggihatausebaikapapunsuatustrategimembacatidakakanberhasil,jika 

gurunyatidakmampumelaksanakanpembelajaranmembacadenganbenardan 

hasilnyapuntidaksesuaidenganharapan.Olehkarenaitu,perangurudalam 

pembelajaransangatmendukungkeberhasilansiswa.

Padakenyataanya,banyakgurudalampembelajaranmembacatidak 

mengikutsertakankeaktifansiswa.Gurulahyangberperanaktifdalam 

pembelajaran,sementarasiswahanyalahmenjadipendengaryangpasif.Proses 

pembelajaranyangterjadibukanberartipemberianinformasidarigurukepada 

siswatanpamengembangkangagasankreatifsiswa,melainkanmelaluiintraksi 

timbalbalikantarasiswadanguru.

Dalampelaksanaanpembelajaranmembaca,

guruharusmampumengadakanperubahandarisegistrategiyangmeliputi

:pendekatan,metodedan 

teknikataucarapengajaran.Sebab,apabilagurudalammenyampaikan 

pembelajaranmembacamasihmenggunakanstrategiyangmasihtradisional 

kemungkinanhasilpembelajaranmembacayangdiharapkantidakatausulit 

tercapaisesuaidenganyangdiharapkan.Halini,dapatberdampakpadarendahn

ya gairahsiswadalampembelajaranmembacayangpadagilirannyaakan 

berpengaruhterhadaphasilbelajarsiswa.Berdasarkanhasilpengamatandikela

sIVSDN 01 Tanjung Kemuning Kabupaten 

Kaur,diperolehketerangantentangpermasalahandalampembelajaran 



bahasakhususnyapembelajaranketerampilanmembaca,baikgurumaupunsis

wa mengatakanbahwamembacaitusulit.Halinidisebabkan,gurudalam 

melaksanakanpembelajaranmembacahanyamenugaskansiswamembacaap

a yangadadidalambukutanpamemberikankesempatankepadasiswauntuk 

mengembangkanideaataugagasanyangdimiliki.Disampingitu,teknikmengajar

yangdigunakankurangbervariasi.Dengandemikian,diperlukansuatustrategipe

mbelajaranyangdapatmengarahkandanmentransferide-

ideataugagasanyangdapatdikemukakanoleh 

siswa.Agarsiswagiatberlatihmembaca,makadiperlukanupayayangdapat 

merangsangkreativitassiswa.Selainitu,setelahpenelitimelakukanwawancarad

engangurubidangstudibahasaIndonesia,diketahuibahwahasilbelajarsiswama

sihrendah.Dari25

siswa,yangmendapatkannilai≥70hanya45,2%,dengannilairata-ratakelas 

yaitu5,8.Halinibelummemenuhistandarminimalyangdiharapkansedangkan 

Nurgiantoro(1987:45)menyatakanbahwasiswadikatakanmampusecara 

individudalammemahamiisibacaanadalahapabilahsiswamemperolehnilai≥6,

0denganpersentaseketuntasansecaraklasikal≥75%.

Sebagaisolusidaripermasalahandiataspenelitiberdiskusidenganguru 

kelasuntukmelakukanperubahanterhadapstrategipembelajarandengancara 

menerapkanstrategiyangmemungkinkansiswadapatmenemukansesuatu.Sal

ah satustrategitersebutadalahdenganmenggunakanstrategiKnow-

Wanttoknow-



Learned(KWL).MenurutOgledalam(Rahim,2007:41)strategiKWL 

merupakanstrategipembelajaranyangmampumenggalilatarbelakang 

pengetahuanyangdimilikisiswa.StrategiKWLjugamemberikanpemahaman 

tujuanmembacakapadasiswadanmemberikansuatuperananaktifkepadasiswa 

sebelummembaca,saatmembaca 

dansesudahmembaca.DenganstrategiKWL 

akanmemudahkansiswadalammemahamibacaanyangsiswabaca.Kegiatans

ebelummembacaadalahkegiatanpengajaranyangdilaksanakan 

sebelumsiswamelakukankegiatanmembaca.Dalamkegiatansebelummemba

ca,gurumengarahkanperhatianpadapengaktifanskematasiswayangberhubun

gan 

dengantopicbacaan.Skemaialahlatarbelakangpengetahuandanpengalaman 

yangtelahdimilikisiswatentangsuatuinformasiataukonseptentangsesuatu. 

Kegiatansaatmembacaadalahkegiatanpengajaranyangdilakukansaatsiswa 

melakukanaktivitasmembaca.Dalamkegiatansaatbacainigurumengarahkan 

siswauntukmemahamiisibacaanyangdibaca.Kegiatansetelahbacaadalah 

kegiatanpengajaranyangdilakukansaatsiswaselesaimelakukankegiatan 

membaca.Kegiatansetelahmembacainibergunauntukmembantusiswa 

memadukaninformasibaruyangdibacanyakedalamskematayangtelahdimilikin

yasehinggadiperolehtingkatpemahamanyanglebihtinggi(Rahim,2007:105).D

arilatarbelakangdiatas,penelitimengambilalternatifuntukmemperbaikiprosesp

embelajarmelaluiPenelitianTindakanKelas(PTK)denganjudulpenelitian“Pene



rapanStrategiKWLdalamPembelajaranBahasaUntuk 

MeningkatkanKemampuanMembacaPemahamanSiswaKelasIVPadaSD 

Negeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur”.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD Negeri 01 Tanjung Kemuning 

Kabupaten Kaur. Penelitian ini mengacu pada tindakan kelas yang akan 

dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar anak. Pada penelitian tindakan 

kelas  berfokus pada kelas atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di 

kelas, bukan pada input kelas (silabus, materi dan lain-lain) ataupun output 

(hasil belajar). Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi area dan 

fokuspenelitiandalam penelitian ini adalah dimana penelitian ini menerapkan 

strategi KWL dalam pembelajaran bahasa untuk meningkatkan kemampuan 

membaca siswa kelas IV SD Negeri 01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan 

pemahaman siswa dalam membaca.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi area dan fokus penelitian maka peneliti 

membatasi fokus penelitian pada:

1. Metode yang dipergunakan adalah dengan menerapkan strategi KWL 

dalam pembelajaran bahasa untuk meningkatkan kemampuan 

membaca siswa kelas IV SD Negeri 01 Tanjung Kemuning Kabupaten 



Kaur.

2. Meningkatkan aktifitas kemampuan membaca siswa kelas IV SD 

Negeri 01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

D.PerumusanMasalah Penelitian

Berdasarkanlatarbelakangyangtelahdikemukakandiatas,maka 

rumusanmasalahpenelitianadalahsebagaiberikutini:

1.

ApakahPenerapanStrategiKWLpadapembelajaranBahasaIndonesiad

apatmeningkatkanaktivitaspembelajarandalam 

membacadikelasIVSDNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur?

2.ApakahpenerapanstrategiKWLpada 

pembelajaranBahasaIndonesiadapatmeningkatkankemampuansiswadala

m memahamiisibacaandikelasIVSDNegeri01 Tanjung Kemuning 

Kabupaten Kaur?

E.Tujuan Khusus Penelitian

Berdasarkanrumusanmasalahdiatas,tujuanpenelitianiniadalah:

1. UntukmeningkatkanaktivitaspembelajaranmelaluipenerapanstrategiKWL 

padapembelajaranBahasaIndonesiadikelas IVSD01 Tanjung Kemuning 

Kabupaten Kaur

2. Untukmeningkatkankemampuansiswadalammemahamiisibacaanmelaluip

enerapanstrategiKWLpadapembelajaranBahasaIndonesiadikelasIVSDNe



geri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

F.Kegunaan Hasil Penelitian

Adapunmanfaatyangdapatdiambildaripenelitianiniadalah:

1. Manfaatbagipeneliti

a. MenambahwawasanpengetahuantentangpembelajaranBahasaIndones

ia terutamamengenaipenerapanstrategiKWLdalampembelajaran.

b. Dapatmenambahrasapercayadiridaripenelitisebagaicalontenaga 

profesional.

2. Manfaatbagiguru

a. Guruakanmemperolehinformasicaramengatasimasalahyangadadi 

kelas.

b. Guruakanmemperolehinformasibentukupayaperbaikankualitas 

pembelajarankhususnyapembelajaranbahasaIndonesiapadaaspek 

membacadanupayapeningkatanhasilbelajar/prestasibelajarsiswa.

c. DenganmelakukanPTKgurumemperolehinformasiuntukmengelolah 

pembelajaranyangdapatmeningkatkankeprofesionalguruitusendiri.

3. Manfaatbagisiswa

a. Siswaakanmemperolehpeningkatankualitashasilbelajar

b. Siswamerasakanadanyaperbaikankualitasproses,minimaldengan 

adanyaPTK,siswaakanmerasakanpembelajaranyangaktif,interaktif, 



kreatif,efektifdanmenyenangkan.

4. BagiDuniaPendidikan

a. Menambahwawasantentangstrategipembelajarayangdapatditerafkan 

dalampembelajaran.

b. Dapatmemberikanmasukanyangpositifbagiduniapendidikandan 

lebihmeningkatkankwalitasguruyangmengajar.



BABII

KAJIANPUSTAKA

A. Acuan Teori dan Fokus yang Diteliti

1.PembelajaranBahasaIndonesia

BelajarbahasaIndonesiapadahakikatnyaadalahbelajarkomunikasi.Ole

h karenaitu,pembelajaranBahasaIndonesiadiarahkanuntukmeningkatkan 

kemampuanpebelajardalamberkomunikasi,baiklisanmaupuntulis(Depdikbud,

1995).HalinirelevandengankurikulumKTSP 

2006/2007bahwakompetensipebelajarbahasadiarahkankedalamempatsub 

aspek,yaitumembaca,berbicara, menyimak danmendengarkan.

SedangkantujuanpembelajaranbahasaIndonesia,menurutBasiran(199

9) 

adalahketerampilankomunikasidalamberbagaikontekskomunikasi.Kemampu

anyangdikembangkanadalahdayatangkapmakna,peran,dayatafsir, menilai 

danmengekspresikandiridengan berbahasa.Kesemuanyaitu 

dikelompokkanmenjadikebahasaan,pemahamandanpenggunaan.Sementar

a itu,dalamkurikulum2004untuksemuajenjangpendidikan,disebutkanbahwa 

tujuanpemelajaranBahasadanSastraIndonesiasecaraumummeliputi(1) siswa 

menghargaidanmembanggakanBahasaIndonesiasebagaibahasapersatuan(

nasional)danbahasanegara,(2)siswamemahamiBahasaIndonesiadarisegi 
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bentuk,makna danfungsi,sertamenggunakannyadengantepatdankreatifuntuk 

bermacam-macamtujuan,keperluandankeadaan,(3)siswamemiliki 

kemampuanmenggunakanBahasaIndonesiauntukmeningkatkankemampuan 

intelektual,kematanganemosionaldankematangansosial,(4)siswamemiliki 

disiplindalamberpikirdanberbahasa(berbicaradanmenulis),(5)siswamampu 

menikmatidanmemanfaatkankaryasastrauntukmengembangkankepribadian, 

memperluaswawasankehidupan,sertameningkatkanpengetahuandan 

kemampuanberbahasa dan(6)siswamenghargaidanmembanggakansastra 

IndonesiasebagaikhazanahbudayadanintelektualmanusiaIndonesia.

Untukmencapaitujuandiatas,pembelajaranBahasaharusmengetahuipr

insip-prinsipbelajarbahasayangkemudiandiwujudkandalamkegiatan 

pembelajarannya,sertamenjadikanaspek-

aspektersebutsebagaipetunjukdalam kegiatanpembelajarannya.Prinsip-

prinsipbelajarbahasadapatdisarikansebagai 

berikut.Pebelajarakanbelajarbahasadenganbaikbila(1)diperlakukansebagaii

ndividuyangmemilikikebutuhandanminat,(2)diberikesempatanberapstisipasi 

dalampenggunaanbahasasecarakomunikatifdalamberbagaimacamaktivitas,(

3)bilaiasecarasengajamemfokuskanpembelajarannyakepadabentuk, 

keterampilan danstrategiuntukmendukungprosespemerolehanbahasa,(4)ia 

disebarkandalamdatasosiokulturaldanpengalamanlangsungdenganbudaya 

menjadibagiandaribahasasasaran,(5)jikamenyadariakanperandanhakikat 

bahasadanbudaya,(6)jikadiberiumpanbalikyangtepatmenyangkutkemajuan 



mereka,dan(7)jikadiberikesempatanuntukmengaturpembelajaranmereka 

sendiri(Aminuddin,1994).

2. HakikatPembelajaranMembacadiSD

a. PengertianMembaca

Membacamerupakansuatuprosesyangdilakukansertadipergunakano

leh 

pembacauntukmemperolehpesanyangdisampaikanolehpenulismelaluimedia 

kata-kata/bahasatulis.Suatuprosesyangmenuntutagarkelompokkatayang 

merupakansatukesatuanakanterlihatdalamsuatupandangansekilas danagar 

maknakata-katasecaraindividudapatdiketahui.Kalauhalinitidakterpenuhi, 

makapesanyangtersuratdanyangtersirattidakakantertangkapataudipahami 

danprosesmembacatidakakanterlaksanadenganbaik(Hodgson,1960:43-44).

Membacaadalahsuatuyangrumityangmelibatkanbanyakhal,tidak 

hanyasekedarmelafalkantulisantetapijugamelibatkanaktivitasvisualdan 

berpikir.Sebagaiprosesvisualmembacamerupakanprosesmenerjemahkan 

simboltulisankedalamkata-katalisan.Sebagaisuatuprosesberpikir,membaca 

mencakupaktivitaspengenalankata,pemahamanliteral,interprestasi,membac

a kritis,danpemahamankreaktif(Rahim,2007:2).

SejalandenganpendapatdiatasPratiwi(2007:1.4)berpendapatbahwam

embacaadalahkegiatanberbahasayangsecaraaktifmenyerapinformasiatau 

pesanyangdisampaikanmelaluimediatulisan,sepertibuku,artikel,suratkabar



ataumediatulisanlainnya.MenurutTarigan(1979:6)membacaadalahproses 

memperolehpesanyangdisampaikanolehseseorangpenulismelaluitulisan. 

Muchlisoh(1990:119)menjelaskanbahwayangdimaksudmembacayaituproses 

pengucapantulisanuntukmendapatkanisiyangterkandungdidalamnya.

Membacaadalahsalahsatuketerampilanyangharusdikuasaidengan baik 

olehsiswa.Denganmembacaseseorangdapatmemperolehpengetahuan 

yangsangatbermanfaat bagipertumbuhandanperkembangandasarnalar, 

sosialdanemosional.Membacabagiseseorangsebenarnyamerupakan 

kebutuhanmanusiaakanpakaindansebagainya(Kartika,2004:114).

SelanjutnyamenurutGlennDomandalamShofi(2008:21)membaca 

merupakansalahsatufungsitertinggiotakmanusiadarisemuamakhlukhidupdid

uniainikarenahanyamanusialahyangdapatmembaca.Masyarakatyanggemar 

mebacamemperolehpengetahuandanwawasanbaruyangakansemakin 

meningkatkankecerdasannyasehinggamerekalebihmampumenjawabtantang

an hiduppadamasa-masamendatang.Dalam hal 

ini,menunjukkanbahwamembacatidakhanyasekedarkegiatanyangmelibatkan

aktivitasvisualdanberpikirtetapimembacajugaproses 

menyerapinformasiataupesanyangdisampaikanmelaluitulisan.Pernyataandi 

atasmenyatakanbahwamembacamerupakansalahsatubagianpentingdalam 

kehidupanmanusiasebagaibekalpengetahuandalammenghadapitantangandi 

masa-masamendatang.



b. KemampuanMembacaPemahaman

Membacaadalahusahauntukmemperolehmaknabacaanyangdiarahka

n oleh:(a)pengetahuanseseorangyangtelahdisimpandalamingatanjangka 

panjang, dan(b)informasiyangdidapatdaribacaan.Hasilanalisiskemudian 

akandihubungkandenganlatarbelakangpengetahuansejenisyangadakaitanny

a denganinformasibarutersebut(Djiwatampu,1995:37-45).

MenurutAllendalamRahim(2008:3-4)prinsip-prinsipmembacayang 

didasarkanpadahasilpenelitianbahwa:

a. Pemahamanmerupakanproseskonstruktivissosial.

b. Keseimbanganadalahkerjakurikulumyangmembantuperkembangan 

pemahaman.

c. Guruyangprofesional(unggul)mempengaruhibelajarsiswa.

d. Pembacayangbaikmemegangperananyangstrategisdanberperanaktifdal

am prosesmembaca.

e. Membacahendaknyaterjadidalamkonteksyangbermakna.

f. Siswamenemukanmanfaatmembacayangberasaldariberbagaitekspada 

berbagaitingkatkelas.

g. Perkembangankosakatadanpembelajaranmempengaruhipemahamanm

embaca.

h. Keterlibatansiswaadalahsuatufaktorkuncipadaprosespemahaman.

i. Strategidanketerampilanmembacabisadiajarkan.



Prosesmembacainidiarahkanolehtujuanpemahamanisibacaan.Bila 

tujuanmembacahanyamancariinformasikhusussaja,prosesyangterlibattidak 

serumitapabilatujuanmambacanyaadalahbelajar.Karenasiswadisekolahharu

s mempelajaribahan-bahanyangterdiribacaan,makatujuanmembacadisini 

adalahuntukbelajar.Untukmemcapaitujuanbelajarmembaca,siswaharusdapa

t membacadengansaksama,antaralainuntukmenemukantemabacaan,pikiran 

pokokdanpenjelasandalambacaan,bagaimanahubunganantarinformasidala

m bacaan.Gagne,1985dalam(Djiwatampu1995:37-45)menjelaskanproses 

membacadapatdibagidalamduakelompok,yaitumengurailambingtertulis(deco

ding),danpemahaman literal.

Dariuraiandiatasdapatdikemukahkanbahwamembacapemahaman 

adalahprosesmemahamaisuatubacaandenganmengaitkanpengetahuanyang 

dimilikidenganinformasiyangdibacadenganmenghubungkanpengetahuanlata

r belakangdenganinformasibaruyangdidapat.Prosespemahanakandidapat 

setelahsiswamembacaapayangtelahsiswapelajari.

3. StrategiKWL

a. PengertianStrategiKWL

MenurutRahim(2007:41)strategiKWLmerupakanpemberiankepada 

siswatujuanmembacadanmemberikansuatuperananaktifsiswasebelum,saat 

dansesudahmembaca.MenurutOgle,1986dalamRahim(2007:41)strategi 

KWLmerupakanstrategiuntukmembantugurudalammenghidupkanlatar 

belakangpengetahuandanminatsiswapadasuatutopik.DalamstrategiKWL 



melibatkantigalangkahdasar,langkah-langkahtersebutadalah(1)menuntun 

siswadalammemberikansuatujalantentangapayangmerekatelahketahui,(2) 

menentukanapayanginginmerekaketahui,dan(3)mengingatkembaliapayang 

merekapelajaridaribacaan.Dalam strategi KWL 

merupakankegiatansumbangsaranpengatahuandanpengalamansebelumnya

tentangtopikkemudian 

membangkitkankatagoriinformasiyangdialamidalammambacaketikasumban

g saranterjadidalamdiskusikelas.Gurumemulainyadenganmengajukan 

pertanyaansepertiapayangkamuketahuitentang…?Gurumenuliskantanggap

an siswadipapantulis.Langkahkedua,WhanIwanttolearn(W),gurumenuntut 

siswamenyusuntujuankhususmembaca.Dariminat,rasaingintahu dan 

ketidakjelasanyangditimbulkanselamalangkahpertama,gurumemformulasika

n kembalipertanyaan-

pertanyaanyangdiajukansiswa.Langkahketiga,WhatIhave 

learned(L),terjadisetelahmembaca.Kegiataninimerupakantindakanlanjut 

untukmenentukan,memperluas,danmenemukanseperangkattujuanmembaca

.

b. KelebihandanKelemahanStrategiknow-wanttoknow-learned(KWL)

Rahim(2007:42)menyatakanbahwastrategiKWLmempunyaibeberapa 

kelebihandankelemahan.Kelebihandankelemahantersebutadalahsebagai 

berikut:

a. KelebihanstrategiKWL



1) Siswaakanlebihmemperolehgambaranyanglebihjelasmengenaiproses 

sesuatubacaan.

2) Perhatiansiswaakanlebihmudahdipusatkanpadahal-halyangpenting 

yangsedangdibahassehinggamemungkinkanterjadinyaprosesbelajar 

yangoptimal.

3) Siswadapatmerumuskantujuankhususdalammembacasuatutopik 

bacaanyangdibaca.

4) Akandapatmemberikankesempatankepadasiswauntukmendiskusikan 

apayangmerekaketahuidanapayanginginmerekaketahui.

b. KelemahanstrategiKWL

1) DalamstrategiKWLgurususahmengontrolsiswa.

2) Memerlukanwaktuyangbanyakdanmembuatgurukelelahandalam 

pembelajaran.

4.Prestasi Dan HasilBelajarSiswa

Prestasibelajarberasaldarigabunganduakatayaituprestasidanbelajar. 

PrestasimenurutkamusbesarBahasaIndonesiaadalahhasilyangtelahdicapai 

atauyangtelahdilakukan,dikerjakandansebagainya.Dalam Azhar(1987:7) 

mengatakanbahwaprestasiadalahhasilyangtelahdicapai(dariyangtelah 

dilakukan,dikerjakan),setelahprosespembelajaran. Sedangkan menurut 

Hakim(2000:1) 

mengemukakanbahwabelajaradalahsuatuprosesperubahandidalam 



kepribadianmanusia,danperubahantersebutditampakkandalambentuk

peningkatankualitasdankuantitastingkahlakusepertipeningkatankecakapan, 

pengetahuan,sikap,kebiasaan,pemahaman,keterampilan,dayapiker danlain-

lain.Selanjutnya,Winkel(1996:162)mengatakanbahwaprestasibelajaradalah 

suatubuktikeberhasilanbelajarataukemampuanseseorangsiswadalam 

melakukankegiatanbelajarnyasesuaidenganbobotyangdicapainya.

Berdasarkanpendapatdiatasdapatdisimpulkanbahwaprestasibelajar 

adalahsemuahasildarikegiatanprosesbelajaryangdilakukandisekolahyang 

mengharapkanperubahantingkahlakubagisiswayangmengikutinyadandapat 

mempengaruhipikiranmerekasebagaiakibatyangdilakukannya.Perubahanitu 

relatifmenetapyangberupatingkahlakudibidangkognitif,afektif dan 

psikomotor.Dalam 

pembelajarankondisiatausituasiyangmemungkinkanterjadinyaprosesbelajar 

harusdirancangdandipertimbangkanterlebihdahuluolehguru,makadariitu 

dalammengajarseorangguruharusmemilihstrategimengajaryangtepatuntuk 

meningkatkanhasilbelajarsiswa.Dalammeningkatkanhasilbelajarini,adabaikn

yaseorangguru 

melaksanakanprosespembelajarandenganmemperhatikanprinsip-

prinsipbelajar. Melaluiprinsip-

prinsipbelajarinidapatmembimbingseorangguruuntuk 

melakukanaktivitasdalammerencanakandanmelaksanakankegiatanpembelaj

aran.Begitupuladalammelaksanakanpembelajaran,pengetahuantentangteori



dan prinsip-prinsipbelajarinipuladapatmembantugurudalammemilihtindakan 

danpengembangansikapdengantepatuntukmenunjangpeningkatanhasilbelaj

ar siswasebagaimanayangdiungkapkanparaahlipendidikandalambukuyang 

berjudulprinsip-prinsipbelajardanmengajar.

BenyaminBloondalamSudjana(2004:22)menyatakanbahwahasilbelaja

ryangseringdigunakanberupakemampuansiswadalammenguasaimateri 

yangdilihatdaritesprestasibelajarsiswa.Hasilbelajartersebutdibagimenjadi 

tigaranahyaitu:(a)ranahkognitifyangberkenaandenganhasilbelajarintelektual 

yangterdiridarienamaspek,yaknipengetahuanatauingatan,pemahaman,aplik

asi,analisis,sintesis,evaluasi,(b)ranahafektifyangberkenaandengansikap 

yangterdiridarilimaaspekyaknipenerimaan,jawabanataureaksi,penilaian, 

organisasi,daninternalisasi,(c)ranahpsikomotorikberkenaandenganhasil 

belajarketerampilandankemampuanbertindak.Ketigaranahtersebutmenjadio

bjekpenilaianhasilbelajar.Penilaianhasilbelajarmerupakanprosespemberiann

ilaiterhadaphasilbelajaryangdicapai olehsiswa.

Dalampenilaianhasilbelajar,peranantujuaninstruksionalyangberisi 

rumusankemampuandantingkahlakuyangdiinginkansertadikuasaisiswa 

menjadiunsurpentingsebagaidasardanacuanpenilaian.Dalampenilaianini 

dilihatsejauhmanakeefektifandanefisiennnyadalammencapaitujuan 

pengajaransehinggadapatmeningkatkanhasilbelajarsiswa.

OgledalamRahim(2007:41)menyatakanbahwastrategiKWL 

merupakanpemberiantujuanmembacakepadasiswa danmemberikanperanan 



yangaktif kepadasiswasehinggasiswabisamenilaidirinyasendiri.Dengan 

demikian,melaluisatustrategipembelajaranyangsalahsatunyaadalahstrategi 

KWLyangmenekankanpadaaktifatas,kreaktifitassiswa,padasaatsebelum 

membaca,saatbacadansetelahbaca.Sehinggastrategiinidapatmemperkuat 

kemampuansiswadalammemahamiisibacaan.

5. StrategiKWLdanPembelajaranMembacapemahaman 

padaMataPelajaranBahasaIndonesia

HubunganantarastrategiKWLdenganprestasibelajarmembacapada 

matapelajaranBahasaIndonesiadiSDsangateratkaitannyainiterbuktibahwa 

pembelajaranmembacamenuntukuntuksiswamemahamiisidaribacaanyang 

dibaca,dengandemikiansejalandenganpembelajarandenganmenggunakanst

rategiKWL.SelanjutnyaGunarsa(2007:34)menyatakanbahwaadabeberapa 

faktoryangmempengaruhidalammembacapemahaman,faktortersebutantara 

lain:

1. Kemahirandalamprosesdecoding.

2. Faktorpengetahuanterdahuluyangturutmembekaliseseorangdalam 

belajarmembaca.

3. Faktormotivasi,ataudalamkategoriyangdiajukangerstensebagai 

ketekunan.

4. Keterampilankognotiftingkattinggitermasukstrategiyangdilakuakan 

selamaprosesmembaca.



5. Metakognitifyaitupengaruhpemahamanbacaan.

BerawaldaripendapatGunarsa(2007:43)dapatdikemukahkanbahwa 

dalambelajarmembacapemahamanyangmenentukankeberhasilanadalahsis

wa, 

guru,strategiyangdipakai,motivasiguruterhadapsiswadanjugapemahaman 

siswaterhadapbacaanitusendiri.Menurutpenulisdalambelajarmembaca 

pemahamaninibaiknyamenggunakanstrategiKWL,karenastrategiini 

menekankanpadakelimafaktoryangdisebutkanolehGunarsa.

StrategiKWLmemberikankepadasiswatujuanmembacadanmemberika

nsuatuperanaktifsiswasebelumnya,saat dansesudahmembaca. 

Strategiinimembantusiswamemikirkaninformasibaruyangditerimanya. 

Strategiinijugabisamemperkuatkemampuansiswamengembangkanpertanya

an tentangberbagaitopik.Siswajugabisamenilaihasilbelajarmerekasendiri. 

Sehinggastrategiiniakanberdampakpadapeningkatanprestasibelajarmembac

a siswadalammatapelajaranBahasaIndonesia

B. Desain Alternatif Tindakan

Jenispenelitianyangdilakukanadalahpenelitiantindakankelas(PTK) 

atauclassroomactionresearch(CAR).Penelitiantindakankelas(PTK)atau 

classroomactionresearch(CAR)yaitusuatubentukkegiatanyangbersifat 

reflektifterhadaptindakanyangdilakukanpenelitiantindakankelasinidapat 

membantudalammemecahkanpermasalahandikelasgunamemperbaiki 



prosesbelajarmengajaryangtelahdanakandilakukan.MenurutKemmisdanTag

gardalamKasbolah(1999)penelitian 

tindakanmerupakansuatubentukpenelitianyangbersifatreflektifyang 

dilakukanolehpelakudalammasyarakatsocialdanbertujuanuntuk 

memperbaikipekerjaannya,memahamipekerjaannya,sertasituasidimana 

pekerjaanitudilakukan.MenurutLewisdalamKasbolah(1998)PenelitianTindak

anadalahpenelitianyangmerupakansuaturangkaianlangkah-

langkah.Setiaplangkah 

terdiridariempattahap,yaitu:pelaksanaan,tindakan,observasidanrefleksi.

C. Hasil Penelitan yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Syahrizon Armidi Tahun (2009) 

berjudulupayapeningkatanprestasibelajarmembacamelaluipenerapanpendek

atanketerampilan prosespadasiswakelasIVSDNegeri65Kota Bengkulu.

Darihasilpenelitianmenunjukkanpenerapanpendekatanketerampilanprosesp

adapembelajaranmembaca 

dapatmeningkatkankeaktifandanprestasibelajarsiswakelasIVSDNegeri65Kot

aBengkulu.

D. Pengembangan Konseptual Perencanaa Tindakan

Kondisi ideal:
 Metode yang digunakan 

bervariasi
 Siswa aktif
 Perbelajaran berhasil

 Guru menggunakan strategi 
KWL

Kondisi Awal
 Metode yang digunakan belum 

bervariasi
 Siswa kurang aktif
 Pembelajaran kurang berhasil
 Guru cenderung menggunakan 

metode ceramah

Pembelajaran Bahasa Indonesia die SD 01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur



BABIII

METODEPENELITIAN

A.JenisPenelitian

JenispenelitianiniadalahPenelitianTindakanKelas(ClassroomAction 

Research).PenelitianTindakanKelas(PTK)merupakansuatupencermatan 

terhadapkegiatanbelajarberupasebuahtindakan,yangdimunculkandanterjadi 

dalamsebuahkelassecarabersama.Penelitianinidilakukanolehgurudidalam 

kelasnyasendirimelaluirefleksidiridengantujuanuntukmemperbaikikinerjanya 

sebagaigurusehinggahasilbelajarmenjadimeningkat.Perbaikaninipula 

dilakukansecarabertahapdanterusmenerusselamakegiatanpenelitian 

dilakukan.Olehkarenaitu,dalamPTKdikenaldengansiklusyang 

Strategi KWL

Langkah-langkah menggunakan strategi KWL:
1. Kemahiran dalam proses decording
2. Faktor pengetahuan yang Turut  membekali seseorang dalam belajar 

membaca
3. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai 

ketekunan
4. Keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan 

selama proses membaca
5. Metakognitif yang pengaruh pemahaman bacaan

Aktivitas siswa dan hasil belajar 
dalam memahami isi bacaan 

meningkat



pelaksanaannyaberupapola:perencanaanpelaksanaantindakanobservasi 

refleksi(Wardani,2007:2.4)

B. Tempat dan waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat diSDNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten 

Kaur. Rencananya tahap persiapan hingga pelaporan hasil pengembangan 

telah dilaksanakan bulan  Agustus-November 2013.

C.SubjekPenelitian

Subjekpenelitianiniadalahguru dan siswakelasIVSDNegeri01 Tanjung 

Kemuning Kabupaten Kaur 

TahunPelajaran2013/2014.JumlahsiswakelasIVSDNegeri01 Tanjung 

Kemuning Kabupaten Kaur adalah25siswa,yangterdiridari10siswalaki-

lakidan15siswa 

perempuan.PenelitianinidilaksanakandikelasIVSekolahDasarNegeri01 

Tanjung Kemuning Kabupaten 

KaurpadamatapelajaranBahasaIndonesiayangdilaksanakanpada 

bulanNovemberKarakterisiksiswayangheterogen 

dilihatdariusiapendidikanhalini,dikarenakansiswasama-samakelasIVdan 

heterogendilihatdariusiaperkembangandanpertumbuhanhaliniterlihatdari 

perkembanganfisiksiswayangtidaksama,danusiasiswapuntidaksama.

D.ProsedurPenelitian

26



BerdasarkanhasilwawancaradengansiswakelasIVSDSekolahDasarNe

geri01 Tanjung Kemuning Kabupaten 

Kaurdanobservasiterhadapkemampuansiswadalammemahamipelajaran 

makaPenelitianTindakanKelas(PTK)inidilaksanakan2siklus,setiapsiklusnya 

terdiridariempattahapanyaitu:(1)Perencanaan(Planning),(2)Pelaksanaan 

tindakan(action),(3)observasi(observation),(4)Refleksi(reflection)(Wardani,2

007:2.4).Sebelummelakukanperbaikan,dilakukanobservasiterhadap 

penyelenggaraanpembelajaran,khususnyadikelasIVSDNegeri01 Tanjung 

Kemuning Kabupaten 

Kaur.Hasilobservasitersebutmenemukanbahwapembelajaranmembaca 

padamatapelajaranBahasaIndonesiakurangefektifdankurangbervariasi, 

sehinggamenyebabkankemampuansiswakelasIVSDNegeri01 Tanjung 

Kemuning Kabupaten 

Kaurdalammemahamiisibacaanmasihrendahiniterlihatdarirata-rata 

kelas5,8berdasarkanwawancaradengangurubidangstudibahasaIndonesia,d

ari 25siswa,yangmendapatkannilai≥70hanya45,2%,dengannilairata-

ratakelas 

yaitu5,8.Hasilobservasitersebutkemudiandianalisisyangmenghasilkan 

simpulanbahwapenyebabnyayaitugurukurangmampumenerapkanstrategiya

nginovatifyangsesuaidengankebutuhansiswabelajarbermakna.Kemudian 

penelitimelakukanrefleksibersamaguruBahasaIndonesiakelasIVSDNegeri01 

Tanjung Kemuning 



KabupatenKaurdanmemutuskansolusipemecahanyaitudenganmenerapkan 

strategiKnow-Wanttoknow-Learned(KWL).Strategiinimempunyaibanyak 

keunggulan sesuaidenganKurikulum TingkatSatuanPendidikanyang 

berorientasipadapembelajaranbermakna.

Berdasarkansolusidiatas,selanjutnyadirumuskanhipotesistindakan 

yaitu:apabiladiterapkanstrategiKWL,makakemampuansiswadalam 

memahamiisibacaandapatmeningkatpadakelasIVSDNegeri01 Tanjung 

Kemuning Kabupaten 

Kaur.Berdasarkanpenjelasandiatasmakamodelpenelitianinidapat 

digambarkansepertiberikut:

Bagan Tahapan Pelaksanaan Tindakan dalam PTK

Pengamatan

Pelaksanaan

Refleksi

Refleksi

SIKLUS II

Perencanaan

SIKLUS I

Pengamatan

Pelaksanaan 

Berhasil

Perencanaan



(Arikunto, 2008)

1. SiklusI

a. Tahapperencanaan

Daripermasalahanrendahnyanilairata-ratakelasdalampembelajaran 

membacadirencanakanupayaperbaikan.Adapunperencanaan-

perencanaanyang akandisusunpadakegiataninimeliputi:

1) Menganalisissilabusdansistempenilaian.

2) MembuatRPPmengenaimaterimembacateksbacaan.

3) MembuatlembarKWL.

4) Mempersiapkanbahandanalatberuparencanapembelajaran,lembarkerja 

siswa,teksbacaandanlembaranlatihan.

5) Membuatalatevaluasi.

6) Membuatlembarobsevasisiswadanguru.

7) Membentuksiswaberpasang-pasangan.

8) Melakukanevaluasiakhir.

b. TahapPelaksanaan

Kegiatanyangdilakukanpadatahapiniadalahmelaksanakanpembelajar

ansesuaidenganprogramrencanapembelajaran(skenario 



pembelajaran)yangtelahdirumuskan.Kegiatanpembelajarandilaksanakandi 

kelasIVpadaSekolahDasarNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

yangberpedomanpadakomponen 

utamapembelajaranefektifyaitumengamati,menghitung,mengukur, 

mengklasifikasi,menemukanhubungan,membuat 

prediksi,melaksanakanpenelitian,mengumpulkandanmenganalisisdata,meng

komunikaskanhasil.

Adapunkegiatanpembelajarannyaadalah:

Kegiatan Pembuka :

1) Berdoa bersama

2) Guru mengkondisikan kelas siap belajar

3) Guru memberikan apersepsi

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

5) Guru memotivasi siswa

6) Guru mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai

7) Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

8) Guru menyajikan informasi kepada siswa

9) Guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa

Mengorganisasikan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran (Kegiatan inti)

a. Kemahiran dalam proses decording

1) Guru menginformasikan kepada siswa untuk duduk berpasangan



2) Gurumenyuruhsiswadudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan 

temansatubangku

3) Guru membagikan alat dan bahan yang akan digunakan dalam 

pembelajaran

4) GurumembagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

5) Siswamendengarkanpenjelasangurutentangkegiatanmembacayang 

akandipelajari

6) Guru mengarahkan siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan 

berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

7) Guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran membaca

b. Faktor pengetahuan terdahulu yang turut membekali seseorang 

dalam belajar membaca

1) Guru membimbing dan memfasilitasi tiap-tiap pasangan untuk 

membahas masalah yang disajikan

2) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

3) Guru menjelaskan cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

4) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

5) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk 

melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

6) Gurudansiswamelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi 

lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. 



Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah 

pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL

c. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai 

ketekunan

1) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya.

2) Gurumemberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam 

penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau 

tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal.

3) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinyaGuru 

memberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil 

kegiatan.

4) Guru mengarahkan dan membimbing siswa mengenai membaca bacaan 

yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

5) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran.

6) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang isi bacaan yang 

siswa baca.

d. keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang 

dilakukan selama proses membaca

1) Guru memberikan umpan balik kepada siswa

e.  Metakognitif yaitu pengaruh pemahaman mambaca



Evaluasi (Kegiatan penutup)

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

2) Guru memberi evaluasi

3) Guru memberi tindak lanjut

4) Guru memberikan penghargaan hasil belajar individual dan 

pasanganObservasidilakukanterhadappenelitisebagaigurudansiswaden

gan 

menggunakanlembarobservasiyangtelahdisiapkansebelumnya.Observ

asi 

dilakukanoleh2orangpengamatyangdiambildarigurukelastempatpeneliti 

melakukanpenelitiandangurubidangstudibahasaIndonesia.

c. TahapRefleksiSiklusI

Padatahapinidilakukananalisisterhadapseluruhhasilpenilaianbaik 

yangmenyangkutpenilaianproses(Hasilobservasikegiatangurudansiswa) 

maupunhasil(tes).Hasilpenilaiantersebutdigunakansebagaibahanuntuk 

melakukanrefleksi.Analisishasilrefleksidigunakansebagaipedomanuntuk 

menyusunrencanapadasiklusselanjutnya.

E.InstrumenPenelitian

Instrumenyangdigunakandalampenelitianinimeliputilembar 

observasi,lembartesdanlembarKWL.

1. Lembarobservasi



LembarObservasiterdiridariLembarObservasiGurudanLembar 

ObservasiSiswa.Lembarobservasiguru,digunakanuntukmengamatiprakti

k 

dalammengajardenganmenerapkanstrategiKWL.Lembarobservasisiswa, 

digunakanuntukmengamatisikapdanprilakusiswadalamproses 

pembelajarandenganmenggunakanstrategiKWL.

2. LembarKerjaSiswa

Lembarkerjasiswadigunakansebagai langkah-langkahsiswadalam 

melakukandiskusisecaraberpasangan.Lembar 

kerjasiswainiberupalembar 

KWLyangterdiridaritigakolomyaitukolomK,kolomWdankolomL.

F.TeknikPengumpulanData

Pengumpulandatamerupakantindaklanjutuntukmengumpulkandata 

yangdigunakanuntukmemperolehbahandalampelaksanaanpenelitantindaka

n kelas.Adabeberapateknikyangdigunakanpeneliti 

untukmenperolehdatayaitu:

a. Observasi

Observasimerupakanupayauntukmengamatipelaksanaanproses 

pembelajarandenganmenggunakanlembarobservasigurudansiswayang 

bertujuanuntukmengetahuikesesuaianpelaksanaantindakandenganyang 

direncanakandanmengetahuiseberapajauhpelaksanaantindakanyangsedan



g berlangsungsebelummelaksanakantindakankelas.Lembarobservasiadalah 

cara-

caramaupunanalisisdanmengadakanpencatatansecarasistematismengenai 

tingkahlakudenganmelihatataumengamatiindividuataukelompoksecara 

langsungIbrahim(1996).Observasiiniterdiridariobservasigurupadasaat 

mengajardenganmenggunakanstrategiKWLdanobservasisiswapadasaat 

mengikutipembelajaradenganmenggunakanstrategiKWL.

b. Tes

Tes merupakansuatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberitesyangdikerjakansiswa.Tesdilakukanuntukmengetahuiseberapajau

hkemampuansiswadalammemahamipemlajaranyangtelahdipelajarinya. 

Lembartesyangdigunakanadalahlembartestertulisdalambentukessay,tes 

dilakukansetelahprosespembelajaranberahir,dengantujuanuntukmengukur 

tingkatpemahamansiswaterhadapkemampuanmemahamipelajaranyangtela

h dipelajari.

G.TeknikAnalisisData

1.DataObservasi

Datahasilobservasiyangdiperolehdigunakanuntukmerefleksisiklus 

yangtelahdilakukandandiolahsecaradeskriptif.Analisisdataobservasi 

menggunakanskalapenilaian(Sudjana,2006:54).Pengukuranskalapenilaianp



adaprosespembelajaranyaituantara1sampai3.maknadarinilaitersebutyaituse

makintingginilaiyang 

dihasilkansemakinbaikhasilpembelajaran,demikianjugasebaliknya 

semakinrendahnilaiyangdiperolehsemakinkurangbaikproses

pembelajaran.Nilaiditentukanpadakisarannilaiuntuktiapkriteria 

pengamatan.Penentuannilaiuntuktiapkriteriamenggunakanpersamaan 

sebagaiberikut:

a. Rata-rata skor = Jumlah skor

Jumlah Observasi

b.Skortertinggi=JumlahbutirskorxSkortertinggitiapsoal

c.Skorterendah=JumlahbutirskorxSkorterendahtiapsoala

d.Selisihskor=Skortertinggi–Skorterendah

e. Kisaran nilai tiap kriteria = Selisih skor

   Jumlah kriteria penilaian(Sudjana,2006:54)

Tabel3.1:Kriteriapenilaianberdasarkanrentangnilaiuntukguru

No Kriteria Skor



1.

2.

3.

Baik

Cukup

Kurang

77-99

55-76

33-54

Tabel3.2:Kriteriapenilaianberdasarkanrentangnilaiuntuksiswa

No Kriteria Skor

1.

2.

3.

Baik

Cukup

Kurang

77-99

55-76

33-54

2.DataTes

Datatesdianalisisdenganmenggunakanrata-ratanilaidankriteria 

ketuntasanbelajarsiswaberdasarkanpenilaianacuanpatokanmenurutDepdikn

as(2006).Secaraklasikalprosesbelajarmengajardikatakan 

berhasilatautuntasapabiladikelasmemperolehnilailebihdari≥7 

sebanyak85%.Untukmelihatpeningkatanprestasibelajartersebutdapat 

digunakanrumussebagaiberikut:

1.NilaiRata-rata

NR= ∑X

         N

Keterangan:

NR:NilaiRata-rata



∑X:JumlahNilai

N:JumlahSiswa(Sudjana,2004:33)

2.PersentaseKetuntasanBelajarsecaraKlasikal

KB= N1  X 100%

        N

Keterangan:

KB:KetuntasanBelajarKlasikal

N1:JumlahSiswayangmendapatNilai≥7

N:JumlahSiswa(Depdiknas,2006:55)

G.IndikatorKeberhasilanTindakan

a.Indikatorkeberhasilanprosespembelajaran

-Keaktifansiswa baik:jikasiswamendapatskor77-99

-Keaktifanguru baik:jikagurumendapatskor77-99

b.Ketuntasanbelajarditandaiapabilahasilbelajarsiswasebagaiberikut

-Untukindividu:jikasiswamendapatnilai≥7

-Untukklasikal:jika85%siswamendapatnilaidiatas7
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ABSTRAK

Ernawati, Nini. 2014. Penerapanstrategiknow-wantto know-learned (KWL) dalampembelajaranbahasaIndonesiauntukmeningkatkankemampuanmembacapemahamanpadasiswakelasIV SD negeri 01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Dr. DaimunHambali, M.Pd, Dra. Sri Dadi, M.Pd



Penelitianinibertujuanuntukmeningkatkankemampuanmembacapemahamanpembelajaran Bahasa Indonesia padasiswakelas IV SD N 01 TanjungKemuningKabupatenKaur .Jenispenelitian yang dilakukanadalahpenelitiantindakankelas (classroom action research). Tujuanpenelitianiniuntukmeningkatkanaktivitaspembelajarandanmeningkatkanhasilbelajarsiswa di kelasIV SDN 01 TanjungKemuningKabupaten Kaur melaluipenerapanstrategi KWL padamatapelajaran Bahasa Indonesia, yang dilaksanakansecarasikluspersiklus, setiapsiklusmelaluitahapanperencanaan, pelaksanaan, observasi, danrefleksi. Subjekpenelitianiniadalah guru dansiswakelasIV SDN 01 TanjungKemuningKabupaten Kaur.Instrument yang digunakandalampenelitianiniadalahlembarobservasidanlembartes.Testertulisdianalisisdenganmenggunakanrumus rata-rata nilai, persentaseketuntasanklasikal.Sedangkan data observasidianalisisdenganmenggunakanrumus rata-rata nilaiuntuksetiapkriteria.Hasil yang diperolehmelaluipenelitianiniiyaitu: (1) Meningkatkanaktivitaspembelajaran Bahasa Indonesia. (a) aktivitas guru siklus I diperolehnilai rata-rata skor 71 dengancriteriacukup, padasikus II nilai rata-rata skor 83 dengancriteriabaik. (b) Aktivitassiswapadasiklus I dengannilai rata-rata skor 73 dengancriteriacukup, padasiklus II nilai rata-rata 87,5 dengancriteriabaik.(2) Meningkatkanhasilbelajarsiswapadasiklus I nilai rata-rata siswa 75 denganketuntasanklasikalsebesar 72%. Sedangkansiklus II nilai rata-rata siswa 85 denganketuntasanklasikal 88%.Berdasarkanhasilpenelitiantersebutdapatdisimpulkanbahwadenganmenerapkanstrategi KWL dapatmeningkatkanaktivitasdanhasilbelajarpadamatapelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV SDN 01 TanjungKemuningKabupaten Kaur.
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ABSTRACT

Ernawati , Nini . , 2014. Implementation strategies wantto know- know- learned (KWL) in Indonesian language learning to improve reading comprehension in fourth grade public school students 01 Kaur Regency Tanjung Kemuning . Dr. . Daimun Hambali , M Ed , Dra . Sri Dadi , M.Pd

This study aims to improve reading comprehension in students learning Indonesian fourth grade N 01 Kaur Regency Tanjung Kemuning . Kind of research that dilakukana dalah action research (classroom action research) . The purpose of this research is to improve the learning activity and improve learning outcomes of students in the fourth grade at SDN 01 Tanjung Kemuning Kaur district through the implementation of the KWL strategy Indonesian subjects , who carried persiklus cycles , each cycle through the phases of planning , implementation , observation , and reflection . The subjects were teachers and fourth grade students of SDN 01 Regency Tanjung Kemuning Kaur . Instrument used in this study is the observation sheet and written lembartes.Tes analyzed using the average value formula , percentage classical completeness . While observational data were analyzed by using the formula for the average value of each criterion . The results obtained through research inii namely : ( 1 ) IMPROVING tivitas children learning Indonesian . ( a) The activity of the first cycle teachers earned an average rating score of 71 with a sufficient criterion , the second sikus average value score of 83 with a good criteria . ( b ) Activities of students in the first cycle with an average rating score of 73 with a sufficient criterion , the second cycle of the average value of 87.5 with a good criteria . ( 2 ) Improving student learning outcomes in the first cycle the average value of the 75 students classical completeness by 72 % . While the second cycle the average value of 85 students with classical completeness 88 % . Based on these results it can be concluded that the KWL strategy can improve the activity and learning outcomes in Indonesian subjects in class IV SDN 01 TanjungKemuningKabupaten Kaur .

Keywords : Literacy , StrategiKWL
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BABI

PENDAHULUAN



A. LatarBelakang Masalah

Sekolahdasaradalahpengalamanpertamayangmemberikandasar pembentukankepribadianindividu.Untukitu,guruperlumembekalisiswa dengankepribadian,kemampuan danketerampilandasaryangcukupsebagai landasanuntukmempersiapkanpengalamannyapadajenjangyanglebihtinggi.SalahsatubidangaktivitasdanmateripengajaranbahasaIndonesiadi sekolahdasaryangmemegangperananpentingialahpengajaranketerampilan membaca.Keterampilanmembacatidaksecara otomatisdikuasaiolehsiswa,melainkanharusmelaluilatihandanpraktikyang banyakdanteratur.Kemampuanmembacaituhanyadapatdiperolehmelalui prosesbelajaryangtidakbersifatalamiah,artinyaupayapemerolehannya dilakukansecarasengaja,diantaranyamelaluijalurpendidikanformal(Tarigan,1983:4).

 (
1
)Perkembanganilmupengetahuandanteknologidiharapkanberdampakpada masyarakatyanggemarbelajar.Prosesbelajarefektifantaralaindilakukan melaluimembaca.Masyarakatyanggemarmembacamemperolehpengetahuan danwawasanyangbaruakansemakinmeningkatkanpengetahuannyasehingga merekalebihmampumenjawabtantanganhiduppadamasamendatang.Membacasemakinpentingdalamkehidupanmasyarakatyangsemakin kompleks.Setiapaspekkehidupanmelibatkankegiatanmembaca.Membacapada hakikatnyaadalahsuatuyangrumityangmelibatkanbanyakhal,tidakhanya sekadarmelafalkantulisantetapijugamelibatkanaktivitasvisual,berpikir, psikolinguistik danmetakognitif.Sebagaiprosesvisualmembacamerupakan prosesmenerjemahkansimboltulis(huruf)menjadikata-katalisan.Sebagaisuatu prosesberpikir,membacamencakupaktivitaspengenalankata,pemahaman literal,interpretasi,membacakritis,danpemahamankreatif(Rahim,2008:2).

Perananbahasadalamkehidupanmanusia sangat penting,maka bahasaperludiajarkankedalamduniapendidikan.Dalamduniapendidikandi Indonesia,bahasadijadikankedalamsalahsatumatapelajaranpadatingkat satuanpendidikan.PembelajaranbahasaIndonesiadisekolah sekolahdiajarkan mulaidarisekolahdasar,menengahsampaikeperguruantinggi.Halini,karena bahasaIndonesiamerupakanmatapelajaranyangwajibbagisiswadanmaha siswa.Bahasamerupakanalatkomunikasidaninteraksiyangsangatpenting dalamkehidupanmanusia.Melaluibahasamanusiamengetahuiperkembangan ilmupengetahuandanteknologiyangsedangberlangsung (Mulyati,2007:13-18).

PengajaranbahasaIndonesiamenitikberatkancaramenggunakanbahasa untukberkomunikasi.DenganpengajaranbahasaIndonesiadapat mengembangkanketerampilanberbahasabagisiswa,khusunyasiswaSDyang barumengenalpembelajaranbahasa.Prestasibelajaryangbaikmerupakan komponenyangseharusnyadapatdiwujudkanolehsetiapsiswa.Untukitudalam prosespembelajaranseorangguruharusmampumelakukanberbagaiusahauntuk dapatmembantusiswadalamprosespencapaianprestasitersebut,yangkemudian diharapkandapatmemberikansuatuperubahankemampuankognitif,afektifdan perilakupadadirisiswakearahyanglebihbaik.

PembelajaranBahasaIndonesiadisekolahdasarterdiridariduahal,yakni keterampilanberbahasadanunsurbahasa.Keterampilanberbahasaterdiridari: menyimak,berbicara,membacadanmenulis.Unsurbahasaterdiridari:kosakata danstrukturbahasa(Muchlisoh,1990:20).Keduahaltersebutdiatassaling keterkaitan,tidakmungkindalampembelajaranbahasahanyamelatihsatu keterampilanatausatuunsurBahasasaja.Untukmenyajikankegiatanbelajar bahasayangbermaknapenyajianbahanpelajaransecarautuh(unit)yangdiberikan,sepertidalampembelajaranketerampilanberbahasaharusdiajarkan sepenuhnyakeempatketerampilantersebut.

Membacamerupakansalahsatuketerampilanberbahasayangharusdikuasaidenganbaikolehsemuaorang.Denganmembaca,seseorangdapat memperolehpengetahuanyangsangatbermanfaatbagipertumbuhandan perkembangandasarnalar,sosial,danemosional.Membacabagiseseorang sebenarnyamerupakankebutuhanmendasarsepertikebutuhanmanusiaakan makan,pakaian,dansebagainya(Kartika,2004:114).Syafi’idalamRahim(2008:2)mengemukakanadatigaistilahyangseringdigunakanuntukmemberikankomponendasardariprosesmembaca,yaitu recording,decodingdanmeaning.Recordingmerujukkata-katadalamkalimat, kemudianmengasosiasikannyadenganbunyi-bunyiansesuaidengansistimtulisan yangdigunakan.Sedangkanprosesdecoding(penyandian),merujukpadaproses penerjemahanrangkaiangrafiskedalamkata-kata.

Menurutpandangantersebut,membacasebagaiprosesvisualmerupakan prosespenerjemahansimboltulisankedalambunyi.Sebagaisuatuproses berpikir,membacamencakuppengenalankata,pemahamanliteral,interpretasi, membacakritis(criticalreading) danmembacakreatif(creativereading). Membacasebagaiproseslinguistik,skematapembacamembantunyamembangunmakna,sedangkanfonologis,semantikdanfitursintaksismembantunyamengkomunikasikandenganmenginterprestasikanpesan-pesan.Prosesmetakognitifmelibatkanperencanaan,pembetulansuatustrategi,pemonitorandan pengevaluasian.Pembacapadatahapinimengidentifikasitugasmembacauntuk membentukstrategimembacayangsesuai,memonitorpemahamannyadan menilaihasilnya(Rahim,2008:3).

Mengingatpentingnyaperananmembacabagiperkembangansiswa,maka guruperlumemacusiswanyauntukmembacadenganbenardanselektif. Secanggihatausebaikapapunsuatustrategimembacatidakakanberhasil,jika gurunyatidakmampumelaksanakanpembelajaranmembacadenganbenardan hasilnyapuntidaksesuaidenganharapan.Olehkarenaitu,perangurudalam pembelajaransangatmendukungkeberhasilansiswa.

Padakenyataanya,banyakgurudalampembelajaranmembacatidak mengikutsertakankeaktifansiswa.Gurulahyangberperanaktifdalam pembelajaran,sementarasiswahanyalahmenjadipendengaryangpasif.Proses pembelajaranyangterjadibukanberartipemberianinformasidarigurukepada siswatanpamengembangkangagasankreatifsiswa,melainkanmelaluiintraksi timbalbalikantarasiswadanguru.

Dalam	pelaksanaanpembelajaranmembaca,	guruharusmampumengadakanperubahandarisegistrategiyangmeliputi:pendekatan,metodedan teknikataucarapengajaran.Sebab,apabilagurudalammenyampaikan pembelajaranmembacamasihmenggunakanstrategiyangmasihtradisional kemungkinanhasilpembelajaranmembacayangdiharapkantidakatausulit tercapaisesuaidenganyangdiharapkan.Halini,dapatberdampakpadarendahnya gairahsiswadalampembelajaranmembacayangpadagilirannyaakan berpengaruhterhadaphasilbelajarsiswa.BerdasarkanhasilpengamatandikelasIVSDN 01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur,diperolehketerangantentangpermasalahandalampembelajaran bahasakhususnyapembelajaranketerampilanmembaca,baikgurumaupunsiswa mengatakanbahwamembacaitusulit.Halinidisebabkan,gurudalam melaksanakanpembelajaranmembacahanyamenugaskansiswamembacaapa yangadadidalambukutanpamemberikankesempatankepadasiswauntuk mengembangkanideaataugagasanyangdimiliki.Disampingitu,teknikmengajaryangdigunakankurangbervariasi.Dengandemikian,diperlukansuatustrategipembelajaranyangdapatmengarahkandanmentransferide-ideataugagasanyangdapatdikemukakanoleh siswa.Agarsiswagiatberlatihmembaca,makadiperlukanupayayangdapat merangsangkreativitassiswa.Selainitu,setelahpenelitimelakukanwawancaradengangurubidangstudibahasaIndonesia,diketahuibahwahasilbelajarsiswamasihrendah.Dari25 siswa,yangmendapatkannilai≥70hanya45,2%,dengannilairata-ratakelas yaitu5,8.Halinibelummemenuhistandarminimalyangdiharapkansedangkan Nurgiantoro(1987:45)menyatakanbahwasiswadikatakanmampusecara individudalammemahamiisibacaanadalahapabilahsiswamemperolehnilai≥6,0denganpersentaseketuntasansecaraklasikal≥75%.

Sebagaisolusidaripermasalahandiataspenelitiberdiskusidenganguru kelasuntukmelakukanperubahanterhadapstrategipembelajarandengancara menerapkanstrategiyangmemungkinkansiswadapatmenemukansesuatu.Salah satustrategitersebutadalahdenganmenggunakanstrategiKnow-Wanttoknow- Learned(KWL).MenurutOgledalam(Rahim,2007:41)strategiKWL merupakanstrategipembelajaranyangmampumenggalilatarbelakang pengetahuanyangdimilikisiswa.StrategiKWLjugamemberikanpemahaman tujuanmembacakapadasiswadanmemberikansuatuperananaktifkepadasiswa sebelummembaca,saatmembaca dansesudahmembaca.DenganstrategiKWL akanmemudahkansiswadalammemahamibacaanyangsiswabaca.Kegiatansebelummembacaadalahkegiatanpengajaranyangdilaksanakan sebelumsiswamelakukankegiatanmembaca.Dalamkegiatansebelummembaca,gurumengarahkanperhatianpadapengaktifanskematasiswayangberhubungan dengantopicbacaan.Skemaialahlatarbelakangpengetahuandanpengalaman yangtelahdimilikisiswatentangsuatuinformasiataukonseptentangsesuatu. Kegiatansaatmembacaadalahkegiatanpengajaranyangdilakukansaatsiswa melakukanaktivitasmembaca.Dalamkegiatansaatbacainigurumengarahkan siswauntukmemahamiisibacaanyangdibaca.Kegiatansetelahbacaadalah kegiatanpengajaranyangdilakukansaatsiswaselesaimelakukankegiatan membaca.Kegiatansetelahmembacainibergunauntukmembantusiswa memadukaninformasibaruyangdibacanyakedalamskematayangtelahdimilikinyasehinggadiperolehtingkatpemahamanyanglebihtinggi(Rahim,2007:105).Darilatarbelakangdiatas,penelitimengambilalternatifuntukmemperbaikiprosespembelajarmelaluiPenelitianTindakanKelas(PTK)denganjudulpenelitian“PenerapanStrategiKWLdalamPembelajaranBahasaUntuk MeningkatkanKemampuanMembacaPemahamanSiswaKelasIVPadaSD Negeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur”.



B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD Negeri 01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Penelitian ini mengacu pada tindakan kelas yang akan dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar anak. Pada penelitian tindakan kelas  berfokus pada kelas atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas, bukan pada input kelas (silabus, materi dan lain-lain) ataupun output (hasil belajar). Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi area dan fokuspenelitiandalam penelitian ini adalah dimana penelitian ini menerapkan strategi KWL dalam pembelajaran bahasa untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas IV SD Negeri 01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan pemahaman siswa dalam membaca.



C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi area dan fokus penelitian maka peneliti membatasi fokus penelitian pada:

1. Metode yang dipergunakan adalah dengan menerapkan strategi KWL dalam pembelajaran bahasa untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas IV SD Negeri 01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

2. Meningkatkan aktifitas kemampuan membaca siswa kelas IV SD Negeri 01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.



D.PerumusanMasalah Penelitian

Berdasarkanlatarbelakangyangtelahdikemukakandiatas,maka rumusanmasalahpenelitianadalahsebagaiberikutini:

1.	ApakahPenerapanStrategiKWLpadapembelajaranBahasaIndonesiadapatmeningkatkanaktivitaspembelajarandalam membacadikelasIVSDNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur?

2.ApakahpenerapanstrategiKWLpada pembelajaranBahasaIndonesiadapatmeningkatkankemampuansiswadalam memahamiisibacaandikelasIVSDNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur?



E.Tujuan Khusus Penelitian

Berdasarkanrumusanmasalahdiatas,tujuanpenelitianiniadalah:

1. UntukmeningkatkanaktivitaspembelajaranmelaluipenerapanstrategiKWL padapembelajaranBahasaIndonesiadikelas IVSD01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

2. UntukmeningkatkankemampuansiswadalammemahamiisibacaanmelaluipenerapanstrategiKWLpadapembelajaranBahasaIndonesiadikelasIVSDNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.





F.Kegunaan Hasil Penelitian

Adapunmanfaatyangdapatdiambildaripenelitianiniadalah:

1. Manfaatbagipeneliti

a. MenambahwawasanpengetahuantentangpembelajaranBahasaIndonesia terutamamengenaipenerapanstrategiKWLdalampembelajaran.

b. Dapatmenambahrasapercayadiridaripenelitisebagaicalontenaga profesional.

2. Manfaatbagiguru

a. Guruakanmemperolehinformasicaramengatasimasalahyangadadi kelas.

b. Guruakanmemperolehinformasibentukupayaperbaikankualitas pembelajarankhususnyapembelajaranbahasaIndonesiapadaaspek membacadanupayapeningkatanhasilbelajar/prestasibelajarsiswa.

c. DenganmelakukanPTKgurumemperolehinformasiuntukmengelolah pembelajaranyangdapatmeningkatkankeprofesionalguruitusendiri.

3. Manfaatbagisiswa

a. Siswaakanmemperolehpeningkatankualitashasilbelajar

b. Siswamerasakanadanyaperbaikankualitasproses,minimaldengan adanyaPTK,siswaakanmerasakanpembelajaranyangaktif,interaktif, kreatif,efektifdanmenyenangkan.



4. BagiDuniaPendidikan

a. Menambahwawasantentangstrategipembelajarayangdapatditerafkan dalampembelajaran.

b. Dapatmemberikanmasukanyangpositifbagiduniapendidikandan lebihmeningkatkankwalitasguruyangmengajar.

































BABII

KAJIANPUSTAKA



A. Acuan Teori dan Fokus yang Diteliti

1.PembelajaranBahasaIndonesia

BelajarbahasaIndonesiapadahakikatnyaadalahbelajarkomunikasi.Oleh karenaitu,pembelajaranBahasaIndonesiadiarahkanuntukmeningkatkan kemampuanpebelajardalamberkomunikasi,baiklisanmaupuntulis(Depdikbud,1995).HalinirelevandengankurikulumKTSP 2006/2007bahwakompetensipebelajarbahasadiarahkankedalamempatsub aspek,yaitumembaca,berbicara, menyimak danmendengarkan.

 (
12
)SedangkantujuanpembelajaranbahasaIndonesia,menurutBasiran(1999) adalahketerampilankomunikasidalamberbagaikontekskomunikasi.Kemampuanyangdikembangkanadalahdayatangkapmakna,peran,dayatafsir, menilai danmengekspresikandiridengan berbahasa.Kesemuanyaitu dikelompokkanmenjadikebahasaan,pemahamandanpenggunaan.Sementara itu,dalamkurikulum2004untuksemuajenjangpendidikan,disebutkanbahwa tujuanpemelajaranBahasadanSastraIndonesiasecaraumummeliputi(1) siswa menghargaidanmembanggakanBahasaIndonesiasebagaibahasapersatuan(nasional)danbahasanegara,(2)siswamemahamiBahasaIndonesiadarisegi bentuk,makna danfungsi,sertamenggunakannyadengantepatdankreatifuntuk bermacam-macamtujuan,keperluandankeadaan,(3)siswamemiliki kemampuanmenggunakanBahasaIndonesiauntukmeningkatkankemampuan intelektual,kematanganemosionaldankematangansosial,(4)siswamemiliki disiplindalamberpikirdanberbahasa(berbicaradanmenulis),(5)siswamampu menikmatidanmemanfaatkankaryasastrauntukmengembangkankepribadian, memperluaswawasankehidupan,sertameningkatkanpengetahuandan kemampuanberbahasa dan(6)siswamenghargaidanmembanggakansastra IndonesiasebagaikhazanahbudayadanintelektualmanusiaIndonesia.

Untukmencapaitujuandiatas,pembelajaranBahasaharusmengetahuiprinsip-prinsipbelajarbahasayangkemudiandiwujudkandalamkegiatan pembelajarannya,sertamenjadikanaspek-aspektersebutsebagaipetunjukdalam kegiatanpembelajarannya.Prinsip-prinsipbelajarbahasadapatdisarikansebagai berikut.Pebelajarakanbelajarbahasadenganbaikbila(1)diperlakukansebagaiindividuyangmemilikikebutuhandanminat,(2)diberikesempatanberapstisipasi dalampenggunaanbahasasecarakomunikatifdalamberbagaimacamaktivitas,(3)bilaiasecarasengajamemfokuskanpembelajarannyakepadabentuk, keterampilan danstrategiuntukmendukungprosespemerolehanbahasa,(4)ia disebarkandalamdatasosiokulturaldanpengalamanlangsungdenganbudaya menjadibagiandaribahasasasaran,(5)jikamenyadariakanperandanhakikat bahasadanbudaya,(6)jikadiberiumpanbalikyangtepatmenyangkutkemajuan mereka,dan(7)jikadiberikesempatanuntukmengaturpembelajaranmereka sendiri(Aminuddin,1994).



2. HakikatPembelajaranMembacadiSD

a. PengertianMembaca

Membacamerupakansuatuprosesyangdilakukansertadipergunakanoleh pembacauntukmemperolehpesanyangdisampaikanolehpenulismelaluimedia kata-kata/bahasatulis.Suatuprosesyangmenuntutagarkelompokkatayang merupakansatukesatuanakanterlihatdalamsuatupandangansekilas danagar maknakata-katasecaraindividudapatdiketahui.Kalauhalinitidakterpenuhi, makapesanyangtersuratdanyangtersirattidakakantertangkapataudipahami danprosesmembacatidakakanterlaksanadenganbaik(Hodgson,1960:43-44).

Membacaadalahsuatuyangrumityangmelibatkanbanyakhal,tidak hanyasekedarmelafalkantulisantetapijugamelibatkanaktivitasvisualdan berpikir.Sebagaiprosesvisualmembacamerupakanprosesmenerjemahkan simboltulisankedalamkata-katalisan.Sebagaisuatuprosesberpikir,membaca mencakupaktivitaspengenalankata,pemahamanliteral,interprestasi,membaca kritis,danpemahamankreaktif(Rahim,2007:2).

SejalandenganpendapatdiatasPratiwi(2007:1.4)berpendapatbahwamembacaadalahkegiatanberbahasayangsecaraaktifmenyerapinformasiatau pesanyangdisampaikanmelaluimediatulisan,sepertibuku,artikel,suratkabar ataumediatulisanlainnya.MenurutTarigan(1979:6)membacaadalahproses memperolehpesanyangdisampaikanolehseseorangpenulismelaluitulisan. Muchlisoh(1990:119)menjelaskanbahwayangdimaksudmembacayaituproses pengucapantulisanuntukmendapatkanisiyangterkandungdidalamnya.

Membacaadalahsalahsatuketerampilanyangharusdikuasaidengan baik olehsiswa.Denganmembacaseseorangdapatmemperolehpengetahuan yangsangatbermanfaat bagipertumbuhandanperkembangandasarnalar, sosialdanemosional.Membacabagiseseorangsebenarnyamerupakan kebutuhanmanusiaakanpakaindansebagainya(Kartika,2004:114).

SelanjutnyamenurutGlennDomandalamShofi(2008:21)membaca merupakansalahsatufungsitertinggiotakmanusiadarisemuamakhlukhidupdiduniainikarenahanyamanusialahyangdapatmembaca.Masyarakatyanggemar mebacamemperolehpengetahuandanwawasanbaruyangakansemakin meningkatkankecerdasannyasehinggamerekalebihmampumenjawabtantangan hiduppadamasa-masamendatang.Dalam hal ini,menunjukkanbahwamembacatidakhanyasekedarkegiatanyangmelibatkanaktivitasvisualdanberpikirtetapimembacajugaproses menyerapinformasiataupesanyangdisampaikanmelaluitulisan.Pernyataandi atasmenyatakanbahwamembacamerupakansalahsatubagianpentingdalam kehidupanmanusiasebagaibekalpengetahuandalammenghadapitantangandi masa-masamendatang.



b. KemampuanMembacaPemahaman

Membacaadalahusahauntukmemperolehmaknabacaanyangdiarahkan oleh:(a)pengetahuanseseorangyangtelahdisimpandalamingatanjangka panjang, dan(b)informasiyangdidapatdaribacaan.Hasilanalisiskemudian akandihubungkandenganlatarbelakangpengetahuansejenisyangadakaitannya denganinformasibarutersebut(Djiwatampu,1995:37-45).

	MenurutAllendalamRahim(2008:3-4)prinsip-prinsipmembacayang didasarkanpadahasilpenelitianbahwa:

a. Pemahamanmerupakanproseskonstruktivissosial.

b. Keseimbanganadalahkerjakurikulumyangmembantuperkembangan pemahaman.

c. Guruyangprofesional(unggul)mempengaruhibelajarsiswa.

d. Pembacayangbaikmemegangperananyangstrategisdanberperanaktifdalam prosesmembaca.

e. Membacahendaknyaterjadidalamkonteksyangbermakna.

f. Siswamenemukanmanfaatmembacayangberasaldariberbagaitekspada berbagaitingkatkelas.

g. Perkembangankosakatadanpembelajaranmempengaruhipemahamanmembaca.

h. Keterlibatansiswaadalahsuatufaktorkuncipadaprosespemahaman.

i. Strategidanketerampilanmembacabisadiajarkan.



Prosesmembacainidiarahkanolehtujuanpemahamanisibacaan.Bila tujuanmembacahanyamancariinformasikhusussaja,prosesyangterlibattidak serumitapabilatujuanmambacanyaadalahbelajar.Karenasiswadisekolahharus mempelajaribahan-bahanyangterdiribacaan,makatujuanmembacadisini adalahuntukbelajar.Untukmemcapaitujuanbelajarmembaca,siswaharusdapat membacadengansaksama,antaralainuntukmenemukantemabacaan,pikiran pokokdanpenjelasandalambacaan,bagaimanahubunganantarinformasidalam bacaan.Gagne,1985dalam(Djiwatampu1995:37-45)menjelaskanproses membacadapatdibagidalamduakelompok,yaitumengurailambingtertulis(decoding),danpemahaman	literal.	

Dariuraiandiatasdapatdikemukahkanbahwamembacapemahaman adalahprosesmemahamaisuatubacaandenganmengaitkanpengetahuanyang dimilikidenganinformasiyangdibacadenganmenghubungkanpengetahuanlatar belakangdenganinformasibaruyangdidapat.Prosespemahanakandidapat setelahsiswamembacaapayangtelahsiswapelajari.

3. StrategiKWL

a. PengertianStrategiKWL

MenurutRahim(2007:41)strategiKWLmerupakanpemberiankepada siswatujuanmembacadanmemberikansuatuperananaktifsiswasebelum,saat dansesudahmembaca.MenurutOgle,1986dalamRahim(2007:41)strategi KWLmerupakanstrategiuntukmembantugurudalammenghidupkanlatar belakangpengetahuandanminatsiswapadasuatutopik.DalamstrategiKWL melibatkantigalangkahdasar,langkah-langkahtersebutadalah(1)menuntun siswadalammemberikansuatujalantentangapayangmerekatelahketahui,(2) menentukanapayanginginmerekaketahui,dan(3)mengingatkembaliapayang merekapelajaridaribacaan.Dalam strategi KWL merupakankegiatansumbangsaranpengatahuandanpengalamansebelumnyatentangtopikkemudian membangkitkankatagoriinformasiyangdialamidalammambacaketikasumbang saranterjadidalamdiskusikelas.Gurumemulainyadenganmengajukan pertanyaansepertiapayangkamuketahuitentang…?Gurumenuliskantanggapan siswadipapantulis.Langkahkedua,WhanIwanttolearn(W),gurumenuntut siswamenyusuntujuankhususmembaca.Dariminat,rasaingintahu dan ketidakjelasanyangditimbulkanselamalangkahpertama,gurumemformulasikan kembalipertanyaan-pertanyaanyangdiajukansiswa.Langkahketiga,WhatIhave learned(L),terjadisetelahmembaca.Kegiataninimerupakantindakanlanjut untukmenentukan,memperluas,danmenemukanseperangkattujuanmembaca.

b. KelebihandanKelemahanStrategiknow-wanttoknow-learned(KWL)

Rahim(2007:42)menyatakanbahwastrategiKWLmempunyaibeberapa kelebihandankelemahan.Kelebihandankelemahantersebutadalahsebagai berikut:

a. KelebihanstrategiKWL

1) Siswaakanlebihmemperolehgambaranyanglebihjelasmengenaiproses sesuatubacaan.

2) Perhatiansiswaakanlebihmudahdipusatkanpadahal-halyangpenting yangsedangdibahassehinggamemungkinkanterjadinyaprosesbelajar yangoptimal.

3) Siswadapatmerumuskantujuankhususdalammembacasuatutopik bacaanyangdibaca.

4) Akandapatmemberikankesempatankepadasiswauntukmendiskusikan apayangmerekaketahuidanapayanginginmerekaketahui.

b. KelemahanstrategiKWL

1) DalamstrategiKWLgurususahmengontrolsiswa.

2) Memerlukanwaktuyangbanyakdanmembuatgurukelelahandalam pembelajaran.



4.Prestasi Dan HasilBelajarSiswa

	Prestasibelajarberasaldarigabunganduakatayaituprestasidanbelajar. PrestasimenurutkamusbesarBahasaIndonesiaadalahhasilyangtelahdicapai atauyangtelahdilakukan,dikerjakandansebagainya.Dalam Azhar(1987:7) mengatakanbahwaprestasiadalahhasilyangtelahdicapai(dariyangtelah dilakukan,dikerjakan),setelahprosespembelajaran. Sedangkan menurut Hakim(2000:1) mengemukakanbahwabelajaradalahsuatuprosesperubahandidalam kepribadianmanusia,danperubahantersebutditampakkandalambentuk peningkatankualitasdankuantitastingkahlakusepertipeningkatankecakapan, pengetahuan,sikap,kebiasaan,pemahaman,keterampilan,dayapiker danlain- lain.Selanjutnya,Winkel(1996:162)mengatakanbahwaprestasibelajaradalah suatubuktikeberhasilanbelajarataukemampuanseseorangsiswadalam melakukankegiatanbelajarnyasesuaidenganbobotyangdicapainya.

	Berdasarkanpendapatdiatasdapatdisimpulkanbahwaprestasibelajar adalahsemuahasildarikegiatanprosesbelajaryangdilakukandisekolahyang mengharapkanperubahantingkahlakubagisiswayangmengikutinyadandapat mempengaruhipikiranmerekasebagaiakibatyangdilakukannya.Perubahanitu relatifmenetapyangberupatingkahlakudibidangkognitif,afektif dan psikomotor.Dalam pembelajarankondisiatausituasiyangmemungkinkanterjadinyaprosesbelajar harusdirancangdandipertimbangkanterlebihdahuluolehguru,makadariitu dalammengajarseorangguruharusmemilihstrategimengajaryangtepatuntuk meningkatkanhasilbelajarsiswa.Dalammeningkatkanhasilbelajarini,adabaiknyaseorangguru melaksanakanprosespembelajarandenganmemperhatikanprinsip-prinsipbelajar. Melaluiprinsip-prinsipbelajarinidapatmembimbingseorangguruuntuk melakukanaktivitasdalammerencanakandanmelaksanakankegiatanpembelajaran.Begitupuladalammelaksanakanpembelajaran,pengetahuantentangteoridan prinsip-prinsipbelajarinipuladapatmembantugurudalammemilihtindakan danpengembangansikapdengantepatuntukmenunjangpeningkatanhasilbelajar siswasebagaimanayangdiungkapkanparaahlipendidikandalambukuyang berjudulprinsip-prinsipbelajardanmengajar.

	BenyaminBloondalamSudjana(2004:22)menyatakanbahwahasilbelajaryangseringdigunakanberupakemampuansiswadalammenguasaimateri yangdilihatdaritesprestasibelajarsiswa.Hasilbelajartersebutdibagimenjadi tigaranahyaitu:(a)ranahkognitifyangberkenaandenganhasilbelajarintelektual yangterdiridarienamaspek,yaknipengetahuanatauingatan,pemahaman,aplikasi,analisis,sintesis,evaluasi,(b)ranahafektifyangberkenaandengansikap yangterdiridarilimaaspekyaknipenerimaan,jawabanataureaksi,penilaian, organisasi,daninternalisasi,(c)ranahpsikomotorikberkenaandenganhasil belajarketerampilandankemampuanbertindak.Ketigaranahtersebutmenjadiobjekpenilaianhasilbelajar.Penilaianhasilbelajarmerupakanprosespemberiannilaiterhadaphasilbelajaryangdicapai olehsiswa.

	Dalampenilaianhasilbelajar,peranantujuaninstruksionalyangberisi rumusankemampuandantingkahlakuyangdiinginkansertadikuasaisiswa menjadiunsurpentingsebagaidasardanacuanpenilaian.Dalampenilaianini dilihatsejauhmanakeefektifandanefisiennnyadalammencapaitujuan pengajaransehinggadapatmeningkatkanhasilbelajarsiswa.

	OgledalamRahim(2007:41)menyatakanbahwastrategiKWL merupakanpemberiantujuanmembacakepadasiswa danmemberikanperanan yangaktif	kepadasiswasehinggasiswabisamenilaidirinyasendiri.Dengan demikian,melaluisatustrategipembelajaranyangsalahsatunyaadalahstrategi KWLyangmenekankanpadaaktifatas,kreaktifitassiswa,padasaatsebelum membaca,saatbacadansetelahbaca.Sehinggastrategiinidapatmemperkuat kemampuansiswadalammemahamiisibacaan.



5. StrategiKWLdanPembelajaranMembacapemahaman padaMataPelajaranBahasaIndonesia

	HubunganantarastrategiKWLdenganprestasibelajarmembacapada matapelajaranBahasaIndonesiadiSDsangateratkaitannyainiterbuktibahwa pembelajaranmembacamenuntukuntuksiswamemahamiisidaribacaanyang dibaca,dengandemikiansejalandenganpembelajarandenganmenggunakanstrategiKWL.SelanjutnyaGunarsa(2007:34)menyatakanbahwaadabeberapa faktoryangmempengaruhidalammembacapemahaman,faktortersebutantara lain:

1. Kemahirandalamprosesdecoding.

2. Faktorpengetahuanterdahuluyangturutmembekaliseseorangdalam belajarmembaca.

3. Faktormotivasi,ataudalamkategoriyangdiajukangerstensebagai ketekunan.

4. Keterampilankognotiftingkattinggitermasukstrategiyangdilakuakan selamaprosesmembaca.

5. Metakognitifyaitupengaruhpemahamanbacaan.



	BerawaldaripendapatGunarsa(2007:43)dapatdikemukahkanbahwa dalambelajarmembacapemahamanyangmenentukankeberhasilanadalahsiswa, guru,strategiyangdipakai,motivasiguruterhadapsiswadanjugapemahaman siswaterhadapbacaanitusendiri.Menurutpenulisdalambelajarmembaca pemahamaninibaiknyamenggunakanstrategiKWL,karenastrategiini menekankanpadakelimafaktoryangdisebutkanolehGunarsa.

	StrategiKWLmemberikankepadasiswatujuanmembacadanmemberikansuatuperanaktifsiswasebelumnya,saat dansesudahmembaca. Strategiinimembantusiswamemikirkaninformasibaruyangditerimanya. Strategiinijugabisamemperkuatkemampuansiswamengembangkanpertanyaan tentangberbagaitopik.Siswajugabisamenilaihasilbelajarmerekasendiri. Sehinggastrategiiniakanberdampakpadapeningkatanprestasibelajarmembaca siswadalammatapelajaranBahasaIndonesia



B. Desain Alternatif Tindakan

Jenispenelitianyangdilakukanadalahpenelitiantindakankelas(PTK) atauclassroomactionresearch(CAR).Penelitiantindakankelas(PTK)atau classroomactionresearch(CAR)yaitusuatubentukkegiatanyangbersifat reflektifterhadaptindakanyangdilakukanpenelitiantindakankelasinidapat membantudalammemecahkanpermasalahandikelasgunamemperbaiki prosesbelajarmengajaryangtelahdanakandilakukan.MenurutKemmisdanTaggardalamKasbolah(1999)penelitian tindakanmerupakansuatubentukpenelitianyangbersifatreflektifyang dilakukanolehpelakudalammasyarakatsocialdanbertujuanuntuk memperbaikipekerjaannya,memahamipekerjaannya,sertasituasidimana pekerjaanitudilakukan.MenurutLewisdalamKasbolah(1998)PenelitianTindakanadalahpenelitianyangmerupakansuaturangkaianlangkah-langkah.Setiaplangkah terdiridariempattahap,yaitu:pelaksanaan,tindakan,observasidanrefleksi.

C. Hasil Penelitan yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Syahrizon Armidi Tahun (2009) berjudulupayapeningkatanprestasibelajarmembacamelaluipenerapanpendekatanketerampilan prosespadasiswakelasIVSDNegeri65Kota Bengkulu. Darihasilpenelitianmenunjukkanpenerapanpendekatanketerampilanprosespadapembelajaranmembaca dapatmeningkatkankeaktifandanprestasibelajarsiswakelasIVSDNegeri65KotaBengkulu.



D.  (
Pembelajaran Bahasa Indonesia die SD 01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
)Pengembangan Konseptual Perencanaa Tindakan



 (
Kondisi ideal:
Metode yang digunakan bervariasi
Siswa aktif
Perbelajaran berhasil
Guru menggunakan 
strategi KWL
) (
Kondisi Awal
Metode yang digunakan belum bervariasi
Siswa kurang aktif
Pembelajaran kurang berhasil
Guru cenderung menggunakan metode ceramah
)







 (
Strategi KWL
)



 (
Langkah-langkah menggunakan strategi KWL:
Kemahiran dalam proses decording
Faktor pengetahuan yang Turut  membekali seseorang dalam belajar membaca
Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai ketekunan
Keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan selama proses membaca
Metakognitif yang pengaruh pemahaman bacaan
)







 (
Aktivitas siswa dan hasil belajar 
dalam memahami isi bacaan meningkat
)	





BABIII

METODEPENELITIAN



A.JenisPenelitian

JenispenelitianiniadalahPenelitianTindakanKelas(ClassroomAction Research).PenelitianTindakanKelas(PTK)merupakansuatupencermatan terhadapkegiatanbelajarberupasebuahtindakan,yangdimunculkandanterjadi dalamsebuahkelassecarabersama.Penelitianinidilakukanolehgurudidalam kelasnyasendirimelaluirefleksidiridengantujuanuntukmemperbaikikinerjanya sebagaigurusehinggahasilbelajarmenjadimeningkat.Perbaikaninipula dilakukansecarabertahapdanterusmenerusselamakegiatanpenelitian dilakukan.Olehkarenaitu,dalamPTKdikenaldengansiklusyang pelaksanaannyaberupapola:perencanaanpelaksanaantindakanobservasi refleksi(Wardani,2007:2.4)



B. Tempat dan waktu Penelitian

	Penelitian ini bertempat diSDNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Rencananya tahap persiapan hingga pelaporan hasil pengembangan telah dilaksanakan bulan  Agustus-November  2013.



C.SubjekPenelitian

 (
26
)Subjekpenelitianiniadalahguru dan siswakelasIVSDNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur TahunPelajaran2013/2014.JumlahsiswakelasIVSDNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur adalah25siswa,yangterdiridari10siswalaki-lakidan15siswa perempuan.PenelitianinidilaksanakandikelasIVSekolahDasarNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten KaurpadamatapelajaranBahasaIndonesiayangdilaksanakanpada bulanNovemberKarakterisiksiswayangheterogen  dilihatdariusiapendidikanhalini,dikarenakansiswasama-samakelasIVdan heterogendilihatdariusiaperkembangandanpertumbuhanhaliniterlihatdari perkembanganfisiksiswayangtidaksama,danusiasiswapuntidaksama.



D.ProsedurPenelitian

BerdasarkanhasilwawancaradengansiswakelasIVSDSekolahDasarNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaurdanobservasiterhadapkemampuansiswadalammemahamipelajaran makaPenelitianTindakanKelas(PTK)inidilaksanakan2siklus,setiapsiklusnya terdiridariempattahapanyaitu:(1)Perencanaan(Planning),(2)Pelaksanaan tindakan(action),(3)observasi(observation),(4)Refleksi(reflection)(Wardani,2007:2.4).Sebelummelakukanperbaikan,dilakukanobservasiterhadap penyelenggaraanpembelajaran,khususnyadikelasIVSDNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.Hasilobservasitersebutmenemukanbahwapembelajaranmembaca padamatapelajaranBahasaIndonesiakurangefektifdankurangbervariasi, sehinggamenyebabkankemampuansiswakelasIVSDNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaurdalammemahamiisibacaanmasihrendahiniterlihatdarirata-rata kelas5,8berdasarkanwawancaradengangurubidangstudibahasaIndonesia,dari 25siswa,yangmendapatkannilai≥70hanya45,2%,dengannilairata-ratakelas yaitu5,8.Hasilobservasitersebutkemudiandianalisisyangmenghasilkan simpulanbahwapenyebabnyayaitugurukurangmampumenerapkanstrategiyanginovatifyangsesuaidengankebutuhansiswabelajarbermakna.Kemudian penelitimelakukanrefleksibersamaguruBahasaIndonesiakelasIVSDNegeri01 Tanjung Kemuning KabupatenKaurdanmemutuskansolusipemecahanyaitudenganmenerapkan strategiKnow-Wanttoknow-Learned(KWL).Strategiinimempunyaibanyak keunggulan	sesuai	denganKurikulum	TingkatSatuanPendidikanyang berorientasipadapembelajaranbermakna.

Berdasarkansolusidiatas,selanjutnyadirumuskanhipotesistindakan yaitu:apabiladiterapkanstrategiKWL,makakemampuansiswadalam memahamiisibacaandapatmeningkatpadakelasIVSDNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.Berdasarkanpenjelasandiatasmakamodelpenelitianinidapat digambarkansepertiberikut:
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(Arikunto, 2008)



1. SiklusI

a. Tahapperencanaan

Daripermasalahanrendahnyanilairata-ratakelasdalampembelajaran membacadirencanakanupayaperbaikan.Adapunperencanaan-perencanaanyang akandisusunpadakegiataninimeliputi:

1) Menganalisissilabusdansistempenilaian.

2) MembuatRPPmengenaimaterimembacateksbacaan.

3)	MembuatlembarKWL.

4)	Mempersiapkanbahandanalatberuparencanapembelajaran,lembarkerja siswa,teksbacaandanlembaranlatihan.

5)	Membuatalatevaluasi.

6)	Membuatlembarobsevasisiswadanguru.

7)	Membentuksiswaberpasang-pasangan.

8)	Melakukanevaluasiakhir.



b. TahapPelaksanaan

	Kegiatanyangdilakukanpadatahapiniadalahmelaksanakanpembelajaransesuaidenganprogramrencanapembelajaran(skenario pembelajaran)yangtelahdirumuskan.Kegiatanpembelajarandilaksanakandi kelasIVpadaSekolahDasarNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yangberpedomanpadakomponen utamapembelajaranefektifyaitumengamati,menghitung,mengukur, mengklasifikasi,menemukanhubungan,membuat prediksi,melaksanakanpenelitian,mengumpulkandanmenganalisisdata,mengkomunikaskanhasil.

Adapunkegiatanpembelajarannyaadalah:

Kegiatan Pembuka :



1) Berdoa bersama

2) Guru mengkondisikan kelas siap belajar

3) Guru memberikan apersepsi

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

5) Guru memotivasi siswa

6) Guru mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai

7) Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

8) Guru menyajikan informasi kepada siswa

9) Guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa



Mengorganisasikan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran (Kegiatan inti)

a. Kemahiran dalam proses decording

1) Guru menginformasikan kepada siswa untuk duduk berpasangan

2) Gurumenyuruhsiswadudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

3) Guru membagikan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

4) GurumembagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

5) Siswamendengarkanpenjelasangurutentangkegiatanmembacayang akandipelajari

6) Guru mengarahkan siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

7) Guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca

b. Faktor pengetahuan terdahulu yang turut membekali seseorang dalam belajar membaca

1) Guru membimbing dan memfasilitasi tiap-tiap pasangan untuk membahas masalah yang disajikan

2) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

3) Guru menjelaskan cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

4) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

5) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

6) Gurudansiswamelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL



c. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai ketekunan

1) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya.

2) Gurumemberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal.

3) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinyaGuru memberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan.

4) Guru mengarahkan dan membimbing siswa mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

5) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran.

6) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang isi bacaan yang siswa baca.



d. keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan selama proses membaca

1) Guru memberikan umpan balik kepada siswa



e.  Metakognitif yaitu pengaruh pemahaman mambaca

Evaluasi (Kegiatan penutup)

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

2) Guru memberi evaluasi

3) Guru memberi tindak lanjut

4) Guru memberikan penghargaan hasil belajar individual dan pasanganObservasidilakukanterhadappenelitisebagaigurudansiswadengan menggunakanlembarobservasiyangtelahdisiapkansebelumnya.Observasi dilakukanoleh2orangpengamatyangdiambildarigurukelastempatpeneliti melakukanpenelitiandangurubidangstudibahasaIndonesia.

c. TahapRefleksiSiklusI

Padatahapinidilakukananalisisterhadapseluruhhasilpenilaianbaik yangmenyangkutpenilaianproses(Hasilobservasikegiatangurudansiswa) maupunhasil(tes).Hasilpenilaiantersebutdigunakansebagaibahanuntuk melakukanrefleksi.Analisishasilrefleksidigunakansebagaipedomanuntuk menyusunrencanapadasiklusselanjutnya.



E.InstrumenPenelitian

	Instrumenyangdigunakandalampenelitianinimeliputilembar observasi,lembartesdanlembarKWL.

1. Lembarobservasi

LembarObservasiterdiridariLembarObservasiGurudanLembar ObservasiSiswa.Lembarobservasiguru,digunakanuntukmengamatipraktik dalammengajardenganmenerapkanstrategiKWL.Lembarobservasisiswa, digunakanuntukmengamatisikapdanprilakusiswadalamproses pembelajarandenganmenggunakanstrategiKWL.

2. LembarKerjaSiswa

Lembarkerjasiswadigunakansebagai langkah-langkahsiswadalam melakukandiskusisecaraberpasangan.Lembar kerjasiswainiberupalembar KWLyangterdiridaritigakolomyaitukolomK,kolomWdankolomL.



F.TeknikPengumpulanData

	Pengumpulandatamerupakantindaklanjutuntukmengumpulkandata yangdigunakanuntukmemperolehbahandalampelaksanaanpenelitantindakan kelas.Adabeberapateknikyangdigunakanpeneliti untukmenperolehdatayaitu:

a. Observasi

	Observasimerupakanupayauntukmengamatipelaksanaanproses pembelajarandenganmenggunakanlembarobservasigurudansiswayang bertujuanuntukmengetahuikesesuaianpelaksanaantindakandenganyang direncanakandanmengetahuiseberapajauhpelaksanaantindakanyangsedang berlangsungsebelummelaksanakantindakankelas.Lembarobservasiadalah cara-caramaupunanalisisdanmengadakanpencatatansecarasistematismengenai tingkahlakudenganmelihatataumengamatiindividuataukelompoksecara langsungIbrahim(1996).Observasiiniterdiridariobservasigurupadasaat mengajardenganmenggunakanstrategiKWLdanobservasisiswapadasaat mengikutipembelajaradenganmenggunakanstrategiKWL.

b. Tes

Tes merupakansuatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberitesyangdikerjakansiswa.Tesdilakukanuntukmengetahuiseberapajauhkemampuansiswadalammemahamipemlajaranyangtelahdipelajarinya. Lembartesyangdigunakanadalahlembartestertulisdalambentukessay,tes dilakukansetelahprosespembelajaranberahir,dengantujuanuntukmengukur tingkatpemahamansiswaterhadapkemampuanmemahamipelajaranyangtelah dipelajari.







G.TeknikAnalisisData

1.DataObservasi

Datahasilobservasiyangdiperolehdigunakanuntukmerefleksisiklus yangtelahdilakukandandiolahsecaradeskriptif.Analisisdataobservasi menggunakanskalapenilaian(Sudjana,2006:54).Pengukuranskalapenilaianpadaprosespembelajaranyaituantara1sampai3.maknadarinilaitersebutyaitusemakintingginilaiyang dihasilkansemakinbaikhasilpembelajaran,demikianjugasebaliknya semakinrendahnilaiyangdiperolehsemakinkurangbaikproses pembelajaran.Nilaiditentukanpadakisarannilaiuntuktiapkriteria pengamatan.Penentuannilaiuntuktiapkriteriamenggunakanpersamaan sebagaiberikut:



a. Rata-rata skor = Jumlah skor

	Jumlah Observasi

b.Skortertinggi=JumlahbutirskorxSkortertinggitiapsoal

c.Skorterendah=JumlahbutirskorxSkorterendahtiapsoala

d.Selisihskor=Skortertinggi–Skorterendah

e. Kisaran nilai tiap kriteria = Selisih skor

				   Jumlah kriteria penilaian(Sudjana,2006:54)







Tabel3.1:Kriteriapenilaianberdasarkanrentangnilaiuntukguru

		No

		Kriteria

		Skor



		1.

2.

3.



		Baik

Cukup

Kurang



		77-99

55-76

33-54









Tabel3.2:Kriteriapenilaianberdasarkanrentangnilaiuntuksiswa

		No

		Kriteria

		Skor



		1.

2.

3.



		Baik

Cukup

Kurang



		77-99

55-76

33-54







2.DataTes

Datatesdianalisisdenganmenggunakanrata-ratanilaidankriteria ketuntasanbelajarsiswaberdasarkanpenilaianacuanpatokanmenurutDepdiknas(2006).Secaraklasikalprosesbelajarmengajardikatakan berhasilatautuntasapabiladikelasmemperolehnilailebihdari≥7 sebanyak85%.Untukmelihatpeningkatanprestasibelajartersebutdapat digunakanrumussebagaiberikut:

1.NilaiRata-rata

NR= ∑X

         N



Keterangan:

NR:NilaiRata-rata

∑X:JumlahNilai

N:JumlahSiswa(Sudjana,2004:33)

2.PersentaseKetuntasanBelajarsecaraKlasikal

KB= N1  X 100%

        N

Keterangan:

KB:KetuntasanBelajarKlasikal

N1:JumlahSiswayangmendapatNilai≥7

N:JumlahSiswa(Depdiknas,2006:55)



G.IndikatorKeberhasilanTindakan

a.Indikatorkeberhasilanprosespembelajaran

-Keaktifansiswa baik:jikasiswamendapatskor77-99

-Keaktifanguru baik:jikagurumendapatskor77-99

b.Ketuntasanbelajarditandaiapabilahasilbelajarsiswasebagaiberikut

-Untukindividu:jikasiswamendapatnilai≥7

-Untukklasikal:jika85%siswamendapatnilaidiatas7







BABIV

HASILDANPEMBAHASAN

A.HASILPENELITIAN

	Kelas IV SDN01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur berjumlah 25 orang yang terdiri dari10 orang  laki-laki dan 15 orang  perempuan.Dalampelaksanaan kegiatanpembelajarandilakukandengan mempelajaristandarkompetensidankompetensidasaryangberhubungan denganmatapelajaran.Selainitujugapembelajaranyangdilakukanmasih bersifatkonvensionalyaitupembelajaranyangberpusatpadaguru(teacher centered),sehinggasiswatidakterlibatsecaraaktifdalampembelajaran. Sehingga dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian untuk meningkatkan kemampuan mambaca pada siswa kelas IVSDN01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

1. SiklusI

1. Deskripsi Aktivitas Pembelajaran

a. Deskripsihasilobservasiaktivitasgurudalampembelajarandengan menerapkan strategi KWL  dalam proses pembelajaran.

 (
39
)Hasilanalisisdataaktivitasgurupadasiklus Idari 2 orang pengamat diperolehskor142 denganrata-rataskor71.Jikadimasukandalamkategoripenilaianmakaskorpengamatanterhadapgurusudahtergolongcukup.Hasilanalisis dataobservasigurudapatdilihatpadatabeldibawahini.

Tabel4.1HasilobservasiaktivitasgurupadasiklusI

		No

		Pengamat

		Skor



		1.

		I

		72



		2.

		II

		70



		Total skor

		142



		Rata-rata skor

		71



		Kriteria

		Cukup





Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa hasil observasi siklus I dilakukan oleh dua orang pengamat. Pada siklus I hasil pengamat 1 adalah 72 dan dan pengamat 2  adalah 70. Sehingga berdasarkan nilai pada siklus 1 diperoleh rata-rata skor 71 yang termasuk kriteria “cukup” dalam interval 54-74.

Berdasarkan nilai diatas, dapat dikemukakan bahwa hasil mobservasi yang dilakukan oleh dua pengamat pada lembar observasi guru ditemukan 12 aspek pada siklus 1 yang pelaksaannya sudah baik . aspek-aspek tersebut ada pada lampiran 5 yaitu:

a) Berdoa bersama

b) Guru mengkondisikan kelas siap belajar

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

d) Guru membagikan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

e) GurumembagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

f) Siswamendengarkanpenjelasangurutentangkegiatanmembacayang akandipelajari

g) Gurumemberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

h) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan

i) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang isi bacaan yang siswa baca

j) Guru memberi evaluasi

k) Guru memberi tindak lanjut

l) Guru memberikan penghargaan hasil belajar individual dan pasangan



Analisis data obsesrvasi guru pada siklus 1 yang ditunjukkan oleh lampiran 5 masih terdapat 17 aspek yang termasuk kategori cukup, yaitu:

a) Guru memberikan apersepsi

b) Guru memotivasi siswa

c) Guru mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai

d) Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

e) Guru menyajikan informasi kepada siswa

f) Guru menginformasikan kepada siswa untuk duduk berpasangan

g) Gurumenyuruhsiswadudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

h) Guru mengarahkan siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

i) Guru membimbing dan memfasilitasi tiap-tiap pasangan untuk membahas masalah yang disajikan

j) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

k) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

l) Gurudansiswamelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL

m) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya

n) Guru mengarahkan dan membimbing siswa mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

o) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

p) Guru memberikan umpan balik kepada siswa

q) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

Analisis data observasi guru pada siklus 1 yang ditunjukkan oleh lampiran 5 masih terdapat 4 aspek yang termasuk kategori kurang, yaitu:

a) Guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa

b) Guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca

c) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

d) Guru menjelaskan cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

b.Deskripsiobservasiterhadapkeaktifansiswa

Hasilanalisisdataaktivitasterhadapsiswapadasiklus pertama diperolehskor146denganrata-rataskor73.Jikadimasukkandalamkategori penilaianmakaskorpengamatanterhadapsiswamasih tergolong cukup.Hasil analisisdataobservasisiswadapatdilihatpadatabeldibawahini.

Tabel4.2HasilobservasiaktivitassiswapadasiklusI

		No

		Pengamat

		Skor



		1.

		I

		74



		2.

		II

		72



		Total skor

		146



		Rata-rata skor

		73



		Kriteria

		Cukup





	

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa observasi siklus 1 dialkukan oleh dua orang pengamat. Pada siklus 1  pengamat 1 adalah 74 dan pengamat 2 adalah 72 yang termasuk kriteria “cukup” dalam interval 54-74. 

	Berdasarkan nilai diatas, dapat dikemukakan bahwa hasil observasi yang dilakukan oleh dua pengamat pada lembar observasi siswa ditemukan 15 aspek pada siklus 1 yang pelaksaannya sudah baik. aspek-aspek tersebut ada pada lampiran 8

a) Siswa berdoa bersama

b) Siswa siap belajar

c) Siswa menanggapi apersepsi

d) Siswa termotivasi belajar

e) Siswa mendengarkan kompetensi dasar yang disampaikan guru

f) Siswa mendengar penjelasan guru tentang  kegiatan pembelajaran yang akan 

g) Siswa menyimak penjelasan materi pembelajaran dari guru

h) Siswa disuruhdudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

i) Siswa  menyimak tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

j) Siswa dibimbing dengan guru mempelajari materi dengan menggunakan media pembelajaran

k) Guru menjelaskan cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

l) Siswa diminta guru meminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya

m) Guru mengarahkan dan membimbing siswa mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

n) Siswa melakukan  melakukan tanya jawab dengan guru tentang isi bacaan yang siswa baca

o) Siswa mendapatkan  penghargaan hasil belajar individual dan pasangan



Analisis data obsesrvasi siswa pada siklus 1 yang ditunjukkan oleh lampiran 8 masih terdapat 14 aspek yang termasuk kategori cukup, yaitu:

a) Siswa menyimak saat guru menyampaikan tujuan pembelajaran

b) Siswa  duduk berpasangan

c) Siswa menerima alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

d) Siswa menerima lembar kerja siswa

e) Siswa dibagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

f) Siswa mendengarkan penjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca

g) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

h) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

i) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya

j) Siswa diberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

k) Siswa mendapatkan umpan balik dari guru

l) Siswa dibimbing oleh guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

m) Siswa mengerjakan mengerjakan evaluasi

n) Adanya tindak lanjut dari siswa

Analisis data observasi siswa pada siklus 1 yang ditunjukkan oleh lampiran 8 masih terdapat 4 aspek yang termasuk kategori kurang, yaitu:

a) Siswa menyimak informasi menyajikan yang diberikan guru

b) Siswa menyimak  membahasan masalah yang disajikan

c) Siswa dan gurumelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL

d) Siswa diberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan



2.Deskripsiterhadaphasilbelajarsiswa

SiklusIdilaksanakansesuaidenganskenariodengan menerapkan strategi KWL.Padaakhirpembelajaran diadakantesevaluasiyangtelahdisusundalamrencanapelaksanaan pembelajaran.Adapun hasil pembelajaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Analisis Data Nilai Akhir Siswa pada siklus I

		Jumlah seluruh siswa

		25



		Jumlah siswa yang mengikuti tes

		25



		Jumlah siswa yang tuntas belajar

		18



		Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar

		5



		Nilai rata-rata

		75



		Ketuntasan klasikal

		72%







	Dari tabel diatas dapat dilihat nilairata-ratayangdiperolehpadasiklusI adalah75. Dalam hal ini pembelajaran dengan menerapkan strategi KWLbisadikatakanbelum tuntaskarena berdasarkanacuankurikulumKTSPyangmenyebutkanbahwapersentase ketuntasanbelajarsiswaadalah85%siswayangmendapatnilai≥7 sementarayangdidapatkanadalah72%siswatelahtuntas.





3. RefleksiHasil Penelitian

a. Refleksi Hasil Observasi Aktivitas Pembelajaran

1. Refleksi Aktivitas Guru Siklus I

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I ada 12 aspek yang sudah dalam kategori baik dan harus dipertahankan, yaitu:

a) Guru sudah baik dalam membimbing siswa untuk berdoa bersama sebelum mulai pembelajaran.

b) Guru sudah baik dalam  mengkondisikan kelas siap belajar

c) Guru sudah baik dalam menyampaikan tujuan pembelajaran

d) Guru sudah baik pada saat membagikan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

e) Guru sudah baik dalam membagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

f) Guru sudah baik dalam menjelaskankegiatanmembacayang akandipelajari

g) Guru sudah baik dalam memberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

h) Guru sudah baik pada saat meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan

i) Guru sudah baik dalam melakukan tanya jawab dengan siswa tentang isi bacaan yang siswa baca

j) Guru sudah baik dalam  memberi evaluasi

k) Guru sudah baik ketika memberi tindak lanjut kepada siswa saat pembelajaran

l) Guru sudah baik dalam memberikan penghargaan hasil belajar individual dan pasangan.

Langkah-langkah pembelajaran pada siklus I terdapat 17 aspek yang termasuk kategori cukup dan langkah-langkah perbaikannya  adalah:

a) Guru sudah cukup dalam  memberikan apersepsi. Guru hendaknya lebih mengkaitkan apersepsi dengan materi yang diajarkan.

b) Guru sudah cukup dalam  memotivasi siswa. Guru hendaknya lebih sering lagi dalam memotivasi siswa sehingga siswa lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran.

c) Guru sudah cukup dalam  mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai. Guru hendaknya lebih giat lagi dalam mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai sehingga pembelajaran dapat tercapai sesuai denganapa yang diharapkan.

d) Guru sudah cukup dalam  menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru hendaknya lebih merancang lagi dalam menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan.

e) Guru sudah cukup dalam  menyajikan informasi kepada siswa. Guru hendaknya lehih merancang lagi dalam menyajikan informasi kepada siswa agar pembelajaran berjalan dengan baik. 

f) Guru sudah cukup dalam  menginformasikan kepada siswa untuk duduk berpasangan. Guru hendaknya lebih giat lagi dalam menginformasikan kepada siswa untuk duduk berpasangan agar pembelajaran berjalan lancar.

g) Gurusudah cukup dalam menyuruhsiswadudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku. Guru hendaknya lebih mendekatkan lagi kepada siswa agar siswadudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.

h) Guru sudah cukup dalam  mengarahkan siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan. Guru hendaknya memberikan bimbingan dan memfasilitasi siswa tentang kegiatan yang dialkukan.

i) Guru sudah cukup dalam  membimbing dan memfasilitasi tiap-tiap pasangan untuk membahas masalah yang disajikan. Guru hendaknya lebih fokus lagi dalam membimbing dan memfasilitasi siswa  dalam membahas masalah yang disajikan.

j) Guru sudah cukup dalam  menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL. Guru hendaknya lebih memfokuskan penjelasan topik yang sudah ada di KWL sehingga siswa lebih cepat mengerti topik yang diajarkan.

k) Guru sudah cukup dalam  memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K. Guru hendaknya lebih memberikan bimbingan kepada siswa sehingga diskusi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

l) Gurusudah cukup dalam melakukancurahpendapat dengan siswatentangtopikyangsudahadadi lembarKWL. Guru hendaknya bias menanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL. 

m) Guru sudah cukup dalam memberi kesempatan siswa untuk bertanya. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jawab dengan guru.

n) Guru sudah cukup dalam  mengarahkan dan membimbing siswa mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit. Guru hendaknya lebih fokus lagi dalam mengarahkan dan membimbing siswa mengenai membaca.

o) Guru sudah cukup dalam memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran. Guru hendaknya lebih mementapkan lagi materi dengan menggunakan media pembelajaran yang digunakan.

p) Guru sudah cukup dalam  memberikan umpan balik kepada siswa. Guru hendaknya lebih fokus lagi dalam mengkaitkan umpan balik kepada siswa pada proses pembelajaran.

q) Guru sudah cukup dalam  membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran. Guru hendaknya membimbing siswa untuk menyimpulkan materi untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang diajarakan. 

Langkah-langkah pembelajaran pada siklus I masih ada 4 aspek yang termasuk kategori kurang dan langkah-langkah perbaikannya  adalah:

a) Guru masih kurang dalam  menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Guru hendaknya lebih membimbing dan memfasilitasi siswa dalam menjelaskan materi pembelajaran yang dilaksanakan sehingga proses pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

b) Guru masih kurang dalam menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca. Guru hendaknya lebih mendetail lagi dalam menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan sehingga diharapkan dalam pembelajaran siswa tidak mengalami kesulitan lagi dalam pembelajaran.

c) Guru kurang dalam  memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran. Guru hendaknya lebih membimbing dan memfasilitasi siswa dalam memantapkan materi yang menggunakan media pembelajaran

d) Guru kurang dalam  menjelaskan cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa. Guru hendaknya lebih membimbing dan memfasilitasi siswa dalam menjelaskan cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa.

2. Refleksi Aktivitas siswa Siklus I

	Berdasarkan hasil refleksi analisis data observasi siswa pada siklus I ada 15 aspek yang sudah dalam kategori baik dan harus dipertahankan,yaitu:

a) Siswa sudah baik dalam berdoa bersama

b) Siswa sudah baik dalam siap belajar

c) Siswa sudah baik dalam menanggapi apersepsi

d) Siswa sudah baik  termotivasi belajar

e) Siswa sudah baik pada saat mendengarkan kompetensi dasar yang disampaikan guru

f) Siswa sudah baik dalam mendengar penjelasan guru tentang  kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan.

g) Siswa sudah baik dalam menyimak penjelasan materi pembelajaran dari guru

h) Siswa sudah baik ketika disuruhdudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

i) Siswa sudah baik dalam menyimak tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

j) Siswa sudah baik ketika dibimbing dengan guru mempelajari materi dengan menggunakan media pembelajaran

k) Siswa sudah baik dalam mendengarkan penjelasan guru cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa.

l) Siswa sudah baik ketika diminta guru  untuk mempresentasikan hasil diskusinya

m) Siswa sudah baik dalam mendengarkan arahan bimbingan kepada  siswa mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

n) Siswa sudah baik dalam melakukan tanya jawab dengan guru tentang isi bacaan yang siswa baca

o) Siswa sudah baik  pada saat mendapatkan  penghargaan hasil belajar individual dan pasangan

	Selain 15 aspek tersebut diatas dalam kategori baik  ada terdapat 14 aspek yang termasuk kategori cukup, dan langkah-langkah perbaikannya  adalah:

a) Siswa sudah cukup dalam menyimak saat guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Siswa hendaknya menyimak penjelaskan guru dengan baik agar dapat mengetahui tujuan pembelajaran kyang dicapai sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

b) Siswa sudah cukup ketika disuruh duduk berpasangan. Siswa hendaknya lebih baik lagi dalam mendengarkan penjelasan guru.

c) Siswa sudah cukup ketika menerima alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Siswa hendaknya menyimak informasi dari guru tentang alat dan bahan yang akan digunakan.

d) Siswa sudah cukup dalam menerima lembar kerja siswa. Siswa hendaknya mendengarkan informasi dari guru lebih baik sehingga proses pembelajarn dapat berjalan dengan baik.

e) Siswa sudah cukup ketika dibagikanlembarLKSyangberupalembarKWL. Siswa hendaknya menyimak informasi dan arahan guru tentang LKS yang dibagikan.

f) Siswa sudah cukup ketika mendengarkan penjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca. Siswa hendaknya menyimak dengan baik penjelasan dari guru tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran.

g) Siswa sudah cukup mendengarkan penjelasan guru tentang topik yang sudah ada di lembar KWL. Siswa hendaknya lebih menyimak lagi penjelasan dari guru tentang topik pembelajaran yang akan dilaksanakan.

h) Siswa sudah cukup ketika Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K.

i) Siswa sudah cukup  diberikan  kesempatan oleh guru untuk bertanya. Siswa hendaknya selalu menyimak dan memperhatikan penjelasan guru dalam pembelajaran.

j) Siswa sudah cukup diberikanbimbingan oleh guru kepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal. Siswa hendaknya selalu mendengarkan dan menyimakm informasi yang diberikan oleh guru agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

k) Siswa sudah cukup mendapatkan umpan balik dari guru. Hendaknya siswa menyimak informasi umpan baliak dari guru sehingga pembelajaran yang diharapkan dapat berjalan dengan baik.

l) Siswa sudah cukup dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan materi pelajaran. Siswa hendaknya menyimak informasi ketika guru membimbing dalam menyimpulkan pembelajaran agar siswa lebih memehami isi pembelajaran yang dilakukan.

m) Siswa sudah cukup mengerjakan evaluasi. Siswa hendaknya menyimak dengan baik pembelajaran yang diberikan oelh guru agar evaluasi yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik.

n) Siswa sudah cukup menindak lanjuti pembelajaran yang diaksanakan. Siswa hendaknya lebih mendengarkan dan menyimak penjelasan guru dalam menindaklanjuti pembelajaran,



Analisis data observasi siswa pada siklus 1 yang ditunjukkan oleh lampiran 8 masih terdapat 4 aspek yang termasuk kategori kurangdan langkah-langkah perbaikannya  adalah:

a) Siswa masih kurang menyimak informasi menyajikan yang diberikan guru. Siswa hendaknya menyimak informasi penjelasan guru agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan

b) Siswa masih kurang menyimak  membahasan masalah yang disajikan. Siswa hendaknya menyimak informasi yang diberikan guru tentang masalah yang disajikan sehingga siswa dapat lebih mengerti bahasan masalah yang disajikan oleh guru.

c) Siswa masih kurang melakukancurahpedapat dengan guru tentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL. siswa hendaknya selalu melakukan curah pendapat dengan guru sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

d) Siswa masih kurang mendapatkan bimbingan dalam penyajian data hasil kegiatan. Siswa hendaknya menyimak dalam proses pembelajaran sehingga tidak kesulitan dalam membimbing penyajian data hasil kegiatan siswa.

b. Refleksi Hasil Belajar Siswa

		Dari hasil penelitiandiperolehnilai rata-ratapadasiklusI adalah75 dan ketuntasan klasikal yang didapat 72%. Dalam hal ini pembelajaran dengan menerapkan strategi KWLbisadikatakanbelum tuntaskarena berdasarkanacuankurikulumKTSPyangmenyebutkanbahwapersentase ketuntasanbelajarsiswaadalah85%siswayangmendapatnilai≥7 sehingaan dalam hal ini peneliti melaksakan siklus selanjutnya yang diharapkan nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal dapat ditingkatkan.

2.SiklusII

Perlakuan pada siklus II ini merupakan tindak lanjut dari siklus I yang belum berhasil, yaitu menysunan kembali rencana perbaikan pada siklus I yang belum berhasil, yaitu menyusun kembali rencana perbaikan yang dialkukan pada siklus II. Sasarannya adalah untuk memperbaiki aspek-aspek yang dinilai belum berhasil pada siklus I.

1. Deskripsi Hasil Pembelajaran

	a. DeskripsiObservasiTerhadapguru

Berdasarkanhasil evaluasidananalisisdatamenunjukkanbahwapelaksanaanpenelitiantindakan kelaspadasiklusIIsudahbaik. Dari hasilanalisisdataaktivitasterhadapgurupadatindakandimana skor yang didapat166denganrata-rataskor83.Jikadimasukkandalamkategoripenilaianmakaskorpengamatanterhadapgurutergolongbaik.Hasil analisisdataobservasigurudapatdilihatpadaTabeldibawahini.

Tabel4.4HasilobservasiterhadapaktivitasgurupadasiklusII

		No

		Pengamat

		Skor



		1.

		I

		80



		2.

		II

		86



		Total skor

		166



		Rata-rata skor

		83



		Kriteria

		Baik







	Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa hasil observasi siklus II dilakukan oleh dua orang pengamat. Pada siklus II pengamat 1 adalah 80 dan pengamat 2 adalah 86 yang termasuk kriteria “baik” dalam interval 75-96.

Berdasarkan nilai diatas, dapat dikemukakan bahwa hasil observasi yang dilakukan oleh dua orang pengamat pada lembar observasi guru pada siklus II dilihat bahwa dari 33 aspek yang telah dicapai dengan baik,  berdasarkan lembar observasi aktivitas guru yang telah dilakukan oleh pengamat 1 dan pengamat 2 adalah:

1) Guru sudah baik dalam membimbing siswa untuk berdoa bersama sebelum mulai pembelajaran.

2) Guru sudah baik dalam  mengkondisikan kelas siap belajar

3) Guru sudah baik dalam menyampaikan tujuan pembelajaran

4) Guru sudah baik pada saat membagikan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

5) Guru sudah baik dalam membagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

6) Guru sudah baik dalam menjelaskankegiatanmembacayang akandipelajari

7) Guru sudah baik dalam memberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

8) Guru sudah baik pada saat meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan

9) Guru sudah baik dalam melakukan tanya jawab dengan siswa tentang isi bacaan yang siswa baca

10) Guru sudah baik dalam  memberi evaluasi

11) Guru sudah baik ketika memberi tindak lanjut kepada siswa saat pembelajaran

12) Guru sudah baik dalam memberikan penghargaan hasil belajar individual dan pasangan

13) Guru sudah baik dalam  memberikan apersepsi

14) Guru sudah baik dalam  memotivasi siswa

15) Guru sudah baik dalam  mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai

16) Guru sudah baik dalam  menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan

17) Guru sudah baik dalam  menyajikan informasi kepada siswa

18) Guru sudah baik dalam  menginformasikan kepada siswa untuk duduk berpasangan

19) Gurusudah baik dalam menyuruhsiswadudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

20) Guru sudah baik dalam  mengarahkan siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

21) Guru sudah baik dalam  membimbing dan memfasilitasi tiap-tiap pasangan untuk membahas masalah yang disajikan

22) Guru sudah baik dalam  menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

23) Guru sudah baik dalam  memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

24) Gurusudah baik dalam melakukancurahpendapat dengan siswatentangtopikyangsudahadadi lembarKWL

25) Guru sudah baik dalam  memberi kesempatan siswa untuk bertanya

26) Guru sudah baik dalam  mengarahkan dan membimbing siswa mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit

27) Guru sudah baik dalam  memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

28) Guru sudah baik dalam  memberikan umpan balik kepada siswa

29) Guru sudah baik dalam membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

30) Guru sudah baik dalam menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa

31) Guru sudah baik dalam menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca

32) Guru sudah baik dalam  memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

33) Guru sudah baik dalam  menjelaskan cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa. 

b. Deskripsiobservasikeaktifansiswa

	Hasilanalisisdataaktivitassiswapadasiklus ke dua inidiperolehskor 175denganrata-rataskor87,5.Jikadimasukandalamkategoripenilaian skorpengamatanterhadapgurutergolongbaik.Hasilanalisisdata observasigurudapatdilihatpadatabeldibawahini.



Tabel4.5HasilobservasiaktivitassiswapadasiklusII

		No

		Pengamat

		Skor



		1.

		I

		86



		2.

		II

		89



		Total skor

		175



		Rata-rata skor

		87,5



		Kriteria

		Baik







	Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil observasi siklus II dilakukan oleh dua orang pengamat. Pada siklus II hasil pengamatan I adalah 86 dan pengamat 2 adalah 89. Sehingga berdasarkan nilai pada siklus II diperoleh  rata-rata skor yaitu kriteria “baik” dalam interval 75-96.

	Berdasarkan nilai diatas, dapat dikemukakan bahwa hasil observasi yang dilakukan oleh dua pengamat pada lembar observasi siswa pada siklus II dilihat bahwa 33 aspek telah dicapai dengan baik, berdasarkan lembar observasi aktivitas guru yang telah dilakukan oleh pengamat 1 dan 2 adalah:

1) Siswa sudah baik dalam berdoa bersama

2) Siswa sudah baik dalam siap belajar

3) Siswa sudah baik dalam menanggapi apersepsi

4) Siswa sudah baik  termotivasi belajar

5) Siswa sudah baik pada saat mendengarkan kompetensi dasar yang disampaikan guru

6) Siswa sudah baik dalam mendengar penjelasan guru tentang  kegiatan pembelajaran yang akan

7) Siswa sudah baik dalam menyimak penjelasan materi pembelajaran dari guru

8) Siswa sudah baik ketika disuruhdudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

9) Siswa sudah baik dalam menyimak tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

10) Siswa sudah baik ketika dibimbing dengan guru mempelajari materi dengan menggunakan media pembelajaran

11) Siswa sudah baik dalam mendengarkan penjelasan guru cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

12) Siswa sudah baik ketika diminta guru  untuk mempresentasikan hasil diskusinya

13) Siswa sudah baik dalam mendengarkan arahan bimbingan kepada  siswa mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit

14) Siswa sudah baik dalam melakukan tanya jawab dengan guru tentang isi bacaan yang siswa baca

15) Siswa sudah baik  pada saat mendapatkan  penghargaan hasil belajar individual dan pasangan

16) Siswa sudah baik dalam menyimak saat guru menyampaikan tujuan pembelajaran

17) Siswa sudah baik ketika disuruh duduk berpasangan

18) Siswa sudah baik ketika menerima alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

19) Siswa sudah baik dalam menerima lembar kerja siswa

20) Siswa sudah baik ketika dibagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

21) Siswa sudah baik ketika mendengarkan penjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca

22) Siswa sudah baik mendengarkan penjelasan guru tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

23) Siswa sudah baik ketika Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

24) Siswa sudah baik diberikan  kesempatan oleh guru untuk bertanya

25) Siswa sudah baik diberikanbimbingan oleh guru kepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

26) Siswa sudah baik mendapatkan umpan balik dari guru

27) Siswa sudah baik dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan materi pelajaran

28) Siswa sudah baik mengerjakan evaluasi

29) Siswa sudah baik menindak lanjuti pembelajaran yang diaksanakan

30) Siswa sudah baik menyimak informasi menyajikan yang diberikan guru

31) Siswa sudah baik menyimak  membahasan masalah yang disajikan

32) Siswasudah baik melakukancurahpedapat dengan guru tentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL

33) Siswa sudah baik mendapatkan bimbingan dalam penyajian data hasil kegiatan. 

	c.Deskripsiterhadaphasilprestasibelajarsiswa

SiklusIIdilaksanakansesuaidenganskenariodengan menerapkan strategi KWL.Padaakhirpembelajaran diadakantesevaluasiyangtelahdisusundalamrencanapelaksanaan pembelajaran.Tesinidigunakanuntukmengetahuihasilprestasibelajar siswa.





Tabel 4.6 Analisis Data Nilai Akhir Siswa pada siklus II

		Jumlah seluruh siswa

		25



		Jumlah siswa yang mengikuti tes

		25



		Jumlah siswa yang tuntas belajar

		22



		Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar

		3



		Nilai rata-rata

		85



		Ketuntasan klasikal

		88%







Dari tabel diatas dapat dilihat nilairata-ratayangdiperolehpadasiklusII adalah85. Dalam hal ini pembelajaran dengan menggunakan metode pemecahan masalahbisadikatakantuntaskarena berdasarkanacuankurikulumKTSPyangmenyebutkanbahwapersentase ketuntasanbelajarsiswaadalah85%siswayangmendapatnilai≥7 sementarayangdidapatkanadalah88%siswatelahtuntas.

3. RefleksisiklusII

	a. Refleksi Aktivitas Pembelajaran

	1. Refleksi Aktivitas Guru Siklus II

Berdasarkan hasil refleksi diatas dikatakan bahwa aktivitas guru pada siklus II secara keseluruhan sudah mencapai semua indikator yang telah ditetapkan. Semua langkah-langkah berada dalam kategori baik sehingga dapat diartikan bahwa aktivitas pembalajaran sudah meningkat dan tidak ada langkah-langkah yang  yang harus diperbaiki, namun yang ada adalah perlu ditingkatkan dan dipertahankan.

2. Refleksi Aktivitas Siswa Siklus II

Dari hasil refleksi diatas dikatakan bahwa aktivitas siswa pada siklus II secara keseluruhan sudah mencapai semua indicator yang telah ditetapkan. Semua langkah-langkah berada dalam kategori baik sehingga dapat diartikan bahwa aktivitas pembalajaran sudah meningkat dan tidak ada langkah-langkah yang  yang harus diperbaiki, namun yang ada adalah perlu ditingkatkan dan dipertahankan.

b. Refleksi Hasil Belajar Siswa

	Dari hasil refleksi diatas dikatakan bahwa hasilbelajar siswa pada siklus II sudah mencapai berdasarkanacuankurikulumKTSPyangmenyebutkanbahwapersentase ketuntasanbelajarsiswaadalah85%siswayangmendapatnilai≥7. Semua langkah-langkah berada dalam kategori baik sehingga dapat diartikan bahwa hasil pembalajaran sudah meningkat dan tidak ada langkah-langkah yang  yang harus diperbaiki, namun yang ada adalah perlu ditingkatkan dan dipertahankan.



B.PEMBAHASAN 

1. Aktivitas Pembelajaran

	Hasil penelitian dengan menggunakan metode KWL dilihat dari siklus I sampai pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan yang tinggi dalam hal aktivitas pembelajaran yakni aktivitas guru dan aktivitas siswa. Bersarkan hasil pengamatan pada kegiatan pembelajaran telah meningkat. Hal ini dilihat dari analisis data observasi terhadap aktivitas guru dan siswa pada pembelajaran siklus I dan siklus II.

a. Aktivitas Guru

Berdasarkan analisis hasil observasi guru siklus I dan II dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan menerapkan metode KWL dapat terlihat aspek-aspek yang telah tercapai dan yang belum tercapai dalam pembelajaran. Pada siklus I ada 12 aspek yang telah tercapai dan 21 aspek yang belum mencapai skor sempurna. Pada siklus II semua aspek sudah dalam kategori baik. Secara keseluruhan aspek-aspek tersebut dalam kriteria “baik” dan sudah tercapai secara maksimal.

Dari hasil penelitianinidapatdijelaskanbahwakemampuanguru dalammelaksanakanprosespembelajarantelahmeningkat.Berdasarkan analisisdatayangdilakukanterhadaplembaraktivitasguruyangdiamatioleh duaorangpengamattampakbahwaterjadipeningkatanrata-rataaktivitasguru dalampelaksanaanpembelajaranpadasiklusI,dansiklusII. Dalampembelajaranbenar-benarmenunjukkancukupbesarperanangurusebagai fasilitatordanmotivatorsecaraoptimal.

Lembar observasi aktivitas guru dengan menerapkan strategi KWL pada siklus II ini terdiri dari 33 aspek pengamatan, dengan jumlah kriteria penilaian 3. Nilai rata-rata aktivitas guru pada siklus I adalah 71 dan berada dalam kriteria cukup, dan rata-rata skor aktivitas guru pada siklus II adalah 83 dan berada dalam kriteria baik.

Berdasarkan hasil refleksi terhadap aktivitas guru pada siklus II, berada pada kriteria baik yang sangat berpengaruh terhadap cara belajar siswa yang Kesatu guru sudah baik dalam membimbing doa bersama. Kedua guru sudah baik dalam mengkondisikan kelas siap belajar. Ketiga guru sudah baik dalam memberikan apersepsi. Keempat guru sudah baik menyampaikan tujuan pembelajaran. Kelima guru sudah baik memotivasi siswa.Keenam guru sudah baik mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai. Ketujuh guru  sudah baik menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kedelapan guru sudah baik menyajikan informasi kepada siswa. Kesembilan guru sudah baik menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Kesepuluh guru sudah baik menginformasikan kepada siswa untuk duduk berpasangan. Kesebelas  gurusudah baik menyuruhsiswadudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku. Keduabelas guru sudah baik dalam membagikan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Ketigabelas guru sudah baik dalammembagikanlembarLKSyangberupalembarKWL. Keempatbelasguru sudah baik dalam menjelaskan tentangkegiatanmembacayang akandipelajari. Kelimabelas guru sudah baik dalam mengarahkan siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan. Keenambelas guru sudah baik dalam menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca. Ketujuhbelas guru sudah baik dalam membimbing dan memfasilitasi tiap-tiap pasangan untuk membahas masalah yang disajikan. Kedelapanbelas guru sudah baik dalam memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran. Kesembilanbelas guru sudah baik dalam menjelaskan cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa. Keduapuluh guru sudah baik dalam menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL. Keduapuluhsatu guru sudah baik dalam memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K. keduapuluhdua gurudansiswa sudah baik dalammelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL. Keduapuluhtiga guru sudah baik dalam memberi kesempatan siswa untuk bertanya. Keduapuluhempat  guru sudah baik dalam memberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal. Keduapuluhlima guru sudah baik dalam meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinyaGuru memberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan. Keduapuluhenam guru sudah baik dalam mengarahkan dan membimbing siswa mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit. Keduapuluhtujuh guru  sudah baik dalam memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran. Keduapuluhdelapan guru sudah baik dalam melakukan tanya jawab dengan siswa tentang isi bacaan yang siswa baca. Keduapuluhsembilan guru sudah baik dalam memberikan umpan balik kepada siswa. Ketigapuluh guru sudah baik dalam membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran. Ketigapuluhsatu guru sudah baik dalam memberi evaluasi. Keduapuluhdua guru sudah baik dalam memberi tindak lanjut. Ketigapuluhtiga guru sudah baik dalam memberikan penghargaan hasil belajar individual dan pasangan.

Meningkatnyakemampuangurudalammelaksanakanpembelajarandenganmenerapkan strategi KWL dalam pembelajarandikarenakangurutelah terbiasamelakukansetiapkegiatanpembelajaransecarabertahapdan terencana.Penerapanpembelajarandenganmenerapkan strategi KWLyangdilaksanakanpadasiswakelasIV SDN 01 Tanjung kemuning Kabupaten Kaur yangdilakukanolehguruadalahmemberikanpembelajaranyangberpusat kepadasiswa(studentcentered),haliniterlihatdarisiswabanyakditempatkan sebagaisubjekbelajarsedangkanguruberperansebagaifasilitatoryang memberikankemudahan-kemudahankepadasiswauntukmelakukanaktivitas belajar.Guru lebih banyak  membimbingsiswadenganmemberikan pertanyaan-pertanyaanuntukmempermudahsiswamenemukansendiri konsep-konsep yangdipelajari.Pertanyaan-pertanyaanyangdiberikan bertujuanuntukmemotivasisiswauntukaktifdalamkegiatanpembelajaran. Secarakeseluruhanaktivitasgurusudahberjalandenganbaik karenadalamkegiatanpembelajarangurutelahmemperhatikandan melaksanakanpembelajaransesuaidengankarakteristikpembelajarantematik yaitu:(a)berpusatpadasiswa(studentcentered);(b)memberikanpengalaman langsung(directexperiences);(c)pemisahanmatapelajarantidakbegitujelas;(d)menyajikankonsepdariberbagaimatapelajaran;(e)bersifatfleksibel;(f) hasilpembelajaransesuaidenganminatdankebutuhansiswa(Maryuni dalamhttp//.Siipmarsi.wordpress.com).

Begitujugadenganlangkah-langkah pembelajaranyangdilakukanolehgurusudahberjalandenganbaik. SepertiyangtelahdikemukakanolehGagnedalamNasution(2004:49) mengajaryangbaikadalahdenganmengaktifkanmotivasi,menyampaikan tujuanpembelajaran, mengarahkan	perhatian,	merangsang	ingatan, memberikanbimbingan,meningkatkanretensi,membantutransferbelajar,dan mengeluarkanperbuatansertaumpanbalik.

b. Aktivitas Siswa

Pembelajarandengan menggunakan strategi KWL inimemerlukanguruyangkreatifbaikdalam menyiapkankegiatanataupengalamanbelajarbagisiswa,jugadalammemilih kompetensidariberbagaimatapelajarandanmengaturnyaagarpembelajaran menjadilebihbermakna,menarik,danmenyenangkanserta utuh.Dengan menerapkanpembelajaranmenggunakanpendekatanlingkungansiswa lebihaktifdalampembelajaransehinggameningkatkankeaktifansiswadalam pembelajaran.

Berdasarkan pengamatan pembelajaran dengan menggunakan strategi KWL yang dilakukan pengamat yang dilaksanakn selama tindakan siklus I skor rata-rata aktivitas siswa 73 dan berada dalam kategori cukup, dan rata-rata aktivitas siswa siklus II adalah 87,5 berada dalam kategori baik dan mengalami peningkatan setiap siklus. Dibawah ini merupakan aktivitas siswa yang merupakan perbaikan dari siklus Idan siklus II yang mencakup pada kriteria baik adalah Kesatu siswa sudah baik untuk berdoa bersama.Kedua siswa sudah baik untuk siap belajar. Ketiga siswa sudah baik dalam menanggapi apersepsi. Keempat siswa sudah baik dalam menyimak saat guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kelima siswa sudah baik dalam termotivasi belajar. Keenam siswa sudah baik dalam mendengarkan kompetensi dasar yang disampaikan guru. Ketujuh siswa sudah baik dalam mendengar penjelasan guru tentang  kegiatan pembelajaran yang akan. Kedelapan siswa sudah baik dalam menyimak informasi menyajikan yang diberikan guru. Kesembilan siswa  sudah baik dalam menyimak penjelasan materi pembelajaran dari guru. Kesepuluh siswa sudah baik ketika disuruh  duduk berpasangan. Kesebelas siswa sudah baik ketika disuruhdudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku. Keduabelas siswa sudah baik dalam menerima alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Ketigabelas siswa  sudah baik dalam menerima lembar kerja siswa. Keempatbelas siswa sudah baik ketika dibagikanlembarLKSyangberupalembarKWL. Kelimabelas siswa sudah baik dalam menyimak tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan. Keenambelas siswa sudah baik dalam mendengarkan penjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca. Ketujuhbelas siswa  sudah baik dalam menyimak  membahasan masalah yang disajikan. Kedelapanbelas siswa sudah baik dalam dibimbing dengan guru mempelajari materi dengan menggunakan media pembelajaran.kesembilanbelas siswa sudah baik dalam diberi penjelasan oleh guru tentang cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa. Keduapuluh siswa sudah baik dalam memahami topik yang sudah ada di lembar KWL. Keduapuluhsatu siswa sudah baik dalam menerima bimbingan dari guru untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K. keduapuluhdua siswa dan guru sudah baik dalammelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL. keduapuluhtiga siswa sudah baik ketika diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya. Keduapuluhempat siswa sudah baik ketika diberikanbimbinganoleh guru dalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal. Keduapuluhlima siswa sudah baik ketika diminta guru meminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Keduapuluhenam siswa sudah baik dalam diberikan bimbingan oleh guru dalam penyajian data hasil kegiatan. Keduapuluhtujuh siswa sudah baik ketika diarahkan dan dibimbing oleh guru mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit. Keduapuluhdelapan siswa  sudah baik dalam melakukan  melakukan tanya jawab dengan guru tentang isi bacaan yang siswa baca. Keduapuluhsembilan siswa sudah baik dalam mendapatkan umpan balik dari guru. Ketigapuluh siswa sudah baik ketika dibimbing oleh guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran. Ketigapuluhsatu siswa sudah baik dalam mengerjakan mengerjakan evaluasi. Ketigapuluhdua siswa sudah baik ketika diberikan tindak lanjut oleh guru. Ketigapuluhtiga siswa sudah baik ketika mendapatkan  penghargaan hasil belajar individual dan pasangan.

Dalam penelitian yang dilakukan materiyangdipelajarikepadasiswaselaludikaitkandenganpengetahuan yangdimilikisiswabaikitutentangkehidupanpribadisiswaataupun lingkungansekitarsiswa.Denganpembelajaranyangdemikianakan menjadikanpembelajaranyangdialamiolehsiswamenjadibermakna.Seperti yangdikemukakanolehAusubel(1950)dalamNasution(2004:22)bahwa faktoryangpalingpentingyangmempengaruhibelajarialahapayangtelah diketahuisiswa.Pengetahuansiswasangatmempengaruhibelajarsiswaoleh karenaitubelajarbermaknaakanterjadiapabilainformasibarudapat dikaitkandengankonsep-konsepyangsudahterdapatdalamstrukturkognitif seseorang.

Dengandemikiandapat dikatakan bahwaprosespembelajaran dengan menggunakan strategi KWL sudahberjalandenganbaikdarisegiaktivitasguru maupunaktivitassiswadidalampembelajaran.Denganmeningkatnyakualitas pembelajaranbaikdarisegiaktivitasgurudandarisegiaktivitassiswa menyebabkanpembelajaranmenjadibaikdanmeningkatnyakualitashasil belajarsiswa.

c. Hasil Belajar Siswa 

Dalampenilaianhasilbelajar,peranantujuaninstruksionalyangberisi rumusankemampuandantingkahlakuyangdiinginkansertadikuasaisiswa menjadiunsurpentingsebagaidasardanacuanpenilaian.Dalampenilaianini dilihatsejauhmanakeefektifandanefisiennnyadalammencapaitujuan pengajaransehinggadapatmeningkatkanhasilbelajarsiswa.

Denganmeningkatnyakualitasprosespembelajaranyangdilakukanoleh gurudansiswamakakualitashasilbelajarpunmenjadimeningkat. BerdasarkanhasilpenelitianyangdilaksanakanpadasiswakelasIVyang berjumlah 25orangdiSDN01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur diperolehbahwapersentase ketuntasanbelajarsiswameningkatdarisiklusIdansiklusII. Dari hasil penelitian dapat dilihatbahwaterjadipeningkatannilai rata-ratadanpersentaseketuntasanbelajarsecaraklasikalpadapembelajaran. Diama pada siklus I ketuntasan kalsikal mencapai 72% meningkat pada siklus II menjadi 88%.  DaridatatersebutdapatdikatakanbahwapadasiklusIIproses pembelajaranyangdilakukantelahmencapaitingkatketuntasanbelajaryang baik.HaltersebutsesuaidenganHaltersebutsesuaidengankurikulumKTSPbahwapersentase ketuntasanbelajarsiswaadalah85%siswayangmendapatnilai≥7.Hasilpenelitianyangdiperoleh denganmenerapkanpembelajarandengan menggunakan strategi KWL telahmencapaiketuntasanbelajarklasikaldandapatmeningkatkan hasilbelajarsiswa.

Meningkatnyaketuntasanbelajarsiswadenganditerapkannya pembelajran denganmenggunakanstrategi KWL padasaat pembelajaranberlangsungsiswadilibatkandalamprosespembelajaran.Dalam halinisiswadituntutuntukaktifmencari,menggali,danmenemukankonsep- konsepsertaprinsip-prinsipsecaraholistikdanoutentik.Haltersebutjuga ditunjangdenganpemanfaatanberbagaisumberbelajarbaikyangdidesain khususmaupunsumberbelajaryangtelahadadilingkungansekitarsiswa. Pemanfaatanlingkunganinidimaksudkanuntukmembantusiswadalam memahamikonsep-konsepyangabstrak.

Denganditerapkannyapembelajarandengan menggunakan strategi KWLinisiswamampumemahamikonsep-konsepsecarautuh tanpaterpisah-pisah.Pelaksanaankegiatanpembelajarandilakukandengancara mengamatidanmelakukansecaralangsungapa-apayangadadanberlangsungdilingkungansekitar,sehinggapembelajarantematikdenganpendekatan lingkunganmemberikankepadasiswapengalamanataupengetahuanyang bersifatalamidanbelumtentudapatdiperolehdikelasataulaboratorium. Melaluipendekataniniakanmembuatanakbelajarmenyenangkandanlebih bermaknadankonsepyangdisampaikankepadaanaktidakmudahdilupakan karenaberhubunganlangsungdenganapayangmerekalihat.

StrategiKWL merupakanpemberiantujuanmembacakepadasiswa danmemberikanperanan yangaktif kepadasiswasehinggasiswabisamenilaidirinyasendiri.Dengan demikian,melaluisatustrategipembelajaranyangsalahsatunyaadalahstrategi KWLyangmenekankanpadaaktifatas,kreaktifitassiswa,padasaatsebelum membaca,saatbaca,dansetelahbaca.Sehinggastrategiinidapatmemperkuat kemampuansiswadalammemahamiisibacaan (OgledalamRahim, 2007:41).

Berdasarkanhasilanalisisdatadiatas,dapatdisimpulkanbahwaproses pembelajarandenganmenerapkanpembelajaranpembelajarandengan menggunakan startegi KWL telahdilaksanakandenganbaik.Haliniditujukkan denganadanyapeningkatankeaktifandanprestasibelajarsiswakelasIV SDN 01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.





































BABV

KESIMPULAN DAN SARAN



A.Kesimpulan

 (
87
)Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasandapatdisimpulkansebagai berikut:

1.Meningkatkan aktivitas pembelajaran yaitu pada aktivitas guru dan aktivitas siswa mencapai kategori “Baik” pada setiap tahap pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan strategi KWL. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata skor aktivitas guru siklus I adalah 71 dengan kategori cukup meningkat pada siklus II adalah 83 dengan kategori baik. Aktivitas siswa pada siklus I adalah 73 dan siklus II 87,5.

2.	Kemampuanmemahamiisibacaan	siswa	dapat	meningkatdengan menerapkanstrategiKWLpadapembelajaran membacadikelasIV SDN 01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Hal ini dapat dilihat dari persentase nilai rata yang didapat pada siklus I adalah 75 dan ketuntasan belajar secara secara kalsikal mencapai 72%,kemudianmeningkatpada siklusIIdengannilai rata-rata 85 danpersentaseketuntasan belajar secara kalsikal88%.





 (
81
)

B.Saran

1.DisarankanpadaguruBahasaIndonesiayanginginmenerapkanstrategiknow- wanttoknow-learned(KWL)dalampembelajaran,hendaknyaguru memperhatikanlangkah-langkahpembelajarandenganstrategiknow-wantto know-learned(KWL)sehinggapenerapanstrategiKWLdalampembelajaran dapatberlangsungdenganbaikdanberhasil.

2.DisarankanpadaguruBahasaIndonesiabahwadalamprosespembelajaran hendaknyadiadakanrefleksiterhadapprosespembelajaranyangsudah dilaksanakangunaperbaikanprosespembelajaranyangakandatang.
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Lampiran 1

SilabusSiklusI



NamaSekolah	:SDNegeri01 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

MataPelajaran	:BahasaIndonesia

Kelas/Semester	:IV/1



		N O

		Standar Kompetensi

		Kompetensi

Dasar

		Materi

Pokok

		Indikator

		PengalamanKerja

		Penilaian

		Alokasi

Waktu

		Alat/Bahan



		4

		Memahami teksagak panjang

(150-200

kata)

		Menemukan pikiran pokokteks agak panjang

(150-200

kata)

		Teks bacaan

		•Membaca teks dengan cermat

•Menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan

		•Tanyajawab tentangtopik yangadadi kolomK

•Membacabacaan selama±10 selanjutnya melakukantanta jawabtentangisi bacaan

•Menjawab pertanyaansesuai denganisibacaan yangtelahdibaca

		Penugasan menjawab pertanyaan tentangisi teksbacaan

		2jam pelajaran

		•BukuBahasa

Indonesia

•Lembar kolomKWL

•Teksbacaan

























Lampiran 2

RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN

(RPP)SIKLUSI

	



MataPelajaran	:BahasaIndonesia

Tema	:Pristiwa

SubTema	:MembacaTeksAgakPanjang

Kelas/Semester	:IV/I

Pukul	:11.15–12.30Wib

JumlahPertemuan	:2x35menit(1xpertemuan) 



A.StandarKompetensi

Memahamiteksagakpanjang(150-200kata)

B.KompetensiDasar

Menemukanpikiranpokokteksagakpanjang(150-200kata)

C.Indikator

Denganbimbingangurusiswadiharapkandapat:

1.	Membacateksdenganbaikdanbenar

2.	Memahamiisibacaanyangsiswabaca

3.	Dapatmenjawabpertanyayangberkaitandenganisibacaan

D.TujuanPembelajaran

Denganbimbingangurumelaluidiskusikelasdiharapkansiswadapat:

1.Menceritakankembaliisibacaandenganbenar

2.Menjelaskanmaknadaribacaanbenar

3.Menjawabpertanyaanyangberkaitandenganteksbenar

E.MateriPembelajaran

MateriPembelajaran

KISAHSANGKUPU-KUPU

Dahulukaladisebuahtamanyangkecil,hiduplahsekumpulanulatdan jugabeberapaBungaSepatudanBungaMawar.Padaawalnyamerekasemua bersahabat.Sampaisuatuhari,sekuntumbungamawarbernamaOkitdengan sombongnyaberkata.

“Heiparaulat!Janganterusmemakanidaunkami!”

“Yabenar!Lihat…daun-daunkamijadirusak,pergikaliandaritamanini!”

sahutbungamawarlainnya.

Ulat-ulatmerasasangatsedih.Merekamemangmemakanidaun-daunbungadi tamanitu.Tetapijikamerekatidakmakan,tentumerekaakanmatikelaparan. Akhirnyadengankerendahanhatimerekaberniatpergidaritamanitu.Namun sekuntumbungasepatumencegahnya.

“Hei,kalianjanganpergi,”kataRenasibungasepatukepadaulat,“kalian bolehmemakandaunkamiparabungasepatuditamanini.”

“Benar,kamirelamembagidaunkamikepadakalian,”ucapbungasepatu lainnya.

Ulatsangatberterimakasihataskebaikanbungasepatudanberkata.

“Terimakasih,kaliantelahmenolongkami.”

Akhirnyaditamanitubungamawarlahyangpalingindahkarenadaunmereka utuh.Terkadangbeberapabungamawarmengejekbungasepatuyangdaun- daunnyabolongakibatdimakaniulat.

Suatuketika,seorangmanusiamendatangitamanitu.Diaberkata 

“Akuakanmengambilbeberapabungadisini.Ohtidak…bunga-bungasepatuinidaunnyadimakaniulat.Akuambillimabungamawarinisaja,daunnyamasih bagus.”Lalumanusiaitumencabutlimabungamawardaritamanitudanpergi.

Tamanituberduka,khususnyabungamawar.Merekakehilanganlimaanggotanya. Sekuntumbungasepatutiba-tibaberbisikkepadaulat.

“Kamiharusberterimakasihkepadakalian.Kalaudaunkamitidakdimakani kalian,mungkinkamijugadiambilolehmanusiasepertilimabungamawaritu.” Ditamanitukinihanyatersisalimabungamawar.Merekaberlimatakutakan diambiljugaolehmanusia.Akhirnyamerekamenyadarikesombongannyadan berkata.

“Kalianparaulat,kamimohonmaafkanlahkesombongankami.Kaliansekarang bolehmemakandaunkami.Kamitakutakandicabutdaritanahsepertikelima saudarakami.”

“Tapimawar,daunitumemangmilikkalian,hakkalianuntuk memberikannyakepadakamiatautidak,”tukasHilisiulatjantan.

“Tidakulat,sungguhkamisangatmenyesal,”ucapOkit,“sudah seharusnyakamimemberikandaun-daunkamiuntukkalianmakan.Bukankah sesamamakhlukhidupkitaharussalingtolong-menolong?”

Renasibungasepatumenjawab.

“ItubenarKit.Bisa-bisabeberapawaktukedepanbunga-bungadisini akanhabisdicabutiolehmanusia.”

Mendengarperkataankeduabungaituulat-ulatsangatterharudanseekor

ulatmenjadibersemangatuntukberkata.

“Terimakasihparabunga,kaliansangatbaikkepadakami,”teriakHili berkaca-kaca,“kelakkamiakanmembalasjasakalian!”

Beberapahariberlalu,setelahulatmemakandaun-daunbungamawardan

bungasepatu,merekabersepuluhberubahmenjadikepompong.Dalambeberapa minggukepompongitumenetasdanulat-ulatituberubahmenjadikupu-kupu

yangsangatindah.Parabungatakjubmelihatperubahanitu,dansalahsatudari merekaberkata.

“Wah…kaliantelahberubahwujud!Kaliankinibersayapdanindah

sekali!”

“Terimakasih,“kataHiliyangkinitelahmenjadikupu-kupu,“Sekarang kamiakanmemenuhijanjikami.Kamiakanmembalasjasakalian.”

Sepuluhkupu-kupuitumenolongbungamenyebarkanbenihnya.Mereka

menggunakankemampuanterbangnyauntukmenyebarkanbenih-benihbunga mawardanbungasepatusecaramerataditamanitu.Bunga-bungasangat berterimakasihkepadakupu-kupu.Kinikupu-kuputidaklagimendapatkandaun daribunga,tetapimaduyangsangatmanisdanlebihenakdaripadadaun.

Berkatpertolongansepuluhkupu-kupu,beberapaminggukemudianjumlahbungaditamanitubertambah.Kiniditamanituterdapatratusanbunga mawardanbungasepatu.Kehidupanditamanitumenjadipenuhdengan kebahagiaan.Namunditengahkebahagiaanitu,tiba-tibaseorangmanusiakembalidatang.Seluruhpenghunitamanitupasrahjikaadabungayangakandicabutlagi

olehmanusiaitu.

“Kenanglahtamaninimeskipunkaliandicabutolehnya!”teriakOkitkepadaseluruhbunga.PerkataanOkititumenguatkanhatiparabungauntuktetap kuat.Ketikamerekasudahsiapmenerimakeadaan,manusiaitujustruberkata.“OhTuhan,tamaninisekarangindahsekali!Bunga-bunganyajauhlebih banyakdansekarangadakupu-kupuyangmengitarinya.Akuakanmenjagabunga-bungainiagartetaptertanamdanmenyiraminyasetiaphari.”

Manusiaitukemudianpergitanpamencabutsekuntumbungapun.Seluruh penghunitamanitubersorak-soraigembirakarenatidakadayangberpisah.

Seluruhbungamawar,bungasepatu,dankupu-kupukinihidupbahagia.Sampai saatini,itulahalasanmengapakupu-kupumaumembantumenyebarkanbenih bunga,yaituuntukmembalasjasabungayangtelahmemberimerekadaun.



F.MetodePembelajaran

1. Braimstorming

2. Tanyajawab

3. Ceramah

4. Penugasan



G.KegiatanPembelajaran

1. Kegiatan Pembuka

1) Berdoa bersama

2) Guru mengkondisikan kelas siap belajar

3) Guru memberikan apersepsi

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

5) Guru memotivasi siswa

6) Guru mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai

7) Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

8) Guru menyajikan informasi kepada siswa

9) Guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa



2. Mengorganisasikan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran (Kegiatan inti)

a. Kemahiran dalam proses decording

1) Guru menginformasikan kepada siswa untuk duduk berpasangan

2) Gurumenyuruhsiswadudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

3) Guru membagikan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

4) GurumembagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

5) Siswamendengarkanpenjelasangurutentangkegiatanmembacayang akandipelajari

6) Guru mengarahkan siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

7) Guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca



b. Faktor pengetahuan terdahulu yang turut membekali seseorang dalam belajar membaca

1) Guru membimbing dan memfasilitasi tiap-tiap pasangan untuk membahas masalah yang disajikan

2) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

3) Guru menjelaskan cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

4) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

5) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

6) Gurudansiswamelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL



c. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai ketekunan

1) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya

2) Gurumemberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

3) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan

4) Guru mengarahkan dan membimbing siswa mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

5) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

6) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang isi bacaan yang siswa baca



d. keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan selama proses membaca

1) Guru memberikan umpan balik kepada siswa



e.  Metakognitif yaitu pengaruh pemahaman mambaca

3. Evaluasi (Kegiatan penutup)

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

2) Guru memberi evaluasi

3) Guru memberi tindak lanjut

4) Guru memberikan penghargaan hasil belajar individual dan pasangan



H.SumberdanAlatPembelajaran

1. TimBinaKaryaGuru,2006.BinaBahasaIndonesiauntukSDkelasIVsemesterI.Jakarta:Erlangga

2. KTSP,2007.KurikulumBahasaIndonesiauntukSD.Jakarta.



I.Evaluasi

1. ProsedurEvaluasi

	•Tesawal	:lisan

	•Proses	:-

	•TesAkhir	:SoalLatihan

	2.BentukEvaluasi	:Esay

3.AlatEvaluasi:Soal



































LembaranDiskusiSiswa



		No

		Apayangdiketahui

(K)

		Apayangingindiketahuai

(W)

		Yangtelahdipelajari

(L)



		

		Ulat



















Kepompong





Kupu-kupu

		•Apanamakulit pembungkusbadan ulat?

•Bagaimanacaraulat berubahmenjadikupu- kupu?







•Bagaimanabentuk kepompong



•Kupu-kupuberasal dari?

		•Kepompong





•Mula-mulaulat berubahmenjadi pupa

•Akhirnyapupa berubahmenjadi kupu-kupu



•Bentuk kepompong adalahbulat panjang



•Kupu-kupu berasaldariulat

kemudianmenjadi kepompongdan menjadikupu- kupu







Langkah-langkahmengerjakan

1.	Gurumemulaitopikdenganmengajukanpertanyaanapayangkamuketahui tentangulat?

2.	Pertanyaanyangdiajukanguruditulispadakolomapayangdiketahui(K).

3.	Gurumenyiapkanalternatifepertanyaanlainuntukmenggaligagasanbaru yangdimilikisiswa

4.	Pertanyaanalternativedariguruditulispadakolomapayangingindiketahui(W)

5.	Gurudansiswamelakukantanyajawabtetangkupu-kupuyangadapada kolomK

6.	Gurukemudianmenugaskansiswauntukmempurmulasikankategoriyang lainuntukditulispadakolomK

7.	SetelahsiswamenemukankategorilainuntukditulisdikolomKgurumemberikancontohcaramengerjakanlembardiskusi

8.	GurumenuliskanpertanyaanyangadapadakolomWmisalnyaapayang kalianketahuikulitpembungkusbadanulat?

9.	Setelahgurumelontarkanpertanyaantersebutsiswaditugaskanuntuk menjawabpertanyaanyangdilontarkangurudenganmengisikolomL

10.Setelahsemuasiswajelasdengancaramengerjakanlebarkerjanyaguru menugaskansiswauntukmemulaidiskusi













SoalEvaluasi(SiklusI)

Jawablahpertanyaandibawahinidenganbenar!



1. Jelaskanmengapaulatdiusirolehbungahmawar?

2. Jelaskanmengapaperasaanulatsangatsedih?

3. Jelaskanmengapakitatidakbolehmerasasombongwalaupundengansiapa saja?

4. Uraikanapayangmenyebabkanhatibungamawarsedih?

5. Jelaskanbentukdarikupu-kupusebelummenjadikupu-kupuyangcantik?



KUNCIJAWABANSOALPOSTTES

SIKLUSI

1. Karenaulatmemakandaunbungamawar

2. Karenaparaulattidakbolehlagimakandedaunanditamanitu,berarti merekaharuspergidaritamanituuntukmencaritanamanyangbaruuntuk dimakan

3. Karenakesombonganakanmendatangkanbencanabagidirikitasendiri

4. Karenabungamawarkehilanganlimaanggotamereka

5. Pertamaulat,menjadikepompong,menjadikupu-kupukecildanmenjadi kupu-kupudewasa

















Lampiran 3

LEMBAR OBSERVASI UNTUK AKTIVITAS GURU SIKLUS I



Nama Pengamat	: Buyung Sutarjo, S.Pd

Siklus			: I

Tema			: Peristiwa

Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia berdasarkan hasil pengamatan anda sesuai dengan indicator yang ada

		No

		Aspek yang diamati

		Penilaian



		

		

		K

		C

		B



		

		

		1

		2

		3



		1





















2. 











































































































3.





		Kegiatan Pembuka

1) Berdoa bersama

2) Guru mengkondisikan kelas siap belajar

3) Guru memberikan apersepsi

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

5) Guru memotivasi siswa

6) Guru mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai

7) Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

8) Guru menyajikan informasi kepada siswa

9) Guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa



Mengorganisasikan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran (Kegiatan inti)

a. Kemahiran dalam proses decording

1) Guru menginformasikan kepada siswa untuk duduk berpasang

2) Gurumenyuruhsiswadudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

3) Guru membagikan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

4) GurumembagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

5) Siswamendengarkanpenjelasangurutentangkegiatanmembacayang akandipelajari

6) Guru mengarahkan siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

7) Guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca

b. Faktor pengetahuan terdahulu yang turut membekali seseorang dalam belajar membaca

1) Guru membimbing dan memfasilitasi tiap-tiap pasangan untuk membahas masalah yang disajikan

2) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

3) Guru menjelaskan cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

4) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

5) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

6) Gurudansiswamelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL

c. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai ketekunan

1) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya

2) Gurumemberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

3) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinyaGuru memberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan

4) Guru mengarahkan dan membimbing siswa mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

5) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

6) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang isi bacaan yang siswa baca

d. keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan selama proses membaca

1) Guru memberikan umpan balik kepada siswa

e. Metakognitif yaitu pengaruh pemahaman mambaca



Evaluasi (Kegiatan penutup)

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

2) Guru memberi evaluasi

3) Guru memberi tindak lanjut

4) Guru memberikan penghargaan hasil belajar individual dan pasangang

		

















√





























√















√











































		



√

√

√

√



√

√











√

√



√





















√



√







√



√



√













√

√













√





√











√







√





√

		

√









√

























√

√



√























































√















√

















√

√





		Jumlah

		72



		Kategori

		Cukup







Keterangan:						Pengamat 1

K = Kurang= 1

C = Cukup = 2

B= Baik = 3								

							Buyung Sutarjo, S.Pd

NIP. 196608181988031006















Lampiran 4

LEMBAR OBSERVASI UNTUK AKTIVITAS GURU SIKLUS I



Nama Pengamat	: Sailin Rasyid, S.Pd

Siklus			: I

Tema			: Peristiwa

Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia berdasarkan hasil pengamatan anda sesuai dengan indicator yang ada

		No

		Aspek yang diamati

		Penilaian



		

		

		K

		C

		B



		

		

		1

		2

		3



		1





















2. 











































































































3.

		Kegiatan Pembuka

1) Berdoa bersama

2) Guru mengkondisikan kelas siap belajar

3) Guru memberikan apersepsi

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

5) Guru memotivasi siswa

6) Guru mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai

7) Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

8) Guru menyajikan informasi kepada siswa

9) Guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa



Mengorganisasikan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran (Kegiatan inti)

a. Kemahiran dalam proses decording

1) Guru menginformasikan kepada siswa untuk duduk berpasangan

2) Gurumenyuruhsiswadudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

3) Guru membagikan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

4) GurumembagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

5) Siswamendengarkanpenjelasangurutentangkegiatanmembacayang akandipelajari

6) Guru mengarahkan siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

7) Guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca



b. Faktor pengetahuan terdahulu yang turut membekali seseorang dalam belajar membaca

1) Guru membimbing dan memfasilitasi tiap-tiap pasangan untuk membahas masalah yang disajikan

2) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

3) Guru menjelaskan cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

4) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

5) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

6) Gurudansiswamelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL

c. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai ketekunan

1) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya

2) Gurumemberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

3) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya

4) Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan

5) Guru mengarahkan dan membimbing siswa mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

6) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

7) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang isi bacaan yang siswa baca



d. keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan selama proses membaca

1) Guru memberikan umpan balik kepada siswa



e. Metakognitif yaitu pengaruh pemahaman mambaca



Evaluasi (Kegiatan penutup)

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

2) Guru memberi evaluasi

3) Guru memberi tindak lanjut

4) Guru memberikan penghargaan hasil belajar individual dan pasangang

		











√





√





























√















√



































		



√

√



√



√

√











√

√



√























√







√

√

√



√













√









√

√



√



√



√









√









√





		

√





√





























√

√



√















































√











































√

√

√



		Jumlah

		70



		Kategori

		Cukup









Keterangan:							Pengamat 2

K = Kurang= 1

C = Cukup = 2

B= Baik = 3								

								Sailin Rasyid, S.Pd

NIP. 196810171995061001



















Lampiran 5

ANALISIS HASIL LEMBAR OBSERVASI GURU SIKLUS I

		No

		Aspek yang diamati

		Pengamat 1

		Pengamat 2

		Rata-rata

		Nilai



		1



























2. 











































































































































3.











		Kegiatan Pembuka

1) Berdoa bersama

2) Guru mengkondisikan kelas siap belajar

3) Guru memberikan apersepsi

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

5) Guru memotivasi siswa

6) Guru mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai

7) Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

8) Guru menyajikan informasi kepada siswa

9) Guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa



 Mengorganisasikan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran (Kegiatan inti)

a. Kemahiran dalam proses decording

1) Guru menginformasikan kepada siswa untuk duduk berpasangan

2) Gurumenyuruhsiswadudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

3) Guru membagikan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

4) GurumembagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

5) Siswamendengarkanpenjelasangurutentangkegiatanmembacayang akandipelajari

6) Guru mengarahkan siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

7) Guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca



b. Faktor pengetahuan terdahulu yang turut membekali seseorang dalam belajar membaca

1) Guru membimbing dan memfasilitasi tiap-tiap pasangan untuk membahas masalah yang disajikan

2) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

3) Guru menjelaskan cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

4) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

5) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

6) Gurudansiswamelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL



c. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai ketekunan

1) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya

2) Gurumemberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

3) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinyaGuru memberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan

4) Guru mengarahkan dan membimbing siswa mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

5) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

6) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang isi bacaan yang siswa baca



d. keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan selama proses membaca

1) Guru memberikan umpan balik kepada siswa



e. Metakognitif yaitu pengaruh pemahaman mambaca



Evaluasi (Kegiatan penutup)

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

2) Guru memberi evaluasi

3) Guru memberi tindak lanjut

4) Guru memberikan penghargaan hasil belajar individual dan pasangan
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2

2

2

2
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2
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2





2
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2

3

3



		

3

2

2

3

2

1



2



2
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2
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2
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2





2









2





1



2



2



2





2



















2
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2







2





2



2









2











2



3

2

3

		

3

2

2

2,5

2

2



2



2

1











2



2





2,5



2,5



3



2,5





1,5









2





1,5



1,5



2



2





2



















2



2,5









2,5







2





2



2,5









2











2



2,5

2,5

2,5



		

Baik

Cukup

Cukup

Baik

Cukup

Cukup



Cukup



Cukup

kurang











Cukup



Cukup





Baik



Baik



Baik



Baik





Kurang









Cukup





Kurang



Kurang



Cukup



Cukup





Cukup



















Cukup



Baik









Baik







Cukup





Cukup



Baik









Cukup











Cukup



Baik

Baik

Baik



		 Jumlah

		72

		70

		

		



		Total skor

		142

		

		



		Rata-rata Skor

		71

		

		



		Kriteria

		Cukup

		

		







Keterangan :

1-1,6    = Kurang

1,7-2,3 = Cukup

2,4-3    = Baik

Lampiran 6

LEMBAR OBSERVASI SISWA



Nama Pengamat	: Buyung Sutarjo, S.Pd

Siklus			: I

Tema			: Peristiwa

Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia berdasarkan hasil pengamatan anda sesuai dengan indicator yang ada

		No

		Aspek yang diamati

		Penliaian



		

		

		K

		C

		B



		

		

		1

		2

		3



		1.



























2.

































































































3.











		Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa (kegiatan awal)

1) Siswa berdoa bersama

2) Siswa siap belajar

3) Siswa menanggapi apersepsi

4) Siswa menyimak saat guru menyampaikan tujuan pembelajaran

5) Siswa termotivasi belajar

6) Siswa mendengarkan kompetensi dasar yang disampaikan guru

7) Siswa mendengar penjelasan guru tentang  kegiatan pembelajaran yang akan dicapai

8) Siswa menyimak informasi menyajikan yang diberikan guru

9) Siswa menyimak penjelasan materi pembelajaran dari guru



Mengorganisasikan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran (Kegiatan inti)

a. Kemahiran dalam proses decording

1) Siswa  duduk berpasangan

2) Siswa disuruhdudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

3) Siswa menerima alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

4) Siswa menerima lembar kerja siswa

5) Siswa dibagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

6) Siswa  menyimak tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

7) Siswa mendengarkan penjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca

b. Faktor pengetahuan terdahulu yang turut membekali seseorang dalam belajar membaca

1) Siswa menyimak  membahasan masalah yang disajikan

2) Siswa dibimbing dengan guru mempelajari materi dengan menggunakan media pembelajaran

3) Siswa diberi penjelasan oleh guru tentang cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

4) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

5) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom 

6) Siswa dan gurumelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL

c. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai ketekunan

1) Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya

2) Siswa diberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

3) Siswa diminta guru meminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya

4) Siswa diberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan

5) Siswa diarahkan dan dibimbing oleh guru mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

6) Siswa melakukan  melakukan tanya jawab dengan guru tentang isi bacaan yang siswa baca

d. keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan selama proses membaca

e. Siswa mendapatkan umpan balik dari guru

1) Metakognitif yaitu pengaruh pemahaman mambaca



Evaluasi (Kegiatan penutup)

1) Siswa dibimbing oleh guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

2) Siswa mengerjakan mengerjakan evaluasi

3) Siswa diberikan tindak lanjut oleh guru 

4) Siswa mendapatkan  penghargaan hasil belajar individual dan pasangan

		















































		



√

√

√

√

√





√











√

√



√



√

√

√



√







√

√











√



√













√













√



√





√









√





√



√

√





		

√











√





√









































√



√























√







√





































√





		Jumlah

		74



		Kateori

		Cukup







Keterangan:							Pengamat 1

K = Kurang= 1

C = Cukup = 2

B= Baik = 3								

								Buyung Sutarjo, S.Pd

NIP. 196608181988031006

















Lampiran 7

LEMBAR OBSERVASI SISWA



Nama Pengamat	: Febrina Maryati, A.ma

Siklus			: I

Tema			: Peristiwa

Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia berdasarkan hasil pengamatan anda sesuai dengan indicator yang ada

		No

		Aspek yang diamati

		Penliaian



		

		

		K

		C

		B



		

		

		1

		2

		3



		1























2.





































































































3.



		Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa (kegiatan awal)

1) Siswa berdoa bersama

2) Siswa siap belajar

3) Siswa menanggapi apersepsi

4) Siswa menyimak saat guru menyampaikan tujuan pembelajaran

5) Siswa termotivasi belajar

6) Siswa mendengarkan kompetensi dasar yang disampaikan guru

7) Siswa mendengar penjelasan guru tentang  kegiatan pembelajaran yang akan

8) Siswa menyimak informasi menyajikan yang diberikan guru

9) Siswa menyimak penjelasan materi pembelajaran dari guru

Mengorganisasikan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran (Kegiatan inti)

a. Kemahiran dalam proses decording

1) Siswa  duduk berpasangan

2) Siswa disuruhdudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

3) Siswa menerima alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

4) Siswa menerima lembar kerja siswa

5) Siswa dibagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

6) Siswa  menyimak tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

7) Siswa mendengarkan penjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca

b. Faktor pengetahuan terdahulu yang turut membekali seseorang dalam belajar membaca

1) Siswa menyimak  membahasan masalah yang disajikan

2) Siswa dibimbing dengan guru mempelajari materi dengan menggunakan media pembelajaran

3) Siswa diberi penjelasan oleh guru tentang cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

4) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

5) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

6) Siswa dan gurumelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL

c. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai ketekunan

1) Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya

2) Siswa diberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

3) Siswa diminta guru meminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya

4) Siswa diberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan

5) Siswa diarahkan dan dibimbing oleh guru mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

6) Siswa melakukan  melakukan tanya jawab dengan guru tentang isi bacaan yang siswa baca

d. keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan selama proses membaca

1) Siswa mendapatkan umpan balik dari guru

e. Metakognitif yaitu pengaruh pemahaman mambaca

Evaluasi (Kegiatan penutup)

1) Siswa dibimbing oleh guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

2) Siswa mengerjakan mengerjakan evaluasi

3) Siswa diberikan tindak lanjut oleh guru 

4) Siswa mendapatkan  penghargaan hasil belajar individual dan pasangan

		

















√





































√































√













√

















√













		







√





√





√









√





√



√

√

√



√









√







√



√



√





















































√



√

√

√



		

√

√

√



√

√



















√





























√



























√







√







√





√

















		Jumlah

		72



		Kateori

		Cukup







Keterangan:						Pengamat 2

K = Kurang= 1

C = Cukup = 2

B= Baik = 3								

							Sailin Rasyid, S.Pd

NIP. 1968101719950610013

























Lampiran 8

ANALISIS HASIL LEMBAR OBSERVASI SISWA SIKLUS I

		No

		Aspek yang diamati

		Pengamat 1

		Pengamat 2

		Rata-rata

		Nilai



		1



































2.































































































































































3.

		Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa (kegiatan awal)

1) Siswa berdoa bersama

2) Siswa siap belajar

3) Siswa menanggapi apersepsi

4) Siswa menyimak saat guru menyampaikan tujuan pembelajaran

5) Siswa termotivasi belajar

6) Siswa mendengarkan kompetensi dasar yang disampaikan guru

7) Siswa mendengar penjelasan guru tentang  kegiatan pembelajaran yang akan dicapai

8) Siswa menyimak informasi menyajikan yang diberikan guru

9) Siswa menyimak penjelasan materi pembelajaran dari guru

Mengorganisasikan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran (Kegiatan inti)

a. Kemahiran dalam proses decording

1) Siswa  duduk berpasangan

2) Siswa disuruhdudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

3) Siswa menerima alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

4) Siswa menerima lembar kerja siswa

5) Siswa dibagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

6) Siswa  menyimak tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

7) Siswa mendengarkan penjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca



b. Faktor pengetahuan terdahulu yang turut membekali seseorang dalam belajar membaca

1) Siswa menyimak  membahasan masalah yang disajikan

2) Siswa dibimbing dengan guru mempelajari materi dengan menggunakan media pembelajaran

3) Siswa diberi penjelasan oleh guru tentang cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

4) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

5) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

6) Siswa dan gurumelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL



c. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai ketekunan

1) Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya

2) Siswa diberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

3) Siswa diminta guru meminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya

4) Siswa diberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan

5) Siswa diarahkan dan dibimbing oleh guru mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

6) Siswa melakukan  melakukan tanya jawab dengan guru tentang isi bacaan yang siswa baca



d. keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan selama proses membaca

1) Siswa mendapatkan umpan balik dari guru



e. Metakognitif yaitu pengaruh pemahaman mambaca

Evaluasi (Kegiatan penutup)

1) Siswa dibimbing oleh guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

2) Siswa mengerjakan mengerjakan evaluasi

3) Siswa diberikan tindak lanjut oleh guru

4) Siswa mendapatkan  penghargaan hasil belajar individual dan pasangan
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Baik

Baik

Baik

Cukup



Baik

Baik



Baik





Kurang



Baik











Cukup

Baik





Cukup



Cukup

Cukup



Baik





Cukup













Kurang



Baik





Baik





Cukup



Cukup







Cukup

























Cukup



Cukup













Baik



Kurang





Baik







Baik













Kurang















Cukup



Cukup



Cukup

Baik



		Jumlah

		74

		72

		

		



		Total skor

		146

		

		



		Rata-rata Skor

		73

		

		



		Kriteria

		Cukup

		

		







Keterangan :

1-1,6    = Kurang

1,7-2,3 = Cukup

2,4-3    = Baik















































Lampiran 9

NILAI EVALUASI SISWA SIKLUS I



		No

		Nama Siswa

		Nilai

		Ket



		1

		AN

		80

		T



		2

		AS

		65

		BT



		3

		BR

		85

		T



		4

		DF

		67

		BT



		5

		DW

		87

		T



		6

		EA

		77

		T



		7

		EG

		70

		BT



		8

		FZ

		52

		BT



		9

		HC

		72

		T



		10

		JD

		67

		BT



		11

		JL

		85

		T



		12

		LA

		86

		T



		13

		LS

		80

		T



		14

		MD

		75

		T



		15

		MG

		80

		T



		16

		MS

		70

		BT



		17

		MT

		78

		T



		18

		OA

		84

		T



		19

		OP

		71

		T



		20

		PM

		77

		T



		21

		RD

		70

		T



		22

		RI

		69

		BT



		23

		RS

		68

		T



		24

		RY

		75

		T



		25

		ST

		85

		T



		Jumlah Nilai Siswa

		1875



		Rata-rata Kelas

		75



		Ketuntasan Belajar Klasikal

		72%







Analisis Data evaluasi

Data evaluasi dianalisis menggunakan rumus:

1. Nilai rata-rata siswa

= Jumlah nilai siswa  = 1875  = 75

      Jumlah siswa	 25

2. Ketuntasan klasikal

= Jumlah siswa yang tuntas   X 100%       = 18  X 100 = 72%

          Jumlah siswa	                                     25
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SilabusSiklusII



NamaSekolah	:SDNegeri01 Tanjung Kemnuning Kabupaten Kaur

MataPelajaran	:BahasaIndonesia

Kelas/Semester	:IV/1



		N O

		Standar Kompetensi

		Kompetensi

Dasar

		Materi

Pokok

		Indikator

		PengalamanKerja

		Penilaian

		Alokasi

Waktu

		Alat/Bahan



		1

		Memahami teksagak panjang

(150-200

kata)

		Menemukan pikiran pokokteks agak panjang

(150-200

kata)

		Teks bacaan

		•Membaca teks dengan cermat

•Menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan

		•Tanyajawab tentangtopik yangadadi kolomK

•Membacabacaan selama±10 selanjutnya melakukantanta jawabtentangisi bacaan

•Menjawab pertanyaansesuai denganisibacaan yangtelahdibaca

		Penugasan menjawab pertanyaan tentangisi teksbacaan

		2jam pelajaran

		•BukuBahasa

Indonesia

•Lembar kolomKWL

•Teksbacaan
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN

(RPP)SIKLUS II



MataPelajaran	:BahasaIndonesia

Tema	:Pristiwa

SubTema	:MembacaTeksAgakPanjang

Kelas/Semester	:IV/I

Pukul	:11.15–12.30Wib

JumlahPertemuan	:2x35menit(1xpertemuan) 



A. StandarKompetensi

Memahamiteksagakpanjang(150-200kata)

B. KompetensiDasar

Menemukanpikiranpokokteksagakpanjang(150-200kata)

C. Indikator

Denganbimbingangurusiswadiharapkandapat:

1. Membacateksdenganbaikdanbenar

2. Memahamiisibacaanyangsiswabaca

3. Dapatmenjawabpertanyayangberkaitandenganisibacaan

D. TujuanPembelajaran

1. Denganbimbingangurumelaluidiskusikelasdiharapkansiswadapat:

2. Menceritakankembaliisibacaandenganbenar

3. Menjelaskanmaknadaribacaanbenar

4. Menjawabpertanyaanyangberkaitandenganteksbenar

E. MateriPembelajaran



MateriPembelajaran

TerkuncidiDalamKamar





“Selamatulangtahun,sayang.SemogaDindamakinbaik,sehat,danpintar,”kataMama.

“Terimakasih,Ma,”ucapDindasambilmenciumpipikiriMama.

Dindabahagiasekali.Hariituadalahhariulangtahunnyayangke-10.Mama memberkadotasmungilyanglucu.Papamemberkadokaoskakiduapasang. KakaSalwamemberkadobandowarnamerahjambu.

MamatidaklupamenyiapkankueulangtahununtukDinda.Mamamembantu Dindamemotongkueitu.Kemudian,Dindamembagi-bagikannyakepadaPapa, KakSalwa,Mama,dandirinyasendiri.

Tahunini,tidakadapestaulangtahunDinda.Akantetapi,Dindatetapgembira. Siangitu,denganbangga,iamembopongsemuahadiahkekamarnya.

“Dindamautidursamahadiah-hadiaulangtahun,ya,Ma!Hihihi…,”kataDinda sambirberlarimasukkamar.Mamakembalisibukmemasak.PapamembacaKorandiruangtengah,KakSalwa menontontelevisi.Ketikasemuasedangasyikdengankegiatanmasing-masing,

tiba-tibaterdengarteriakan,“Mamaa…!BukaMaaa…!”

PapadanKakSalwakaget.Keduanyamedekatipintu,tapiterkunci.Olala, ternyata,Dindamenguncipintudaridalam.

Papaaa…!Bukaa,Paa…!Huuu…huuu…hu…!”tangisDindamulaiterdengar.

“Tenang,sayang!Nanti,Papabukapintunya,”jawabPapamulaikhawatir.Duk!Duk!Duk!Dindamemukul-mukulpintu.Tangisnyasemakinkeras.Ketikaterdengarbunyipintudipukul,barulahMamasadaradasesuatuyangtidak beres.MamabergegasmenujukamarDinda.TampakPapadanSalwadidepan pintukamar.“Dindaterkunci?Bagaimanaini,Pa…?”Mamahampirmenangis.

“Tenang,Ma.Tenang!”kataPapa.Suasanadirumahmenjaditegang.Padahal,sebelumnyapenuhsukacita.

Salwa,yangsejaktadibengong,mulaimencariakal.Salwa,mengambiltali plastikdankawatdarilaci.Salwa,yangdudukdikelasVSD,teringatsaatmengikutikegiatanPramuka.Iaahlidalamurusantali-menali.Salwamenjalaskan kegunaantalikepadaPapa.Setelahitu,Papamemasukantaliitukecelahkacadi ataspintukamar.“Dindapintar…Cobalihattaliyangpapakirim.Talinyaada,Sayang?”

“Iya,Pa…ada!”jawabDinda.

“Nah,sekarang,kuncinyaDindacabut,ya!”

“Sudah,Pa!”

“Bagus,anakpintar,sekarangcobaDindakaitkankunciitukekawat,ya.Seperti mainpancing-pancinganitu,lo!”

Begitudisebutmainpancingan,DindateringatChika.Dindasukamainpancingan bersamaChika,anaktetanggasebelah.

Dindamengaitankuncikekawatyangmenyerupaikail.Diluarkamar,MamadanKakSalwatanpategang.

“Kuncinyasudahdikaitkan,Sayang?”TanyaPapa.

“Sudah,Pa…!”jawabDinda.

Denganhati-hati,Papamenariktali.MamadanKakSalwasemakintegang.

Akhirnya,ujungtaliberkaititudapatdiraihPapa.MamadanKakSalwaspontan berteriak,“Horeee…berhasil!”

PapasegeramengambilkunciitudanmembukapintukamarDinda.Ketikapintu kamarterbuka,tampaklahwajahDinda.IaberlarikearahMama.

“Ma…!”“Dinda,Sayang…lainkali,janganulangilagiperbuatanini,ya!”kata

Mamasambilmemelukerat.

“Iya,Ma…,”jawabDinda.PapadanKakSalwatersenyumlega.



F. MetodePembelajaran

1. Braimstorming

2. Tanyajawab

3. Ceramah

4. Penugasan



G. KegiatanPembelajaran

1. Kegiatan Pembuka

1) Berdoa bersama

2) Guru mengkondisikan kelas siap belajar

3) Guru memberikan apersepsi

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

5) Guru memotivasi siswa

6) Guru mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai

7) Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan

8) Guru menyajikan informasi kepada siswa

9) Guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa

2. Mengorganisasikan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran (Kegiatan inti)

a. Kemahiran dalam proses decording

1) Guru menginformasikan kepada siswa untuk duduk berpasangan

2) Gurumenyuruhsiswadudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

3) Guru membagikan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

4) GurumembagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

5) Siswamendengarkanpenjelasangurutentangkegiatanmembacayang akandipelajari

6) Guru mengarahkan siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

7) Guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca

b. Faktor pengetahuan terdahulu yang turut membekali seseorang dalam belajar membaca

1) Guru membimbing dan memfasilitasi tiap-tiap pasangan untuk membahas masalah yang disajikan

2) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

3) Guru menjelaskan cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

4) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

5) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

6) Gurudansiswamelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL



c. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai ketekunan

1) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya

2) Gurumemberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

3) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan

4) Guru mengarahkan dan membimbing siswa mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

5) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

6) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang isi bacaan yang siswa baca

d. keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan selama proses membaca

1) Guru memberikan umpan balik kepada siswa

e. Metakognitif yaitu pengaruh pemahaman mambaca



3. Evaluasi (Kegiatan penutup)

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

2) Guru memberi evaluasi

3) Guru memberi tindak lanjut

4) Guru memberikan penghargaan hasil belajar individual dan pasangan



H. SumberdanAlatPembelajaran

1. TimBinaKaryaGuru,2006.BinaBahasaIndonesiauntukSDkelasIVsemesterI.Jakarta:Erlangga

2. KTSP,2007.KurikulumBahasaIndonesiauntukSD.Jakarta.



I. Evaluasi

1. ProsedurEvaluasi

•Tesawal		:lisan

•Proses		:-

•TesAkhir		:SoalLatihan

2. BentukEvaluasi	:Esay

3. AlatEvaluasi	:Soal







SoalEvaluasi(SiklusII)







Jawablahpertanyaandibawahinidenganbenar!

1. BagaimanasuasanaulangtahunDindasebelumnya?

2. Mengapatiba-tibasuasananyamenjaditegang?

3. BagaimanakeadaanDindadikamar?

4. ApayangdilakukanPapadanKakSalwa?

5. JelaskanbagaimanacaraPapadanKakSalwamenyelamatkandinda?



KunciJawabanpadaSiklusII

1. Gembirawalaupuntidakadaacaraulangtahun

2. Karenaterdegarteriakandidalamkamardinda

3. Menangiskarenatakutterkuncididalamkamar

4. KakSalwamengambiltalidankawatkemudiaayahmengikatkawatdengan talidanmemasukantalikeselah-selahpentelasipintukamarDinda

5. PapamengirimtalikedalamkamarDinda,kemudianpapamenyuruhDinda mengaitkanujungtalikekawatsetelahtaliterkaitdengankawatpelan-pelan papamenariknya.



Lembar Diskusi Siswa



		No

		Apayangdiketahui

(K)

		Apayangingindiketahuai

(W)

		Yangtelahdipelajari

(L)



		

		Kamar





Tempattidur













Mejahbelajar

		•Apanamaruangan tempatkamutidur?



•Dimanakamuketahui namaruangtidur kamu?

•Bagaimanakeadaan tempattidurkamu?





•Dimanaletakmejah belajar

		•Namaruangan untuktiduradalah kamar



•Dariorangtua



•Keadaantempat tidurkusangatlah rapi



•Disampingtempat tidur









Langkah-langkahmengerjakan



1. Gurumemulaitopikdenganmengajukanpertanyaanapayangkamuketahui tentangkamar ?

2. Pertanyaanyangdiajukanguruditulispadakolomapayangdiketahui(K).

3. Gurumenyiapkanalternatifepertanyaanlainuntukmenggaligagasanbaru yangdimilikisiswa.

4. Pertanyaanalternativedariguruditulispadakolomapayangingindiketahui(W)

5. GurudansiswamelakukantanyajawabtetangkamaryangadapadakolomK

6. Gurukemudianmenugaskansiswauntukmempurmulasikankategoriyang lainuntukditulispadakolomK

7. SetelahsiswamenemukankategorilainuntukditulisdikolomKguru memberikancontohcaramengerjakanlembardiskusi

8. GurumenuliskanpertanyaanyangadapadakolomWmisalnyaapayang kalianketahuikamar?

9. Setelahgurumelontarkanpertanyaantersebutsiswaditugaskanuntuk menjawabpertanyaanyangdilontarkangurudenganmengisikolomL

10. Setelahsemuasiswajelasdengancaramengerjakanlebarkerjanyagurumenugaskansiswauntukmemulaidiskusi
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LEMBAR OBSERVASI UNTUK AKTIVITAS GURU SIKLUS II





Nama Pengamat	: Buyung Sutarjo, S.Pd

Siklus			: II

Tema			: Peristiwa

Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia berdasarkan hasil pengamatan anda sesuai dengan indicator yang ada

		No

		Aspek yang diamati

		Penilaian



		

		

		K

		C

		B



		

		

		1

		2

		3



		1

























2. 

















































































































3.

		Kegiatan Pembuka

1) Berdoa bersama

2) Guru mengkondisikan kelas siap belajar

3) Guru memberikan apersepsi

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

5) Guru memotivasi siswa

6) Guru mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai

7) Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

8) Guru menyajikan informasi kepada siswa

9) Guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa





Mengorganisasikan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran (Kegiatan inti)

a. Kemahiran dalam proses decording

1) Guru menginformasikan kepada siswa untuk duduk berpasangan

2) Gurumenyuruhsiswadudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

3) Guru membagikan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

4) GurumembagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

5) Siswamendengarkanpenjelasangurutentangkegiatanmembacayang akandipelajari

6) Guru mengarahkan siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

7) Guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca

b. Faktor pengetahuan terdahulu yang turut membekali seseorang dalam belajar membaca

1) Guru membimbing dan memfasilitasi tiap-tiap pasangan untuk membahas masalah yang disajikan

2) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

3) Guru menjelaskan cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

4) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

5) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K



6) Gurudansiswamelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL

c. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai ketekunan

1) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya

2) Gurumemberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

3) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinyaGuru memberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan

4) Guru mengarahkan dan membimbing siswa mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit

5) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

6) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang isi bacaan yang siswa baca

d. keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan selama proses membaca

1) Guru memberikan umpan balik kepada siswa

e.  Metakognitif yaitu pengaruh pemahaman mambaca



Evaluasi (Kegiatan penutup)

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

2) Guru memberi evaluasi

3) Guru memberi tindak lanjut

4) Guru memberikan penghargaan hasil belajar indiv idual dan pasangan

		

		



√





√

√





√

√



















√



√









√







√







√







√





√

















√

√

















√



√







√









√



√

		

√



√

√





√

















√



√









√



√















√







√



































√





√

























√



√









		Jumlah

		80



		Kategori

		Baik







Keterangan:							Pengamat 1

K = Kurang= 1

C = Cukup = 2

B= Baik = 3								

								Buyung Sutarjo, S.Pd

NIP. 196608181988031006
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LEMBAR OBSERVASI UNTUK AKTIVITAS GURU SIKLUS II



Nama Pengamat	: Sailin Rasyid, S.Pd

Siklus			: II

Tema			: Peristiwa

Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia berdasarkan hasil pengamatan anda sesuai dengan indicator yang ada

		No

		Aspek yang diamati

		Penliaian



		

		

		K

		C

		B



		

		

		1

		2

		3



		1























2. 















































































































3.

		Kegiatan Pembuka

1) Berdoa bersama

2) Guru mengkondisikan kelas siap belajar

3) Guru memberikan apersepsi

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

5) Guru memotivasi siswa

6) Guru mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai

7) Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan

8) Guru menyajikan informasi kepada siswa

9) Guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa



Mengorganisasikan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran (Kegiatan inti)

a. Kemahiran dalam proses decording

1) Guru menginformasikan kepada siswa untuk duduk berpasangan

2) Gurumenyuruhsiswadudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

3) Guru membagikan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

4) GurumembagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

5) Siswamendengarkanpenjelasangurutentangkegiatanmembacayang akandipelajari

6) Guru mengarahkan siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

7) Guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca

b. Faktor pengetahuan terdahulu yang turut membekali seseorang dalam belajar membaca

1) Guru membimbing dan memfasilitasi tiap-tiap pasangan untuk membahas masalah yang disajikan

2) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

3) Guru menjelaskan cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

4) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

5) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

6) Gurudansiswamelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL

c. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai ketekunan

1) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya

2) Gurumemberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

3) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinyaGuru memberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan

4) Guru mengarahkan dan membimbing siswa mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

5) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

6) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang isi bacaan yang siswa baca

d. keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan selama proses membaca

1) Guru memberikan umpan balik kepada siswa

e.  Metakognitif yaitu pengaruh pemahaman mambaca



Evaluasi (Kegiatan penutup)

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

2) Guru memberi evaluasi

3) Guru memberi tindak lanjut

4) Guru memberikan penghargaan hasil belajar indiv idual dan pasangan

		















































		

√



√

√





√















√













√



√















√







√

























√







√































√



√





		



√





√

√





√

√













√



√



√









√







√







√







√



√















√















√





√



√









√







√



√





		Jumlah

		86



		Kateori

		Baik







Keterangan:						Pengamat 2

K = Kurang= 1

C = Cukup = 2

B= Baik = 3								

							Sailin Rasyid, S.Pd

NIP. 1968101719950610013
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ANALISIS HASIL LEMBAR OBSERVASI GURU SIKLUS II



		No

		Aspek yang diamati

		Pengamat 1

		Pengamat 2

		Rata-rata

		Nilai



		1































2.





























































































































































3.

		Kegiatan Pembuka

1) Berdoa bersama

2) Guru mengkondisikan kelas siap belajar

3) Guru memberikan apersepsi

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

5) Guru memotivasi siswa

6) Guru mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai

7) Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

8) Guru menyajikan informasi kepada siswa

9) Guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa



Mengorganisasikan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran (Kegiatan inti)

a. Kemahiran dalam proses decording

1) Guru menginformasikan kepada siswa untuk duduk berpasangan

2) Gurumenyuruhsiswadudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

3) Guru membagikan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

4) GurumembagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

5) Siswamendengarkanpenjelasangurutentangkegiatanmembacayang akandipelajari

6) Guru mengarahkan siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

7) Guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca

b. Faktor pengetahuan terdahulu yang turut membekali seseorang dalam belajar membaca

1) Guru membimbing dan memfasilitasi tiap-tiap pasangan untuk membahas masalah yang disajikan

2) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

3) Guru menjelaskan cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

4) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

5) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

6) Gurudansiswamelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL

c. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai ketekunan

1) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya

2) Gurumemberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

3) Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya

4) Guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan

5) Guru mengarahkan dan membimbing siswa mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

6) Guru memantapkan materi dengan menggunakan media pembelajaran

7) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang isi bacaan yang siswa baca

d. keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan selama proses membaca

1) Guru memberikan umpan balik kepada siswa

e. Metakognitif yaitu pengaruh pemahaman mambaca



Evaluasi (Kegiatan penutup)

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

2) Guru memberi evaluasi

3) Guru memberi tindak lanjut

4) Guru memberikan penghargaan hasil belajar indiv idual dan pasangan

		

3

2



3

3



2

2



3



2

2











3



3





2



2



3





3







2











2





3



2



3



2







2





















2



2











3



3





2







2



2











3











2



3

2

		

2

3



2

2



3

3



2



3

3











2



3





3



3



2





2







3











3





2



3



2



3







3





















3



3











2



2





3







3



3











2











3



2

3

		

2,5

2,5



2,5

2,5



2,5

2,5



2,5



2,5

2,5











2,5



2,5





2,5



2,5



2,5





2,5







2,5











2,5





2,5



2,5



2,5



2,5







2,5





















2,5



2,5











2,5



2,5





2,5







2,5



2,5











2,5











2,5



2,5

2,5



		

Baik

Baik



Baik

Baik



Baik

Baik



Baik



Baik

Baik











Baik



Baik





Baik



Baik



Baik





Baik







Baik











Baik





Baik



Baik



Baik



Baik







Baik





















Baik



Baik











Baik



Baik





Baik







Baik



Baik











Baik











Baik



Baik

Baik



		Jumlah

		80

		86

		

		



		Total skor

		166

		

		



		Rata-rata Skor

		83

		

		



		Kriteria

		Baik
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LEMBAR OBSERVASI SISWA SIKLUS II





Nama Pengamat	: Buyung Sutarjo, S.Pd

Siklus			: II

Tema			: Peristiwa

Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia berdasarkan hasil pengamatan anda sesuai dengan indicator yang ada

		No

		Aspek yang diamati

		Penliaian



		

		

		K

		C

		B



		

		

		1

		2

		3



		1























2.









































































































3.











		Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa (kegiatan awal)

1) Siswa berdoa bersama

2) Siswa siap belajar

3) Siswa menanggapi apersepsi

4) Siswa menyimak saat guru menyampaikan tujuan pembelajaran

5) Siswa termotivasi belajar

6) Siswa mendengarkan kompetensi dasar yang disampaikan guru

7) Siswa mendengar penjelasan guru tentang  kegiatan pembelajaran yang akan dicapai

8) Siswa menyimak informasi menyajikan yang diberikan guru

9) Siswa menyimak penjelasan materi pembelajaran dari guru

Mengorganisasikan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran (Kegiatan inti)

a. Kemahiran dalam proses decording

1) Siswa  duduk berpasangan

2) Siswa disuruhdudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

3) Siswa menerima alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

4) Siswa menerima lembar kerja siswa

5) Siswa dibagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

6) Siswa  menyimak tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

7) Siswa mendengarkan penjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca

b. Faktor pengetahuan terdahulu yang turut membekali seseorang dalam belajar membaca

1) Siswa menyimak  membahasan masalah yang disajikan

2) Siswa dibimbing dengan guru mempelajari materi dengan menggunakan media pembelajaran

3) Siswa diberi penjelasan oleh guru tentang cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

4) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

5) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

6) Siswa dan gurumelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL

c. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai ketekunan

1) Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya

2) Siswa diberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

3) Siswa diminta guru meminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya

4) Siswa diberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan

5) Siswa diarahkan dan dibimbing oleh guru mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

6) Siswa melakukan  melakukan tanya jawab dengan guru tentang isi bacaan yang siswa baca

d. keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan selama proses membaca

1) Siswa mendapatkan umpan balik dari guru

e. Metakognitif yaitu pengaruh pemahaman mambaca



Evaluasi (Kegiatan penutup)

1) Siswa dibimbing oleh guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

2) Siswa mengerjakan mengerjakan evaluasi

3) Siswa diberikan tindak lanjut oleh guru

4) Siswa mendapatkan  penghargaan hasil belajar individual dan pasangan
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√







√
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√
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√
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√





√







√



√
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√





√







√













√



√





		Jumlah

		86



		Kateori

		Baik







Keterangan:							Pengamat 1

K = Kurang= 1

C = Cukup = 2

B= Baik = 3								

								Buyung Sutarjo, S.Pd

NIP. 196608181988031006
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LEMBAR OBSERVASI SISWA SIKLUS II



Nama Pengamat	: Sailin Rasyid, S.Pd

Siklus			: II

Tema			: Peristiwa

Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia berdasarkan hasil pengamatan anda sesuai dengan indicator yang ada

		No

		Aspek yang diamati

		Penliaian



		

		

		K

		C

		B



		

		

		1

		2

		3



		1























2.



































































































3.











		Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa (kegiatan awal)

1)  Siswa berdoa bersama

2) Siswa siap belajar

3) Siswa menanggapi apersepsi

4) Siswa menyimak saat guru menyampaikan tujuan pembelajaran

5) Siswa termotivasi belajar

6) Siswa mendengarkan kompetensi dasar yang disampaikan guru

7) Siswa mendengar penjelasan guru tentang  kegiatan pembelajaran yang akan dicapai

8) Siswa menyimak informasi menyajikan yang diberikan guru

9) Siswa menyimak penjelasan materi pembelajaran dari guru



Mengorganisasikan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran (Kegiatan inti)

a. Kemahiran dalam proses decording

1) Siswa  duduk berpasangan

2) Siswa disuruhdudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

3) Siswa menerima alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

4) Siswa menerima lembar kerja siswa

5) Siswa dibagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

6) Siswa  menyimak tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

7) Siswa mendengarkan penjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca

b. Faktor pengetahuan terdahulu yang turut membekali seseorang dalam belajar membaca

1) Siswa menyimak  membahasan masalah yang disajikan

2) Siswa dibimbing dengan guru mempelajari materi dengan menggunakan media pembelajaran

3) Siswa diberi penjelasan oleh guru tentang cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

4) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

5) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

6) Siswa dan gurumelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL



c. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai ketekunan

1) Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya

2) Siswa diberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

3) Siswa diminta guru meminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya

4) Siswa diberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan

5) Siswa diarahkan dan dibimbing oleh guru mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

6) Siswa melakukan  melakukan tanya jawab dengan guru tentang isi bacaan yang siswa baca

d. keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan selama proses membaca

1) Siswa mendapatkan umpan balik dari guru

e. Metakognitif yaitu pengaruh pemahaman mambaca



Evaluasi (Kegiatan penutup)

1) Siswa dibimbing oleh guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

2) Siswa mengerjakan mengerjakan evaluasi

3) Siswa diberikan tindak lanjut oleh guru 

4) Siswa mendapatkan  penghargaan hasil belajar individual dan pasangan
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√















































√









√
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√
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√
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√



√
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√



√



√



√















√
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√





		Jumlah

		89



		Kateori

		Baik 







Keterangan:						Pengamat 2

K = Kurang= 1

C = Cukup = 2

B= Baik = 3								

							Sailin Rasyid, S.Pd

							NIP. 1968101719950610013
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ANALISIS HASIL LEMBAR OBSERVASI GURU SIKLUS II

		No

		Aspek yang diamati

		Pengamat 1

		Pengamat 2

		Rata-rata

		Nilai



		1
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3.



		Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa (kegiatan awal)

1) Siswa berdoa bersama

2) Siswa siap belajar

3) Siswa menanggapi apersepsi

4) Siswa menyimak saat guru menyampaikan tujuan pembelajaran

5) Siswa termotivasi belajar

6) Siswa mendengarkan kompetensi dasar yang disampaikan guru

7) Siswa mendengar penjelasan guru tentang  kegiatan pembelajaran yang akan dicapai

8) Siswa menyimak informasi menyajikan yang diberikan guru

9) Siswa menyimak penjelasan materi pembelajaran dari guru



Mengorganisasikan siswa ke dalam kegiatan pembelajaran (Kegiatan inti)

a. Kemahiran dalam proses decording

1) Siswa  duduk berpasangan

2) Siswa disuruhdudukmenurutpasangannyayangtelahditentukan temansatubangku

3) Siswa menerima alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

4) Siswa menerima lembar kerja siswa

5) Siswa dibagikanlembarLKSyangberupalembarKWL

6) Siswa  menyimak tentang kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan lembar diskusi yang telah dibagikan

7) Siswa mendengarkan penjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran membaca

b. Faktor pengetahuan terdahulu yang turut membekali seseorang dalam belajar membaca

1) Siswa menyimak  membahasan masalah yang disajikan

2) Siswa dibimbing dengan guru mempelajari materi dengan menggunakan media pembelajaran

3) Siswa diberi penjelasan oleh guru tentang cara mengisi lembar LKS yang ada pada siswa

4) Guru menjelaskan tentang topik yang sudah ada di lembar KWL

5) Guru memberikan bimbingan kepada semua pasangan siswa untuk melakukan diskusi tentang topik yang ada dikolom K

6) Siswa dan gurumelakukancurahpedapattentangtopikyangsudahadadi lembarKWLmisalnyagurumenanyakantentangkolomKkepadasiswa. Setelahmendapatkesimpulantersebut,siswamenuliskanhasilcurah pendapatkedalamkolomWdansiswamenuliskanlagikekolomL

c. Faktor motivasi, atau dalam kategori yang diajukan gersten sebagai ketekunan

1) Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya

2) Siswa diberikanbimbingankepadasemuapasangansiswadalam penyajiandatahasilkegiatandengancaramenanggapipertanyaanatau tanggapanyangdiajukanolehsiswasecaraklasikal

3) Siswa diminta guru meminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya

4) Siswa diberikan bimbingan kepada siswa dalam penyajian data hasil kegiatan

5) Siswa diarahkan dan dibimbing oleh guru mengenai membaca bacaan yang disediakan oleh guru secara menyeluruh ± 10 menit.

6) Siswa melakukan  melakukan tanya jawab dengan guru tentang isi bacaan yang siswa baca

d. keterampilan kognitif tingkat tinggi termasuk strategi yang dilakukan selama proses membaca

1) Siswa mendapatkan umpan balik dari guru

e. Metakognitif yaitu pengaruh pemahaman mambaca



Evaluasi (Kegiatan penutup)

1) Siswa dibimbing oleh guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran

2) Siswa mengerjakan mengerjakan evaluasi

3) Siswa diberikan tindak lanjut oleh guru

4) Siswa mendapatkan  penghargaan hasil belajar individual dan pasangan
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		 Jumlah

		86

		89

		

		



		Total skor

		175

		

		



		Rata-rata Skor

		87,5

		

		



		Kriteria

		Baik

		

		







Keterangan :

1-1,6    = Kurang

1,7-2,3 = Cukup

2,4-3    = Baik
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NILAI EVALUASI SISWA SIKLUS II



		No

		Nama Siswa

		Nilai

		Ket



		1

		AN

		85

		T



		2

		AS

		90

		T



		3

		BR

		89

		T



		4

		DF

		89

		T



		5

		DW

		87

		T



		6

		EA

		70

		BT



		7

		EG

		87

		T



		8

		FZ

		86

		T



		9

		HC

		87

		T



		10

		JD

		88

		T



		11

		JL

		87

		T



		12

		LA

		86

		T



		13

		LS

		68

		BT



		14

		MD

		69

		BT



		15

		MG

		85

		T



		16

		MS

		85

		T



		17

		MT

		89

		T



		18

		OA

		85

		T



		19

		OP

		92

		T



		20

		PM

		87

		T



		21

		RD

		91

		T



		22

		RI

		86

		T



		23

		RS

		86

		T



		24

		RY

		86

		T



		25

		ST

		85

		T



		Jumlah Nilai Siswa

		2125



		Rata-rata Kelas

		85



		Ketuntasan Belajar Klasikal

		88%









Analisis Data evaluasi



Data evaluasi dianalisis menggunakan rumus:



3. Nilai rata-rata siswa

= Jumlah nilai siswa  = 2125  = 85

      Jumlah siswa	         25

4. Ketuntasan klasikal

= Jumlah siswa yang tuntas   X 100%       = 22  X 100% = 88%

          Jumlah siswa	                                   25
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