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Sabar itu seperti namanya, pahit terasa
Akan tetapi hasilnya lebih manis
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Akan ada waktu dimana orang lain yang belajar kepada Anda
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Deritalah yang telah memberimu bahagia

Kala kamu menderita lihatlah kembali pada hatimu
Dan kamu akan menangis
Untuk sesuatu yang telah menjadi kegembiraanmu
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ABSTRAK

Siska Hervina, 2016. Meningkatkan kemampuan Membaca Pemahaman Melalui
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe PQ4R Pada Murid Kelas IV SD Inpres
Bertingkat Mamajang 3 Makassar. Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar
dibimbing oleh A. Sukri Syamsuri, dosen pembimbing I dan Abdul Munir
pembimbing II.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
peningkatan hasil belajar murid dalam meningkatkan kemampuan membaca
pemahaman melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R Murid
kelas IV SD Inpres Bertingkat Mamajang 3 Makassar. Penelitian ini termasuk
penelitian deskriptif yang didesain melalui penelitian tindakan kelas (class room
action research). Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan sebanyak dua siklus, tiap
siklus dilaksanakan 4 kali pertemuan. Penelitian ini dilaksanakan di kelas SD Inpres
Bertingkat Mamajang 3 Makassar, dengan jumlah murid 40 orang. Sebanyak 17
orang laki-laki dan 23 orang perempuan. Instrument penelitian ini adalah tes dan
lembar observasi. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.

Hasil yang dicapai secara kuantitatif yaitu: (1) Pada siklus pertama diperoleh
nilai rata-rata hasil belajar murid Kelas IV SD Inpres Bertingkat Mamajang 3
Makassar yaitu 62,50 (2) Pada siklus kedua diperoleh nilai rata-rata hasil belajar
murid kelas IV SD Inpres Bertingkat Mamajang 3 Makassar lebih tinggi yang
mencapai 85 sehingga dapat disimpulkan peningkatannya mencapai 22,50. Terutama
pada perubahan sikap, motivasi, antusias, dan hasil belajar murid dalam memahami
materi. Jadi, penggunaan model pembelajaran Kooperatif Tipe PQ4R pada
peningkatan kemampuan membaca pemahaman murid kelas IV SD Inpres Bertingkat
Mamajang 3 Makassar mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa
model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R dapat mengubah pola belajar murid dari
kurang aktif menjadi lebih aktif dan lebih termotivasi dalam meningkatkan
kemampuan membaca pemahaman murid.

Kata kunci: Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman dan Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe PQ4R.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara

(GBHN) bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan

mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan. Jenjang pendidikan dasar merupakan

landasan bagi jenjang pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu dalam landasan

tersebut harus diletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi tegaknya pembangunan

pendidikan secara menyeluruh. Hal ini selaras dengan pernyataan yang tertera pada

pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 bahwa pendidikan dasar

diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan

pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat

serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti

pendidikan menengah.

Sekolah dasar (6 tahun) sebagai bagian dari pendidikan dasar (9 tahun)

merupakan lembaga pendidikan pertama bagi peserta didik untuk belajar membaca,

menulis dan berhitung. Kecakapan ini merupakan landasan dan wahana pokok yang

menjadi syarat mutlak yang harus dikuasai peserta didik untuk menggali dan

menimba pengetahuan lebih lanjut. Tanpa penguasaan yang mantap terhadap

kemampuan tersebut sudah barang tentu ilmu-ilmu yang lain tak dapat dikuasai.

1
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Karena itu kebijaksanaan untuk memantapkan Sekolah Dasar sebagai tempat belajar

tiga kemampuan dasar merupakan hal yang perlu diwujudkan.

Pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional

memuat isi kurikulum pendidikan dasar antara lain tercakup di dalamnya bahan

kajian membaca dan menulis. Dihubungkan dengan pesan GBHN tentang percepatan

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat diperlukan dalam

pembangunan, maka penguasaan dan kecakapan baca- tulis-hitung ini amat strategis

sifatnya. Di satu sisi kelemahan dan kekurangan murid dalam baca-tulis-hitung dapat

menjadi kendala pengenalan  dan penguasaan teknologi, sedangkan di sisi lain dapat

pula menjadi kendala bagi  kelanjutan pendidikan peserta didik.

Membaca merupakan salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh semua

murid mulai SD sampai dengan sekolah lanjutan. Dengan mempunyai kemampuan

membaca, berbagai pengetahuan dapat diperoleh. Kemampuan membaca merupakan

suatu hal yang vital dalam suatu masyarakat melalui membaca dapat diserap berbagai

informasi, dan wawasan pengetahuan pun akan semakin luas. Namun sayang, tidak

semua orang menyadari akan hal tersebut sehingga membaca belum menjadi

kebutuhan.Bahkan, pembelajaran membaca pada tingkat Sekolah Dasar yang

seharusnya menjadi prioritas utama pun cenderung diabaikan.

Wina Sanjaya (2005) mengemukakan :

Menurut catatan Human Development Index (HDI) tahun 2003 versi
UNDP, peringkat kualitas sumber daya manusia Indonesia berada
jauh dibawah Filipina (85), Thailand (74), Malasyia (58), Brunei
Darussalam (31), (korea selatan (30), dan singapura (28).
Dibeberapa negara asia, menunjukkan keterampilan membaca anak
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didik kelas IV SD di Indonesia, berada pada peringkat terendah.
Anak- anak SD ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi
bacaan.

Dari data di atas, jelas terlihat bahwa mutu pendidikan di Indonesia sungguh

memprihatinkan. realita selama ini menunjukan bahwa pengajaran membaca

pemahaman (lanjut) di sekolah dasar cenderung diabaikan. Faktor yang

melatarbelakangi barangkali karena angapan yang salah terhadap membaca itu

sendiri. Umumnya orang, khususnya guru SD menganggap bahwa  pengajaran

membaca telah berakhir ketika seorang murid Sekolah Dasar telah dapat membaca

dan menulis permulaan yang biasanya dilaksanakan di kelas I dan II Sekolah Dasar.

Pada jenjang yang lebih tinggi, yaitu kelas III sampai kelas IV, pengajaran membaca

lanjut  belum mendapat perhatian yang serius. Membaca di kelas tinggi seolah- olah

lebih menekankan pada kegiatan membaca nyaring yang merupakan lanjutan dari

membaca dan menulis permulaan di kelas I dan II Sekolah Dasar. Sedangkan

membaca tidak hanya menyuarakan bunyi-bunyi bahasa atau mencari arti kata-kata

sulit dalam suatu teks bacaan. Membaca ,melibatkan pemahaman memahami apa

yang dibacanya, apa maksudnya dan apa implikasinya. Ketika murid mengalami

kesukaran memahami suatu teks bacaan, tugas pengajaran membaca semakin

kompleks. Bagaimana murid dapat belajar dari suatu teks jika mereka tidak dapat

memahami tugas membaca yang diberikan kepada mereka. Membaca merupakan

bagian terpadu dari kemampuan berbahasa. Membaca sangat bersandar pada

kemampuan berbahasa. Pendekatan pengalaman berbahasa dapat digunakan dalam
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pengajaran membaca. Menurut pendekatan ini, kekuatan konseptual dan linguistik

yang dibawa anak ke sekolah harus digunakan secara penuh.

Menurut Heilman dalam Resmini, d.k.k.(2006:234) mengemukakan bahwa:

membaca adalah interaksi dengan bahasa yang sudah
dialihkodekan dalam tulisan. Apabila seseorang dapat
berinteraksi dengan bahasa yang sudah dialihkodekan dalam
tulisan orang tersebut dipandang memiliki keterampilan
membaca. Apabila dihubungkan dengan murid di SD, berarti
tujuan pembelajaran membaca adalah agar murid memilki
keterampilan berinteraksi dengan bahasa yang dialihkodekan
dalam tulisan.

Sedangkan menurut Burns, d.k.k. dalam Rahim, (2007:1 ) mengemukakan

bahwa:

kemampuan membaca merupakan sesuatu yang vital dalam suatu
masyarakat terpelajar. Namun, anak-anak yang tidak memahami
pentingnya belajar membaca tidak akan termotivasi untuk
belajar. Belajar membaca merupakan usaha yang terus-menerus,
dan anak-anak yang melihat tingginya nilai (value) membaca
dalam kegiatan pribadinya akan lebih giat belajar dibandingkan
dengan anak-anak yang tidak menemukan keuntungan dari
kegiatan membaca.

Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang membaca

dengan suatu tujuan, cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang

tidak mempunyai tujuan. Dalam kegiatan membaca di kelas, guru seharusnya

menyusun tujuan membaca dengan menyediakan tujuan khusus yang sesuai atau

dengan membantu mereka menyusun tujuan membaca murid itu sendiri.

Membaca pemahaman memerlukan strategi dalam membacanya. Strategi

adalah ilmu dan kiat di dalam memanfaatkan segala sumber yang dapat dikerahkan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengupayaan pencapaian tujuan akhir
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digunakan sebagai acuan di dalam  menata kekuatan serta menutup kelemahan yang

kemudian diterjemahkan menjadi program kegiatan merupakan pemikiran strategi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh  Joni dalam Rahim, (2007 : 36 ) Dalam

usaha memperoleh pemahaman terhadap teks, pembaca menggunakan strategi

tertentu. Pemilihan strategi berkaitan erat dengan faktor-faktor yang terlibat dalam

pemahaman, yaitu pembaca teks dan konteks.

Dalam teori membaca dikenal beberapa strategi membaca. Pada
dasarnya strategi membaca menggambarkan bagaimana pembaca
memproses bacaan sehingga dia memperoleh pemahaman
terhadap bacaan tersebut. Salah satu strategi yaitu Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe PQ4R. Model ini merupakan
suatu rencana membaca yang terdiri dari mensurvey isi,
membuat pertanyaan, membaca isi, menceritakan isi bacaan dan
meninjau kembali bacaan Tarigan,(1994: 35)

Berdasarkan beberapa masalah di atas. Untuk mengatasi masalah yang peneliti

hadapi adalah dengan menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe PQ4R.

Untuk selanjutnya memotivasi peneliti untuk melakukan suatu penelitian dengan

judul “Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Melalui Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe PQ4R Pada Murid Kelas IV SD Inpres Bertingkat

Mamajang 3 Makassar“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang  telah dipaparkan di atas,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
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a. Bagaimanakah penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe PQ4R dapat

meningkatkan aktivitas membaca pemahaman murid Kelas IV SD Inpres

Bertingkat Mamajang 3 Makassar?

b. Bagaimanakah penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe PQ4R dalam

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar membaca pemahaman murid

Kelas IV SD Inpres Bertingkat Mamajang 3 Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan

yang diharapkan dalam penelitian ini adalah Untuk meningkatkan kemampuan

membaca pemahaman murid Kelas IV SD Inpres Bertingkat Mamajang 3 Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tindakan kelas dengan

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Temuan penelitian dapat dijadikan sebagi landasan teori pembelajaran bahasa

Indonesia pada umumnya dan khususnya dalam peningkatan kemampuan membaca

pemahaman di Sekolah Dasar.

2. Manfaat Praktis

a. Murid, akan dapat memberikan pengalaman baru dalam kegiatan pembelajaran

Bahasa Indonesia, khususnya dalam pembelajaran membaca sehingga
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diharapkan hal ini akan berdampak terhadap minat mereka dalam belajar

sekaligus akan dapat meningkatkan hasil belajarnya.

b. Guru, sebagai referensi dalam pengembangan kegiatan pembelajaran yang pada

akhirnya secara sinergis akan menumbuh kembangkan semangat persaingan

positif di dalam lingkungan sekolah menuju upaya peningkatan kualitas hasil

pembelajaran.

c. Sekolah, diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam upaya pengembangan

mutu dan hasil pembelajaran yang berindikasi pada besarnya motivasi serta

meningkatkkan hasil belajar murid.

d. Masyarakat, pada umumnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan

gambaran tentang tantangan pendidikan yang dialami bangsa Indonesia.

e. Peneliti, diharapkan dapat dijadikan acuan model pembelajaran membaca

pemahaman dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS TINDAKAN

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Yang Relefan

Pengertian Membaca Pemahaman

Membaca pemahaman merupakan suatu kegiatan membaca yang dilakukan

untuk memahami isi bacaan. Tujuan utama kegiatan membaca pemahaman ialah

untuk memahami isi bacaan.

Sehubungan dengan tujuan tersebut, Tarigan (2004 : 12) mengemukakan

bahwa pada hakikatnya kegiatan membaca pemahaman itu terdiri atas dua bagian,

yaitu :

proses membaca dan hasil membaca. Dengan demikian aspek yang
terpenting dalam kegiatan membaca pemahaman adalah mencakup
(a) memahami pengertian sederhana, (b) memahami signifikasi atau
makna antara lain maksud dan tujuan pengarang, (c) evaluasi atau
penilaian, berupa isi dan bentuk, dan (d) kecepatan membaca yang
fleksibel, yaitu yang mudah disesuaikan dengan keadaan.

Uraian singkat di atas mengisyaratkan bahwa membaca pemahaman

mengandung pengertian sebagai proses pengolahan bacaan berupa paparan bahasa

tulis yang tersusun dari material bahasa, dan tertata dalam tata aturan tertentu yang

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang

bacaan itu, serta penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu.

Khusus pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, kegiatan membaca

pemahaman adalah mencakup antara lain: (a) membaca dengan pemahaman yang
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baik, (b) membaca tanpa gerakan-gerakan bibir atau kepala atau menunjuk-nunjuk

dengan jari tangan, (c) menikmati bahan bacaan dalam  hati (Tarigan, 2004: 38).

Dengan demikian, pemahaman yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah

pemahaman teks bacaan secara literal dan sebagian dibantu dengan pemahaman

interpretatif.

1. Proses Membaca Pemahaman

Membaca pemahaman adalah suatu proses yang bersifat kompleks, meliputi

kegiatan yang bersifat fisik dan mental. Membaca pemahaman pada tingkat Sekolah

Dasar, khususnya pada murid kelas IV menjadi bagian yang terpisahkan dari prinsip-

prinsip membaca secara umum, yaitu sebagai berikut:

a. Membaca bukanlah hanya mengenal dan membunyikan huruf, tetapi kegiatan

membaca melampaui pengenalan huruf dan bunyi.

b. Membaca dan menguasai bahasa terjadi serempak. Seseorang tidak dapat

dikatakan mempunyai keterampilan membaca jika ia tidak menguasai bahasa.

c. Membaca dan berfikir terjadi serempak. Orang tidak dapat membaca tanpa

mempergunakan pikiran dan perasaannya.

d. Membaca berarti memahami. Ini berarti kegiatan membaca bermuara pada

pemahaman (Parera dan Tasai, 1999: 27-28).

2. Aspek-aspek Membaca Pemahaman

Di atas telah dikemukakan proses kegiatan membaca pemahaman. Namun,

kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik bila dikaitkan dengan delapan aspek
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kegiatan membaca pemahaman seperti yang dijelaskan oleh Syafi’ie (2002 : 43-46),

yaitu sebagai berikut :

a. Aspek sensori, yaitu kegiatan mengamati seperangkat gambar-
gambar bunyi bahasa menurut sistem ortografi (tulisan)
tertentu.

b. Aspek persepsi, yaitu kegiatan membaca yang merupakan
aspek dalam menginterpretasi kata-kata sebagai simbol
lambang bunyi yang mengacu kepada konsep tertentu.

c. Aspek sekuensi atau urutan, yaitu kegiatan membaca yang
merupakan aspek sekuensi atau urutan, mengikuti rangkaian
tulisan secara linear, logis, dan sistematis menurut kaidah tata
bahasa Indonesia.

d. Aspek eksperimental, yaitu kegiatan membaca yang
menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang telah
dimiliki dengan teks bacaan untuk memperoleh pemahaman.

e. Aspek asosiasi, yaitu kegiatan membaca yang mencoba
memahami hubungan antara gambar bunyi dengan bunyi, serta
hubungan antara kata dengan artinya.

f. Aspek berpikir, yaitu kegiatan membaca untuk membuat
kebiasaan berpikir dan bernalar.

g. Aspek belajar, yaitu kegiatan membaca dengan mengingat-
ingat hal-hal yang telah dipelajari di masa lalu dan meramunya
dengan ide-ide serta fakta-fakta baru yang diperoleh dari
bacaan.

h. Aspek efektif, yaitu kegiatan membaca yang memusatkan
perhatian ketika sedang membaca, membangkitkan kegemaran
membaca, dan menumbuhkan motivasi membaca.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan membaca

pemahaman pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kegiatan membaca lainnya.

Perbedaan itu antara lain terletak dari kemampuan menangkap isi bacaan secara cepat

dan tepat. Oleh karena itu, proses kegiatan membaca pemahaman pada tingkat

pendidikan Sekolah Dasar, khususnya pada murid kelas IV adalah bermuara pada

pemahaman isi teks bacaan secara sederhana sebagaimana yang tergambar dalam

ruang lingkup penelitin ini.
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3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe PQ4R

Strategi membaca PQ4R digunakan untuk membantu murid mengingat apa

yang mereka baca. P singkatan dari preview (membaca selintas dengan cepat), Q

adalah question (bertanya), dan 4R singkatan dari read (membaca), reflect (refleksi),

recite (Tanya jawab sendiri), review (mengulang secara menyeluruh). Melakukan

preview dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum membaca mengaktifkan

pengetahuan awal dan mengawali proses pembuatan hubungan antara informasi baru

dengan apa yang telah diketahui.

Pratiwi (dalam Trianto, 2007: 146) “mengungkapkan Strategi

PQ4R merupakan salah satu bagian dari strategi elaborasi. Strategi ini digunakan

untuk membantu murid mengingat apa yang mereka baca dan dapat membantu proses

pembelajaran di kelas yang dilaksanakan dengan kegiatan membaca buku. Kegiatan

membaca buku bertujuan untuk mempelajari sampai tuntas bab demi bab suatu buku

pelajaran. Oleh karena itu keterampilan pokok pertama yang harus dikembangkan dan

dikuasahi oleh murid adalah membaca buku pelajaran dan bacaan tambahan lainnya.

Strategi elaborasi yang dimaksud adalah proses penambahan perincian

sehingga informasi akan menjadi lebih bermakna, oleh karena itu membuat

pengkodean lebih mudah dan lebih memberikan kepastian.
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Thomas dan Robinson (dalam Trianto, 2007: 147-149) mengungkapkan salah

satu strategi yang paling banyak dikenal untuk membantu murid memahami dan

mengingat materi yang dibaca murid adalah Strategi PQ4R. Langkah-langkah yang

harus dilakukan dalam strategi membaca PQ4R adalah sebagai berikut :

a. Preview

Langkah pertama ini dimaksudkan agar murid, membaca selintas dengan

cepat sebelum mulai membaca bahan bacaan murid yang memuat tentang materi yang

diajarkan. Perhatikan ide pokok yang akan menjadi inti pembahasan dalam bahan

bacaan murid. Dengan ide pokok ini akan memudahkan murid memberi keseluruhan

ide yang ada.

b. Question

Langkah kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri

untuk setiap pasal yang ada pada bahan bacaan murid. Pergunakan “judul dan sub

judul atau topik dan sub topik utama”. Awali pertanyaan yang menggunakan kata

“apa, siapa, mengapa dan bagaimana’’. Pengalaman telah menunjukkan bahwa

apabila seseorang membaca untuk menjawab sejumlah pertanyaan, maka akan

membuat murid membaca lebih hatihati serta seksama dan juga akan dapat membantu

mengingat apa yang dibaca dengan baik.
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c. Read

Langkah ketiga adalah baca karangan itu secara aktif, yakni dengan cara

pikiran murid harus memberikan reaksi terhadap apa yang di bacanya. Janganlah

membuat catatan-catatan panjang. Cobalah mencari jawaban terhadap semua

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya.

d. Reflect

Reflect bukanlah suatu langkah terpisah dengan langkah ketiga (read), tetapi

merupakan suatu komponen esensial dari langkah ketiga tersebut. Selama membaca,

murid tidak hanya cukup mengingat atau menghafal, tetapi cobalah untuk memahami

informasi yang dipresentasikan.

e. Recite

Pada langkah kelima ini, murid diminta untuk merenungkan (mengingat)

kembali informasi yang telah dipelajari dengan menyatakan butir-butir penting

dengan nyaring dan dengan menyenangkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan.

Murid dapat melihat kembali catatan yang telah dibuat dan menggunakan katakata

yang ditonjolkan dalam bacaan.
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f. Review

Pada langkah yang keenam, murid diminta untuk membaca catatan singkat

(intisari) yang telah dibuat murid, mengulang kembali seluruh isi bacaan bila perlu

dan sekali lagi jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

4. Keunggulan dan Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif PQ4R

a. Keunggulan

1. Sangat tepat digunakan untuk pengajaran pengetahuan yang bersifat deklaratif

berupa konsep- konsep, definisi, kaidah-kaidah, dan pengetahuan penerapan

dalam kehidupan sehari-hari.

2. Dapat membantu murid yang daya ingatannya lemah untuk menghapal

konsep-konsep pelajaran.

3. Mudah diterapkan pada semua jenjang pendidikan.

b. Kelemahan

1. Tidak tepat diterapkan pada pengajaran pengetahuan yang bersifat prosedural

seperti pengetahuan keterampilan.
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2. Sangat sulit dilaksanakan jika sarana seperti buku murid (buku paket) tidak

tersedia di sekolah.

3. Tidak efektif dilaksanakan pada kelas dengan jumlah murid yang telalu besar

karena bimbingan guru tidak maksimal terutama dalam merumuskan

pertanyaan.

5. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam

sikap dan tingkah lakunya. Wingkel (Bundu, 2004) menggolongkan kemampuan-

kemampuan yang menyebabkan perubahan tersebut menjadi kemampuan kognitif

yang meliputi pengetahuan dan pemahaman.kemampuan sensori motorik yang

meliputi keterampilan melakukan rangkaian gerak badan dalam urutan tertentu, dan

kemampuan dinamik afektif yang meliputi sikap dan nilai yang meresapi perilaku dan

tindakan.

Perubahan yang relatif menetap tersebut memungkinkan pengamatan terhadap

pemampilan yang meskipun bervariasi akan dapat diklarifikasikan pada cirri-ciri

tertentu yang dimiliki. Dalam hal ini, Gagne (Bundu,2004) menyebutkan keadaan

yang tetap ini dengan dengan istilah kapabilitas, yang mengandung makna seseorang

mampu melakukan penampilan tertentu.

Menurut gagne (Dimyati,2006),ada lima kategori hasil belajar dalam

kelompok kapabilitas tersebut,yaitu: (1) informasi verbal; (2) keterampilan

intelektual; (3) strategi kognitif; (4) sikap; (5) kerterampilan gerak;
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Hasil belajar murid dapat juga dilihat dari segi tiga aspek, yakni secara

kuantitatif, instutitusional, dan kualitatif (syah dalam Bundu: 2004). Bertolak dari

definisi dan uraian-uraian  yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan

hasil belajar adalah:

a. Tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relative menetap

sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan

proses kognitif.

b. Tingkat penguasaan yang dicapai oleh murid dalam mengikuti program belajar

mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan.

c. Perubahan tingkah laku yang dapat diamati setelah mengikuti kegiatan belajar

dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan menunjuk pada aksi atau reaksi

yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan.

d. Memungkinkan dapat diukur dengan angka-angka, tetapi mungkin juga hanya

dapat diamati melalui perubahan tingkah laku. Oleh sebab itu, hasil belajar

perlu dirumuskan dengan jelas sehingga dapat di evaluasi apakah tujuan yang

diharapkan sudah tercapai atau belum.

B. Kerangka Pikir

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan

pelatihan. Untuk mendewasakan manusia maka diperlukan suatu proses dimana dalam

suatu proses diperlukan strategi-strategi tertentu sehingga orang akan memperoleh
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pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan, sehingga

dalam upaya pengajaran dan pelatihan diperlukan peran aktif dari seluruh komponen

pendidikan, baik dari murid, guru, ataupun, pihak lain yang mendukung dalam proses

pengajaran. Guru sebagai pendidik ataupun pengajar merupakan faktor penentu

kesuksesan setiap usaha pendidikan (Syah, 2006 : 223) karena peranan penting guru

dalam proses belajar mengajar ialah sebagai direktur belajar, dimana setiap guru harus

pandai-pandai mengarahkan kegiatan belajar murid agar mencapai keberhasilan belajar

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan belajar mengajar.

Permasalahan yang dihadapi oleh murid di SD Inpres Bertingkat Mamajang 3

Makassar adalah kesulitan murid dalam memahami suatu teks atau bacaan, tingkat

keaktifan murid dalam kelas masih rendah. Membaca pemahaman merupakan pokok

bahasan yang berupa uraian teks yang panjang. Dengan adanya permasalahan yang

dihadapi oleh murid maka diperlukan suatu usaha untuk mengatasi masalah tersebut

sehingga mereka mampu memahami teks bacaan dengan baik.

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R dalam pembelajaran

membaca pemahaman dapat memberikan keuntungan yang positif karena murid dapat

bekerjasama dalam kelompok untuk memahami materi. Dari uraian di atas maka

kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:



18

Aspek murid
Pengajaran yang masih

bersifat tradisional

Aspek guru
a. Kurang menggunakan

strategi membaca
b. Kurang dilibatkan dalam

proses pembelajaran

Membaca
pemahaman

Pengaruh Model PQ4R

Tahapan penerapan

Model Pembelajaran kooperatif tipe PQ4R

a. Preview

b. Question

c. Read

d. Reflect

e. Recite

f. Review

Diulangi Hasil belajar Dilanjutkan

tindakan
siklus l

Penguasaan kurang
Membaca

pemahaman Penguasaan lebih

Bagan 2.1 Kerangka Pikir
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C. Hipotesis Tindakan

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

“Jika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R pada

pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan hasil belajar membaca

pemahaman murid kelas IV SD Inpres Bertingkat Mamajang 3 Makassar”.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

dan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan aktivitas murid dan

guru dalam pelaksanaan tindakan pembelajaran. Jenis penelitian yang digunakan

adalah penelitian tindakan kelas yang bersifat deskriptif.

Menurut Umar dan Kaco (dalam Khalik 2007:9) bahwa “PTK bertujuan untuk

perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dalam menangani kegiatan

belajar mengajar”. Model PTK yang dipilih untuk mengungkap hasil penelitian sesuai

data dan fakta yang  diperoleh di kelas adalah model PTK yang dikembangkan oleh

Kurt Lewin (jasruddin,2007).

Pelaksanaan penelitian ini melalui proses pengkajian berdaur yang terdiri dari

empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Daur PTK

ditujukan  sebagai perbaikan atas hasil refleksi tindakan sebelumnya yang dianggap

belum berhasil, maka masalah tersebut dipecahkan kembali dengan mengikuti daur

sebelumnya.

B. Fokus Penelitian
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Penelitian ini difokuskan pada dua hal, yaitu peningkatan aktivitas murid

dalam proses membaca pemahaman dengan menerapkan model pembelajaran

kooperatif tipe PQ4R adalah peningkatan hasil pembelajaran membaca pemahaman

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R yang menjadi fokus

penelitian tindakan kelas ini adalah  sebagai berikut:

1. Aspek murid karena murid sebagai objek dalam kajian ini dengan melihat sejauh

mana murid mampu membaca sekilas, membuat pertanyaan dari teks yang

dibaca, membaca kembali teks bacaan, menjawab pertanyaan dari isi bacaan,dan

meninjau kembali isi bacaan.

2. Aspek guru, sedangkan dari aspek guru karena guru merupakan subjek yang

menjadi pelaku dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R dalam

meningkatkan hasil belajar murid dalam proses pembelajaran membaca

pemahaman dapat dilihat dari kemampuan guru dalam menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe PQ4R dalam pembelajaran.

3. Aspek sumber belajar, yang menjadi fokus penelitian dari sumber belajar yang

akan digunakan dalam meningkatkan hasil belajar murid dalam membaca

pemahaman adalah teks bacaan yang mana  sumber belajar tersebut merupakan

salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam perbaikan proses pembelajaran

bahasa Indonesia.

C. Setting dan Subjek Penelitian

20
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Observasi

Siklus I

Pelaksanaan
tindakan

Refleksi

Tindakan Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan

pada kelas IV SD Inpres Bertingkat Mamajang 3 Makassar. Sasaran perbaikannya

adalah hasil belajar dan aktivitas pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas. Oleh sebab

itu yang terlibat langsung melakukan perbaikan adalah guru kelas IV dan murid kelas

IV dalam hal ini guru sebagai peneliti juga sebagai tindakan perbaikan yang

dilaksanakan oleh guru. :

Penelitian ini direncanakan pada bulan pada semester satu tahun ajaran 2013-

2014. Waktu tersebut dimulai dari tahap perencanaan sampai tahap laporan. Subjek

penelitian adalah murid kelas IV SD Inpres Bertingkat Mamajang 3 Makassar yang

berjumlah 40  orang yang terdiri dari 17 laki-laki dan 23 perempuan.

D. Rancangan Tindakan

Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (Action

Research), yaitu rancangan penelitian berdaur ulang (siklus). Hal ini mengacu pada

pendapat Kemmis dan Mc Taggart (1992: 134) bahwa Penelitian Tindakan Kelas

mengikuti proses siklus atau daur ulang mulai dari perencanaan tindakan,

pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi(perenungan,pemikiran,dan evaluasi).

Penelitian dilakukan dua siklus yang digambarkan sebagai berikut:

Pratindakan

Rencana
tindakan
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Refleksi
Observasi

Pelaksanaan
tindakan

Siklus I
Bagan 2.2: Alur PTK yang diadaptasi dari Kemmis Dan Mc Taggart

Tahap Pratindakan.

1) Mengadakan konsultasi dengan kepala sekolah dalam hal pelaksanaan

tindakan.

2) Melakukan diskusi dengan pihak guru kelas IV untuk mendapatkan gambaran

bagaimana pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R dalam

pembelajaran bahasa Indonesia.

3) Mengadakan observasi awal terhadap pelaksanaan model pembelajaran

kooperatif tipe PQ4R. Dalam pembelajaran di kelas agar dapat memahami

kharateristik pembelajaran serta gambaran pelaksanaan pembelajaran bahasa

Indonesia di kelas sebagai langkah awal yang akan digunakan dalam

pelaksanaan tindakan.

a. Rencana tindakan

Persiapan menyamakan persepsi antara sekolah, peneliti, dan guru kelas IV

SD Inpres Bertingkat Mamajang 3 Makassar tentang bentuk penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe PQ4R dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

1) Menyusun rancangan tindakan penelitian yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe PQ4R

Rencana
tindakan
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2) Menentukan strategi pelaksanaan penelitian model pembelajaran kooperatif

tipe PQ4R yang efektif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar murid

dalam bidang studi bahasa Indonesia.

3) Menyiapkan teks bacaan yang akan digunakan dalam kegiatan belajar

mengajar.

4) Melakukan diskusi balikan untuk mencari kelemahan yang dilakukan selama

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R.

b. Pelaksanaan Tindakan.

Tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan dari pelaksanaan

rancangan yang telah disusun secara kolaboratif antara guru, peneliti, dan sekolah

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R. Adapun kegiatan

yang dilakukan oleh guru dalam Menerapkan pembelajaran membaca dengan

menggunakan strategi PQ4R adalah sebagai berikut:

1) Tahap persiapan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe PQ4R.

2) Tahap pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe PQ4R.

3) Tahap akhir pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe PQ4R.

c. Observasi

Selama pelaksanaan tindakan pembelajaran dilaksanakan pencatatan dengan

menggunakan format observasi. Adapun hal-hal yang dicatat selama
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berlangsungnya kegiatan observasi adalah kegiatan guru dan murid dalam

pembelajaran.

d. Refleksi

Rangkaian kegiatan perencanaan, tindakan, dan observasi yang telah

dilakukan maka peneliti mengadakan refleksi tentang pelaksanaan tindakan yang

bertujuan untuk mengetahui hasil,dan masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan

tindakan berikutnya.

Penelitian tersebut akan dilaksanakan sebanyak dua siklus dimana setiap

siklus terdiri dari empat kali pertemuan setiap siklus.

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan

tehnik instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah peneliti

sendiri yang memiliki syarat: kemampuan mengumpulkan, menyeleksi , menilai,

menyimpulkan, dan menentukan data. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan

Biklen (dalam khalik,1992:158) bahwa peneliti sebagai instrumen utama merupakan

orang yang mengetahui seluruh data dan cara menyikapinya.

Meloeng (dalam Khalik,1999:125-160) menyatakan bahwa tehnik yang paling

tepat untuk penelitian kualitatif adalah (1) observasi, (2) wawancara, (3) catatan

lapangan, dan (4) dokumentasi. Keempat tehnik tersebut digunakan secara

profesional dan mengarah kepada sasaran yang diharapkan.
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Tehnik observasi dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang latar, aktivitas

yang dilakukan guru dan murid dalam kegiatan membaca pemahaman dengan strategi

PQ4R sesuai pedoman observasi yang telah dibuat sebelumnya. Tehnik wawancara

dimaksudkan untuk melengkapi  data yang diambil melalui tehnik observasi. Tehnik

ini dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan peneliti dan murid terhadap

pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe PQ4R. Sedangkan tes dimaksudkan untuk melihat

dampak perkembangan hasil belajar murid setiap siklus.

F. Tehnik Analisis Data

Setelah data diolah dan disajikan dalam matriks tabulasi selanjutnya dianalisis

secara deskriptif kualitaif. Secara garis besar tahap analisis tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Menelaah data: menelaah data ini dimulai saat pelaksanaan proses belajar

mengajar. Dimana hasil observasi di lapangan data yang terkumpul

dikelompokkan sesuai dengan masalah penelitian. Bagi hasil yang kurang dari

65% dikumpulkan untuk diajukan pada siklus berikutnya.

2. Mereduksi data: kegiatan ini dilakukan secara komprehensif yang berkaitan

dengan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R melalui tahap perencanaan,

pelaksanaan, observasi,dan refleksi. Data ditelaah kemudian diseleksi. Data yang

sudah releven dengan perencanaan dipisah lalu dibuatkan tindak lanjut.
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3. Penyajian data: data yang sudah direduksi dalam satuan peristiwa dihubungkan

dengan masalah penelitian. Penyajian data ini berkaitan erat dengan masalah-

masalah yang timbul di kelas IV SD Bertingkat Mamajang 3 Makassar dimana

model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R diterapkan untuk mengatasi masalah

yang timbul. Data yang dibuat disajikan dalam kalimat sederhana, mudah

dipahami.

4. Menarik kesimpulan: hasil tindakan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R

dalam meningkatkan pemahaman membaca murid kelas IV SD Inpres Bertingkat

Mamajang 3 Makassar.

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan ini meliputi indikator proses

dan hasil dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R dalam

pembelajaran membaca pemahaman. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R dapat menjadi salah satu

alternatif solusi yang tepat untuk meningkatkan hasil Belajar dan aktivitas murid

dalam pembelajaran membaca pemahaman di kelas IV SD Inpres Bertingkat 3

Mamajang. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengungkapkan hasil belajar

murid dalam pembelajaran membaca pemahaman adalah sesuai dengan kriteria

standar yang diungkapkan Nurkancana (1986: 39) sebagai berikut:

Kategorisasi Keberhasilan Kualifikasi
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85 % - 100 % Sangat baik

70 % - 84 % Baik

55 % - 69 % Cukup

46 % - 54 % Kurang

0 % - 45 % Sangat kurang

Berdasarkan kriteria standar tersebut, maka peneliti menentukan tingkat

kriteria keberhasilan pada penelitian ini dilihat dari hasil belajar murid dalam

pembelajaran membaca secara individu maupun klasikal pada setiap siklus telah

meningkat dan menunjukkan tingkat pencapaian keberhasilan  65.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kondisi Awal

Berdasarkan hasil observasi awal pembelajaran yang dilaksanakan di kelas

IV SD Inpres Bertingkat Mamajang 3 Makassar pada tanggal 7 Januari 2013,

peneliti memperoleh rendahnya hasil belajar belajar murid disebabkan juga oleh

faktor guru. Kelemahan atau kekurangan yang dilakukan oleh guru dalam proses

pembelajaran terlihat antara lain kurang bervariasi dalam menerapkan metode

pembelajaran, hanya dengan menerapkan metode ceramah dan tanya jawab.

Sementara murid lebih banyak diam, mendengar penjelasan guru, menyalin materi

penjelasan dan sangat jarang mengeluarkan pendapat, pertanyaan, dan komentar

tentang materi pembelajaran. Hal inilah  yang membuat rendahnya hasil belajar

pada murid kelas IV SD Inpres Bertingkat Mamajang 3 Makassar, sehingga perlu

memilih dan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe PQ4R.

Untuk mendukung informasi tersebut di atas, peneliti mencocokkan

dengan dokumen nilai ternyata tampak bahwa pada umumnya murid kurang

memahami konsep tersebut. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan murid dalam

menjabarkan secara kompleks mengenai konsep yang benar. Jadi untuk

mengatasi masalah tentang peningkatan kemampuan membaca pemahaman

konsep di dalam mata pelajaran maka dipandang perlu untuk memilih model

pembelajaran yang lebih inovatif dan bagaimana proses pelaksanaan model

pembelajaran tersebut dalam pembelajaran, sehingga dapat ditelaah dengan baik

oleh guru maupun murid, karena terkadang di dalam menyelesaikan suatu

29
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masalah diperlukan komunikasi dua arah agar permasalahan lebih mudah

dipecahkan dan dapat diterima oleh semua pihak baik guru maupun murid melalui

cara pengajaran metode yang baik. Sehingga model pembelajaran kooperatif tipe

PQ4R sebagai model pembelajaran yang tepat dalam meningkatkan aktivitas

belajar dan hasil belajar murid pada pembelajaran membaca pemahaman pada

kelas IV SD Inpres Bertingkat Mamajang 3 Makassar.

B. Deskripsi Siklus I

a. Perencanaan

Sebelum pelaksanaan tindakan dilaksanakan persiapan pembelajaran

berupa penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), media/alat

pembelajaran yang diperlukan serta pembuatan instrumen penilaian berupa lembar

kerja, lembar observasi dan tes hasil belajar.

Pada tahap perencanaan Siklus I ini peneliti telah menelaah silabus pada

kurikulum tahun 2016 materi pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV SD Inpres

Bertingkat Mamajang 3 Makassar pada satuan pendidikan SD. Siklus pertama

dilaksanakan selama empat kali pertemuan.

Setelah itu, peneliti membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

yang menjadi pedoman peneliti dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.

Untuk menilai aktivitas belajar dan hasil pelaksanaan pembelajaran pada

siklus I, peneliti menganalisis dan menyeleksi soal-soal yang akan diberikan

kepada murid setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R.

Pemberian tes hasil belajar siklus I ini bertujuan untuk mengukur peningkatan

hasil pembelajaran dengan menggunakan model PQ4R selama siklus I.
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b. Pelaksanaan Tindakan

Setelah melakukan perencanaan di siklus I ini, kemudian diadakan

tindakan kelas yang berupa pengajaran dengan menerapkan model pembelajaran

kooperatif tipe PQ4R.

Langkah-langkah pengelolaan kelas mengikuti RPP yang telah disusun

untuk penelitian ini. Adapun RPP yang digunakan merupakan aplikasi dari

langkah-langkah pembelajaran pada model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R,

yang kegiatannya dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Langkah pertama ini dimaksudkan agar murid, membaca selintas dengan

cepat sebelum mulai membaca bahan bacaan murid yang memuat tentang

materi yang diajarkan.

b. Langkah kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri

sendiri untuk setiap pasal yang ada pada bahan bacaan murid.

Pergunakan “judul dan sub judul atau topik dan sub topik utama”.

c. Langkah ketiga adalah baca karangan itu secara aktif, yakni dengan cara

pikiran murid harus memberikan reaksi terhadap apa yang di bacanya.

d. Langkah keempat adalah selama membaca, murid tidak hanya cukup

mengingat atau menghafal, tetapi cobalah untuk memahami informasi

yang dipresentasikan.

e. Pada langkah kelima ini, murid diminta untuk merenungkan (mengingat)

kembali informasi yang telah dipelajari dengan menyatakan butir-butir

penting dengan nyaring dan dengan menyenangkan dan menjawab

pertanyaan-pertanyaan.
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f. Pada langkah yang keenam, murid diminta untuk membaca catatan

singkat (intisari) yang telah dibuat murid.

c. Observasi

Murid senang dengan pembelajaran dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe PQ4R. Kekurangan yang tampak dalam

kelompok yaitu masih banyak murid yang sulit untuk mengeluarkan pendapat

tentang materi yang diberikan. Hal ini terjadi karena masih ada sebagian murid

sulit dalam menyusun kata-kata.

d. Refleksi

Berdasarkan analisis dan refleksi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

dapat dilanjutkan ke siklus selanjutnya, karena masih ada kekurangan-

kekurangan yang harus diperbaiki.

Tabel pengkategoriaan skor hasil belajar murid menunjukkan bahwa hasil

belajar murid kelas IV SD Inpres Bertingkat Mamajang 3 Makassar pada siklus

I masih rendah. Hal ini ditandai dengan distribusi nilai hasil belajar murid yang

berbeda pada kategori cukup masih banyak. Menyikapi hal tersebut, maka

bentuk refleksi yang akan dilakukan adalah mempertahankan atau

meningkatkan hasil belajar murid dengan cara lebih mendorong murid untuk

aktif dalam kegiatan Simulasi dan diskusi serta meningkatkan keberanian

murid untuk betanya atau menanggapi hasil diskusi kelompok lain serta

memberikan banyak kesempatan kepada murid untuk menunjukkan

kemampuannya.



33

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R pada siklus I telah

menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar dari pertemuan  pertama ke

pertemuan kedua dan pertemuan ketiga pada siklus I. Akan tetapi, pada akhir

siklus I, masih ditemukan beberapa masalah dalam  proses pembelajaran. Adapun

permasalahan yang ditemukan selama proses pembelajaran adalah sebagai

berikut:

1) Masih kurangnya murid yang bertanya atau memberikan tanggapan

terhadap presentasi kelompok lain.

2) Dalam mengerjakan tugas kelompok, masih banyak murid yang tidak

aktif. Hal ini terjadi karena sebagian dari anggota kelompok masih

mengharapkan anggota kelompoknya yang lebih pintar.

3) Kebanyakan murid belum memahami pembelajaran dengan model

pembelajaran tipe ini.

4) Masih banyak murid yang kurang percaya diri pada saat melakukan

simulasi.

5) Masih ada beberapa murid yang kurang memperhatikan pelaksanaan

pembelajaran model pembelajaran ini.

6) Suasana kerja kelompok biasa terjadi keributan karena jarak bangku

mereka saling berdekatan antara kelompok masing-masing.

Hasil belajar pada siklus I menunjukkan bahwa rata-rata skor hasil belajar

murid berada pada kategori tinggi meskipun masih ada beberapa murid berada

pada kategori sedang bahkan ada yang berada pada kategori sangat rendah. Untuk
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lebih meningkatan hasil belajar murid perlu keaktifan murid dalam proses belajar

mengajar harus ditingkatkan.

Beberapa kendala yang dihadapi pada siklus I ini maka sebagai refleksi

yang akan dilakukan perbaikan diantaranya lebih mendorong murid lebih aktif

dalam proses belajar mengajar dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam,

ditekankan pula kepada murid bagaimana harus bersikap toleransi,

bertanggungjawab, kerja sama saling menghargai sesama kelompok.

C. Deskripsi Siklus II

a. Perencanaan

Siklus II dilaksanakan selama empat kali pertemuan. Dari hasil telaah

silabus sub pokok bahasan yang diajarkan. Sebagaimana yang dipaparkan pada

BAB III bahwa perencanaan dan pelaksanaan tindakan pada siklus II ini pada

dasarnya mengulang langkah-langkah pada siklus I. Namun yang berbeda adalah

pada siklus II dilakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap kendala yang

muncul pada siklus I.

b. Pelaksanaan Tindakan

Setelah merefleksi hasil pelaksanaan siklus I, diperoleh suatu gambaran

tindakan yang akan dilaksanakan pada siklus II, sebagai perbaikan dari tindakan

yang telah dilakukan pada siklus I.

Pada siklus II ini diadakan juga observasi kegiatan murid dan guru selama

pembelajaran. Sama halnya pada siklus I fokus pengamatan adalah mengenai

keaktifan, kekreatifan murid selama empat kali pertemuan yang dirangkum pada

lembar observasi kegiatan murid dan guru.
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c. Observasi

Murid merasa senang dalam belajar kelompok karena pendapat yang

mereka berikan akan mendapatkan penghargaan/nilai dalam menjawab. Murid

memberikan jawaban dari kuis/pertanyaan dengan tidak mendapat bantuan dari

murid lain. Sudah banyak murid yang dapat menyusun kata-kata menjadi kalimat

baik dan mereka tidak merasa canggung atau malu dalam menjawab pertanyaan.

d. Refleksi

Hasil tes akhir siklus II menunjukkan bahwa murid telah memperoleh

peningkatan hasil belajar yang baik dalam materi peristiwa alam. Soal dalam tes

akhir siklus II dapat dijawab dengan baik oleh murid.

Tabel pengkategorian skor hasil belajar murid menunjukkan bahwa hasil

belajar murid kelas IV SD Inpres Bertingkat Mamajang 3 Makassar pada siklus II

sudah mengalami peningkatan. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe

PQ4R pada siklus II telah menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar dari

pertemuan pertama,  pertemuan kedua dan pertemuan ketiga pada siklus II. Akan

tetapi, pada akhir siklus II, masih ditemukan beberapa masalah dalam proses

pembelajaran, masalah-masalah  yang ditemukan tersebut dapat dijadikan sebagai

refleksi untuk perbaikkan siklus II. Adapun permasalahan yang ditemukan selama

proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

1) Masih ada beberapa murid yang tidak aktif  dalam mengerjakan LKS.

2) Masih ada murid kurang percaya diri tampil di depan teman-temannya.

Menyikapi berbagai masalah yang terjadi pada siklus II, maka perbaikan

yang dilaksanakan pada siklus II lebih ditekankan pada pengelolaan kelas agar
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proses Pembelajaran kooperatif tipe PQ4R berjalan lancar dan murid yang aktif

selama proses pembelajaran lebih meningkat. Adapun tindakan yang dilakukan

pada siklus II adalah :

1) Lebih menekankan kepada setiap murid bahwa dengan pembelajaran

kooperatif tipe PQ4R dapat melatih keberanian dan percaya diri murid, agar

kelak nanti dapat dijadikan bekal dalam menghadapi situasi sebenarnya baik

dalam kehidupan keluarga,masyarakat maupun menghadapi dunia kerja atau

jika menjadi seorang guru.

2) Lebih banyak memberikan pengarahan dan melatih murid untuk berani

memberikan tanggapan dan lebih meningkatkan keaktifan dalam kelompok.

Beberapa kendala dihadapi pada siklus II ini akan sebagai refleksi yang

akan dilakukan perbaikan diantaranya lebih mendorong murid lebih aktif dalam

proses belajar mengajar dan memberikan penjelasan lebih mendalam, ditekankan

pula kepada murid bagaimana harus bersikap toleransi, bertanggung jawab, kerja

sama saling menghargai sesama kelompok dan percaya diri.

Menyikapi hasil refleksi siklus II dan setelah mengamati berbagai

kekurangan dan kemajuan murid selama siklus II terlihat bahwa sebagian besar

hambatan yang ditemukan pada siklus I dapat teratasi, meskipun masih terjadi

pada siklus II. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa model pembelajaaran

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R memberikan

konstribusi positif terhadap peningkatan aktivitas dan hasil belajar murid kelas IV

SD Inpres Bertingkat Mamajang 3 Makassar. Kembali melihat indikator

keberhasilan maka dapat dikatakan penelitian ini berhasil terbukti dimana dari
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jumlah keseluruhan  murid yang ada di kelas IV terdapat lebih dari 85,00% murid

yang berada dalam kategori hasil belajarnya tuntas (dikatakan tuntas ketika

mencapai ketuntasan minimal sebesar 65%), sehingga penelitian ini berakhir

disiklus II.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pembahasan Siklus I

a. Aktivitas Belajar Murid

Selama berlangsungnya penelitian tindakan  kelas siklus I, tercatat sikap

yang terjadi pada setiap murid terhadap pembelajaran dengan menggunakan

pembelajaran model kooperatif tipe PQ4R pada pertemuan I,II,III dan IV. Setelah

dilaksanakan siklus 1 maka diperoleh data hasil penelitian dari aktivitas murid

yaitu :

a. Langkah pertama ini dimaksudkan agar murid, membaca selintas dengan

cepat sebelum mulai membaca bahan bacaan murid yang memuat tentang

materi yang diajarkan.

b. Langkah kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri

sendiri untuk setiap pasal yang ada pada bahan bacaan murid. Pergunakan

“judul dan sub judul atau topik dan sub topik utama”.

c. Langkah ketiga adalah baca karangan itu secara aktif, yakni dengan cara

pikiran murid harus memberikan reaksi terhadap apa yang di bacanya.

d. Selama membaca, murid tidak hanya cukup mengingat atau menghafal,

tetapi cobalah untuk memahami informasi yang dipresentasikan.
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e. Pada langkah kelima ini, murid diminta untuk merenungkan (mengingat)

kembali informasi yang telah dipelajari dengan menyatakan butir-butir

penting dengan nyaring dan dengan menyenangkan dan menjawab

pertanyaan-pertanyaan.

f. Pada langkah yang keenam, murid diminta untuk membaca catatan singkat

(intisari) yang telah dibuat murid.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan model kooperatif tipe

PQ4R belum sepenuhnya terorganisasi dengan baik. Dimana dilihat dari

persentase murid yang memperhatikan jalannya simulasi masih kurang dan

persentase murid yang hanya bermain dan tidak memperhatikan jalannya simulasi

cukup banyak. Oleh karena itu, pelaksaan pembelajaran dengan penerapan model

kooperatif tipe PQ4R perlu ditingkatkan dan akan dilaksanakan pada siklus II

dengan menambah kekurangan-kekurangan pada siklus I.

b. Hasil Belajar Murid

Proses belajar mengajar Siklus I dilakukan empat kali pertemuan, proses

belajar mengajar dan tes akhir siklus. Tes akhir ini bertujuan untuk mengetahui

kemampuan murid dalam memahami materi yang telah diberikan. Adapun data hasil

analisis deskripsi secara kuantitaf skor hasil belajar murid pada akhir siklus I

dapat dilihat pada table 4.1 berikut :
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Tabel 4.1: Statistik Skor Hasil Belajar Membaca Pemahaman Murid Siklus I

Statistik Nilai Statistik

Subyek Penelitian 40

Skor Maksimun Ideal 100

Rata-rata 62,50

Skor tertinggi 90

Skor terendah 50

Rentang Skor 40

Apabila skor hasil belajar murid tersebut dikelompokkan ke dalam

lima kategori berdasarkan kriteria penilaian rapor dan penaikan kelas, maka

diperoleh distribusi frekuensi skor seperti ditunjukan pada table 4.2 berikut:

Table 4.2 : Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Membaca Pemahaman Siklus I

No. Kategori Interval Frekuensi Persentase (%)

1
Sangat Kurang 0 – 45

5 12,50

2
Kurang 46 – 54

19 47,50

3
Cukup 55 – 69

8 20,00

4
Baik 70 – 84

5 12,50

5
Sangat Baik 85 – 100

3 7,50

Jumlah 40 100
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Gambar 4.1: Grafik Presentase Skor Hasil Belajar Membaca Pemahaman Murid

Siklus I

Berdasarkan tabel 4.2, diperoleh bahwa dari murid kelas IV SD Inpres

Bertingkat Mamajang 3 Makassar, terdapat sebanyak 12,50% yang hasil

belajarnya masuk dalam kategori sangat kurang, 47,50% masuk dalam

kategori kurang, 20,00% masuk dalam kategori sedang, 12,50% yang masuk

dalam kategori tinggi dan 7,50% yang masuk dalam kategori sangat tinggi.

Dari tabel 4.1 dan 4.2 dapat disimpulkan bahwa rata-rata siklus I

berada pada kategori sedang. Persentase ketuntasan belajar murid pada siklus

I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 : Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Murid Membaca Pemahaman

Pada Siklus I.

Skor Kategori Frekuensi Persentase (%)

0-64 Tidak tuntas 24 60

65-100 Tuntas 16 40

0-45 46-54 55-69 70-84 85-100

Skor Nilai…
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Dari tabel menunjukkan bahwa 60% murid termasuk dalam kategori tidak

tuntas dalam pembelajaran membaca pemahaman dan 40% murid dalam kategori

tuntas dalam pembelajaran ini terdapat sejumlah murid yang memerlukan

perbaikan secara individual pada pembelajaran siklus II.

2. Pembahasan Siklus II

a. Aktivitas Belajar Murid

Pada siklus II dilakukan observasi terhadap aktivitas murid yang dianalisis

secara kualitatif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keaktifan murid pada

saat pembelajaran membaca pemahaman dengan penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe PQ4R. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terjadi perubahan

antara lain :

a. Langkah pertama ini dimaksudkan agar murid, membaca selintas dengan

cepat sebelum mulai membaca bahan bacaan murid yang memuat tentang

materi yang diajarkan (baik).

b. Langkah kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri

sendiri untuk setiap pasal yang ada pada bahan bacaan murid. Pergunakan

“judul dan sub judul atau topik dan sub topik utama” (baik).

c. Langkah ketiga adalah baca karangan itu secara aktif, yakni dengan cara

pikiran murid harus memberikan reaksi terhadap apa yang dibacanya

(baik).

d. Selama membaca, murid tidak hanya cukup mengingat atau menghafal,

tetapi cobalah untuk memahami informasi yang dipresentasikan (baik).
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e. Pada langkah kelima ini, murid diminta untuk merenungkan (mengingat)

kembali informasi yang telah dipelajari dengan menyatakan butir-butir

penting dengan nyaring dan dengan menyenangkan dan menjawab

pertanyaan-pertanyaan (baik).

f. Pada langkah yang keenam, murid diminta untuk membaca catatan singkat

(intisari) yang telah dibuat murid (cukup).

Berdasarkan  penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada

siklus II keaktifan murid dalam memperhatikan pembelajaran dengan model

pembelajaran koopertif tipe PQ4R meningkat dari siklus I dan murid yang

bermain atau yang tidak memperhatikan pembelajaran berkurang. Ini

menunjukkan bahwa pada siklus II murid telah memahami tentang model

pembelajaran koopertif tipe PQ4R meskipun masih ada hal-hal yang harus

diperbaiki.

g. Hasil Belajar Murid

Setelah melihat hasil tes akhir siklus I maka sernua yang ada pada siklus

I dilakukan perbaikan pada proses tindakan siklus II. Proses belajar mengajar pada

siklus II dilakukan selama empat kali pertemuan dan pertemuan keempat diadakan

tes akhir. Hasil tes akhir siklus II dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Adapun data hasil analisis deskripsi secara kuantitaf skor hasil belajar

murid pada akhir siklus II dapat dilihat pada table 4.4 berikut :
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Tabel 4.4 : Statistik Skor Hasil Belajar Membaca Pemahaman Siklus II

Statistik Nilai Statistik

Subyek Penelitian 40

Skor Maksimun Ideal 100

Rata-rata 85

Skor Tertinggi 100

Skor Terendah 60

Rentang Skor 40

Apabila skor hasil belajar murid tersebut dikelompokkan ke dalam lima

kategori berdasarkan kriteria penilaian rapor dan penaikan kelas, maka diperoleh

distribusi frekuensi skor seperti ditunjukan pada table 4.5 berikut:

Tabel 4.5 : Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Membaca Pemahaman Siklus
II

No. Kategori Interval Frekuensi Persentase (%)

1
Sangat Kurang 0 – 45

2 5,00

2
Kurang 46 – 54

3 7,50

3
Cukup 55 – 69

16 40,00

4
Baik 70 – 84

12 30,00

5
Sangat Baik 85 – 100

7 17,50

Jumlah 40 100
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Gambar 4.2 : Grafik Presentase Skor Hasil Belajar Murid pada Siklus II

Berdasarkan tabel 4.2, diperoleh bahwa dari murid kelas IV SD

Inpres Bertingkat Mamajang 3 Makassar, terdapat 5,00% hasil belajarnya

masuk dalam kategori sangat kurang, 7,50% atau masuk dalam kategori

kurang, 40,00% masuk dalam kategori cukup, 30,00% yang masuk dalam

kategori baik dan 17,50% yang masuk dalam kategori sangat baik.

Dari tabel 4.4 dan 4.5 dapat disimpulkan bahwa rata-rata siklus II

berada pada kategori tinggi. Persentase ketuntasan belajar murid pada siklus

II dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 : Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Murid pada Siklus II

Skor Kategori Frekuensi Persentase (%)

0-64 Tidak tuntas 5 12,50

65-100 Tuntas 35 87,50

Dari tabel menunjukkan bahwa 12,50% atau ada 5 murid termasuk dalam

kategori tidak tuntas dalam pembelajaran dan 87,50% atau ada 35 murid dalam

kategori tuntas dalam pembelajaran membaca pemahaman.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0-45 46-54 55-69 70-84 85-100

Skor Nilai
Penguasaan



45

E. Perbandingan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R

yang terdiri dari II siklus. Penelitian ini membuahkan hasil yang signifikan

meningkatnya hasil belajar murid kelas IV SD Inpres Bertingkat Mamajang 3

Makassar.

a. Hubungan antara aktivitas belajar dengan hasil belajar

Menurut Sriyono aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik

secara jasmani atau rohani. Aktivitas murid selama proses belajar mengajar

merupakan salah satu indikator adanya keinginan murid untuk belajar. Aktivitas

siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar

mengajar. Kegiatan–kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada

proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas,

dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan murid lain, serta

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Keaktifan murid dalam proses

pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan murid

ataupun dengan murid itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas

menjadi segar dan kondusif, dimana masing-masing murid dapat melibatkan

kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari murid akan

mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan

mengarah pada peningkatan prestasi. Sedangkan hasil belajar adalah hasil belajar

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki murid setelah menerima

pengalaman belajarnya, dimana kemampuan tersebut dapat berupa kemampuan

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Derajat kemampuan yang diperoleh murid
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diwujudkan dalam bentuk nilai hasil belajar. Hubungan antara aktivitas belajar

dengan hasil belajar adalah apabila aktivitas belajar murid terlihat baik maka akan

berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Misalnya ketika murid memperhatikan

pembelajaran dan tidak melakukan aktivitas lain seperti bermain pad saat

pembelajaran maka hasil belajar pun akan baik. Contohnya pada siklus I aktivitas

murid kurang baik sehingga nilai hasil belajarnya juga rendah yaitu hanya

mencapai 62,50% sedangkan pada siklus II aktivitas murid terlihat baik sehingga

hasil belajarnya juga meningkat yaitu 85%. Ini menunjukkan bahwa ntuk

mencapai keberhasilan yang efektif dan efisien, ditandai dengan adanya sikap,

penangkapan dan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan serta

kebiasaankebiasaan, sehingga dengan hal tersebut akan nampak perubahan

tingkah laku bagi siswa sebagai dampak dari aktivitas belajar guna mencapai hasil

belajar.

b. Perbandingan Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II

Tabel 4.5 Perbandingan Hasil Belajar Murid Kelas IV SD Inpres Bertingkat

Mamajang 3 Makassar pada Siklus I dan Siklus II.

Siklus

Skor Persentase Murid Tuntas Tidak tuntas

minimum maksimum Rata-
rata

frekuensi Persentase
(%)

frekuensi
Persentase

(%)

Siklus

I
50 90 62,50 16 40,00% 24 60,00%

Siklus

II
60 100 85 35 87,50% 5 12,50%
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Dari tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa pada siklus I rata-rata hasil

belajar murid yakni 62,50 meningkat menjadi 85 pada siklus II. Sedangkan

banyaknya murid yang tuntas secara perorangan pada siklus I sebanyak 16 orang

murid atau 40,00% meningkat menjadi 35 orang murid atau 87,50% pada siklus

II. Sebaliknya, terjadi penurunan jumlah murid yang tidak tuntas belajar dari 24

orang 60,00% pada siklus I menjadi 5 orang atau 12,50% murid pada siklus II. Ini

menunjukkan bahwa setelah diterapkannya metode pembelajaran kooperatif tipe

PQ4R maka hasil belajar murid mengalami peningkatan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai peningkatan aktivitas belajar dan hasil belajar

melalui model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R pada murid kelas IV SD Inpres

Bertingkat Mamajang 3, disimpulkan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe PQ4R

dalam pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar

membaca pemahaman adalah terjadinya peningkatan aktivitas membaca

pemahaman pada murid di setiap siklus. Serta penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe PQ4R ini dapat pula meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia

dalam membaca pemahaman murid.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka diajukan saran sebagai

berikut:

1. Guru diharapkan lebih mengintensifkan model pembelajaran kooperatif tipe

PQ4R dalam pembelajaran karena dapat meningkatan aktivitas belajar dan

hasil belajar murid.

2. Selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe

PQ4R berlangsung hendaknya dominasi guru diminimalisir, hal ini akan

48
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berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas murid serta kemampuan untuk

memahami konsep yang diajarkan.

3. Perlu mencari suatu strategi lain yang dapat menumbuhkan dan

meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar murid.
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