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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas IV SDN 3 Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. 

Siswa kurang memahami unsur bacaan dan tidak tahu cara membaca pemahaman dan strategi 

pembelajaran yang guru gunakan masih pasif dan tidak mengaktifkan siswa. Rumusan 

masalah yang ditetapkan peneliti adalah bagaimanakah model pembelajaran Reciprocal 

Learning dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN 3 

Rumak tahun ajaran 2015/2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN 3 Rumak dengan menerapkan model 

pembelajaran Reciprocal Learning. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi untuk tiap siklus 

dan penelitian ini diselesaikan dalam dua siklus dimana satu siklus terdiri dari dua kali 

pertemuan. Model pembelajaran Reciprocal Leaning adalah model pembelajaran yang 

mendorong siswa untuk menjadi pembaca yang efektif dengan kegiatan merangkum, 

bertanya, mengklarifikasi dan merespon apa yang dibaca. Instrumen yang digunakan yaitu 

lembar observasi untuk aktivitas siswa/guru dan lembar evaluasi. Disetiap akhir siklus selalu 

dilakukan evaluasi untuk mengetahui peningkatan dan keberhasilan yang dicapai. Dari 

penelitian ini didapatkan hasil berupa aktivitas siswa yang aktif dan aktivitas guru yang 

tergolong baik walaupun belum mencapai indikator keberhasilan pada siklus I untuk 

kemampuan membaca pemahaman siswa yaitu ketuntasan hanya 60% dengan rata-rata kelas 

70,33. Namun hal tersebut dapat diatasi pada siklus II setelah dilakukan refleksi dan mencapai 

ketuntasan klasikal 80% dengan rata-rata kelas 78,66. 

Kata kunci: Reciprocal Learning, Membaca Pemahaman, 
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THE APLICATION OF RECIPROCAL LEARNING MODEL TO INCREASE 

READING UNDERSTANDING OF STUDENTS IV CLASS IN SDN 3 RUMAK ON 

2015/2016 
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Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Mataram 

E-mail: fahridiyanzah3@gmail.com 

ABSTRACT 

This research is motivated by the problem of lack of reading comprehension  grade IV 

students of SDN 3 Rumak in the district of Kediri,  Lombok Barat. Students don't really 

understand of reading element and don't know how to understand a teks and also the teacher's 

strategy make students pasif, not active. Formulation of problem that is aplied the researcher 

how the Reciprocal Leraning Model can inrease the student's reading understanding in grade 

IV SDN 3 Rumak on 2015/2016. The purpose of this research is to improve student’s reading 

comprehension grade IV of SDN 3 Rumak by applying the model Reciprocal Learning. The 

study is a classroom action research (CAR) that has step planing, implementation, observing, 

and reflection for every cycle and this research had been finished in two cyceles where one 

cycle for two meeting. Reciprocal Learning Model is a learning model that is motivate 

students to be a efective reader by summerize, question generating, clarifying, and respons 

teks. The researcher uses instrumens a observation paper for students and teacher's activities. 

In the end of learning, researcher evaluate to know increasing of learning. The result of this 

research is students's activities in active catogory and teacher's activities in good category. But 

for first cycle, the student's reading comprehension can not reach the succes indicator, that 

just 60% succes by the average of class 70,33. But the problem had been resolve in second 

cycle that is reach the classical succes 80% by average of class 78,66. 
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I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SDN 3 Rumak pada 

tanggal 7 Januari 2016, wali kelas IV yaitu Ibu Mariamah mengatakan bahwa siswa kelas 

IV sudah memiliki kemampuan membaca yang cukup baik. Namun dalam hal kemampuan 

membaca pemahaman siswa masih rendah. Adapun dugaan penyebab rendahnya 

kemampuan siswa dalam memahami suatu bacaan karena siswa tidak memahami unsure 

bacaan dan tidak tahu cara membaca pemahaman serta strategi guru kurang 

membangkitkan minat membaca pemahaman siswa. 

Nilai rata-rata siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV tahun 2015/2016 yaitu 

69,20 dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70. Hanya 57% siswa yang tuntas pada 

pelajaran Bahasa Indonesia aspek membaca pemahaman. 

Model pembelajaran Reciprocal Learning adalah model yang memiliki langkah-

langkah yang efektif untuk diterapkan guna meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas IV SDN 3 Rumak. Penggunaan model Reciprocal Learning 

ditujukan untuk mendorong siswa mengembangkan kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pembaca dan pembelajar yang efektif seperti kegiatan merangkum, bertanya, 

mengklarifikasi, dan merespon apa yang dibaca. Oleh karena itu, penggunaan model 

pembelajaran Reciprocal Learning  akan dapat meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas IV SDN 3 Rumak tahun 2015/2016. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah, “Bagaimanakah model 

pembelajaran Reciprocal Learning dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman 

siswa kelas IV SDN 3 Rumak Tahun Ajaran 2015/2016?” 

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman dengan menggunakan model pembelajaran Reciprocal Learning pada siswa 

kelas IV SDN 3 Rumak Tahun Ajaran 2015/2016. 

Dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

1. Kajian Pustaka 

a. Pengertian Membaca Pemahaman 

Membaca pemahaman adalah proses untuk mengerti pesan yang terdapat dalam 

teks yang dibaca dan dihibungkan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki 

pembaca untuk mendapatkan ide pokok, detail penting, dan mengingat bahan yang 

dibacanya.  

b. Model Pembelajaran Reciprocal Learning 

Model pembelajaran Reciprocal Learning adalah model yang mendorong siswa 

menjadi pembelajar dan membaca yang efektif dengan kegiatan merangkum, bertanya, 

mengklarifikasi, memprediksi dan merespon apa yang dibaca. 

c. Langkah-langkah pelaksanaan Model Pembelajaran Reciprocal Learning adalah 

sebagai berikut: 

1) Guru memberikan teks yang akan dipelajari dan meminta siswa membacanya dalam 

hati selama beberapa menit. 

2) Guru membagi siswa menjadi enam kelompok dimana masing-masing kelompok 

mendapatkan tugas untuk merangkum, membuat pertanyaan berdasarkan teks, dan 

mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas dalam teks. 

3) Guru mencontohkan apa yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok 

seperti merangkum, memikirkan pertanyaan, dan melakukan klarifikasi teks yang 

kurang jelas. 
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4) Guru menunjuk satu siswa dari salah satu kelompok untuk menjadi guru-siswa. 

Guru siswa adalah siswa yang berperan sebagai guru untuk menjelaskan tentang 

teks/wacana yang telah dibahas bersama kelompok. Sedangkan kelompok lain 

bertugas menyimak dan bertanya kepada guru-siswa untuk kemudian di jawab oleh 

guru-siswa dan dibantu oleh anggota kelompok yang lain. Tahap ini terus diulang 

dengan menunjuk siswa lain untuk berperan sebagai guru. 

5) Setelah semua kelompok mendapatkan giliran, guru mengambil alih kelas dan 

memperjelas tentang pelajaran yang dibahas serta mengklarifikasi hal yang belum 

jelas. 

 

2. Penelitian yang Relevan 

1) Alfi (skripsi:2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Pemahaman Melalui Penerapan Teknik Skimming Dan Scanning Siswa 

Kelas IV SDN 3 Gunungsari Tahun Pelajaran 2013”. 

2) Bahtanasar (skripsi:2014), “Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Materi 

Membaca Intensif dengan Penerapan Metode Diskusi Kelompok Model Tutor Sebaya 

Pada Siswa Kelas VI SD Negeri Jerongko Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa 

Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

3) Zulfan (skripsi:2009), “.”Penerapan Model Pembelajaran Make a Match untuk 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas IV SDN 3 Sandubaya 

Lombok Timur Tahun Pelajaran 2009/2010”. 

4) Yuni (skripsi:2011), “Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman dengan 

Strategi KWL (Know-Want To Know-Learned) siswa kelas III SDN Montong Ara 

Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

5) Nikmatul (Skripsi:2014), ” Penerapan Metode Pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dengan Media Majalah Anak untuk Meningkatkan 

Keterampilan Membaca Siswa Kelas III SDN 2 Bajur Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

 

3. Kerangka Berpikir 

Diketahui bahwa hasil belajar siswa kelas IV SDN 3 Rumak pada Bahasa Indonesia 

aspek membaca pemahaman rendah yaitu dengan nilai rata-rata kelas 69,20 sedangkan 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 70. Jumlah siswa yang tuntas pada Bahasa 

Indonesia aspek membaca pemahaman hanya 57%. 

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti memberikan tindakan berupa penerapan model 

pembelajaran Reciprocal Learning untuk meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas IV SDN 3 Rumak. Model pembelajaran ini akan mangajarkan 

kepada siswa untuk menjadi pembaca yang efektif sehingga pehaman siswa tentang suatu 

bacaan akan meningkat. Tujuan yang diharapkan setelah penelitian ini dilaksanakan adalah 

peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN 3 Rumak. 

 

4. Hipotesis Tindakan  

Hipotesis yang dapat di ajukan dalam penelitian ini adalah : Jika model Reciprocal 

Learning diterapakan secara optimal, maka kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 

IV SDN 3 Rumak akan meningkat. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN 3 Rumak yang berada di Desa Rumak 

Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 

s/d 16 Agustus 2016 dengan dua siklus dan empat kali pertemuan. Subjek penelitian terdiri 

dari 16 orang siswi dan 14 orang siswa. Observer penelitian ini adalah guru kelas IV SDN 



3 
 

3 Rumak yaitu Mariamah yang memberikan skor untuk aktivitas guru dan aktivitas siswa. 

Sedangkan untuk menilai kemampuan membaca pemahaman digunakan instrument tes 

yang diberikan setiap akhir siklus. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang melalui dua siklus. Adapun variabel tindakan yang diberikan adalah penerapan model 

pembelajaran Reciprocal Learning dan varibel harapan adalah peningkatan kemampuan 

membaca pemahaman siswa. 

 

1. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 

kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar atau peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa. Sedangkan teknik 

analasis data kuantitatif digunakan untuk melihat aktivitas siswa dan guru. 

 

2. Indikator Keberhasilan 

Adapun indikator yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai beriktut: 

1) Penelitian ini dikatakan berhasil jika >70% siswa mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 

70. 

2) Penlitian ini dikatakan berhasil apabila keaktifan belajar siswa minimal tergolong aktif 

3) Penelitian ini dikatakan berhasil apabila aktifitas guru dalam proses pembelajaran 

minimal tergolong baik. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SDN 3 Rumak dengan dua siklus 

dimana siklus I dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 11 Agustus 2016 sedangkan siklus II 

dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 16 Agustus 2016.  

a. Siklus I 

Pada siklus I, rata-rata skor aktivitas siswa yaitu 66 berada pada kategori aktif 

sedangkan untuk skor aktivitas guru yaitu 56,5 dengan kategori baik. Sedangkan untuk 

hasil belajar, siwa yang tuntas yaitu 18 orang dan tidak tuntas 12 orang dengan rata-rata 

kelas 70,33 dan ketuntasan klasikal 60%. Aktivitas siswa dan guru telah mencapai 

indikator keberhasilan, sedangkan untuk hasil belajar kemampuan membaca pemahaman 

belum mencapai indikator keberhasilan. 

b. Siklus II 

Pada siklus II, rata-rata skor aktivitas siswa yaitu 73 berada pada kategori aktiv dan 

rata-rata skor aktivitas guru yaitu 58,5 berada pada kategori baik. Sedangkan untuk hasil 

belajar, siswa yang tuntas berjumlah 24 orang dan tidak tuntas 6 orang dengan rata-rata 

kelas 78,66 dan ketuntasan klasikal 80%. Pada siklus II semua indikator keberhasilan telah 

tercapai. 

2. Pembahasan 

Setelah peneliti menerapkan model pembelajaran Reciprocal Learning pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV SDN 3 Rumak diperoleh hasil yang penliti ringkas 

pada tabel 4.10 di bawah. 

(Ringksasan hasil observasi dan evaluasi siklus I dan siklus II) 

Siklus Aktivitas Siswa Aktivitas Guru Hasil Belajar 

 Skor Kategori Skor Kategori Siswa 

tuntas 

Siswa 

tidak 

tuntas 

Ketuntasan 

klasikal 

I 66 aktif 56,5 Baik 18 12 60% 

II 73 aktif 58,5 Baik  24 6 80% 
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Penerapkan model pembelajarn Reciprocal Learning menunjukkan  peningkatan dan 

perkembangan setiap siklusnya. Pada siklus I, skor aktivitas siswa yaitu 66 dari skor 

maksimal 80 dan berada pada kategori aktif. Sedangkan pada siklus II, skor aktivitas siswa 

yaitu 73 dari 80 dengan kategori aktif. Sedangkan untuk aktivitas guru pada siklus I 

mandapat skor  56,5 dari skor maksimal 64 dan berada pada kategori baik. Sedangkan pada 

siklus II, skor aktivitas guru yaitu 58,5 dengan kategori baik. Hasil evaluasi untuk siklus I 

yaitu dengan skor rata-rata kelas 70,33 dengan ketuntasan klasikal 60%. Dimana siswa 

yang tuntas berjumlah 18 orang dan siswa yang tidak tuntas berjumlah 12 orang. Pada 

siklus II, terjadi peningkatan dari siklus I dimana nilai rata-rata kelas menjadi 78,66 

dengan ketuntasan klasikal 80%. Ada 24 orang siswa yang tuntas dan 6 orang siswa belum 

tuntas.  

Peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa yang diperoleh dari siklus I dan 

siklus II menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan Reciprocal 

Learning yang dilaksanakan telah efektif dan maksimal sehingga mendapatkan hasil yang 

optimal. 

 

V. PENUTUP 

1. Simpulan 

Penerapan model Reciprocal Learning dapat meningkatkan aktivitas dan kemampuan 

membaca pemahaman siswa. Hal tersebut sesuai dengan data yang didapat dari penelitian 

dimana hasil observasi aktivitas siswa mendapat skor 66 dan 73 pada siklus I dan II dengan 

kategori aktif dan untuk aktivitas guru mendapat skor 56,5 dan 58,5 pada siklus I dan II 

dengan kategori baik. Sedangkan untuk memampuan membaca pemahaman skor rata-rata 

kelas hasil evaluasi mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II yakni 70,33 menjadi 

78,66 dengan selisih peningkatan 8,33 poin dan mencapai ketuntasan belajar pada siklus II 

yakni 80%. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa aktivitas dan kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas IV SDN 3 Rumak meningkat.  

 

2. Saran 

Adapun saran yang peneliti dapat sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini 

adalah sebagai beriktu: 

1) Kepada siswa diharapkan terus meningkatkan kemampuan membaca pemahaman 

dengan dengan teknik Reciprocal Learning (merangkum, bertanya, mengklarifikasi 

dan merespon bacaan) 

2) Kepada guru untuk menjadikan model pembelajaran Reciprocal Learning menjadi 

salah satu model pembelajaran yang digunakan di kelas untuk meningkatkan aktivitas 

dan kemampuan membaca pemahaman siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dan tentunya untuk mata pelajaran lainnya karena semua mata pelajaran tidak lepas 

dari aktivitas dan keterampilan membaca. 

3) Kepada sekolah diharapkan bisa menjadikan penelitian ini sebagai refrensi informasi 

penelitian selanjutnya.   
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