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ABSTRAK

Kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas IV SDN 03 Gunung sari 
masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya kreativitas guru dalam menggunakan 
metode-metode serta minimnya penggunaan teknik pemebelajaran sehingga 
menyebabkan kegiatan pembelajaran menjadi hanya menggunakan metode ceramah saja, 
sehingga siswa juga merasa cepat bosan. Siswa cepat merasa bosan karena kesulitan 
dalam memahami arti kata-kata sulit yang ada dalam bahan bacaa. Jadi untuk 
memecahkan masalah ini digunakan teknik skimming dan scanning , karena teknik ini 
salah satu teknik yang paling tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
membaca pemahaman siswa dengan menggunakan teknik skimming dan scanning. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus. Masing-
masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi/evaluasi 
dan refleksi. Data kemampuan siswa dalam membaca pemahaman diperoleh dari hasil 
belajar siswa dengan cara tes evaluasi.  Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan aktivitas belajar tiap siklusnya, yakni pada siklus I berkategori cukup aktif  
menjadi aktif pada  siklus II, sedangkan untuk kemampuan membaca pemahaman  siswa 
terlihat dari nilai ketuntasan klasikal yang mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. 
Masing-masing mempunyai nilai sebesar 69,69% dengan jumlah siswa yang tuntas yaitu 
23 siswa dari 33 siswa yang mengikuti tes evaluasi pada siklus I, dan 87,87%  dengan 
jumlah siswa yang tuntas adalah 29 siswa dari 33 siswa yang mengikuti tes pada siklus II. 
Dengan  demikian, dapat dinyatakan bahwa teknik skimming dan scanning dapat 
meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas IV SDN 03 Gunung 
Sari Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Kata-kata kunci :  Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman, Teknik Skimming 
dan Scanning.



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial 

dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu 

peserta didik mengenal dirinya, budayanya dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut dan menemukan serta menggunakan 

kemampuan analisis dan imajinatif yang ada dalam dirinya (Badan Standar 

Nasional Pendidikan, 2006: 317).

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan 

apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Ruang lingkup 

mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan 

berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek seperti 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Berdasarkan keempat 

aspek itu kemampuan membaca menjadi sangat penting karena kemampuan 

membaca yang baik akan menunjang kemampuan berbahasa yang lain.

Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang wajib diberikan dari 

jenjang  sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Bahasa memiliki 
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peranan penting dalam dunia pendidikan yaitu untuk menunjang proses 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar 

diharapkan mampu mengembangkan dan mengarahkan siswa dengan segala 

potensi yang dimilikinya secara optimal, yaitu guru dapat mendorong siswa 

untuk berpikir secara kritis. Peserta didik harus mampu memaksimalkan 

kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik agar dapat menyerap ilmu 

pengetahuan selain dari pelajaran bahasa Indonesia.

Upaya peningkatan mutu pendidikan sangat perlu dilaksanakan. Salah 

satu komponen pendidikan yang dimaksud adalah materi pembelajaran.

Misalnya materi Bahasa Indonesia khususnya dalam meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman pada saat membaca buku pelajaran 

ataupun buku bacaan lainnya. Kemampuan siswa dalam membaca 

pemahaman dapat dilakukan melalui proses membaca yang merupakan salah 

satu dari empat keterampilan berbahasa. Kemampuan membaca

pemahaman,bukan berarti menghafal kata demi kata atau kalimat demi 

kalimat yang terdapat dalam isi bacaan.Akan tetapi yang lebih penting dalam 

proses membaca pemahaman adalah menangkap pesan, informasi, fakta, atau 

ide pokok bacaan dengan baik. Tanpa memiliki kemampuan membaca yang 

memadai sejak dini, siswa juga akan mengalami kesulitan belajar di 

kemudian hari. 

Dengan membaca pemahaman, siswa akan memperoleh pengetahuan 

yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan daya nalar, 

sosial, dan emosionalnya. Mengingat pentingnya peranan membaca 
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pemahaman, maka guru perlu membimbing siswanya untuk membaca 

sehingga bacaan yang dibaca tersebut dapat dipahami dengan benar.

Berdasarkan observasi yang dilakukan,hasil tesdipertengahan semester I 

Tahun Pelajaran 2013/2014 pada bidang studi Bahasa Indonesia masih 

banyak siswa kelas IV SDN 03 Gunungsari yang belum mencapai nilai 

standar kirteria ketuntasan minimal (KKM). Hal tersebut didapatkan dari nilai 

ulangan midl semester siswa yang telah dilakukan di sekolah dengan rincian 

jumlah siswa kelas IV adalah 35 orang dan interval nilai dari yang tertinggi 

sampai terendah adalah 25-95. Sehingga hanya  16 siswa yang tuntas atau 

48% dan sisanya sebanyak 19 siswa yang belum tuntas dengan penetapan 

nilai KKM yakni 65. Hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yaitu 65 dengan ketuntasan klasikal 80% pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia yang telah ditetapkan di SDN 03 Gunung Sari.

Adapun yang mempengaruhi rendahnya kemampuan membaca

pemahamanyang dinyatakan oleh guru kelas yaitu Ibu Patima, S.Pd kelas IV 

SDN 03 Gunung Sari antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya minat dari siswa itu sendiri untuk mau membaca

2. Disaat guru menjelaskan siswa tidak memperhatikan penjelasan guru 

selama proses pembelajaran,

3. Siswa cepat merasa bosan karena kesulitan memahami arti kata-kata sulit 

yang ada dalam bahan bacaan, bahkan ketika diberikan pertanyaan tentang 

bacaan, hanya ada beberapa siswa yang mampu menjawab dengan benar.
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4. Metode yang diterapkan untuk membaca pemahaman dalam mata 

pelajaran bahasa indonesia selama ini hanya memberikan tugas membaca 

kemudian meminta siswa menjawab pertanyaan tentang isi bacaan. 

5. Dari segi aktivitas siswa ketika guru menugaskan siswa untuk membaca. 

Ada beberapa siswa membaca, dan sebagian lagi ada yang berbicara 

dengan teman yang lain, tidak mendengarkan penjelasan guru, Siswa 

terlihat jenuh dan bosan sehingga susasana kelas menjadi ribut dan tidak 

terkontrol, Ada siswa yang bermain-main atau mengerjakan hal yang lain 

di luar pembelajaran membaca.

Hal itu berarti bahwa selama ini memang ada pembelajaran membaca 

dalam Bahasa Indonesia, namun pembelajaran membaca yang dilakukan 

hanya pembelajaran membaca biasa. Pembelajaran membaca dianggap sudah 

selesai ketika siswa mampu menjawab pertanyaan dari teks yang disajikan.

Pembelajaran tersebut dirasa sangat membosankan sehingga mengurangi 

minat baca siswa dan tidak mampu mengukur kemampuan membaca 

pemahaman secara optimal.

Dari beberapa uraian diatas, untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam membaca pemahaman, dirasakan perlu adanya inovasi dan kreatifitas 

guru dalam menentukan teknik pembelajaran membaca. Pemilihan teknik 

yang tepat diharapkan dapat memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

membaca karena merasakan ada pengalaman yang berbeda ketika mengikuti 

pelajaran dan kemampuan memahami isi bacaan pun akan semakin 
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meningkat. Salah satu alternatif yang digunakan dalam mengatasi maslah 

tersebut dengan menggunakan Teknik Skimming dan Scanning.

Salah satu alternatif yang digunakan dalam mengatasi maslah tersebut 

dengan menggunakan Teknik Skimming dan Scanning.Teknik  Skimming dan 

Scanning ini adalah teknik yang berbeda namun teknik Skimming dan 

scanning juga bisa dilakukan bersamaan, contohnya membaca suatu artikel 

dengan cara skimming untuk mendapatkan topik yang diinginkan oleh 

pembaca, setelah itu pembaca bisa melakukan scanning, baca artikel itu untuk 

mendapatkan topik tersebut. Teknik Skimming dan Scanning adalah (1) Suatu 

teknik pengajaran membaca untuk menemukan dengan cepat informasi, fakta-

fakta, dan ide pokok yang ada dalam bahan teks bacaan. (2) Pembaca juga 

harus fokus dengan sesuatu yang dicari dengan melewati atau membaca 

dengan kecepatan yang tinggi imformasi yang dirasa kurang penting. (1) 

Teknik Skimming dan Scanning ini juga tidak terlalu banyak membuang-buang 

waktu untuk mencari sesuatu yang diinginkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka akan diadakan penelitian tindakan 

kelas dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman 

Melalui Penerapan Teknik Skimming dan Scanning Siswa Kelas IV SDN 03 

Gunungsari Tahun Pelajaran 2013/2014”.

B. Rumusan Masalah dan Cara Pemecahan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut, 
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“Bagaimana Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Melalui

Penerapan Teknik Skimming dan Scanning Siswa Kelas IV SDN 03 

Gunung Sari Tahun Pelajaran 2013/2014 ?”.

2. Cara Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN 03 Gunung Sari 

peniliti dapat menerapan langkah-langkah Tenik Skimming dan Scanning.

Adapun penerapan langkah-langkah Teknik Skimming dan Scanning

sebagai berikut :

a. Terlebih dahulu guru membuat pertanyaan, apakah yang dicari atau 

yang diperlukan dalam bahan bacaan tersebut

b. Guru memberikan petunjuk tentang cara mencari informasi yang 

dibutuhkan dalam bahan bacaan 

c. Menelusuri dengan kecepatan yang tinggi setiap paragraf atau subbab 

yang dihadapi

d. Berhenti ketikan merasa menemukan apa yang dicari, dan

e. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami dengan baik 

tentang informasi apa yang dicari.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman Melalui Penerapan Teknik 

Skimming dan Scanning pada siswa kelas IV SDN 03 Gunung Sari Tahun 

Ajaran 2013 / 2014.
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D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Guru

a. Meningkatkan kreatifitas guru untuk meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman siswa dengan menggunakan Teknik Skimming

dan Scanning sebagai salah satu teknik pembelajaran pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia.

b. Mempermudah pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia.

2. Bagi Siswa :

a. Meningkatkan minat belajar siswa untuk mengikuti pembelajaran

b. Meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia.

c. Meningkatkan interaksi dan motivasi siswa dalam pembelajaran.

3. Bagi sekolah :

a. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

b. Sebagai bahan masukan kepada para guru agar dapat 

mempertimbangkan pemilihan teknik belajar sebelum pelaksanakan 

proses belajar mengajar.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN

A. Teori Yang Relevan

1. Kemampuan membaca pemahaman

a. Pengertian Membaca Pemahaman

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, 

sanggup) melakukan sesuatu; dapat (KBBI, 2002: 707). Kata 

kompetensi atau kemampuan biasanya diartikan sebagai kecakapan 

yang memadai untuk melakukan tugas serta memiliki keterampilan dan 

kecakapan yang diisyaratkan. Kaitannya dengan membaca pemahaman 

bahwa kemampuan membaca pemahaman dapat diartikan sebagai 

kecakapan siswa dalam memperoleh informasi mengenai isi suatu 

bacaan atau sejauh mana seorang pembaca dapat menggali informasi 

dari bahan bacaan yang dibacanya.

Menurut Tarigan dalam Abidin (2012: 59) membaca 

pemahaman (Reading for understanding) adalah jenis membaca untuk 

memahami standar-standar atau norma kesastraan, resensi kritis, drama 

tulis dan pola-pola fiksi dalam usaha memperoleh pemahaman terhadap 

teks, pembaca menggunakan strategi tertentu.

Sedangakan menurut Abidin (2012: 60) membaca pemahaman 

dapat pula diartikan sebagai proses sungguh-sungguh yang dilakukan 

pembaca untuk memperoleh informasi, pesan dan makna yang 

terkandung dalam sebuah bacaan.
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Dalam kegiatan membaca pemahaman melibatkan dua 

keterampilan dasar membaca yakni keterampilan visual dan 

keterampilan kognitif. Keterampilan visual merupakan keterampilan 

melayapi lambang-lambang bahasa tulis dalam teks dan keterampilan 

kognitif merupakan keterampilan memaknai informasi dan pesan yang 

terdapat dalam teks tersebut. Kedua keterampilan akan berperan secara 

timbal balik selama seseorang melakukan kegiatan membaca 

pemahaman (Abidin, 2012: 60).

Sejalan dengan pendapat diatas, Rubin dalam Somadayo (2011: 

7) menyatakan bahwa membaca pemahaman adalah proses intelektual 

yang kompleks yang mencakup dua kemampuan utama, yaitu 

penguasaan makna kata dan kemampuan berpikir tentang konsep 

verbal. Pendapat ini memandang bahwa dalam membaca pemahaman, 

secara simultan terjadi konsentrasi dua arah dalam pikiran pembaca 

dalam melakukan aktivitas membaca, pembaca secara aktif merespon 

dengan mengungkapkan bunyi tulisan dan bahasa yang digunakan oleh 

penulis. Untuk itu, pembaca dituntut untuk dapat mengungkapkan 

makna yang terkandung dalam teks, yakni makna yang ingin 

disampaikan oleh penulis.

Menurut syafi’ie dalam Somadayo (2011: 9) membaca 

pemahaman pada hakikatnya adalah suatu proses membangun 

pemahaman wacana tulis. Proses ini terjadi dengan cara menjodohkan 

atau menghubungkan skemata pengetahuan dan pengalaman yang telah 
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dimiliki sebelumnya dengan isi informasi dalam wacana sehingga 

membentuk pemahaman terhadap wacana yang dibaca.

Lebih lanjut Smith dalam Somadayo (2011: 9) menyatakan 

bahwa membaca pemahaman adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan oleh pembaca untuk menghubungkan informasi baru dengan 

informasi lama dengan maksud untuk mendapat pengetahuan baru.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

membaca pemahaman merupakan suatu aktivitas membaca sebagai 

proses pemerolehan makna atau informasi yang secara aktif melibatkan 

pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh pembaca serta 

dihubungkan dengan isi bacaan. Dengan demikian, terdapat tiga hal 

pokok dalam membaca pemahaman, yaitu (1) pengetahuan dan 

pengalaman yang telah dimiliki tentang topik, (2) menghubungkan 

pengetahuan dan pengalaman dengan teks yang akan dibaca, dan (3) 

proses memperoleh makna/informasi secara aktif sesuai dengan 

pandangan yang dimiliki.

b. Tujuan Membaca Pemahaman 

Nuttal dalam Somadayo (2011: 10) menyatakan bahwa tujuan 

membaca merupakan bagian dari proses membaca pemahaman, 

pembaca memperoleh pesan atau makna dari teks yang dibaca, pesan 

atau makna tersebut dapat berupa informasi, pengetahuan dan bahkan 

ungkapan pesan senang atau sedih.
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Selain itu, Anderson dalam Somadayo (2011: 11) menyatakan 

bahwa membaca pemahaman memiliki tujuan untuk memahami isi 

bacaan dalam teks. Tujuan tersebut antara lain:

1) Membaca untuk memperoleh rincian-rincian dan fakta-fakta, 

2) Membaca untuk memperoleh ide pokok, 3) Membaca untuk 

mendapatkan urutan organisasi teks, 4) Membaca untuk mendapatkan 

kesimpulan, 5) Membaca untuk mendapatkan klasifikasi, dan 6) 

Membaca untuk membuat perbandingan atau pertentangan.

Menurut Tarigan dalam Somadayo (2011:12) tujuan utama 

membaca pemahaman adalah untuk mencapai jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang disediakan oleh pembaca berdasarkan pada teks 

bacaan. Untuk itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah 1) mengapa 

hal itu merupakan judul atau topik 2) masalah apasaja yang dikupas 

atau dibentangkan dalam bacaan tersebut, dan 3) hal-hal apa yang 

dipelajari dan dilakukan oleh sang tokoh.

Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan dari membaca 

pemahaman adalah memperoleh pemahaman yang sedalam-dalamnya 

dari bahan bacaan atau teks yang dibaca baik itu informasi yang tersurat 

maupun tersirat.

c. Proses Membaca Pemahaman 

Menurut Harjasujana dalam Somadayo (2011:13-14) membaca 

pemahaman merupakan suatu proses yang aktif dan bukan merupakan 

proses yang pasif. Artinya seorang pembaca harus dengan aktif 
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berusaha menangakap isi bacaan yang dibacanya. Proses membaca juga 

tidak selamanya identik dengan proses mengingat. Membaca bukan 

hafal kata demikata atau kalimat – demi kalimat yang terdapat dalam 

bacaan, yang lebih penting dalam proses membaca pemahaman adalah 

menangkap pesan,informasi, fakta, atau ide pokok bacaan dengan baik.

Selanjutnya, proses membaca juga dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut :

1) Membaca sebagai suatu proses psikologis artinya kemampuan 

membaca sesorang itu dipengaruhi serta berkaitan erat dengan 

faktor-faktor yang bersifat psikis, seperti minat, latar belakang sosial 

ekonomi serta tingkat perkembangan dirinya, seperti intelegensi dan 

usia mental.

2) Membaca sebagai suatu proses sensoris artinya proses membaca 

sesorang dimulai dari melihat, atau meraba, proses ini mulai dari 

indra penglihatan, mata, maupun telingan sebagai pendengar.

3) Membaca sebagai suatu proses peseptual artinya proses ini 

mengandung stimulus sosial makna dan interprestasi makna 

berdasarkan pengalaman tentang stimulus serta respon yang 

menghubungkan makna dengan stimulus atau lambang.

William dalam Somadayo (2011:14) mengemukakan bahwa 

para ahli hingga saat ini masih bersilang pendapat dalam memberikan 

definisi membaca yang benar-benar akurat. Meskipun demikian, 

menurutnya ada satu yang disepakati oleh para pakar membaca, yakni 



13

bahwasanya unsur yang harus ada dalam setiap kegiatan membaca 

adalah proses pemahaman (understanding) sebab kegiatan membaca 

yang tidak disertai dengan pemahaman bukanlah kegiatan membaca. 

Haris dan Sipai dalam Somadayo (2011;15) mengatakan empat 

aspek utama yang mempengaruhi kemampuan membaca pemahaman 

seorang,yaitu 1) Pembaca yang lemah (poor reader), 2) Pengalaman 

tentang keberhasilan, 3) anak yang berusaha dengan tidak semangat 

dan, 4) tidak merencanakan kegiatan-kegiatan membaca.

Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa proses membaca 

pemahaman merupakan suatu proses yang aktif dan bukan merupakan 

yang pasif dan suatu proses (psikologis,sensoris dan peseptual).

d. Prinsip-Prinsip Membaca Pemahaman

Menurut Mclaughlin dan Allen dalam Somadayo (2011;16), 

prinsip-prinsip membaca pemahaman yang didasarkan pada penelitian 

yang paling mempengaruhi pemahaman membaca yakni :1) 

Pemahaman merupakan proses kontruktivis sosial, 2) Keseimbangan 

kemahiraksaraan, 3) Guru membaca yang profesional (unggul) 

mempengaruhi belajar siswa, 4)Pembaca yang baik memegang peranan 

yang strategis dan berperan aktif dalam proses membaca, 5)Membaca 

hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna, 6) Siswa menemukan 

manfaat membaca yang berasal dari berbagai bahan bacaan pada 

berbagai tingkat kelas. 7) Perkembangan kosakata dan pelajaran 

mempengaruhi pemahaman membaca, 8) Pengikutsertaan adalah suatu 
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faktor kunci pada proses pemahaman, 9) Strategi dan keterampilan 

membaca bisa diajarkan, 10) Asesmen yang dinamis yang 

mnginformasikan pembelajaran pemahaman.

Menurut Anderson dalam Somadayo (2011;17) pembaca yang 

baik bisa mengintegrasikan informasi dengan tampil dalam teks dengan 

pengetahuan sebelumnya tentang topik. Sebaliknya, pembaca yang 

tidak baik mungkin telampau menekan simbol-simbol dalam teks atau 

terlampau pengetahuan sebelumnya tentang topik.

Dari ilustrasi di atas dapat disimpulakan bahwa prinsip membaca 

pemahaman merupakan suatu peroses membangun (kostruktivis) 

pengetahuan,pembaca yang berpartisipasi aktif dalam proses membaca, 

menggunakan strategi untuk membaca dan menulis (misalnya 

menceritakan atau menggambar pengalaman sebelumnya). 

e. Jenis Membaca Pemahaman

Menurut Safi’ie dalam Somadayo (2011,20-26) Membaca 

pemahaman pada hakiakatnya adalah suatu proses membangun 

pemahaman terhadap wacana tulis. Dalam proses membaca seperti ini 

pembaca menggunakan beberapa jenis pemahaman yaitu:

1) Pemahaman Literal

pemahaman literal adalah pemahaman terhadap apa yang 

dikatakan atau disebutkan penulis dalam teks bacaan. Pemahaman 

ini diperoleh dengan memahami arti kata, kalimat dan paragraf 

dalam konteks bacaan ini seperti apa adanya. Dalam pemahaman 
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literal ini tidak terjadi pendalaman pemahaman terhadap isi 

informasi bacaan. Untuk membangun pemahaman literal ini, 

pemabaca dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan arahan 

dengan menggunakan kata tanya.

Jadi, Pemahaman literal merupakan pemahaman yang 

difokuskan pada bagian-bagian yang langsung tertulis pada bacaan, 

sehingga dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi. Petanyaan-pertanyaan yang cocok pada 

tingkat pemahaman ini misalanya pertanyaan yang menggunakan 

kata tanya apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, dan mengapa.

2) Pemahaman Interpretasi 

Pemahaman interpetasi adalah pemahan terhadap apa yang

dimaksudkan oleh penulis dalam teks bacaan. Pemahaman ini lebih 

mendalam dibandingkan dengan pemahaman literal. Apabila dalam 

pemahaman literal pembaca hanya mengenal dan mengingat apa 

yang tertulis dalam bacaan, dalam pemahaman interpreatif ini 

pembaca berusaha mengetahui apa yang dimaksudkan oleh penulis 

yang tidak secara langsung dinyatakan dalam teks bacaan. Untuk 

memperoleh pengetahuan interpeatif ini diperlukan adanya 

pemhaman literal lebih dahulu. Pemahaman interpreatif meliputi 

kegiatan-kegiatan penalaran sebagai berikut: 1) menarik 

kesimpulan, 2) membuat generalisasi, 3) memhami hubungan 

sebab akibat, 4) membuat perbandingan-perbandingan, 5) 
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menmukan hubungan-hubungan baru antara fakta-fakta yang 

disebut dalam bacaan.

3) Pemahaman Kritis

pemahamna kritis adalah pemahaman bacaan yang lebih 

tinggi tingkatannya dibandingkan dengan pemahaman interpretatif. 

Proses pemahaman kritis melampui pemahaman interpreatif. 

Artinya dalam pemahaman interpretatif, penalaran yang dilakukan 

pembaca masih berada pada lingkup memahami apa yang 

dikemukakan oleh penulis, sedangkan pemahaman kritis,disamping 

pemahaman apa yang dikatakan penulis, pembaca juga 

memberikan retaksinya secara personal. Reaksi ini bisa berupa 

pertimbangan-pertimbangan penilaian terhadap kualitas, ketepatan 

dan ketelitian, serta masuk akal atau tidaknya apa yang dilakukan 

oleh penulis.

4) Pemahaman kreatif

Kemampuan membaca kreatif merupakan tingkatan 

tertinggi dan kemampuan membaca seseorang, artinya, pembaca 

hanya menangkap makna tersurat (Reading The Lines), makna 

antar baris (Reading Between the Lines), tetapi juga mampu secara 

kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-

hari. 
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f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Membaca Pemahaman

Menurut Syafi’ie dalam Somadayo (2011;27) faktor yang 

mempengaruhi terhadap proses pemahaman siswa terhadap suatu 

bacaan adalah penguasaan struktur wacana/teks bacaan. Setiap jenis 

wacana mempunyai struktur yang khas. Struktur wacana tersebut 

dibangun berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan. 

Pemahaman terhadap bacaan sangat ditentukan oleh aktivitas pembaca 

untuk memperoleh pemahaman tersebut. Artinya proses pemahaman itu 

tidak datang dengan sendirinya, melainkan memerlukan aktifitas 

berpikir yang terjadi melalui kegiatan menghubungkan pengetahuan-

pengetahuan yang relevan yang dimiliki sebelumnya.

Menurut Lamb dan Arnold dalam Farida Rahim (2007;16) faktor-

faktor yang mempengaruhi proses membaca pemahaman yaitu:

1) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemajuan membaca siswa, 

yaitu mencakup latar belakang dan pengalaman siswa dirumah, dan 

sosial ekonomi keluarga siswa.

2) Faktor intelektual

Faktor intelektual mencakup metode mengajar guru, 

prosedur,kemmapuan guru dan siswa.

3) Faktor pisik

Faktor pisik mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neorologis, 

dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak 
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menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar 

membaca. Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbatasan 

neurologis  (misalnya cacat otak) dan kekurang matangan secara 

pisik merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak 

gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman 

mereka. Jadi guru harus cepat menemukan tanda-tanda yang 

disebut diatas.

4) Faktor Psikologis

Faktor ini mencakup :

a) Motivasi adalah faktor kunci dalam membaca. Kuncinya 

adalah guru harus mendemonstrasikan kepada siswa praktik 

pengajaran yang relevan dengan minat dan pengalaman anak 

sehingga anak memahami belajar itu sebagai suatu kebutuhan.

b) Minat, minat baca adalah keinginan yang kuat disertai usaha-

usaha seseorang untuk membaca. Di sini seorang guru harus 

berusaha memotivasi siswanya, supaya siswa tersebut 

mempunyai minat yang tinggi dalam kegiatan membaca.

c) Kematangan sosio dan emosi serta penyesuaian diri. Ada tiga 

aspek kematangan sosio dan emosi yaitu : stabilisasi emosi, 

kepercayaan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam 

kelompok.
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g. Cara Meningkatkan Membaca Pemahaman 

1. Menumbuhkan Minat Baca Siswa 

Minat baca sangat menentukan kemajuan seseorang bahkan 

suatu bangsa. Sutikno (2006 : 94-95) menyatakan, “Kurangnya 

minat membaca menyebabkan rakyat dalam sebuah negara itu lemah 

dalam berbagai aspek, dalam aspek pelajaran atau kerjanya. Untuk 

menumbuhkan atau menimbulkan minat baca, Sutikno (2006 : 95) 

menyatakan, “Untuk menimbulkan minat baca dan bagaimana cara 

membaca yang baik terletak pada tingkat ingin tahu yang tinggi. 

Untuk meningkatkan ingin tahu, maka harus dihadapkan kepada 

persoalan yang membuat penasaran dan segera ingin 

mengetahuinya”. 

Cara menumbuhkan minat baca siswa di sekolah, yakni 

sebagai berikut. 

a) Sekolah selalu menyediakan buku-buku atau bahan bacaan yang 

baru dan menarik. Selain dapat menumbuhkan minat baca siswa, 

penyediaan buku-buku atau bahan  bacaan yang baru dan 

menarik di sekolah (perpustakaan) secara rutin dapat 

memperkaya siswa dengan pengetahuan atau pengalaman baru. 

Buku-buku atau bahan bacaan itu dapat dibaca mereka pada 

waktu istirahat. 

b) Dalam merencanakan program pembelajaran membaca 

pemahaman, guru selalu memilih bahan bacaan yang 
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diperkirakan menarik perhatian siswa. Dengan menggunakan 

bahan bacaan yang menarik, kegairahan membaca akan timbul 

pada diri siswa ketika mereka belajar atau mengikuti latihan-

latihan membaca 

c) Buku bacaan maupun bahan bacaan sebagai bahan pembelajaran 

selalu diupayakan yang memiliki tingkat keterbacaan yang 

relevan untuk anak didik. Sebab menghadapi bahan bacaan yang 

terlalu sukar, dapat mengurangi kegairahan mereka dalam 

membaca. 

2. Memberi Motivasi kepada Siswa 

Motivasi adalah kondisi-kondisi yang mendorong seseorang 

untuk bersikap dan melakukan suatu perbuatan atau kegiatan”. Jika 

ditinjau dari sektor pendidikan anak, motivasi merupakan faktor 

pendorong dalam belajar, yang biasa disebut motivasi belajar. 

3. Memilih Strategi Pembelajaran Membaca yang Relevan 

Strategi pembelajaran membaca adalah pola dan urutan umum 

perbuatan yang harus dilakukan siswa dan guru di dalam perwujudan 

kegiatan belajar mengajar membaca. Berbagai macam strategi 

pembelajaran membaca yang dapat dipilih dan digunakan untuk 

pembelajaran membaca pemahaman ini. 

Dalam perencanaan pembelajaran membaca pemahaman, 

pemilihan strategi pembelajaran membaca harus berdasarkan prinsip 

relevansi. Artinya, strategi pembelajaran membaca yang dipilih 
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adalah strategi pembelajaran yang paling relevan dengan 

karakteristik siswa dan yang paling relevan dengan tujuan ataupun 

indikator-indikator pembelajaran sebagaimana tercantum dalam 

silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk mengetahui hal itu, 

para guru sudah seharusnya selalu mencari, menemukan, dan 

membaca hasil-hasil penelitian dalam bidang pembelajaran bahasa.

Penggunaan strategi pembelajaran membaca merupakan salah 

satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran 

membaca pemahaman. Karena sekalipun strategi pembelajaran yang 

dipilih adalah yang paling relevan ; kalau penggunaannya tidak baik, 

tidak relevan dengan prosedur pembelajaran sebagaimana mestinya, 

maka pembelajaran membaca pemahaman itu tidak akan 

membuahkan hasil yang baik. 

4. Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Berpikir merupakan rangkaian proses dalam diri yang 

dipengaruhi oleh motivasi, harapan, keinginan, situasi emosi, dan 

situasi luar diri manusia untuk bertindak dan mencapai suatu tujuan 

mulai dari pengorganisasian minat hingga proses kreatif yang 

menghasilkan satu gagasan dalam kaitannya dengan pemecahan 

masalah.

Kemampuan berpikir kreatif ini berpengaruh positif terhadap 

kemampuan membaca pemahaman siswa. Hal ini terbukti dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Barus (2010 : 101), yaitu 
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“kemampuan membaca pemahaman siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir kreatif tinggi lebih tinggi daripada kemampuan 

membaca pemahaman siswa yang memiliki kemampuan berpikir 

kreatif rendah”. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman siswa di sekolah, peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif mereka dipandang perlu.

Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, 

sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman, siswa dapat dimotivasi untuk selalu mencari 

sesuatu yang baru dalam bacaan atau berusaha untuk seunik 

mungkin dalam mengembangkan gagasan yang dinyatakan dalam 

bacaan. Kedua, guru dapat melatih siswa sehingga dapat 

menghasilkan pemahaman yang komprehensif sekaligus kemampuan 

untuk mengembangkan gagasan-gagasan orisinal. Ketiga, diperlukan 

dukungan dari lingkungan yang meliputi fleksibilitas dalam memberi 

kesempatan, bimbingan, dan dukungan untuk membangun 

kepercayaan diri dalam melakukan kegiatan kreatif. 

2. Teknik Skimming dan Scanning

a. Pengertian Membaca Skimming dan Scanning

Alber dalam Somadayo (2011;43) menyatakan bahwa membaca

skimming dan scanning merupakan kegiatan membaca dengan tujuan 

untuk memperoleh kesan umum dari satu buku, artikel atau tulisan 

singkat, untuk menemukan hal-hal tertentu dari satu bahan bacaan, 
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untuk menemukan, menempatkan hal-hal yang diperlukan. Membaca 

skimming dan scanning adalah suatu teknik pengajaran membaca 

dengan kecepatan tinggi namun tidak mengabaikan aspek pemahaman

(Tampubolon dalam Somadayo,2011;43). Sedangkan menurut Soedarso 

dalam Somadayo (2011;43) menyatakan bahwa skimming adalah suatu 

tekhnik pengajaran membaca untuk mendapatkan ide pokok pada suatu 

bacaan, sedangkan scanning adalah suatu teknik pengajaran membaca 

dengan cara melompati (skiping) untuk langsung kesasaran yang dicari 

dalam bahan bacaan.

Kegunaan dari teknik membaca skimming yaitu untuk 

menentukan ide pokok dari sutu teks bacaan, artikel atau buku tertentu 

secara detail, sedangkan teknik membaca scanning biasanya dilakukan  

untuk mencari informasi tertentu. Contoh scanning adalah pada saat 

membaca pengumuman kelulusan atau mencari lowongan kerja 

sehingga sebelum membaca, pembaca mengawali peroses membaca 

terlebih dahulu untuk menemukan apa yang dicari sebelum melakukan 

scanning. Skimming dan scanning juga bisa dilakukan bersamaan, 

contohnya membaca suatu artikel dengan cara skimming untuk 

mendapatkan topik yang diinginkan oleh pembaca, setelah itu pembaca 

bisa melakukan scanning, baca artikel itu untuk mendapatkan topik 

tersebut.

Freman, dalam Somadayo (2011;46) menyatakan bahwa 

skimming dan scanning merupakan teknik membaca cepat yang sering 
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dilakukan oleh pembaca. Banyak yang mengartikan skimming dan

scanning hanya sekedar menyapu halaman, sedangkan pengertian yang 

sebenarnya adalah suatu keterampilan membaca yang diatur secara 

sistematis untuk mendapatkan hasil yang efisien, tujuannya seperti : 1) 

Untuk mengenal topik bacaan, 2) Untuk mengetahui pendapat orang ,3) 

Untuk mengetahui organisasi penulisan, ide pokok, kesatuan pikiran, 

dan mencari hubungan antar bagian bacaan. 4) Untuk menyegarkan apa 

yang pernah dibaca

Untuk melakukan proses skimming dan scanning dengan benar 

perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Seorang pembaca perlu memastikan bahwa dirinya mengetahui 

informasi yang dibutuhkan

2) Seorang pembaca harus melihat baris demi baris, kalimat 

perkalimat secara cepat

3) Seorang pembaca perlu mengingat dan berpikir tentang informasi 

yang dibutuhkan selama ia melakukan proses membacanya

4) Pembaca perlu memperlambat proses membacanya ketika 

mendapatkan kalimat-kalimat yang memungkinkan untuk 

mendapat informasi yang dicarinya.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 

Teknik skimming dan scanning adalah Suatu teknik pengajaran 

membaca untuk menemukan dengan cepat informasi, fakta-fakta, dan 

ide pokok yang ada dalam bahan teks bacaan. Pembaca fokus dengan 
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informasi yang dicari dengan melewati atau membaca sekilas informasi 

yang kurang penting. Keduanya dilakukan ketika seseorang memilih 

buku bacaan yang sesuai dengan apa yang dicari. Suatu teknik yang 

tidak terlalu banyak membuang-buang waktu mencari sesuatu yang 

dinginkan dari buku atau teks bacaan.

b. Tujuan Membaca Skimming dan Scanning

Menurut Anderson dalam Somadayo (2011;47-48) tujuan yang 

hendak dicapai melalui membaca Skimming dan scanning yaitu :

1) Membaca untuk mengenal topik bacaan 

2) Membaca untuk mengetahui pendapat orang

3) Membaca untuk mengetahui organisasi penulisan 

Albert dalam Somadayo (2011;49) membaca dengan 

menggunakan teknik skimming dan scanning bertujuan untuk 

memperoleh kesan umum dari suatu artikel atau tulisan singkat, untuk 

menemukan hal-hal tertentu dari suatu bahan bacaan, untuk 

menemukan bahan yang diperlukan dan untuk mengetahui isi buku 

secara garis besar. 

Menurut Harjasujana dalam Somadayo (2011;49) kegiatan 

membaca dengan menggunakan teknik skimming dan scanning dapat 

dilakukan tergantung pada tujuan membaca, keperluan, dan bahan 

bacaan. Tujuan membaca seseorang akan menetukan kecepatan 

membacanya. Jika tujuan membaca hanya sekedar ingin menikmati 

karya sastra secara santai, pembaca dapat memperlambat tempo 
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kecepatan membacanya. Kalau pembacanya menginginkan informasi 

menyeluruh dengan segera, tentu ia akan meningkatkan kecepatan 

membacanya. Pembaca akan berusaha menemukan ide-ide utama atau 

gagasan penting saja dan mengabaikan hal-hal yang bersifat rinci yang 

dapat menghambat kecepatan membaca.

Berdasarkan  pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran membaca pemahaman dengan menggunakan teknik 

skimming dan scanning adalah untuk menemukan dengan cepat 

informasi fakta yang ada dalam bacaan. Tujuan membaca bermacam-

macam tergantung kebutuhan dan keperluan. Sehubungan dengan itu, 

tujuan membaca dengan teknik skimming dan scanning dapat 

dipaparkan berikut ini : Untuk memperoleh kesan umum, untuk 

menemukan hal tertentu, untuk menemukan bahan yang diperklukan,

Untuk mencari menu naskah, untuk mengetahui isi buku, secara garis 

besar, untuk menemukan ide pokok, untuk menemukan informasi 

tertentu, dan untuk mengetahui fakta khusus dalam bacaan.

c. Langkah-Langkah Pembelajaran dengan menggunakan Teknik

Skimming dan Scanning

Pelaksanaan pembelajaran membaca dengan menggunakan 

teknik skimming dan scanning dapat dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut :
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1. Guru menjelaskan materi pelajaran

2. Guru membuat pertanyaan, apakah yang dicari atau yang 

diperlukan dalam bahan teks bacaan tersebut

3. Guru memberikan petunjuk tentang cara mencari informasi yang 

dibutuhkan dalam bahan teks bacaan.

4. Siswa menelusuri dengan kecepatan yang tinggi dari setiap 

paragraf atau subbab yang dihadapi

5. Guru membimbing siswa untuk menemukan informasi yang dicari 

dalam bahan teks bacaan

6. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami 

dengan baik tentang informasi apa yang dicari dalam bahan teks 

bacaan.

7. Guru meminta beberapa siswa atau perwakilan kelompok masing-

masing maju secara bergiliran untuk membacakan hasil jawaban 

yang telah dikerjakan.

(Samsu Somadayo, 2011-67)

Dari kutipan diatas dapt dijelaskan bahwa langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan teknik skimming dan scanning

adalah sebgai berikut: (1) Guru menjelaskan materi tentang membaca 

pemahaman khususnya dalam menemukan ide pokok/kalimat utama 

pada teks bacaan (2) Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan 

serius, (3) Guru membuat pertanyaan, apakah yang akan dicari atau 

yang diperlukan dalam bahan teks bacaan tersebut, (4) Siswa 
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memperhatikan dan mencatat pertanyaan yang disampaikan oleh guru, 

(5) Dengan mengaitkan materi Guru memberikan petunjuk tentang cara 

mencari informasi yang dibutuhkan dalam bahan teks bacaan, (6) Siswa 

mendengarkan petunjuk dengan penuh perhatian/pokus yang dijelaskan 

tentang cara mencari informasi yang dibutuhkan dalam bahan teks 

bacaan khusnya dalam menemukan ide pokok, (7) Guru membagi siswa 

menjadi beberapa kelompok, (8) Siswa mulai mencari kelompoknya 

masing-masing, (9) Guru membagikan bahan teks bacaan kepada siswa 

(10) Siswa menelusuri dengan kecepatan yang tinggi dari setiap 

paragraf atau subbab yang dihadapi dalam teks bacaan yang di bagikan 

guru, (11) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memahami dengan baik tentang informasi apa yang dicari dalam bahan 

teks bacaan, (12)iswa melakukan kegiatan membaca kembali untuk bisa 

memahami dengan baik tentang informsi yang dicari dalam bahan teks 

bacaan, (13) Guru meminta siswa membuat daftar fokok informasi yang 

telah ditemukan didalam bahan teks bacaan, (14) Siswa mulai bekerja 

sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk membuat daftar 

fokok informasi yang telah ditemukan dalam bahan teks bacaan, (15) 

Guru meminta beberapa siswa atau perwakilan kelompok masing-

masing maju secara bergiliran untuk membacakan hasil jawaban yang 

telah dikerjakan, (16) Siswa secara bergiliran maju kedepan kelas untuk 

membacakan hasil jawabannya, (17) Siswa berani bertanya mengenai 

apa yang belum dimengerti, (18) Guru berkeliling untuk memeriksa 
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hasil pekerjaan siswa dan memberikan bimbingan pada siswa yang 

dianggap kurang mengerti, (19) Guru bersama-sama siswa 

menyimpulkan materi yang sudah dibahas pada hari itu.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang telah dilakukan oleh Saimi dengan judul 

“Kemampuan membaca cepat dengan metode scanning siswa kelas VII 

SLTPN 1 Jonggat Loteng tahun pelajaran 2011/2012”, menyatakan bahwa 

penerapan strategi peta konsep ini dapat meningkatkan kemampuan membaca 

siswa dengan peningkatan pada siklus I nilai rata-rata siswa 88,23 dengan 

presentase ketuntasan 78,52%. Pada siklus ke II nilai rata-rata meningkat 

menjadi 91,17 dengan presentase ketuntasan 80,00 %.

Sedangkan Penelitian yang telah dilakukan oleh Misniwati dengan 

judul “Peningkatan keterampilan membaca cepat dengan menggunakan 

metode skimming pada siswa kelas IV SDN Metak Paowk tahun pelajaran 

2011/2012”, menyatakan bahwa penerapan metode skimming ini dapat 

meningkatkan kemapuan membaca siswa dengan peningkatan pada siklus I 

nilai rata-rata siswa 74,72% dengan presentase ketuntasan 46,70%.Pada 

siklus ke II nilai rata-rata meningkat menjadi 97,74% dengan presentase 

ketuntasan 62,34%.

Kemudian Penelitian yang telah dilakukan oleh Asy’ari dengan judul 

“Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi paragraf 

menggunakan metode skimming pada siswa kelas VI SDN 3 Aikmual tahun 

pelajaran 2009/2010”, menyatakan bahwa penerapan metode skimming ini 
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dapat meningkatkan kemapuan membaca siswa dengan peningkatan pada 

siklus I nilai rata-rata siswa 76,70%, dengan presentase ketuntasan 

65,24%.Pada siklus ke II nilai rata-rata meningkat menjadi 80,95% dengan 

presentase ketuntasan 82,24%.

Berdasarkan penelitian diatas menunjukkan bahwa kemampuan 

siswa dalam pemebelajaran bahasa indonesia khususnya dalam membaca 

efektif meningkat jika guru menerapkan metode atau teknik yang tepat dalam 

peroses pembelajaran. Maka peneliti kali ini akan menggunakan cara yang 

sama yaitu menerapkan teknik dalam proses pembelajaran. Pada penelitian 

kali ini akan mengkaji tentang “Meningkatan kemampuan membaca 

pemahaman Melalui Penerapan teknik skimming dan scanning pada siswa 

kelas IV SDN 03 Gunung Sari tahun pelajaran 2013/2014”. Guru akan 

menerapkan teknik skimming dan scanning dalam pembelajaran membaca 

pemahaman kepada siswa. Dengan demikian, diharapkan kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas IV di SDN 03 Gunung Sari dapat 

meningkat.

C. Kerangka Berfikir 

Membaca merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki 

oleh setiap individu. Dengan membaca, seseorang akan mengetahui banyak 

informasi dari belahan dunia manapun. Pembaca yang baik adalah pembaca 

yang tidak hanya sekedar membaca saja, melainkan dapat memahami dan 

menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis dalam bacaan yang 
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dihadapinya. Dengan demikian, membaca dalam pengertian ini akan 

berkaitan dengan membaca pemahaman.

Kemampuan membaca pemahaman siswa kurang diperhatikan oleh 

guru. Masalah siswa dalam pembelajaran membaca karena kurangnya 

penguasaan siswa terhadap kosakata, kurangnya kemampuan siswa dalam 

menangkap gagasan utama suatu paragraf, ide pokok, ide penjelas, bahkan 

strategi, teknik, dan media pembelajaran membaca pemahaman yang 

diterapkan oleh guru. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya upaya 

dalam meningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa. 

Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca pemahaman, 

guru harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar dengan efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan yang diharapkan.Dalam hal ini, guru 

menggunakan teknik skimming dan scanning. Teknik yang digunakan dalam 

pembelajaran bertujuan sebagai alat bantu pembelajaran untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Teknik skimming dan scanning ini merupakan salah 

satu upaya guru untuk mempermudah, dan menarik minat siswa dalam 

membaca pemahaman, karena teknik ini  lebih cepat untuk memperoleh 

sesuatu tanpa membuang waktu yang banyak untuk menemukan apa yang 

diinginkan.

Sebelum guru meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami suatu 

bacaan, perlu terlebih dahulu diketahui sejauh mana tingkat kemampuan 

siswanya dalam membaca pemahaman. Maka dari itu, perlu diadakan 

penelitian lapangan untuk mengetahui kemampuan membaca pemahaman 
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siswa kelas IV SDN 03 Gunung Sari. Hasil yang akan diperoleh dari 

penelitian lapangan tentang kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 

IV SDN 03 Gunung Sari akan menjadi acuan guru atau peneliti dalam 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa di kelas IV SDN 03 

Gunung Sari. Untuk meningkatan kemampuan membaca pemahaman tersebut 

akan dilakukan dengan teknik skimming dan scanning dalam pembelajaran 

yang efektif, karena teknik skimming dan scanning ini merupakan teknik 

yang cocok untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada 

siswa, sehingga kemampuan membaca pemahaman yang diharapkan siswa 

kelas IV SDN 03 Gunung Sari dapat meningkat, baik dari segi proses maupun 

hasil pembelajaran.

D. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disusun hipotesis 

tindakan “Apabila guru Menerapkan Teknik Skimming dan Scanning dalam 

Pembelajaran Menemukan Kalimat Utama/Ide Pokok, Maka Kemampuan 

Siswa dalam Membaca Pemahaman  akan Meningkat”
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BAB III

PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Setting Penelitian

1. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 03 Gunung Sari, pada siswa 

kelas IV  dengan jumlah siswa 33 orang, 20 siswa perempuan dan 13 siswa 

laki-laki.

2. Waktu penelitian

Waktu pelaksanaan peneltian tindakan kelas ini dilaksanakn pada 

semester 2 tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian dilaksanakan selama 2 

siklus. Pada setiap siklus dilaksanakan 1 kali pertemuan. Setiap kali 

pertemuan membutuhkan waktu 4x35 menit.

B. Subyek dan Observer Penelitian

1. Subyek penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas IV SDN 

03 Gunung Sari tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 33 orang siswa, 

terdiri dari 13 orang siswa laki-laki dan 20 orang siswa perempuan.

2. Observer penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang akan menjadi guru  dan 

yang akan menjadi observer adalah guru kelas IV di SDN 3 Gunungsari 

yaitu ibu Patima S.Pd yang mengamati proses KBM yang dilakukan.
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C. Faktor yang Diteliti

1. Faktor Guru

Mengetahui cara guru dalam merencanakan pembelajaran dan  

bagaimana pelaksanaannya dalam proses pembelajaran di kelas yang 

dilaksanakan melalui Teknik skimming dan scanningdengan skenario yang 

dibuat.

2. Faktor Siswa

Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar berlangsung dengan 

menggunakan teknik skimming dan scanning.Hasil membaca siswa dengan 

menggunakan teknik skimming dan scanning dalam proses belajar mengajar 

di kelas.

D. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel harapan yaitu 

meningkatnya kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN 03 

Gunug Sari, dan yang menjadi variabel tindakan yaitu menggunakan teknik 

Skimming dan scanning sebagai proses pembelajaran.

1. Definisi Operasional Variabel Harapan

Kemampuan Membaca Pemahaman

Kemampuan membaca pemahaman diartikan sebagai kesanggupan, 

kecakapan, kebisaan siswa dalam mengartikan atau mengambil suatu makna 

dari bahan bacaan secara aktif yang melibatkan pengetahuan dan 

pengalaman yang telah dimiliki oleh pembaca serta dihubungkan dengan isi 

bacaan.
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Adapun Indikator yang akan dinilai dalam proses membaca 

pemahaman yaitu : a. Kemampuan untuk menemukan ide pokok. b. 

Kemampuan untuk menjawab semua pertanyaan.

2. Definisi Operasional Variabel Tindakan

Teknik skimming dan scanning

Teknik skimming dan scanning adalah suatu cara pengajaran 

membaca untuk menemukan dengan cepat informasi, fakta-fakta, dan ide 

pokok yang ada dalam bahan teks bacaan. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan yaitu: 1) Terlebih dahulu 

guru membuat pertanyaan, apakah yang dicari atau yang diperlukan dalam 

bahan bacaan tersebut, 2) guru memberikan petunjuk tentang cara mencari 

informasi yang dibutuhkan dalam bahan bacaan, 3) menelusuri dengan 

kecepatan yang tinggi setiap paragraf atau subbab yang dihadapi, 4) berhenti 

ketikan merasa menemukan apa yang dicari, dan 5) memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memahami dengan baik tentang informasi 

apa yang dicari.

E. Rancangan dan Langkah-Langkah Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan penelitian tindakan kelas. 

PTK termasuk salah satu jenis penelitian tindakan kelas, karena memang 

penelitian tersebut dilakukan di dalam kelas. Kasihani dan sukarnyana

(2006;3) mendefinisikan penelitian tindakan merupakan salah satu jenis 
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penelitian yang dapat dilakukan oleh guru atau pengajar sebagai praktisi dan 

pengelola program pendidikan. 

Penelitian tindakan kelas dapat diartikan sebagai penelitian yang 

dilakukan oleh guru (maupun calon guru) di dalam kelas melalui refleksi 

diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga 

hasil belajar siswa menjadi meningkat (Wardhani, 2007). Dimana pada 

prinsipnya, penelitian ini dilakukan dalam suatu siklus yang melibatkan 

empat proses (Zuber dan Skerrit, 1996) yaitu : 

a. Perencanaan

b. Aksi/Pelaksanaan yaitu tindakan untuk mengimplementasi rencana 

c. Observasi yakni melalui evaluasi dan evaluasi diri

d. Refleksi kritis terhadap hasil proses 1 sampai dengan 3 diatas dan 

mengambil keputusan mengenai apa yang harus dilakukan di siklus 

penelitian berikutnya. 

Adapun alur pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

Observasi

Rencana 

tindakan
Refleksi

Pelaksanaan  

tindakan

Rencana 

tindakan

Refleksi

Observasi

Dilanjutkan ke 

Siklus Berikutnya
Pelaksanaan  

tindakan
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2. Langkah-langkah Penelitian

a. Siklus 1

1) Tahap Perencanaan

Berdasarkan identifikasi permasalahan saat studi, disusunlah 

rencana tindakan perbaikan pembelajaran. Rencana tindakan diartikan 

sebagai seperangkat kegiatan yang ditata secara sistematis dan runtun, 

yang akan dilaksanakan oleh seorang peneliti. Penyususnan rencana 

tindakan dalam penelitian ini dilakukan secara kolaboratif dengan 

guru yang mengajar pada kelas tersebut.

Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut:

a) Membuat Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP).

b) Membuat format penelitian (alat evaluasi) yang akan digunakan 

untuk mengukur hasil pembelajaran siswa.

c) Menyusun lembar observasi pelaksanaan pembelajaran berupa 

kinerja guru dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

berlangsung.

d) Menyiapkan bahan/alat yang diperlukan selama dilakukan 

tindakan.

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan

Pada tahap ini, pelaksanaan tindakan dilakukan dengan 

mengacu pada skenario pembelajaran yang memuat tentang langkah-

langkah pembelajaran dengan menggunakan teknik skimming dan 
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scanning dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. 

Adapun tahap pelaksanaan tindakan antara lain :

a) Kegiatan Awal :

(1) Guru menciptakan suasana kondusif, dilanjutkan dengan do’a 

kemudian absensi (mengecek kehadiran siswa)

(2) Guru mengarahkan siswa untuk mempersiapkan alat tulis dan 

buku terkait yang akan digunakan dalam pembelajaran

(3) Guru memotivasi siswa dengan memberikan pertanyaan yang 

sesuai dengan materi yang telah dipelajari.

b) Kegiatan Inti :

(1) Guru menjelaskan materi tentang menemukan kalimat 

utama/ide pokok dalam teks bacaan.

(2) Guru membuat pertanyaan, apakah yang dicari atau yang 

diperlukan dalam bahan teks bacaan tersebut

(3) Siswa memperhatikan dan mencatat pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru.

(4) Guru memberikan petunjuk tentang cara mencari informasi 

yang dibutuhkan dalam bahan teks bacaan.

(5) Siswa mendengarkan petunjuk dengan penuh perhatian/pokus 

yang dijelaskan tentang cara mencari informasi yang 

dibutuhkan dalam bahan teks bacaan

(6) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok

(7) Siswa mulai mencari kelompoknya masing – masing 

(8) Guru membagikan bahan teks bacaan kepada siswa

(9) Siswa menelusuri dengan kecepatan yang tinggi dari setiap 

paragraf atau subbab yang dihadapi

(10)Guru membimbing siswa untuk menemukan pokok informasi 

yang dicari dalam bahan teks bacaan
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(11)Siswa berhenti sejenak membaca ketika merasa menemukan 

pokok informasi yang telah dicari dalam bahan teks bacaan.

(12)Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami 

dengan baik tentang informasi apa yang dicari dalam bahan 

teks bacaan.

(13)Siswa melakukan kegiatan membaca kembali untuk bisa 

memahami dengan baik tentang informsi yang dicari dalam 

bahan teks bacaan.

(14)Guru meminta siswa membuat kesimpulan dari teks bacaan 

yang telah dibaca (sesuai dengan kelompok masing-masing)

(15)Siswa mulai bekerja dengan kelompoknya masing-masing 

untuk membuat kesimpulan dari teks bcaan tersebut.

(16)Guru meminta beberapa siswa atau perwakilan kelompok 

masing-masing maju secara bergiliran untuk membacakan 

hasil jawaban yang telah dikerjakan.

(17)Siswa secara bergiliran maju kedepan kelas untuk 

membacakan hasil jawabannya

c) Kegiatan Akhir :

(1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

jika ada yang masih belum dimengerti atas materi yang telah 

disampaikan

(2) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajri

(3) Menutup pelajaran dengan ber do’a bersama-sama

3) Tahap Observasi dan Evaluasi

Dalam tahap observasi ini untuk memperoleh datanya, 

dilakukan beberapa kegiatan. Data dikumpulkan melalui kagiatan 

observasi di kelas IV SDN 03 Gunung Sari tentang bagaimana proses 

pembelajaran membaca pemahaman di kelas menggunakan teknik 
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skimming dan scanning. Observasi ini dilakukan oleh observer yakni 

guru kelas IV yang berada di dalam kelas ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengamati latar kelas selama 

berlangsungnya proses pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan teknik 

skimming dan scanning. Objek observasi adalah kegiatan guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran membaca berlangsung.

Evaluasi akan dilakukan dengan memberikan tes berupa 

latihan membaca pemahaman yang dikerjakan secara individual dan 

kelompok yang berlangsung selama waktu yang telah ditentukan. 

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

pemahaman siswa dalam menguasai materi yang telah dipelajari.

4) Tahap Refleksi

Pada dasarnya refleksi merupakan kegiatan yang mencakup 

kegiatan analisis, interpretasi,dan evaluasi atas informasi yang 

diperoleh dari kegiatan observasi. Pada tahap ini, hasil pembelajaran 

siswa diobservasi, dianalisis pada akhir siklus pertama untuk 

mengetahui apakah tindakan yang dilakukan mampu meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman siswa. Hasil analisis ini akan 

dijadikan dasar untuk merencanakan tindakan selanjutnya. Apabila 

hasil pembelajaran pada siklus I menunjukkan hasil yang kurang maka 

penelitian dilanjutkan dengan perbaikan pada siklus berikutnya. Hal 

ini dilakukan agar target yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan 
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indikator penilaian. Artinya guru sebagai peneliti merenungi, 

mengkaji, dan menginterpretasikan tingkat keoptimalan atau dampak 

tindakan terhadap tingkat kemampuan membaca siswa dengan 

mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan.

b. Siklus II

Bila penelitian yang dilakukan pada siklus I belum mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa, maka penelitian akan dilanjutkan ke 

siklus II. Langkah-langkah yang dilakukan pada siklus II pada dasarnya 

sama dengan siklus I, hanya saja pada siklus II dilakukan perbaikan 

terhadap kekurangan pada siklus I.

F. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitaif digunakan untuk memperoleh data hasil pemahaman 

siswa, sedangkan data kualitatif digunakan untuk memperoleh data aktivitas 

siswa dan guru. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu tes tertulisdan observasi.

1. Tes Tertulis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes tertulis untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Tes ini adalah salah satu cara atau alat yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan,pengetahuan intelegensi, 

kemapuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (prof. Dr. 

Suharsimi Arikunto 1997:127). Tes  tertulis ini berbentuk soal-soal atau 

essay. Soal pada lembar tes ini diberikan pada tiap akhir siklus.
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Penelitian ini dikhususkan pada kompetensi dasar membaca 

pemahaman. Tujuannya adalah supaya siswa mampu memahami isi teks 

bacaan dengan mampu menangkap arti dan ungkapan kata yang digunakan 

oleh penulis, memukan ide pokok dari teks bacaan, mampu membuat 

kesimpulan, dan mampu menjawab semua pertanyaan.

2. Observasi atau pengamatan 

Observasi atau pengamatanmerupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan informasi atau data dengan pemusatan perhatian terhadap 

suatu objek dengan menggunakan seluruh indra (pengamatan langsung) dan 

mencatat perilaku sisiwa. Adapun dalam hal ini observer melakukan 

observasi secara partisipatif dimana pengamat ikut serta dalam kegiatan 

yang sedang berlangsung di kelas IV SDN 3 Gunungsari. Instrument yang 

digunakan dalam mengambil data tentang kegiatan belajar mengajar ini 

berbentuk lembar observasi yang berisi deskriptor-deskriptor dalam 

indikator perilaku yang akan diamati dalam kegiatan belajar mengajar 

berlangsung guna mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran guru dan 

siswa di dalam kelas dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman siswa.

G. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian ini dibuat untuk keperluan pengumpulan data. 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 
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baik, dalam arti lebih cepat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah.

Instrumen yang digunakan dalam penilitian adalah sebagai berikut:

1. Lembar observasi

Lembar observasi terdiri atas lembar observasi aktivitas mengajar 

guru dan lembar observasi aktivitas siswa. Lembar observasi ini berisisi 

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa selama proses 

pembelajaran. 

a. Lembar observasi guru

Untuk mengetahui aktivitas guru dalam proses belajar mengajar 

digunakan lembar observasi . 

Bentuk dan teknik pengukuran lembar observasi yang digunakan untuk 

guru adalah bentuk ratting skale dengan teknik penskoran sebagai 

berikut:

1) Skor 5 diberikan jika guru melakukan dengan sangat baik indikator 

yang diamati.

2) Skor 4 diberikan jika guru melakukan dengan baik indikator yang 

diamati.

3) Skor 3 diberikan jika guru melakukan dengan cukup baik indikator 

yang diamati.

4) Skor 2 diberikan jika guru melakukan dengan kurang baik indikator 

yang diamati.
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5) Skor 1 diberikan jika guru melakukan dengan tidak baik indikator 

yang diamati

(terlampir dihalaman 2 dan 11)

b. Lembar observasi siswa

Bentuk dan teknik pengukuran lembar observasi yang digunakan untuk 

siswa adalah bentuk ratting skale dengan teknik penskoran sebagai 

berikut:

1) skor 5 diberikan jika < 76 % siswa (>27 siswa) siswa melakukan 

indikator yang diamati

2) skor 4 diberikan jika 51% - 75 % siswa (18-26 siswa) siswa 

melakukan indikator yang diamati

3) skor 3 diberikan jika 20% - 50% siswa (9-17 siswa) siswa melakukan 

indikator yang diamati

4) skor 2 diberikan jika > 25% siswa (<8 siswa) siswa melakukan 

indikator yang diamati

5) skor 1 diberikan jika > 15% siswa (<5 siswa) siswa melakukan 

indikator yang diamati. (Terlampir dihalaman 3 dan 12 )

2. Tes Hasil Belajar

Tes hasil belajar merupakan instrumen pengumpulan data untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam meningkatkan penguasaan terhadap 

materi pelajaran (Sanjaya, 2009: 99).

Untuk mengetahui kemampuan membaca pemahaman siswa , 

digunakan instrumen berupa tes Esay. Jenis soal  tes yang digunakan adalah 
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dalam bentuk essay. Ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan yang telah diberikan. 

Materi pada mata pelajaran bahasa indonesia yang akan dijadikan tes 

untuk mengukur kemampuan siswa yaitu menemukan ide pokok dan 

mampu menjawab semua pertanyaan dari teks bacaan yang diberikan oleh 

guru kepada siswa. Soal pada lembar tes ini diberikan pada tiap akhir siklus.

H. Teknik Analisis Data

1. Teknik analisis data dan hasil observasi

a. Teknik analisis lembar observasi kegiatan guru

Analisis data yang digunakan untuk menentukan aktivitas guru adalah:

= ∑SA∑SM x100%
Keterangan: 

P = persentasi yang dicapai

∑SA = jumlah skor yang dicapai

∑SM = jumlah skor Maksimal (Nurkancana 1990: 99).

b. Teknik analisis lembar observasi kegiatan siswa

Analisis data yang digunakan untuk menentukan aktivitas guru 
adalah:

= ∑SA∑SM x100%
Keterangan: 

P = persentasi yang dicapai

∑SA = jumlahskor yang dicapai

∑SM = jumlah skor Maksimal (Nurkancana 1990: 99).
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c. Kategori penilaian

0     -3Sd     -2Sd        -1Sd        M1    +1Sd      +2Sd         +3Sd   100  

Rumus :

MI =     x (skor maksimal + skor minimal)

=       (100+0)

=   50

SDI =  x (skor maksimal – skor minimal)

= 	   x (100-0)

= 17

Tabel 3.1
Kategori Penilaian

Kriteria Siswa Guru
Mi+2Sdi s/d Mi+3Sdi 84–100 Sangat aktif Sangat baik

Mi+1Sdi s/d Mi+2Sdi 67<83 Aktif Baik

Mi - 2Sdi s/d Mi+1Sdi 33<66 Cukup aktif Cukup baik

Mi-2Sdi s/d Mi-1di 16<32 Kurang aktif Kurang baik

Mi-3Sdi s/d Mi-2Sdi 0-15 Tidak aktif Tidak baik

2. Ketuntasan individu

Untuk mengetahui ketuntasan individu dalam kemampuan membaca 

pemahaman dengan teknik Skimming dan Scanning dapat dianalisisdengan 

menggunkan rumus:
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NA = x 100

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

SA : Skor Aktual

SMI : Skor Maksimal Ideal (Nurkencana, 1990:99)

3. Ketuntasan Klasikal

Data tes hasil belajar dalam proses pembelajaran dianalisis dengan 

menggunakan analisis ketuntasan hasil belajar secara klasikal, minimal 80% 

dari jumlah siswa yang memperoleh nilai≥ 70.

Untuk mengetahui ketuntasan belajar secara klasikal, maka dapat 

digunakan rumus sebagai berikut:

KB = x 100%

Keterangan :

KB = Ketuntasan Belajar

P     = Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 70

N    = Jumlah siswa yang mengikut tes

Sumber : (Arikunto, 2007: 264).

Ketuntasan klasikal tercapai jika 80% siswa memperoleh nilai 

≥ 70 yang akan terlihat pada hasil evaluasi tiap-tiap siklus.

I. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam hal ini merupakan proses pengukuran 

perbandingan hasil-hasil yang dicapai, apakah sudah sesuai dengan yang 

direncanakan atau belum. Dengan demikian, pengukuran yang diperoleh 
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merupakan umpan balik dalam penyusunan rencana selanjutnya. Indikator ini 

juga dilakukan untuk memperoleh data yang akurat tentang pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran. Berhasil tidaknya suatu metode atau teknik yang  

diterapkan akan diketahui melalui evaluasi.

Adapun indikator ketercapaian penelitian ini adalah:

1. Aktivitas belajar siswa dikatakan berhasil jika aktivitas siswa minimal 

berkategorikan “aktif” 

2. Aktivitas guru dikatakan berhasil jika aktivitas guru dalam proses 

pemebelajran minimal berkategorikan “baik”

3. Ketuntasan klasikal, dari hasil belajar siswa dikatakan berhasil jika 80% 

siswa memperoleh nilai ≥ 70.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Teknik Skimming dan

Scanning untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca pemahaman 

pada siswa kelas IV SDN 3 Gunung sari tahun pelajaran 2013/2014. Subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 3 Gunungsari berjumlah 33 

siswa. Pada penelitian ini, data tentang hasil belajar siswa dan data tentang 

aktivitas kegiatan guru dan siswa diperoleh dari hasil evaluasi yang 

dilaksanakan pada tiap akhir siklus. Penelitian ini berlangsung dalam 2 siklus, 

masing-masing siklus terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi (evaluasi) dan refleksi.

Hasil penelitian tiap siklus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi Data Siklus I

Kegiatan siklus I ini dilaksanakan 1 kali pertemuan, yaitu pada hari 

Rabu, 12 Maret 2014 dengan materi pokok menemukan kalimat utama/ide 

pokok serta penerapan Teknik Skimming dan Scanning dengan alokasi waktu 

3x35menit dari pukul 07.30-09.25. dalam siklus I diikuti oleh 30 orang siswa 

dari 33 yang terdiri dari 13 laki-laki, 20 siswa perempuan dan 1 siswa sedang 

sakit sedangkan 2 siswa tanpa izin. Adapun data hasil penelitian pada siklus I 

yaitu :
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a. Data aktivitas guru

Adapun hasil observasi aktivitas guru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 : Hasil Observasi Kegiatan Mengajar Guru Siklus I

Total skor Presentase 
aktivitas guru

kategori

64 75,29% Cukup baik
  Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa total skor aktivitas 

guru yaitu 64 dengan kategori cukup baik. Tabel tersebut menunjukkan 

bahwa masih ada indikator/deskriptor yang belum terlaksana dengan 

baik.Misalnya, guru yang masih kurang berinteraksi dengan siswa

b. Data akitivitas siswa

Hasil observasi terhadap kegiatan siswa pada siklus I diperoleh 

data sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Hasil Observasi Kegiatan Siswa Siklus I

Total skor Presentase aktivitas 
siswa 

Kategori 

59 73,75% Cukup aktif
Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3.

Tabel 4.2 aktivitas siswa di atas menunjukkan bahwa total skor  

59 . Hal ini berarti bahwa aktivitas siswa pada siklus I tergolong dalam 

kriteria Cukup Aktif. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada 

beberapa indikator/deskriptor yang diharapkan belum terlaksana dengan 

sangat baik. Dalam siklus ini, siswa masih kurang dalam merespon apa 

yang disampaikan guru serta siswa masih kurang berinteraksi saat 

pembelajaran berlangsung.



51

c. Data hasil evaluasi belajar siswa

Evaluasi dilakukan dengan cara pemberian tugas kepada siswa 

yaitu menjawab soal-soal (terlampir dihalaman 6). Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami isi 

bacaan dengan teknik skimming dan scanning.

Hasil evaluasi belajar siswa kelas IV SDN 03 Gunung Sari pada 

siklus 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Ringkasan Hasil Evaluasi Belajar Siswa Siklus I

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8.

Tabel 4.3 di atas menunjukkan hasil dari kemampuan membaca 

pemahaman siswa dengan rata-rata 70,51 dimana nilai tertinggi yaitu 100 

dan nilai terendah 56 dengan ketuntasan belajar sebesar 69,69%. 

Berdasarkan hasil tersebut, hasil belajar pada siklus I ini belum mencapai 

ketuntasan belajar yang diharapkan yaitu minimal 80%. Banyak siswa 

yang memperoleh nilai > 70 adalah 23 siswa (69,69%) dari 30 siswa 

yang mengikuti tes, dan hanya 3 orang yang tidak mengikuti tes. Hal ini 

terjadi karena siswa sudah mulai mengikuti  pelajaran dengan baik 

No Aspek yang Diperhatikan Keterangan
1 Jumlah siswa 33
2 Nilai terendah 56
3 Nilai tertinggi 100
4 KKM 70
5 Jumlah nilai 2327
6 Rata-rata kelas 70,51
7 Presentase ketuntasan klasikal 69,69%
8 Jumlah siswa yang tuntas 23
9 Jumlah siswa yang tidak tuntas 10

10 Jumlah siswa yang tidak mengikuti 
tes

3
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sehingga dapat mengerti pelajaran yang telah disampaikan. Sedangkan 

yang memperoleh nilai <70 ada 10 siswa (30,30%). Dengan demikian 

dapat disimpulkan pada siklus I ini ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal hampir mendekati 80%, karena belum mencapai ketuntasan 

individu yang telah ditentukan yaitu nilai ≥ 70. Bagi siswa yang belum 

tuntas belajar secara individu akan ditindaklanjuti pada siklus II.

d. Refleksi proses pembelajaran siklus I

Berdasarkan hasil observasi antar guru dan observer. Pada 

pembelajaran siklus I ini skor aktivitas siswa dan aktivitas guru hampir 

memenuhi indikator keberhasilan dengan skor aktivitas guru adalah 

cukup baik dan skor aktivitas siswa yaitu cukup aktif. Dan kemampuan 

siswa dalam menjawab pertanyaan masih rendah. Oleh karena itu perlu 

untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan agar hasil yang 

diperoleh lebih baik lagi.

Kekurangan Pada Siklus I

Adapun kekurangan guru pada siklus I adalah :

1) Guru kurang memperhatikan alokasi waktu, dan belum dapat 

mengatur waktu dengan baik.

2) Guru belum mampu mengendalikan kelas dengan baik, hal ini 

terlihat dari masih ada beberapa siswa yang ribut dan bermain-main, 

bahkan ada yang keluar masuk kelas.

3) Guru kurang memotivasi siswa untuk berani tampil dalam 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas.
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4) Interaksi siswa dengan guru dan antusiasme siswa masih rendah 

karena ada siswa belum mampu menjawab atau merespon 

pertanyaan guru dan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang

belum dipahaminya serta masih terpengaruh oleh situasi di luar 

kelas. Jadi hasil belajar yang didapat pada aktivitas antara guru dan 

siswa merupakan cukup baik.

5) Keadaan kelas masih ribut, karena ada siswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan dari guru dan ada siswa yang 

mengerjakan kegiatan lain pada saat pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan di atas, maka perlu 

dilakukan perbaikan untuk mengatasi kekurangan yang ada. Adapun 

perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan pada siklus II adalah sebagai 

berikut:

1) Guru lebih memperhatikan skenario pembelajaran yang telah 

direncanakan.

2) Guru berusaha mengendalikan kelas atau menguasai kelas dengan 

cara menghampiri siswa yang ribut.

3) Guru harus lebih aktif dalam membimbing dan mengawasi siswa 

pada saat pembelajaran berlangsung, supaya siswa tidak main-

main/ribut.

4) Guru berusaha menyampaikan materi dengan baik dan mudah 

dimengerti sehingga menarik siswa-siswa untuk bertanya. 
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5) Guru  menghimbau agar siswa memperhatikan pendapat dari teman 

sehingga apabila pendapatnya tersebut kurang tepat maka siswa yang 

lain dapat memperbaikinya.  

6) Guru memberikan motivasi kepada siswa, dengan cara mendekati 

siswa dan memberikan dorongan, serta pujian kepada siswa agar 

mau dan berani maju kedepan untuk mempresentasikan hasil 

kerjanya.

7) Lebih membimbing siswa dalam mengerjakan tugasnya.

8) Guru dan siswa sama-sama menyimpulkan materi.

Adapun kekurangan aktivitas siswa pada siklus I adalah :

1) Siswa kurang memperhatikan pelajaran dengan baik dan seksama 

selama kegiatan belajar berlangsung.

2) Siswa masih takut bertanya mengenai apa yang belum dimengerti.

3) Siswa masih belum bisa dalam menyimpulkan hasil pembelajaran.

4) Kurangnya aktivitas siswa dalam mencatat hal-hal yang dianggap 

penting.

Adapun aktivitas yang perlu dilakukan terkait dengan kekurangan tersebut 

adalah :

1) Guru sebaiknya menghimbau siswa agar memperhatikan pelajaran 

dengan baik dan seksama selama kegiatan belajar berlangsung.

2) Guru sebaiknya menghimbau siswa agar tidak takut dalam bertanya.

3) Guru membimbing siswa dalam mengemukakan pendapatnya pada 

saat menyimpulkan pembelajaran.
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4) Guru sebaiknya menghimbau siswa untuk mencatat hal-hal yang 

dianggap penting.

2. Deskripsi Data Siklus II

Kegiatan pembelajaran pada siklus II ini hampir sama dengan siklus I, 

hanya saja pada siklus II ini dilakukan penyempurnaan terhadap hal-hal yang 

dirasa belum maksimal pada pelaksanaan tindakan siklus I. pada hari Senin, 24

Maret 2014 dengan materi pokok menemukan kalimat utama/ide pokok serta 

penerapan teknik Skimming dan Scanning dengan alokasi waktu 3x35menit 

dari pukul 07.30-09.25. Dalam siklus II diikuti oleh 31 orang siswa dari 33 

yang terdiri dari 13 laki-laki, 20 siswa perempuan dan 1 siswa sedang sakit

sedangkan 1 siswa tanpa izin. Pada proses penelitian siklus II ini, peneliti juga 

melakukan 4 tahap kegiatan yaitu: Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan 

tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi.  

Adapun data hasil penelitian pada siklus II yaitu:

a. Data aktivitas guru
Tabel 4.4

Hasil Observasi Kegiatan Mengajar Guru Siklus II

Total skor Presentase 
aktivitas guru

Kategori

77 90,58% Baik
Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, terlihat skor total aktivitas guru 

mengalami peningkatan dari siklus I yaitu dari 64 menjadi 77 dan dari 

kriteria cukup baik menjadi baik. Deskriptor pada siklus II ini juga sudah 

terlaksana dengan maksimal.
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b. Data aktivitas siswa

Tabel 4.5
Hasil Observasi Kegiatan Mengajar Guru Siklus II

Total skor Presentase 
aktivitas siswa

Kategori

71 88,75% Baik
Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12

Tabel 4.5 di atas menunjukkan hasil observasi aktivitas siswa pada 

siklus II dengan total skor 71 dengan kategori aktif atau meningkat dari 

siklus I dengan total skor 59 dengan kategori cukup aktif. Pada siklus II ini, 

siswa sudah lebih memperhatikan setiap penjelasan guru dan siswa juga 

terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran.

c. Data hasil evaluasi

Tabel 4.6
Ringkasan Hasil Evaluasi Belajar Siswa Siklus II

No Aspek yang Diperhatikan Keterangan
1 Jumlah siswa 33
2 Nilai terendah 55
3 Nilai tertinggi 100
4 KKM 70
5 Jumlah nilai 2704
6 Rata-rata kelas 81,93
7 Presentase ketuntasan klasikal 87,87%
8 Jumlah siswa yang tuntas 29
9 Jumlah siswa yang tidak tuntas 4

10 Jumlah yang tidak mengikuti tes 2
Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17

Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa nilai tertinggi pada siklus II 

adalah 100 dan nilai terendah 55. Banyak siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 

adalah 29 orang dari 33 siswa yang mengikuti tes dan hanya 2 orang yang 
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tidak mengikuti tes, sedangkan yang memperoleh nilai ≤ 70 adalah 4siswa. 

Presentase ketuntasan klasikal yang dicapai adalah 87,87%  dan mengalami 

peningkatan dari siklus sebelumnya, hal ini berarti  indikator untuk 

kemampuan membaca pemahaman siswa pada siklus II sudah tercapai 

sehingga penelitian ini dihentikan sampai siklus II.

d. Refleksi proses pembelajaran siklus II

Berdasarkan hasil evaluasi belajar siswa dari siklus I ke siklus II, 

kemampuan membaca pemahaman siswa mengalami peningkatan yakni 

peningkatan ketuntasan belajar secara klasikal dari 69,69% menjadi 87,87%. 

Dengan melihat ketuntasan dan keberhasilan belajar secara klasikal, maka 

penelitian dicukupkan sampai siklus II.

Kegiatan proses pembelajaran telah dilaksanakan dengan baik 

seperti :

1) Guru dapat mengatur waktu dengan baik.

2) Guru sudah mampu mengendalikan atau menguasai kelas

3) Interaksi guru dan siswa sudah berjalan dengan baik

4) Penyampaian materi yang sudah dilakukan secara baik.

5) Siswa memperhatikan pelajaran dengan baik dan seksama selama 

kegiatan belajar berlangsung.

6) Siswa sudah tidak takut dalam bertanya mengenai apa yang belum 

dimengerti.

7) Siswa sudah bisa dalam menyimpulkan hasil pembelajaran.dll
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Dengan memperhatikan hasil belajar siswa pada siklus I dan II, 

maka pembelajaran dengan menggunakan teknik Skimming dan Scanning

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca pemahaman pada 

pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak akan 

dilanjutkan ke siklus berikutnya.

B. Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur PTK Menurut 

Kasbolah (1999:70), alur pelaksanaan penelitian tindakan kelas yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, obervasi dan evaluasi, kemudian refleksi. Tahap 

perencanaan siklus I dan II yang dilakukan adalah menyiapkan rencana 

pembelajaran, lembar observasi untuk mencatat aktivitas guru dan siswa 

sebagai salah satu penentu indikator keberhasilan, menyusun rubrik penilaian 

sekaligus sebagai bahan evaluasi dan merencanakan hasil analisis.

Adapun perbandingan hasil evaluasi pada siklus I dan II dalam bentuk 

Tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Perbandingan Nilai Evaluasi Siklus I dan Siklus II

No Aspek Hasil siklus I Hasil siklus II
1. Jumlah siswa 33 orang 33 orang
2. Jumlah siswa yang mengikuti tes 30 orang 31 orang
3. Rata-rata 70.51 81.93
5. Nilai terendah 56 55
6. Nilai tertinggi 100 100
7. Jumlah siswa tidak tuntas 10 orang 4 orang
8. Jumlah siswa tuntas 23 orang 29 orang
9. Ketuntasan klasikal 69,69% 87,87%

10. Jumlah siswa yang tidak mengikuti tes 3 orang 2 orang
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Adapun ringkasan hasil penelitian siklus I dan siklus II mengenai 

presentase ketuntasan klasikal, aktivitas siswa, dan aktivitas guru dapat 

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Perbandingan Hasil Aktivitas Siswa, Hasil Evaluasi Siswa

dan Hasil Aktivitas Guru Pada Siklus I dan Siklus II

Siklus

Aktivitas Siswa Hasil Evaluasi Siswa Aktivitas Guru

Jumlah 
Skor

Kriteria
Nilai 
Rata-
rata

Ketuntasan 
Klasikal

Jumlah 
Skor

Kriteria

I 59 Cukup Aktif 70.51 69,69% 64 Cukup Baik

II 71 Aktif 81.93 87,87% 77 Baik

Berdasarkan  hasil aktivitas guru, hasil aktivitas siswa dan  hasil evaluasi 

belajar siswa pada siklus I dan siklus II dapat digambarkan dalam bentuk grafik di 

bawah ini.

Gambar Grafik  Perbandingan Hasil  Observasi  Akitivitas  Siswa, Aktivitas Guru  
dan  Hasil Evaluasi Belajar Siswa Siklus I  dan  II
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Dari gambar grafik tersebut dapat dilihat bahwa apabila aktivitas guru 

meningkat maka hasil belajar ( kemampuan ) siswa pun meningkat dengan 

kategori baik. Melalui penerapan teknik skimming dan scanning secara 

optimal, rata-rata nilai hasil belajar siswa serta ketuntasan hasil belajar 

mengalami peningkatan pada siklus II sehingga telah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan.

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa dalam mata pelajaran 

bahasa indonesia dengan pokok bahasan menemukan kalimat utama/ide pokok 

pada teks bacaan pada kelas IV SDN 03 Gunung Sari Melalui Penerapan

Teknik Skimming dan Scanning. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 

II siklus adapun hasil analisis observasi aktivitas guru memperoleh skor 64

dengan kritera Cukup baik, observasi aktivitas siswa memperoleh skor 59

dengan krtiteria cukup aktif dan hasil evaluasi pada siklus I menunjukkan 

bahwa dari 31 orang siswa yang mengikuti evaluasi pembelajaran dan mampu 

mencapai ketuntasan yaitu total nilai yang diperoleh 2327 dengan nilai rata-rata 

siswa 70,51 nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 56, terdapat 23 orang siswa 

yang tuntas dan 10 orang siswa tidak tuntas. Sehingga persentase ketuntasan

klasikal yang tercapai yaitu 69,69%. Hal ini menunjukkan ketuntasan belajar 

siswa belum mencapai kriteria yang telah ditentukan karena ketuntasan klasikal 

masih kurang dari 80% artinya pada siklus I belum mencapai ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal.sehingga penelitian ini dilanjutkan ke siklus 

berikutnya.
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Hasil analisis pada siklus II dilaksanakan seperti pada siklus I, tetapi 

guru melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan kekurangan-kekurangan 

yang ditemukan pada siklus I. Adapun hasil analisis pada siklus II yaitu 

observasi aktivitas guru memperoleh skor 77 dengan kritera Baik, observasi 

aktivitas siswa memperoleh skor 71 dengan krtiteria aktif dan hasil evaluasi 

pada siklus II menunjukkan bahwa dari 33 orang siswa yang mengikuti 

evaluasi belajar dengan jumlah nilai yang diperoleh yaitu 2704 dengan nilai 

rata-rata siswa 81,93. Nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 55. Dari 33 orang 

siswa yang mengikuti evaluasi terdapat 29 orang tuntas dan 4 orang tidak 

tuntas. Sehingga persentase ketuntasan klasikal yang tercapai yaitu 87,87%.

Hal ini menunjukkan ketuntasan belajar siswa telah mencapai kriteria yang 

telah ditentukan yaitu dengan ketuntasan klasikal lebih dari 80% artinya pada 

siklus II telah mencapai ketuntasan belajar siswa secara klasikal.

Kemampuan membaca pemahaman siswa pada siklus II terjadi 

peningkatan dari 69,69% meningkat menjadi 87,87%, peningkatan ketuntasan 

yang terjadi dari siklus I ke siklus II ini sebesar 18,18%. walaupun masih ada 

empat orang siswa yang belum tuntas. Dari empat siswa yang tidak tuntas 

tersebut mereka masih belum begitu lancar dalam membaca atau mereka masi 

mengeja sehingga siswa tersebut merasa kesulitan dalam menjawab soal-soal 

yang diberikan oleh guru. Sehingga peneliti meminta guru kelas untuk 

memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang belum tuntas mengingat 

waktu penelitian yang sudah selesai. Dilihat dari ketuntasan klasikal nilai 

membaca pemahaman siswa, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan 
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menggunakan teknik skimming dan scanning pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia siswa kelas IV SDN 03 Gunung Sari Tahun Pelajaran 2013/2014 

dapat melatih siswa dalam menemukan apa yang ingin dicari dalam suatu 

bacaan secara cepat. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh 

Samsu Somadayo (2011;50) mengatakan : Tujuan utama pembelajaran 

membaca pemahaman dengan menggunakan teknik skimming dan scanning

adalah untuk menemukan dengan cepat informasi fakta yang ada dalam bahan 

teks bacaan. Sedangkan Freman (dalam Samsu Somadayo 2011;46) 

mengatkan suatu keterampilan membaca yang diatur secara sistematis untuk 

mendapatkan hasil yang efisien ,untuk berbai tujuan sepert: 1) untuk 

mengenal topik bacaan, 2) untuk mengetahui pendapat orang , 3) untuk 

mengetahui organisasi penulisan,urutan ide pokok, kesatuan fikiran , dan 

mencari hubungan antaar bagian bacaan, 4) untuk menyegarkan apa yang 

pernah dibaca. Sehubungan dengan itu, tujuan membaca dengan teknik

skimming dan scanning adalah bermacam-macam tergantung kebutuhan dan 

keperluan sipembaca. Sehingga dapat mempermudah dan bergerak cepat 

pembaca atau siswa dalam menemukan sesuatu yang dicari baik itu dalam 

buku bacaan, majalah,koran,artikel,teks bacaan.dll.

Dengan demikian, Melalui Penerapan teknik skimming dan scanning 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa hususnya dalam 

Meningktkan Kemampuan Membaca Pemahaman Pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Siswa kelas IV SDN 03 Gunungsari Tahun Pelajaran 

2013/2014.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian dalam kemampuan 

membaca pemahaman dapat disimpulkan bahwa :

1. Melalui Penerapan Teknik Skimming dan Scanning dapat meningkatkan 

Kemampuan Membaca Pemahaman siswa kelas IV SDN 03 Gunung Sari 

tahun pelajaran 2013/2014, ditunjukkan oleh rata-rata nilai Hasil Evaluasi 

yang meningkat dari 70,51 pada siklus I dan 81,93 pada siklus II. Begitu 

juga dengan ketuntasan belajar yang mengalami peningkatan yaitu 69,69% 

pada siklus I dan 87,87% pada siklus II.

2. Dapat meningkatkan aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran dapat dilihat dari skor akivitas guru yang mengalami 

peningkatan dari  64 pada siklus I dengan kategori cukup baik menjadi 77 

dengan kategori baik pada siklus II. Sedangkan aktivitas siswa dari 59 pada 

siklus I berkategori cukup aktif menjadi 71 pada siklus II dengan kategori 

aktif. Sehingga penelitian ini dikatakan berhasil karena telah memenuhi 

indikator keberhasilan yang ditentukan.

3. Adapun langkah-langkah teknik skimming dan scanning sebagai berikut:

Guru menjelaskan materi pelajaran. Guru membuat pertanyaan .Guru 

memberikan petunjuk cara mencari informasi dalam teks bacaan. Siswa 

menelusuri dengan kecepatan yang tinggi dari setiap paragraf. Guru 
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membimbing siswa untuk menemukan informasi yang dicari. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami isi bacaan.

B. Saran 

1. Bagi siswa

Dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik 

Skimming dan Scanning sebaiknya siswa dapat meningkatkan minat 

belajar untuk mengikuti pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dan Siswa harus tetap melakukan interaksi atau kerjasama baik 

dan aktif serta mempersiapkan diri pada saat akan memulai proses belajar 

mengajar di dalam kelas supaya memperoleh hasil yang maksimal.

2. Bagi guru

Dengan menggunakan teknik skimming dan scanning sebaiknya  guru 

dapat meningkatkan kreatifitas dan menjadikan kualitas pembelajaran 

lebih bermakana bagi guru maupun siswa. Serta guru hendaknya selalu 

memperhatikan dan berusaha membantu permasalahan yang dihadapi 

siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat mengetahui letak 

kesulitan belajar siswa.

3. Bagi peneliti berikutnya

Peneliti yang ingin mengkaji tentang hal yang sama diharapkan 

untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai teknik skimming dan 

scanning, serta kekurangan-kekurangan pada penelitian ini diharapkan 

dapat diminimalisir agar mendapatkan hasil yang lebih baik.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMEBLAJARAN

RPP SIKLUS 1

Nama Sekolah : SDN 03 GUNUNG SARI

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/Smester : IV/2

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit

A. Standar Kompetensi  : Membaca 

7. Memahami Teks melalui membaca intensip, membaca nyaring dan 

membaca pantun

B. Kompetensi Dasar : 7.1 Menemukan kalimat pokok utama pada setiap 

paragraf melalui membaca intensif.

C. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian kalimat utama

2. Menjawab pertanyaan dengan tepat

3. Memberikan contoh cara menemukan kalimat utama dari setiap paragraf

D. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menjelasakan pengertian kalimat utama

2. Siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat

3. Siswa dapat memberi contoh cara menemukan kalimat utama dari setiap 

paragraf
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E. Materi Pembelajaran : 

1. Menemukan Kalimat utama

Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi acuan untuk 

kalimat selanjutnya pada sebuah paragraf. Kalimat utama berisi inti dari 

paragraf. Kamu dapat menemukan kalimat utama dengan membaca 

intensif. Kalimat utama terdapat pada salah satu kalimat pada paragraf. 

Letaknya dapat di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. 

Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi ide pokok dalam 

setiap paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf, di tengah 

paragraf, maupun di akhir paragraf.

2. Contoh teks bacaan membaca intensif (terlampir)

F. Metode  dan Teknik pembelajaran

Metode       : Ceramah , Tanya Jawab, Penugasan, dan diskusi

Teknik pembelajaran : Teknik Skimming dan scanning

G. Skenario Pembelajaran

Tahap 

kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan siswa

Awal

(15 mneit)

1. Guru menciptakan suasana 

kondusif, dilanjutkan dengan do’a 

kemudian absensi (mengecek 

kehadiran siswa.)

2. Guru mengarahkan siswa untuk 

mempersiapkan alat tulis dan 

buku terkait yang akan digunakan 

dalam pembelajaran

1. Ketua kelas mempin teman-

temannya mulai berdo’a 

bersama-sama dan 

mengacungkan tangan saat 

diabsen

2. Siswa mulai mempersiapkan 

diri dengan mengambil alat tulis 

yangdigunakan untuk belajar



3

3. Guru memotivasi siswa dengan 

memberikan pertanyaan yang 

sesuai dengan materi yang telah 

dipelajari.

3. Siswa mengacungkan tangan 

setelah diberikan pertanyaan 

oleh guru

Inti

(70 menit)

1. Guru menjelaskan materi tentang 

menemukan kaliamt utama/ide 

pokok pada teks bacaan

2. Guru membuat pertanyaan 

mengenai apa yang diperlukan 

dalam bahan teks bacaan

3. Guru menjelaskan petunjuk 

tentang cara mencari informasi 

yang dibutuhkan dalam bahan 

teks bacaan

4. Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok

5. Guru membagikan bahan teks 

bacaan

6. Guru membimbing siswa untuk 

menemukan pokok informasi 

yang dicari dalam bahan teks 

bacaan

7. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memahami 

dengan baik tentang informasi 

yang dicari dalam bahan teks 

bacaan

1. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru 

2. Siswa memperhatikan dan 

mencatat pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru.

3. Siswa melakukan petunjuk 

guruyang telah dijelaskan tentang 

cara mencari informasi yang 

dibutuhkan dalam bahan teks 

bacaan

4. Siswa mencari kelompok masing

masing yang telah disebutkan oleh 

guru

5. Siswa menelusuri dengan 

kecepatan yang tinggi setiap 

paragraf atau subbab yang 

dihadapi

6. Siswa berhenti sejenak membaca 

ketika sudah menemukan 

informasi yang dicari dalam bahan 

teks bacaan

7. Siswa melakukan kegiatan 

membaca kembali untuk bisa 

memahami dengan baik tentang 

informsi yang dicari dalam bahan 

teks bacaan.
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8. Guru meminta beberapa siswa 

atau perwakilan kelompok 

masing-masing maju secara 

bergiliran untuk membacakan 

hasil jawaban yang telah 

dikerjakan

8. Siswa secara bergiliran maju ke 

depan kelas membacakan hasil 

jawabannya

Akhir

(10 menit)

1. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya jika 

ada yang masih belum dimengerti 

atas materi yang telah 

disampaikan

2. Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari

3. Menutup pelajaran dengan ber 

do’a bersama-sama

1. Siswa mengacungkan tangan 

dan mulai bertanya tentang 

materi yang belum dimengerti

2. Siswa mulai bersama-sama 

menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari

3. Siswa mulai berdo’a

H. Sumber dan Alat

 BSE : Bahasa Indonesia untuk SD/MI kelas IV

Kaswan Darmadi dan Rita Nurbaya. 2008. Bandung : Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

I. Evaluasi

Untuk mengukur keberhasilan hasil dan proses pembelajaran 

digunakan berupa : Tes Tertulis (terlampir dalam bentuk evaluasi)
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Guug sari

Guru Kelas Peneliti

(PATIMA S.Pd) (ALFI AKMALIA ASRI) 

NIP.19691122199902001       NIM. E1E010 015

Mengetahui 

Kepala SDN 03 Gunungsari

(zainuddin S.Pd)
Nip.197212311996061012
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM PEMBELAJARAN
MEMBACA PEMAHAMAN DENGAN PENERAPAN

TEKNIK SKIMMING DAN SCANNING
SIKLUS 1

Petunjuk pengisian :berilah tanda () pada kolom aktivitas apabila deskriptor 

tampak. Isilah kolom skor dengan ketentuan sebagai baerikut :

a. Skor 5 diberikan jika guru melakukan dengan sangat baik indikator yang 

diamati.

b. Skor 4 diberikan jika guru melakukan dengan baik indikator yang 

diamati.

c. Skor 3 diberikan jika guru melakukan dengan cukup baik indikator yang 

diamati.

d. Skor 2 diberikan jika guru melakukan dengan kurang baik indikator yang 

diamati.

e. Skor 1 diberikan jika guru melakukan dengan tidak baik indikator yang 
diamati

Tahap-tahap 
pembelajaran

Indikator yang diamati Skor Jumlah skor 
tiap kolom1 2 3 4 5

Awal 
pemebelajaran

1. Guru mempersiapkan skenario 
pembelajaran.

2. Guru menciptakan suasana kelas yang 
kondusif dilanjutkan dengan do’a.

3. Guru mengabsen (mengecek kehadiran 
siswa)

4. Guru mengarahkan siswa untuk 
mempersiapkan alat tulis dan buku 
terkait yang akan digunakan dalam 
pembelajaran.

5. Guru memberikan apersepsi kepada 
siswa dengan mengajukan beberapa 
pertanyaan mengenai kegiatan yang 
dilakukan siswa sebelum berangkat ke 
sekolah.
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1. Guru menjelaskan materi pembelajran
2. Guru membuat pertanyaan, apakah 

yang dicari atau yang diperlukan dalam 
bahan teks bacaan

3. Guru memberikan petunjuk tentang cara 
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Inti

mencari informasi yang dibutuhkan 
dalam bahan teksbacaan.

4. Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok

5. Guru membagikan bahan teks bacaan 
kepada siswa

6. Guru membimbing siswa untuk 
menemukan pokok informasi atau ide 
pokok yang dicari dalam bahan teks 
bacaan

7. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa  untuk memahami dengan baik 
tentang informasi apa yang dicari dalam 
bahan teks bacaan.

8. Guru meminta beberapa siswa atau 
perwakilan kelompok masing-masing 
maju secara bergiliran untuk 
membacakan hasil jawaban yang telah 
dikerjakan.
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Ahir

1. Guru memberikan kesempatan 
kepadasiswa untuk bertanya jika ada 
yang belum jelas

2. Guru bersama-sama dengan siswa untuk 
menyimpulkan kembali materi yang 
telah dibahas

3. Guru memberikan penguatan dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan sesuai 
dengan yang telah dibahas

4. Guru menutup pelajaran dengan sama-
sama berdo’a
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Total Skor 64
Presentase aktivitas guru 75,29%

Kategori Cukup Baik

Gunungsari, 12 Maret 2014
Observer

(Patima, SP.d)
Nip .196911221999020001
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN
MEMBACA PEMAHAMAN DENGAN PENERAPAN

TEKNIK SKIMMING DAN SCANNING
SIKLUS II

Petunjuk pengisian :berilah tanda () pada kolom aktivitas apabila deskriptor 

tampak. Isilah kolom skor dengan ketentuan sebagai baerikut :

a. Skor 5 diberikan jika < 76 % siswa (>27 siswa) siswa melakukan indikator 

yang diamati.

b. Skor 4 diberikan jika 51% - 75 % siswa (18-26 siswa) siswa melakukan 

indikator yang diamati.

c. Skor 3 diberikan jika 20% - 50% siswa (9-17 siswa) siswa melakukan indikator 

yang diamati.

d. Skor 2 diberikan jika > 25% siswa (<8 siswa) siswa melakukan indikator yang 

diamati.

e. Skor 1 diberikan jika > 15% siswa (<5 siswa) siswa melakukan indikator yang 

diamati

Tahap-tahap 
pembelajaran

Indikator yang diamati Skor Jumlah skor 
tiap kolom1 2 3 4 5

Awal 
pemebelajaran

1. Semua siswa mulai berdoa bersama
2. Siswa mengacungkan tangan disaat 

guru mengabsen
3. Siswa mengeluarkan seluruh alat tulis 

dan buku terkait yang diperlukan dalam 
pembelajaran.

4. Siswa mengacungkan tangan untuk 
menjawab pertanyaan guru dengan 
penuh semangat.
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Inti
1. Siswa meperhatikan penjelasan guru 
2. Siswa memperhatikan dan mencatat 

pertanyaan yang disampaikan oleh 
guru

3. Siswa melakukan petunjuk seperti yang 
dijelaskan oleh guru tentang cara
mencari informasi yang dibutuhkan
dalam bahan teks bacaan

4. Siswa mulai mencari kelompoknya
masing – masing











9

5. Siswa menelusuri dengan kecepatan 
yang tinggi dari setiap paragraph atau
subbab yang dihadapi

6. Siswa berhenti sejenak membaca
ketika merasa menemukan pokok
informasi yang telah dicari dalam
bahan teks bacaan.

7. Siswa melakukan kegiatan membaca
kembali untuk bisa memahami dengan
baik tentang informsi yang dicari
dalam bahan teks bacaan.

8. Siswa secara bergiliran maju kedepan
kelas untuk membacakan hasil
jawabannya (1 perwakilan dari 
kelompok masing-masing)
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Ahir

1. Siswa berani mengacungkan tangan 
untuk bertanya

2. Guru bersama-sama dengan siswa 
untuk menyimpulkan kembali materi 
yang telah dibahas

3. Siswa berani menjawab pertanyaan 
yang dia ajukan oleh guru

4. Siswa mulai berdo’a bersama untuk 
mengakhiri pelajan
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Total Skor 59
Presentase aktivitas siswa 73,75%

Kategori Cukup aktif

Gunungsari, 12 Maret 2014
Observer

(ALFI AKMALIA ASRI)
Nim. E1E 010 015
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Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kecerdasan Otak 

Banyak ‘faktor yang mempengaruhi tingkat kecerdasan otak anak, 

diantaranya adalah faktor gizi. Namun masih banyak hal-hal lain yang ternyata 

dapat meningkatkan kecerdasan otak anak. Apa sajakah itu? Berikut adalah 

beberapa hal yang dapat meningkatkan kecerdasan otak anak sehingga dapat 

membuat mereka lebih pintar, diantaranya adalah :

‘Catur, teka-teki silang, ataupun permainan tebak-tebakan dapat melatih 

otak anak anda. Permainan seperti Sudoku bisa menjadi permainan yang 

menyenangkan sekaligus melatih pemikiran strategis, pemecahan masalah, dan 

pengambilan keputusan yang kompleks. Jaga terus permainan asah otak ini di 

sekitar rumah dan ajak anak anda untuk membantu anda dalam memecahkan 

masalah yang rumit. Permainan tersebut dapat mengasah Otak hal ini telah 

terbukti untuk meningkatkan kemampuan otak kanan anak anda.

Belajar Musik, mendengarkan anak anda bermain musik mungkin tidak 

selalu menyenangkan bagi anda, namun pelajaran musik dapat menjadi cara yang 

menyenangkan untuk mengasah otak kanan. Berdasarkan sebuah penelitian oleh 

para peneliti dari Universitas Toronto, pelajaran musik tampaknya bermanfaat 

bagi perkembangan IQ dan akademik anak. Penelitian tersebut menemukan 

‘bahwa belajar musik di masa kecil akan berpengaruh pada hasil (nilai) yang lebih 

bagus saat di SMU, dan IQ yang tinggi ketika dewasa.

‘ASI adalah makanan yang bagus untuk otak bayi. Penelitian secara 

konsisten telah menunjukkan bahwa menyusui memiliki banyak manfaat untuk 

pertumbuhan bayi. ASI dapat mencegah infeksi berbahaya dan merupakan sumber 

makanan penting. Peneliti Denmark telah menemukan bahwa menyusui dapat 

membuat bayi menjadi sehat dan cerdas. Studi ini mengatakan bahwa bayi yang 

diberi ASI selama sembilan bulan, tumbuh secara signifikan dan lebih cerdas 

daripada mereka yang menyusui hanya selama satu bulan atau kurang.

Olahraga Studi yang dilakukan oleh peneliti Universitas Illinois 

menunjukkan hubungan yang kuat antara kebugaran dan prestasi akademik di 

antara anak-anak sekolah dasar. ‘Berolahraga dapat mendorong anak lebih 

percaya diri, mampu bekerja secara tim, dan berjiwa kepemimpinan.
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PERUBAHAN PEREKONOMIAN

Sulawesi selatan dijuluki gudang beras. Daerah ini mengalami suplus 

beras. Namun keberhasilan dalam bidang pangan ini tidak meningkatkan taraf 

hidup rakyat. Tingkat kemiskinan penduduk yang berusaha dalam bidang 

persawahan lebih tinggi dibandingkan dengan yang berusaha dibidang pertanian 

lainnya. 

Sulawesi utara tidak mendasarkan ekonomi rakyatnya hanya pada hasil 

padi atau beras. Pertanian non beras seperti kelapa, pala, coklat, dan cengkih 

memberikan hasil berlipat ganda dibandingkan beras. Pendapatan perkapita 

penduduk sulawesi utara lebih tinggi dari sulawesi selatan. Bahkan dua kali lipat 

lebih.

Dikatakan, perubahan perekonomian disulawesi selatan tidak terjadi. 

Padahal prasarana jalan sudah baik. Ini menunjukkan kurangnya kaitan antara 

prasarana dengan aktivitas ekonomi. Pembangunan berusaha meningkatkan 

prasarana hubungan. Sarana perhubungan yang baik mendorong mobilitas sosial 

dan komunikasi.

Kalau tidak ada jalan , daerah pedalaman yang jauh dari kota terisolasi. 

Hasil-hasil pertanian , hasil industri rumah tidak dapat dipasarkan kekota. Dalam 

era pembangunan sekarang, pemerintah mengadakan sarana perhubungan itu. 

Pemerintah membuat jalan-jalan yang baik antar kota dan antar daerah, juga 

membuat jembatan.

Kembali kepada masalah pertanian yang mengandalakan persawahan 

dengan beras saja, rakyat tidak terlalu tertolong. Perlu ada perubahan usaha 

perekonomian,yaitu pengusaha tanaman lain. Tanaman keras mempunyai nilai 

ekonomi tinggi. Kopi, coklat, pala, kelapa, cengkih, jambu mente, jeruk, mangga, 

apel adalah tanaman-tanaman yang dapat memberikan penghasilan lebih dari 

lumayan bagi petani. 
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EVALUASI KERJA SISWA

SIKLUS 1

Nama :

Kelas :

No absen :

SOAL

1. Tulislah ide pokok yang terdapat pada paragraf 1,3 dan 5ketiga pada teks 

bacaan yang ber judul “ Perubahan Perekonomian”!

Jawaban 

paragraf1:...............................................................................................................

Paragraf3:..............................................................................................................

Paragraf5:..............................................................................................................

2. Mengapa sulawesi selatan diberi nama julukan “gudang beras”?

Jawaban:................................................................................................................

3. Apakah yang dimaksud dengan pertanian non beras ?

Jawaban:................................................................................................................

4. Apa kerugiannya bila suatu daerah terisolasi?

Jawaban:................................................................................................................

5. Sebutkan tanaman-tanaman keras yang dapat membuat penghasilan petani 

lebih lumayan dari beras? 

Jawaban:.....................................................................................................................

....................................................................................................................................
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KUNCI JAWABAN

No Kunci jawaban Skor /poin

1. Paragraf 1: Tingkat kemiskinan penduduk yang berusaha 

dalam bidang persawahan lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang berusaha dibidang pertanian lainnya.

Paragraf 2: Sulawesi utara tidak mendasarkan ekonomi 

rakyatnya hanya pada hasil padi atau beras.

Paragraf 3: Sarana perhubungan yang baik mendorong 

mobilitas sosial dan komunikasi.

Paragaf 4: Pemerintah membuat jalan-jalan yang baik 

antar kota dan antar daerah, juga membuat jembatan

Paragraf 5: Kembali kepada masalah pertanian yang 

mengandalakan persawahan dengan beras saja, rakyat 

tidak terlalu tertolong.

40

2. Karena Daerah sulawesi mengalami suplus beras 15

3. Pertanian non beras seperti kelapa, pala, coklat, dan 

cengkih memberikan hasil berlipat ganda dibandingkan 

beras.

15

4. Hasil-hasil pertanian , hasil industri rumah tidak dapat 

dipasarkan kekota.

15

5. Kopi, coklat, pala, kelapa, cengkih, jambu mente, jeruk, 

mangga, apel.

15

Skor maksimal 100

Analisis data hasil belajar siswa dengan menggunkan rumus :

Nilai akhir = 	 	 	 		 	x 100
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Daftar Hasil Evaluasi Siklus I

Tahun Pelajaran 2013/2014

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia

Kelas/Semester  : IV (Empat) / II

No Nama Murid
Nilai 

Siklus I

ket 

1. MULDAFI SAHRI - TT

2. ANISA GAUS 71 T

3. EFAN HALIMI 80 T

4. A. SADAM AL GIFARI 73 T

5. DIDI RIADI 58 TT

6. SOLEHA - TT

7. ISMIL SAMARA F.M 56 TT

8. AMALIA SATRIFIKA DEWI 100 T

9. ELSANDY AFRIZA MANGI 80 T

10. ERSA NURDI HIJRIANTI 80 T

11. EKA SUSILAWATI 68 TT

12. FEBY AULIA SAPUTRI 86 T

13. FANI FAHRAN R. 56 TT

14. HERAWATI 80 T

15. ISMAYANI MAQHRIJIRAH 86 T

16. LISA ASTIANI 73 T

17. M. AZIM AZZARKANI 86 T

18. MUJIBATUN BAHILI 80 T

19. MUHAMMAD INDRAYANI 58 TT

20. MILKAN ROSMI 80 T

21. MAYA KIRANA 85 T

22. MAULIDIA ZINURRAIN 86 T

23. NURUL APRILIA SAFITRI 80 T
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24. NOVALISA INDAH SAVITRI 86 T

25. NAZWA MAULINA 85 T

26. NADIA NOVTIANI QODARI 100 T

27. RODIATUN ARDHIANI 56 TT

28. RIRIN MAULIDIA 100 T

29. SHOLATIA 56 TT

30. SILVIA WIDYA ROSMI 76 T

31. YOGA PRATAMA 80 T

32. ZURNIA  AMANDA W. 86 T

33. AZKIYA RIZKA FARABY - TT

Jumlah  Skor 2327 23 tuntas

Nilai Tertinggi 100

Nilai Terendah 56 10 tidak tuntas

Rata-rata 70,51

Ketuntasan klasikal 69,69%
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DAFTAR HADIR SISWA

No Nama Murid
Siklus 1

1. MULDAFI SAHRI -
2. ANISA GAUS 
3. EFAN HALIMI 
4. A. SADAM AL GIFARI 
5. DIDI RIADI 
6. SOLEHA -
7. ISMIL SAMARA F.M 
8. AMALIA SATRIFIKA DEWI 
9. ELSANDY AFRIZA MANGI 

10. ERSA NURDI HIJRIANTI 
11. EKA SUSILAWATI 
12. FEBY AULIA SAPUTRI 
13. FANI FAHRAN R. 
14. HERAWATI 
15. ISMAYANI MAQHRIJIRAH 
16. LISA ASTIANI 
17. M. AZIM AZZARKANI 
18. MUJIBATUN BAHILI 
19. MUHAMMAD INDRAYANI 
20. MILKAN ROSMI 
21. MAYA KIRANA 
22. MAULIDIA ZINURRAIN 
23. NURUL APRILIA SAFITRI 
24. NOVALISA INDAH SAVITRI 
25. NAZWA MAULINA 
26. NADIA NOVTIANI QODARI 
27. RODIATUN ARDHIANI 
28. RIRIN MAULIDIA 
29. SHOLATIA 
30. SILVIA WIDYA ROSMI 
31. YOGA PRATAMA 
32. ZURNIA  AMANDA W. 
33. AZKIYA RIZKA FARABY -
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RENCANA PELAKSANAAN PEMEBLAJARAN

RPP SIKLUS II

Nama Sekolah : SDN 03 GUNUNG SARI

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/Smester : IV/2

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit

A. Standar Kompetensi  : Membaca 

7. Memahami Teks melalui membaca intensip, membaca nyaring dan 

membaca pantun

B. Kompetensi Dasar : 7.1 Menemukan kalimat pokok utama pada setiap 

paragraf melalui membaca intensif.

C. Indikator 

9. Menjelaskan pengertian kalimat utama

10. Menjawab pertanyaan dengan tepat

11. Memberikan contoh cara menemukan kalimat utama dari setiap 

paragraf

D. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menjelasakan pengertian kalimat utama

2. Siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat

3. Siswa dapat memberi contoh cara menemukan kalimat utama dari setiap 

paragraf
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E. Materi Pembelajaran : 

1. Menemukan Kalimat utama

Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi acuan untuk kalimat 

selanjutnya pada sebuah paragraf. Kalimat utama berisi inti dari paragraf. 

Kamu dapat menemukan kalimat utama dengan membaca intensif. 

Kalimat utama terdapat pada salah satu kalimat pada paragraf. Letaknya 

dapat di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. 

Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi ide pokok dalam 

setiap paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf, di tengah 

paragraf, maupun di akhir paragraf.

2. Contoh teks bacaan membaca intensif (terlampir)

F. Metode  dan Teknik pembelajaran

Metode       : Ceramah , Tanya Jawab, Penugasan, dan diskusi

Teknik pembelajaran : Teknik Skimming dan scanning

G. Skenario Pembelajaran

Tahap 

kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan siswa

Awal

( 15 

menit )

1. Guru menciptakan suasana 

kondusif, dilanjutkan dengan 

do’a kemudian absensi 

(mengecek kehadiran siswa.)

2. Guru mengarahkan siswa untuk 

mempersiapkan alat tulis dan 

buku terkait yang akan 

digunakan dalam pembelajaran

3. Guru memotivasi siswa dengan 

1. Ketua kelas mempin teman-

temannya mulai berdo’a bersama-

sama dan mengacungkan tangan 

saat diabsen

2. Siswa mulai mempersiapkan diri 

dengan mengambil alat tulis 

yangdigunakan untuk belajar

3. Siswa mengacungkan tangan 
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memberikan pertanyaan yang 

sesuai dengan materi yang telah 

dipelajari.

setelah diberikan pertanyaan oleh 

guru

Inti

( 70 

menit )

1. Guru menjelaskan materi 

tentang menemukan kalimat 

utama/ide pokok

2. Guru membuat pertanyaan 

mengenai apa yang diperlukan 

dalam bahan teks bacaan

3. Guru menjelaskan petunjuk 

tentang cara mencari informasi 

yang dibutuhkan dalam bahan 

teks bacaan

4. Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok

5. Guru membagikan bahan teks 

bacaan

6. Guru membimbing siswa untuk 

menemukan pokok informasi 

yang dicari dalam bahan teks 

bacaan

7. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memahami 

dengan baik tentang informasi 

yang dicari dalam bahan teks 

bacaan

8. Guru meminta beberapa siswa 

1. siswa memperhatikan penjelasan 

guru

2. Siswa memperhatikan dan 

mencatat pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru.

3. Siswa melakukan petunjuk 

guruyang telah dijelaskan 

tentang cara mencari informasi 

yang dibutuhkan dalam bahan 

teks bacaan

4. Siswa mencari kelompok 

masing-masing yang telah 

disebutkan oleh guru

5. Siswa menelusuri dengan 

kecepatan yang tinggi setiap 

paragraf atau subbab yang 

dihadapi

6. Siswa berhenti sejenak membaca 

ketika sudah menemukan 

informasi yang dicari dalam 

bahan teks bacaan

7. Siswa melakukan kegiatan 

membaca kembali untuk bisa 

memahami dengan baik tentang 

informsi yang dicari dalam 

bahan teks bacaan.

8. Siswa secara bergiliran maju ke 
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atau perwakilan kelompok 

masing-masing maju secara 

bergiliran untuk membacakan 

hasil jawaban yang telah 

dikerjakan

depan kelas membacakan hasil 

jawabannya

Akhir

( 10 

menit )

1. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

jika ada yang masih belum 

dimengerti atas materi yang 

telah disampaikan

2. Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari

3. Menutup pelajaran dengan ber 

do’a bersama-sama

1. Siswa mengacungkan tangan dan 

mulai bertanya tentang materi 

yang belum dimengerti

2. Siswa mulai bersama-sama 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari

3. Siswa mulai berdo’a

H. Sumber dan Alat

 BSE : Bahasa Indonesia untuk SD/MI kelas IV

Kaswan Darmadi dan Rita Nurbaya. 2008. Bandung : Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

I. Evaluasi

Untuk mengukur keberhasilan hasil dan proses pembelajaran 

digunakan berupa : Tes Tertulis( terlampir dalam bentuk evaluasi)
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Guug sari

Guru Kelas Peneliti

(PATIMA S.Pd) (ALFI AKMALIA ASRI) 

NIP.19691122199902001       NIM. E1E010 015

Mengetahui 

Kepala SDN 03 Gunungsari

(zainuddin S.Pd)
Nip.197212311996061012
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM PEMBELAJARAN
MEMBACA PEMAHAMAN DENGAN PENERAPAN

TEKNIK SKIMMING DAN SCANNING
SIKLUS II

Petunjuk pengisian :berilah tanda () pada kolom aktivitas apabila deskriptor 

tampak. Isilah kolom skor dengan ketentuan sebagai baerikut :

a. Skor 5 diberikan jika guru melakukan dengan sangat baik indikator yang 

diamati.

b. Skor 4 diberikan jika guru melakukan dengan baik indikator yang 

diamati.

c. Skor 3 diberikan jika guru melakukan dengan cukup baik indikator yang 

diamati.

d. Skor 2 diberikan jika guru melakukan dengan kurang baik indikator yang 

diamati.

e. Skor 1 diberikan jika guru melakukan dengan tidak baik indikator yang 

diamati

Tahap-tahap 
pembelajaran

Indikator yang diamati Skor Jumlah skor 
tiap kolom1 2 3 4 5

Awal 
pemebelajaran

1. Guru mempersiapkan skenario 
pembelajaran.

2. Guru menciptakan suasana kelas yang 
kondusif dilanjutkan dengan do’a.

3. Guru mengabsen (mengecek kehadiran 
siswa)

4. Guru mengarahkan siswa untuk 
mempersiapkan alat tulis dan buku 
terkait yang akan digunakan dalam 
pembelajaran.

5. Guru memberikan apersepsi kepada 
siswa dengan mengajukan beberapa 
pertanyaan mengenai kegiatan yang 
dilakukan siswa sebelum berangkat ke 
sekolah.
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1. Guru menjelaskan materi pembelajran
2. Guru membuat pertanyaan, apakah 

yang dicari atau yang diperlukan dalam 
bahan teks bacaan

3. Guru memberikan petunjuk tentang 
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Inti

cara mencari informasi yang 
dibutuhkan dalam bahan teksbacaan.

4. Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok

5. Guru membagikan bahan teks bacaan 
kepada siswa

6. Guru membimbing siswa untuk 
menemukan pokok informasi atau ide 
pokok yang dicari dalam bahan teks 
bacaan

7. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa  untuk memahami dengan baik 
tentang informasi apa yang dicari 
dalam bahan teks bacaan.

8. Guru meminta beberapa siswa atau 
perwakilan kelompok masing-masing 
maju secara bergiliran untuk 
membacakan hasil jawaban yang telah 
dikerjakan.
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Ahir

1. Guru memberikan kesempatan 
kepadasiswa untuk bertanya jika ada 
yang belum jelas

2. Guru bersama-sama dengan siswa 
untuk menyimpulkan kembali materi 
yang telah dibahas

3. Guru memberikan penguatan dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan 
sesuai dengan yang telah dibahas

4. Guru menutup pelajaran dengan sama-
sama berdo’a
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Total Skor 77
Presentase aktivitas guru 90,58%

Kategori Baik

Gunungsari, 24 Maret 2014
Observer

(Patima, SP.d)
Nip .196911221999020001



24

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN
MEMBACA PEMAHAMAN DENGAN PENERAPAN

TEKNIK SKIMMING DAN SCANNING
SIKLUS 1

Petunjuk pengisian :berilah tanda () pada kolom aktivitas apabila deskriptor 

tampak. Isilah kolom skor dengan ketentuan sebagai baerikut :

a. Skor 5 diberikan jika < 76 % siswa (>27 siswa) siswa melakukan 

indikator yang diamati.

b. Skor 4 diberikan jika 51% - 75 % siswa (18-26 siswa) siswa melakukan 

indikator yang diamati.

c. Skor 3 diberikan jika 20% - 50% siswa (9-17 siswa) siswa melakukan 

indikator yang diamati.

d. Skor 2 diberikan jika > 25% siswa (<8 siswa) siswa melakukan indikator 

yang diamati.

e. Skor 1 diberikan jika > 15% siswa (<5 siswa) siswa melakukan indikator 

yang diamati

Tahap-tahap 
pembelajaran

Indikator yang diamati Skor Jumlah skor 
tiap kolom1 2 3 4 5

Awal 
pemebelajaran

1. Semua siswa mulai berdoa bersama
2. Siswa mengacungkan tangan disaat 

guru mengabsen
3. Siswa mengeluarkan seluruh alat tulis 

dan buku terkait yang diperlukan dalam 
pembelajaran

4. Siswa mengacungkan tangan untuk 
menjawab pertanyaan guru dengan 
penuh semangat.
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Inti
1. Siswa meperhatikan penjelasan guru 
2. Siswa memperhatikan dan mencatat 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru
3. Siswa melakukan petunjuk seperti yang 

dijelaskan oleh guru tentang cara 
mencari informasi yang dibutuhkan 
dalam bahan teks bacaan

4. Siswa mulai mencari kelompoknya 
masing – masing
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5. Siswa menelusuri dengan kecepatan 
yang tinggi dari setiap paragraph atau 
subbab yang dihadapi

6. Siswa berhenti sejenak membaca ketika 
merasa menemukan pokok informasi 
yang telah dicari dalam bahan teks 
bacaan.

7. Siswa melakukan kegiatan membaca 
kembali untuk bisa memahami dengan 
baik tentang informsi yang dicari dalam 
bahan teks bacaan.

8. Siswa secara bergiliran maju kedepan 
kelas untuk membacakan hasil 
jawabannya (1 perwakilan dari 
kelompok masing-masing)









Ahir

1. Siswa berani mengacungkan tangan 
untuk bertanya 

2. Guru bersama-sama dengan siswa 
untuk menyimpulkan kembali materi 
yang telah dibahas

3. Siswa berani menjawab pertanyaan 
yang dia ajukan oleh guru

4. Siswa mulai berdo’a bersama untuk 
mengakhiri pelajan
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Total Skor 71
Presentase aktivitas siswa 88,75%

Kategori Aktif

Gunungsari, 24 Maret 2014

Observer

(ALFI AKMALIA ASRI)
Nim. E1E 010 015
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Berkemah

‘Hari ini siswa kelas IV SD Maju Pintar mengadakan perkemahan. 

Kegiatan berkemah dilaksanakan untuk melatih kemandirian para siswa. Hari 

Sabtu pukul 06.00 para murid sudah berkumpul di halaman sekolah. Tepat pukul 

06.30 mereka berangkat menuju Bumi Perkemahan Sekipan, Tawangmangu. 

Mereka tampak bergembira ria menikmati perjalanan. 

‘Setibanya di tempat tujuan, mereka mendirikan tenda. Selanjutnya, 

mereka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan makan 

dan minum. Persiapan itu dimulai dengan menjerang air, menanak nasi, serta 

memasak sayur dan lauk pauk. Semua bahan makanan yang dibawa para siswa 

berasal dari sumbangan orangtua siswa. Pada sore hari kegiatan itu baru selesai 

dengan tuntas.

‘Setelah makan malam bersama, mereka berkumpul di tengah lapangan 

dan mengadakan acara api unggun. Ada empat regu yang mengisi acara api 

unggun tersebut. Ada yang bermain drama, menyanyi, menari, dan sebagainya.

Keesokan harinya mereka mengadakan jelajah tempat. Pada acara ini, 

selain muncul keseriusan, terjadi juga peristiwa peristiwa lucu yang dapat 

mengocok perut. ‘Kegiatan ini benar-benar menjadi sebuah kenangan yang sulit 

dilupakan.



27

Menanam Padi 

Keluarga Pak Wiryo adalah keluarga yang ‘rukun. Mereka saling 

membantu dalam bekerja. Hari ini keluarga Pak Wiryo pergi ke sawah. Mereka 

akan menanam padi. Pak Wiryo dibantu Bu Wiryo dan kedua anaknya, yaitu Lina 

dan Teguh.

Pak Wiryo dan Bu Wiryo menyiapkan benih yang akan ditanam’. Mereka 

mencabuti benih yang telah disemaikan. Agar akarnya tidak putus mereka 

mencabuti dengan hati-hati. Benih yang sudah dicabuti dibawa Teguh ke petak 

sawah yang akan ditanami. Setiap petak mendapat sejumlah tumpukan benih.

Setelah selesai mencabuti benih, Pak Wiryo dan Bu Wiryo menanam 

benih tersebut. Teguh juga tidak mau ketinggalan. Mereka menanam benih 

dengan cekatan. Sambil berjalan mundur benih itu ditanamkan. Walaupun cuaca 

agak panas, mereka tetap bersemangat menanam benih. Sementara itu, Lina 

menyiapkan minuman dan makanan kecil di gubuk.

Pukul 11.00 semua beristirahat di gubuk. Lina segera melayani bapak, ibu, 

dan kakaknya. Mereka makan dengan lahap karena mereka terlihat sangat letih. 

Lina juga ikut makan. Dalam sekejap, hidangan yang disediakan Lina habis. 

Setelah selesai makan mereka beristirahat sebentar, kemudian kembali 

melanjutkan pekerjaan masing-masing. ‘Pak Wiryo, Bu Wiryo, dan Teguh 

kembali menanam benih padi sedangkan Lina membersihkan peralatan makan.

Pukul 13.30 mereka selesai menanam benih. Setelah berkemas dan 

membersihkan diri, mereka segera pulang. Teguh dan Lina sangat senang bisa 

membantu pekerjaan orang tuanya. Pak Wiryo dan Bu Wiryo pun bangga 

terhadap anak-anaknya.
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EVALUASI KERJA SISWA

SIKLUS II

1. Tulislah ide pokok yang terdapat pada paragraf  1, 3 & 5 pada teks bacaan yang 

ber judul “ menanam padi”!

Jawab :

Paragraf1:..............................................................................................................

Paragraf3:..............................................................................................................

Paragraf5:............................................................................................................

2. Hidangan apa saja yang disediakan oleh lina?

Jawab:....................................................................................................................

3. Siapa saja yang membantu pak wiryo menanam padi? 

Jawab:....................................................................................................................

4. Apa alasan pak waryo dan buk wiryo bangga terhadap ke dua anaknya?

Jawab:....................................................................................................................

5 . Kemana teguh membawa benih yang sudah dicabut?

Jawab:....................................................................................................................

..........................................................................................................................

Nama :

Kelas :

No absen :

Nilai :
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KUNCI JAWABAN

No Kunci jawaban Skor /poin

1 Paragraf 1: Keluarga Pak Wiryo adalah keluarga yang 

rukun

Paragraf 2: Pak Wiryo dan Bu Wiryo menyiapkan benih 

yang akan ditanam

Paragraf 3: Setelah selesai mencabuti benih, Pak Wiryo 

dan Bu Wiryo menanam benih tersebut

Paragraf 4: Pak Wiryo, Bu Wiryo, dan Teguh kembali 

menanam benih padi sedangkan Lina membersihkan 

peralatan makan.

Paragraf 5: Pukul 13.30 mereka selesai menanam benih

40

2 Lina menyiapkan minuman dan makanan kecil di gubuk 15

3 Bu Wiryo dan kedua anaknya, yaitu Lina dan Teguh. 15

4 Karena Teguh dan Lina bisa membantu pekerjaan orang 

tuanya dengan senang

15

5 Teguh membawa Benih yang sudah dicabuti ke petak 

sawah

15

Skor maksimal 100

Analisis data hasil belajar siswa dengan menggunkan rumus :

Nilai akhir = 	 	 	 		 	x 100
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Daftar Hasil Evaluasi

Tahun Pelajaran 2013/2014

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia

Kelas/Semester  : IV (Empat) / II

No Nama Murid
Nilai 

Siklus II

ket 

1. MULDAFI SAHRI 72 T

2. ANISA GAUS 71 T

3. EFAN HALIMI 100 T

4. A. SADAM AL GIFARI 71 T

5. DIDI RIADI 87 T

6. SOLEHA 86 T

7. ISMIL SAMARA F.M - TT

8. AMALIA SATRIFIKA DEWI 86 T

9. ELSANDY AFRIZA MANGI 86 T

10. ERSA NURDI HIJRIANTI 100 T

11. EKA SUSILAWATI 86 T

12. FEBY AULIA SAPUTRI 55 TT

13. FANI FAHRAN R. 82 T

14. HERAWATI 71 T

15. ISMAYANI MAQHRIJIRAH 100 T

16. LISA ASTIANI 56 TT

17. M. AZIM AZZARKANI 100 T

18. MUJIBATUN BAHILI 80 T

19. MUHAMMAD INDRAYANI 86 T

20. MILKAN ROSMI 100 T

21. MAYA KIRANA 85 T

22. MAULIDIA ZINURRAIN 100 T

23. NURUL APRILIA SAFITRI 86 T

24. NOVALISA INDAH SAVITRI 100 T
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25. NAZWA MAULINA 100 T

26. NADIA NOVTIANI QODARI 100 T

27. RODIATUN ARDHIANI 86 T

28. RIRIN MAULIDIA 86 T

29. SHOLATIA 86 T

30. SILVIA WIDYA ROSMI 100 T

31. YOGA PRATAMA 100 T

32. ZURNIA  AMANDA W. 100 T

33. AZKIYA RIZKA FARABY - TT

Jumlah  Skor 2704 29 tuntas

Nilai Tertinggi 100

Nilai Terendah 55

4 tidak 

tuntas

Rata-rata 81,93

Ketuntasan klasikal 87,87%
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DAFTAR HADIR SISWA

No Nama Murid
Siklus  II

1. MULDAFI SAHRI 
2. ANISA GAUS 
3. EFAN HALIMI 
4. A. SADAM AL GIFARI 
5. DIDI RIADI 
6. SOLEHA 
7. ISMIL SAMARA F.M -
8. AMALIA SATRIFIKA DEWI 
9. ELSANDY AFRIZA MANGI 

10. ERSA NURDI HIJRIANTI 
11. EKA SUSILAWATI 
12. FEBY AULIA SAPUTRI 
13. FANI FAHRAN R. 
14. HERAWATI 
15. ISMAYANI MAQHRIJIRAH 
16. LISA ASTIANI 
17. M. AZIM AZZARKANI 
18. MUJIBATUN BAHILI 
19. MUHAMMAD INDRAYANI 
20. MILKAN ROSMI 
21. MAYA KIRANA 
22. MAULIDIA ZINURRAIN 
23. NURUL APRILIA SAFITRI 
24. NOVALISA INDAH SAVITRI 
25. NAZWA MAULINA 
26. NADIA NOVTIANI QODARI 
27. RODIATUN ARDHIANI 
28. RIRIN MAULIDIA 
29. SHOLATIA 
30. SILVIA WIDYA ROSMI 
31. YOGA PRATAMA 
32. ZURNIA  AMANDA W. 
33. AZKIYA RIZKA FARABY -
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Daftar Perbandingan Nilai Siklus I dan II
Tahun Pelajaran 2013/2014

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia
Kelas/Semester  : IV (Empat) / II

No Nama Murid Nilai Siklus I ket Nilai Siklus II ket 
1. MULDAFI SAHRI - TT 72 T
2. ANISA GAUS 71 T 71 T
3. EFAN HALIMI 80 T 100 T
4. A. SADAM AL GIFARI 73 T 71 T
5. DIDI RIADI 58 TT 87 T
6. SOLEHA - TT 86 T
7. ISMIL SAMARA F.M 56 TT - TT
8. AMALIA SATRIFIKA DEWI 100 T 86 T
9. ELSANDY AFRIZA MANGI 80 T 86 T

10. ERSA NURDI HIJRIANTI 80 T 100 T
11. EKA SUSILAWATI 68 TT 86 T
12. FEBY AULIA SAPUTRI 86 T 55 TT
13. FANI FAHRAN R. 56 TT 82 T
14. HERAWATI 80 T 71 T
15. ISMAYANI MAQHRIJIRAH 86 T 100 T
16. LISA ASTIANI 73 T 56 TT
17. M. AZIM AZZARKANI 86 T 100 T
18. MUJIBATUN BAHILI 80 T 80 T
19. MUHAMMAD INDRAYANI 58 TT 86 T
20. MILKAN ROSMI 80 T 100 T
21. MAYA KIRANA 85 T 85 T
22. MAULIDIA ZINURRAIN 86 T 100 T
23. NURUL APRILIA SAFITRI 80 T 86 T
24. NOVALISA INDAH SAVITRI 86 T 100 T
25. NAZWA MAULINA 85 T 100 T
26. NADIA NOVTIANI QODARI 100 T 100 T
27. RODIATUN ARDHIANI 56 TT 86 T
28. RIRIN MAULIDIA 100 T 86 T
29. SHOLATIA 56 TT 86 T
30. SILVIA WIDYA ROSMI 76 T 100 T
31. YOGA PRATAMA 80 T 100 T
32. ZURNIA  AMANDA W. 86 T 100 T
33. AZKIYA RIZKA FARABY - TT - TT

Jumlah  Skor 2327 23 tuntas 2704 29 tuntas
Nilai Tertinggi 100 100
Nilai Terendah 56 10 tidak tuntas 55 4 tidak tuntas

Rata-rata 70,51 81,93
Ketuntasan klasikal 69,69% 87,87%
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JADWAL PENELITIAN PERSIKLUS

NO SIKLUS PERTEMUAN PELAKSANAAN

1 1 1

(07.30-09.25)

Hari Rabu 12 maret 

2014

2 II 2

(07.30-09.25)

Hari Senin 24 maret 

2014
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PERUBAHAN PEREKONOMIAN

Sulawesi selatan dijuluki gudang beras. Daerah ini mengalami suplus 

beras. Namun keberhasilan dalam bidang pangan ini tidak meningkatkan taraf 

hidup rakyat. Tingkat kemiskinan penduduk yang berusaha dalam bidang 

persawahan lebih tinggi dibandingkan dengan yang berusaha dibidang pertanian 

lainnya. 

Sulawesi utara tidak mendasarkan ekonomi rakyatnya hanya pada hasil 

padi atau beras. Pertanian non beras seperti kelapa, pala, coklat, dan cengkih 

memberikan hasil berlipat ganda dibandingkan beras. Pendapatan perkapita 

penduduk sulawesi utara lebih tinggi dari sulawesi selatan. Bahkan dua kali lipat 

lebih.

Dikatakan, perubahan perekonomian disulawesi selatan tidak terjadi. 

Padahal prasarana jalan sudah baik. Ini menunjukkan kurangnya kaitan antara 

prasarana dengan aktivitas ekonomi. Pembangunan berusaha meningkatkan 

prasarana hubungan. Sarana perhubungan yang baik mendorong mobilitas sosial 

dan komunikasi.

Kalau tidak ada jalan , daerah pedalaman yang jauh dari kota terisolasi. 

Hasil-hasil pertanian , hasil industri rumah tidak dapat dipasarkan kekota. Dalam 

era pembangunan sekarang, pemerintah mengadakan sarana perhubungan itu. 

Pemerintah membuat jalan-jalan yang baik antar kota dan antar daerah, juga 

membuat jembatan.

Kembali kepada masalah pertanian yang mengandalakan persawahan 

dengan beras saja, rakyat tidak terlalu tertolong. Perlu ada perubahan usaha 

perekonomian,yaitu pengusaha tanaman lain. Tanaman keras mempunyai nilai 

ekonomi tinggi. Kopi, coklat, pala, kelapa, cengkih, jambu mente, jeruk, mangga, 

apel adalah tanaman-tanaman yang dapat memberikan penghasilan lebih dari 

lumayan bagi petani. 
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35 34 33 32

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 31 32 33

51

52

53

54

55 67 68 69 70

56 62 63 64 65 66

57 58 59 60 61



DOKUMENTASI

Guru  menjelaskan materi pelajaran tentang 
menemukan ide pokok dalam teks bacaan

Siswa meperhatikan dan mendengarkan 
penjelsan dari guru kemudian mencatat jika 
ada hal penting.

Guru menjelaskan petunjuk cara mencari 
imformasi yang dibutuhkan dalam teks 
bacaan

Guru membuat contoh pertanyaan yang 
dibutuhkan misalnya dalam teks bacaan.



Guru meminta siswa dari perwakilan 
kelompok maju kedepan kelas untuk 
menunjukkan kalimat utama pada suatu 
paragraf yang telah ada dipapan tulis.

Guru membimbing siswa untuk menemukan 
pokok imformasi yang dicari dalam teks 
bacaan

Guru meminta perwakilan dari kelompok masing-masing maju secara bergiliran untuk 
membacakan hasil jawabannya



Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dibahas

Berdo’a bersama untuk mengakhiri pelajaran dan salam.


