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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan membaca intensif dengan strategi KWL (Know-Want to Know-

Learned) siswa kelas IV SD Negeri 48 Ampenan Tahun Pelajaran 2017/2018. Berdasarkan

hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa nilai kemampuan membaca intensif

mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Negeri 48 Ampenan tergolong sangat

rendah dengan permasalahan masih banyak siswa yang belum bisa menjawab pertanyaan,

menemukan kalimat utama tiap paragraf, dan meringkas isi bacaan, sehingga nilai rata-rata

siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia belum mencapai KKM yakni sebesar 75. Upaya

untuk mengatasi permasalahan tersebut diterapkan strategi KWL (Know-Want to Know-

Learned) dengan subyek penelitian yaitu siswa kelas IV SD Negeri 48 Ampenan yang

berjumlah 21 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan lembar pengamatan dan tes

evaluasi belajar. Keseluruhan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui

bahwa aktivitas siswa pada siklus I sebesar 52 dan siklus II sebesar 71, nilai rata-rata siswa

pada siklus I sebesar 71,35 dan pada siklus II sebesar 85,70. Sedangkan ketuntasan belajar

klasikal pada siklus I sebesar 52,94% dan siklus II sebesar 88,23%. Kinerja guru juga

meningkat yakni pada siklus I sebesar 54 dan siklus II sebesar 66. Dapat disimpulkan bahwa

dengan strategi KWL (Know-Want to Know-Learned) dapat meningkatkan kemampuan

membaca intensif siswa kelas IV SD Negeri 48 Ampenan Tahun Pelajaran 2017/2018.

Kata kunci: Strategi KWL, Kemampuan membaca intensif



INCREASING ABILITY INTENSIVE READING WITH KWL STRATEGY (KNOW -

WANT TO KNOW - LEARNED) STUDENT GRADE IV SD NEGERI 48 AMPENAN

LESSON YEAR 2017/2018

BY:

NURHIDAYATI
E1E 013 038

ABSTRACT

This research is a Classroom Action Research (PTK) aimed to improve intensive reading

skill with KWL (Know-Want to Know-Learned) strategy of fourth grade students of SD

Negeri 48 Ampenan Lesson Year 2017/2018. Based on the results of observations and

interviews it can be seen that the intensive reading ability of Indonesian language subjects

fourth grade students of SD Negeri 48 Ampenan classified as very low with the problem still

many students who have not been able to answer the questions, find the main sentence of

each paragraph, and summarize the content of the reading, the average of students on the

subjects of Bahasa Indonesia has not reached the KKM that is equal to 75. Efforts to

overcome these problems applied the KWL (Know-Want to Know-Learned) strategy with

research subjects ie fourth graders of SD Negeri 48 Ampenan which amounted to 21 people.

Data were collected using observation sheets and evaluation evaluation tests. The overall data

were analyzed qualitatively. The results showed that student activity on the first cycle of 52

and the second cycle of 71, the average value of students in the first cycle of 71.35 and on the

second cycle of 85.70. While the completeness of classical learning in the first cycle of

52.94% and cycle II of 88.23%. Teacher performance also increased, ie in cycle I of 54 and

cycle II of 66. It can be concluded that with Know-Want to Know-Learned (KWL) strategy

can increase intensive reading of fourth grade students of SD Negeri 48 Ampenan Lesson

Year 2017/2018.

Key word: KWL Strategy, Intensive reading ability



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Hasil observasi yang telah dilakukan dengan Ibu Nurhidayati selaku wali kelas

IV SD Negeri 48 Ampenan pada tanggal 19 Oktober 2016 diperoleh masih banyak

siswa yang belum bisa membaca intensif seperti belum bisa menjawab pertanyaan

baik yang diajukan langsung oleh guru ataupun melalui tes terkait dengan membaca,

belum bisa menemukan kalimat utama dari isi teks yang dibaca, dan belum bisa

meringkas isi teks yang telah dibacanya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,

salah satunya dengan menerapkan strategi membaca KWL. Dari latar belakang

tersebut, maka penulis mengangkat judul “Peningkatan Kemampuan Membaca

Intensif dengan Strategi KWL (Know-Want to Know-Learned) Siswa Kelas IV SD

Negeri 48 Ampenan Tahun Pelajaran 2017/2018.”

1.2 Perumusan dan Kerangka Pemecahan Masalah

1.2.1 Rumusan masalah

“Bagaimanakah peningkatan kemampuan membaca intensif dengan strategi

KWL (Know-Want to Know-Learned) siswa kelas IV SD Negeri 48 Ampenan

tahun pelajaran 2017/2018?.”

1.2.2 Kerangka pemecahan masalah

Tahap prabaca terdiri dari tahap Know (Apa yang saya ketahui), dan tahap

What I Want to Learn (W) (Apa yang ingin saya ketahui), tahap membaca terdiri

dari tahap What I Have Learned (L), dan tahap pascabaca terdiri dari tahap

tindak lanjut.

1.3 Tujuan penelitian

“Untuk meningkatkan kemampuan membaca intensif dengan strategi KWL

(Know-Want to Know-Learned) siswa Kelas IV SD Negeri 48 Ampenan tahun

pelajaran 2017/2018.”

1.4 Manfaat penelitian

1. Guru: Diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru dalam melakukan berbagai

upaya untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran khususnya

dalam kemampuan membaca intensif siswa dengan penggunaan strategi KWL pada

mata pelajaran bahasa Indonesia dan pada mata pelajaran umum lainnya.

2. Siswa: Siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik sehingga siswa

menjadi lebih bersemangat, senang dan aktif dalam pembelajaran dengan



penggunaan strategi KWL sehingga kemampuan membaca intensif siswa lebih

meningkat dalam mata pelajaran bahasa Indonesia.

3. Sekolah: Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan di

sekolah dan diharapkan dapat memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang

lebih efektif dan efisien demi kemajuan sekolah.

II. TINJAUAN  PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Hakikat Membaca Intensif

1. Pengertian Membaca

Menurut Crawley dan Mountain (Rahim, 2008: 2) membaca pada

hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya

sekadar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir,

psikolinguistik, dan metakognitif.

2. Tujuan Membaca

Adapun tujuan membaca yaitu: (1) Kesenangan, (2) Menyempurnakan

membaca nyaring, (3) Menggunakan strategi tertentu, (4) Memperbaharui

pengetahuannya tentang suatu topik, (5) Mengaitkan informasi baru dengan

informasi yang telah diketahuinya, (6) Memperoleh informasi untuk laporan

lisan atau tertulis, (7) Mengkonfirmasikan atau menolak prediksi, (8)

Menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang

diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang

struktur teks, dan (9) Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik

(Rahim, 2008: 11).

3. Kemampuan Membaca Intensif

Menurut Tampubolon (1987: 7) kemampuan membaca ialah kecepatan

membaca dan pemahaman isi secara keseluruhan. Sedangkan yang dimaksud

dengan membaca intensif adalah studi saksama, telaah teliti, dan penanganan

terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang

pendek kira-kira dua sampai empat halaman setiap hari (Tarigan, 1979: 36).

Dari uraian tersebut diketahui bahwa kemampuan membaca intensif adalah

kemampuan dalam menjawab berbagai pertanyaan, kemampuan dalam

menemukan kalimat utama pada setiap paragraf berdasarkan isi teks, dan

kemampuan dalam meringkas isi teks dari keseluruhan bacaan serta

kemampuan dalam memahami keseluruhan isi bacaan.



2.1.2 Pengajaran Membaca di SD

Ada tiga tujuan utama pembelajaran membaca di sekolah yaitu (1)

memungkinkan siswa agar mampu menikmati kegiatan membaca, (2) mampu

membaca dalam hati dengan kecepatan baca yang fleksibel, (3) serta

memperoleh tingkat pemahaman yang cukup atas isi bacaan (Abidin, 2012: 5).

2.1.3 Strategi KWL (Know-Want to Know-Learned)

a. Definisi Strategi KWL

Strategi KWL dikembangkan oleh Ogle untuk membantu guru

menghidupkan latar belakang pengetahuan dan minat siswa pada suatu topik.

b. Tahap-tahap strategi KWL

 Tahap prabaca meliputi: (a) Tahap Know (Apa yang saya ketahui) dimana

pada tahap ini terdiri atas dua tahap yakni curah pendapat dan

menghasilkan kategori ide, dan (b) Tahap What I Want to Learn (W) (Apa

yang ingin saya ketahui) dimana pada tahap ini, guru menuntun siswa

menyusun tujuan khusus membaca.

 Tahap membaca meliputi tahap What I Have Learned (L) dimana pada

tahap ini diawali dengan kegiatan siswa membaca dalam hati wacana

ekspositoris yang diberikan guru.

 Tahap pascabaca meliputi tahap tindak lanjut dimana guru menyiapkan

lembaran panduan belajar siswa.

2.2 Penelitian yang Relevan

Penelitian telah dilakukan oleh Yuni Nandayani (2012), dan Siti Hardianti (2016)

terkait dengan kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada

penelitian kali ini akan dikaji tentang “Peningkatan Kemampuan Membaca Intensif

dengan Strategi KWL (Know-Want to Know-Learned) Siswa Kelas IV SD Negeri 48

Ampenan Tahun Pelajaran 2017/2018.”

2.3 Kerangka berpikir

Penerapan strategi yang sembarang dapat menimbulkan permasalahan.

Berdasarkan permasalahan yang muncul seperti masih banyak siswa yang belum bisa

membaca intensif, belum bisa menjawab pertanyaan baik yang diajukan langsung

oleh guru ataupun melalui tes yang diberikan, siswa juga belum bisa menemukan

kalimat utama tiap paragraf dari isi teks bacaan, dan juga ada siswa yang belum bisa

meringkas isi teks yang telah dibacanya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,



strategi yang dapat digunakan dan cocok dalam meningkatkan kemampuan membaca

intensif siswa yaitu dengan menerapkan strategi KWL.

2.4 Hipotesis Tindakan

“Jika strategi KWL (Know-Want to Know-Learned) diterapkan dengan

maksimal, maka kemampuan membaca intensif siswa kelas IV SD Negeri 48

Ampenan tahun pelajaran 2017/2018 dapat meningkat.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah PTK dengan model Spiral yang

dikembangkan oleh Hopskins (Sanjaya, 2009: 54).

3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

3.2.1 Lokasi Penelitian Tindakan Kelas: SD Negeri 48 Ampenan yang terletak di

JL. Arya Banjar Getas Bagek Kembar Kelurahan Tanjung Karang Permai

Kecamatan Sekarbela Mataram.

3.2.2 Waktu Penelitian: dilaksanakan semenjak penyusunan proposal skripsi ini

dibuat mulai dari bulan Desember 2016 sampai pelaksanaan penelitian siklus

I dan II dimulai dari tanggal 12 Oktober 2017 sampai tanggal 9 November

2017.

3.3 Subyek dan Observer Penelitian

Subyek penelitian ini adalah semua siswa kelas IV SD Negeri 48 Ampenan

tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 21 orang, observer Ibu Nurhidayati S. Pd.

dibantu Ibu guru kelas V, sedangkan peneliti yakni Nurhidayati akan menjadi guru

pengajar selama penelitian berlangsung.

3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Perencanaan

Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan yaitu: (1) Membuat skenario

pembelajaran yang akan digunakan pada saat penelitian dilaksanakan, (2)

Mensosialisasikan strategi KWL (Know-Want to Know-Learned) pada guru

dan observer, (3) Menyusun lembar observasi untuk melihat bagaimana

aktivitas guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran, (4)

Menyiapkan teks dan soal-soal latihan terkait dengan topik dalam teks, (5)

Metode yang digunakan yaitu metode tanya-jawab, metode diskusi, dan

metode penugasan, (6) Media yang digunakan yaitu media teks cerita, (7)



Materi yang akan dibahas yaitu tentang Membaca Intensif teks bacaan, dan (8)

Formasi tempat duduk yang digunakan yaitu formasi tradisional.

3.4.2 Aksi/Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan awal pembelajaran meliputi: (1) Melakukan apersepsi dengan

bertanya jawab tentang cerita anak yang pernah dibacanya, dan (2)

Menjelaskan tujuan pembelajaran.

2. Kegiatan inti pembelajaran meliputi: (1) Membagikan LKS, (2)

Menuliskan suatu topik di papan tulis, (3) Mendiskusikan tentang apa yang

diketahui oleh siswa tentang topik yang diberikan oleh guru (Know), (4)

Menyusun pertanyaan tentang apa ingin diketahui oleh siswa (Want to

Know), (5) Siswa membaca teks bacaan untuk menjawab pertanyaan

(Learned), (6) Melakukan tes akhir secara individu, dan (7) Melakukan

penghitungan skor.

3. Kegiatan akhir pembelajaran meliputi: Guru dan siswa mengambil suatu

kesimpulan tentang pelajaran yang telah dipelajari.

3.4.3 Observasi

Adapun indikator perilaku guru yang diamati: (1) Persiapan pelaksanaan

pembelajaran, (2) Pemberian motivasi, (3) Pengelolaan kelas, (4) Pelaksanaan

pembelajaran KWL, (5) Membimbing siswa saat melakukan kegiatan

pembelajaran, dan (6) Penutup. Dan indikator perilaku siswa yang diamati: (1)

Kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, (2) Antusias siswa

dalam mengikuti proses pembelajaran, (3) Interaksi siswa dengan guru, (4)

Interaksi siswa dengan siswa, dan (5) Partisipasi siswa dalam menyimpulkan

hasil belajar.

3.4.4 Refleksi (Dilakukan pada akhir siklus).

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi: Teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap

kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi

tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti.

3.5.2 Dokumentasi: Suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.5.3 Tes: Pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek

kognitif, atau penguasaan materi pembelajaran.



3.6 Instrumen Penelitian

3.6.1 Lembar Observasi: Pada penelitian ini, yang diobservasi adalah hasil

aktivitas guru dan siswa, dan prestasi belajar siswa pada ranah kognitif.

3.6.2 Alat Dokumentasi: Hasil dokumentasi yang akan diperoleh yaitu berupa

transkip nilai aktivitas guru dan siswa, transkip nilai hasil tes belajar siswa,

foto aktivitas guru dan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

3.6.3 Alat Tes: Tes hasil belajar yang akan digunakan yaitu berupa soal dalam

bentuk uraian yang terdiri dari 5 buah soal.

3.7 Analisis Data (Dianalisis secara kualitatif).

3.7.1 Data Aktivitas Siswa

1. Menentukan skor aktivitas siswa

a. Skor 4 diberikan jika 18-21 orang siswa (75%-100%) melakukan

deskriptor yang dimaksud

b. Skor 3 diberikan jika 12-17 orang siswa (51%-74%) melakukan

deskriptor yang dimaksud

c. Skor 2 diberikan jika 6-11 orang siswa (26%-50%) melakukan

deskriptor yang dimaksud

d. Skor 1 diberikan jika 0-5 orang siswa (0%-25%) melakukan deskriptor

yang dimaksud

2. Menentukan Skor Maksimal ideal (SMi)

SMi  = 4 x jumlah deskriptor SMi = 4 x 20 = 80

3. Menentukan Mean (M) dan Standar Deviasi (SD) dengan rumus

sebagai berikut:

M = x SMi M = x 80 = 40 SD = x M SD = x 40 = 13

4. Menentukan kriteria aktivitas siswa (Tabel 3.2)

Interval Skor Kategori
X ≥ M + 1,5 SD X ≥ 60 Sangat aktif

M + 0,5 SD ≤ X < M + 1,5 SD 47 ≤ X < 60 Aktif
M – 0,5 SD ≤ X < M + 0,5 SD 34 ≤ X < 47 Cukup aktif
M – 1,5 SD ≤ X < M – 0,5 SD 21 ≤  X < 34 Kurang aktif

X < M – 1,5 SD X < 21 Tidak aktif

(Masidjo, 1995: 132)

3.7.2 Data Aktivitas Guru

1. Menentukan skor aktivitas guru

a. Skor 4 diberikan jika deskriptor yang dilakukan guru sangat baik

b. Skor 3 diberikan jika deskriptor yang dilakukan guru baik



c. Skor 2 diberikan jika deskriptor yang dilakukan guru cukup baik

d. Skor 1 diberikan jika deskriptor yang dilakukan guru kurang baik

2. Menentukan Skor Maksimal ideal (SMi)

SMi = 4 x jumlah deskriptor SMi = 4 x 18 = 72

3. Menentukan Mean (M) dan Standar Deviasi (SD) dengan rumus:

M = x SMi M = x 72 = 36 SD = x M SD = x 36 = 12

4. Menentukan kriteria aktivitas guru (Tabel 3.3)

(Masidjo, 1995:132)
3.7.3 Untuk mengetahui rata-rata nilai hasil tes dirumuskan:

M =
ƩХ

Keterangan :

M = Nilai rata-rata hasil belajar siswa

X = Nilai yang diperoleh masing-masing siswa

N = Jumlah siswa yang mengikuti tes (Nana Sudjana, 2010: 125).

3.7.4 Untuk mengetahui data hasil tes belajar siswa akan dianalisis dengan

rumus:

KK = x 100%

Keterangan :

KK = Ketuntasan Klasikal

N = Jumlah siswa yang mengikuti tes

P = Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 75

3.8 Indikator Keberhasilan

Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil jika aktivitas-aktivitas  guru

dalam proses pembelajaran minimal berkategori “baik”, dan aktivitas-aktivitas

siswa dalam proses pembelajaran minimal berkategori “aktif”, dan jika 85% siswa

secara klasikal telah menguasai indikator kemampuan membaca intensif dengan

memperoleh nilai ≥ 75 dalam kategori tuntas.

Interval Skor Kategori
X ≥ M + 1,5 SD X ≥ 54 Sangat baik

M + 0,5 SD ≤ X < M + 1,5 SD 42 ≤ X < 54 Baik
M – 0,5 SD ≤ X < M + 0,5 SD 30 ≤ X < 42 Cukup baik
M – 1,5 SD ≤ X < M – 0,5 SD 18 ≤  X < 30 Kurang baik

X < M – 1,5 SD X < 18 Tidak baik



IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data Siklus I

Pada siklus I proses pembelajaran dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan

dengan alokasi waktu 3 x 35 menit yaitu pada tanggal 12 Oktober 2017 dan 19

Oktober 2017. Materi yang dipelajari yaitu membaca intensif teks bacaan.

Kegiatan pada siklus I mencakup 4 tahap, yaitu tahap perencanaan,

aksi/pelaksanaan, observasi beserta evaluasi, dan refleksi yang dilaksanakan

sesuai dengan prosedur penelitian.

Adapun hasil observasi yang diperoleh bahwa total skor dari observer

untuk aktivitas guru sebesar 54 dengan berkategori baik dan total skor untuk

aktivitas siswa adalah 52 dengan berkategori aktif. Kemudian hasil evaluasi

belajar siswa dapat diketahui bahwa jumlah siswa kelas IV sebanyak 21 orang,

sedangkan jumlah siswa yang mengikuti tes sebanyak 17 orang, nilai tertinggi

yaitu sebesar 100, nilai terendah sebesar 22, nilai rata-rata yang diperoleh

71,35, dan ketuntasan belajar secara klasikal hanya 52,94% dengan jumlah

siswa yang tuntas sebesar 9 orang, dan 8 orang lainnya tidak tuntas.

Sedangkan diketahui bahwa hanya 7 siswa yang bisa menjawab pertanyaan

dengan benar, 6 siswa yang bisa menemukan kalimat utama tiap paragraf

dengan benar, dan 9 siswa yang bisa meringkas isi bacaan dari teks yang telah

diberikan dengan benar sehingga perlu dilakukan perbaikan karena masih

terdapat kekurangan dalam proses pembelajaran.

Selanjutnya pada siklus I ini terdapat beberapa permasalahan yang

muncul, yaitu: (1) Siswa tidak menyiapkan kelengkapan belajar, (2) Siswa

tidak merespon pertanyaan guru dengan benar, (3) Siswa yang berbicara

dengan temannya saat guru menjelaskan materi, (4) Siswa tidak mengajukan

pertanyaan terkait dengan materi yang belum dipahami, (5) Siswa tidak

memperhatikan penjelasan teman saat mengungkapkan kesimpulan, (6) Siswa

tidak berani mengungkapkan kesimpulan, dan (7) Siswa tidak mampu

memberikan kesimpulan tambahan. Untuk itu tindakan yang perlu dilakukan

adalah: (1) Memberikan motivasi kepada siswa agar lebih bersemangat untuk

mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga siswa ingin menyiapkan

kelengkapan belajarnya dengan baik, (2) Menjelaskan materi pelajaran dengan

sebaik mungkin agar siswa dapat merespon dengan baik pertanyaan yang



diajukan oleh guru, (3) Memberikan teguran kepada siswa yang berbicara

dengan mengajukan pertanyaan tentang materi yang telah dijelaskan.

Tujuannya agar siswa terfokus untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan

tersebut dan tidak berbicara lagi, (4) Memberikan saran kepada siswa yang

tidak mengajukan pertanyaan berupa ”Jika belum paham dengan materi,

silahkan bertanya terlebih dahulu agar dapat menjawab pertanyaan yang akan

diberikan dan memperoleh nilai yang baik”, (5) Memberikan teguran kepada

siswa yang tidak memperhatikan penjelasan teman dengan cara meminta siswa

tersebut untuk mengungkapkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh

temannya, (6) Membimbing siswa untuk berani mengungkapkan kesimpulan

pembelajaran dengan memberikan motivasi berupa ”Siapa yang berani

mengungkapkan kesimpulan, maka akan mendapatkan reward”, dan (7)

Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan tambahan dengan cara

memberikan sebuah contoh kesimpulan. Tujuannya agar siswa mau belajar

membuat kesimpulan tambahan.

4.1.2 Deskripsi Data Siklus II

Pada siklus II proses pembelajaran dilaksanakan sama dengan siklus I.

Adapun hasil observasi diperoleh bahwa total skor untuk aktivitas guru adalah

sebesar 66 dengan berkategori sangat baik, dan total skor untuk aktivitas siswa

adalah 71 dengan berkategori sangat aktif. Kemudian hasil evaluasi belajar

siswa dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang mengikuti tes sebanyak 17

orang, nilai tertinggi sebesar 100, nilai terendah sebesar 44, nilai rata-rata yang

diperoleh 85,70, dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 88,23% dengan 15

siswa yang tuntas, dan 2 siswa tidak tuntas. Sedangkan jumlah siswa yang bisa

menjawab pertanyaan dengan benar meningkat menjadi 10 orang, ada 16

siswa yang bisa menemukan kalimat utama tiap paragraf dengan benar, dan

terdapat 12 siswa yang bisa meringkas isi bacaan dari teks yang telah

diberikan dengan benar. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi pada siklus

II diketahui bahwa indikator keberhasilan telah tercapai, sehingga tidak perlu

diadakan perbaikan lagi.

V. PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dengan strategi KWL (Know-Want to Know-

Learned) menunjukkan bahwa hasil observasi dan hasil evaluasi pada siklus I dikatakan

belum maksimal dengan jumlah skor yang diperoleh dapat dilihat pada tabel diatas.



Namun pada siklus II proses pembelajaran mengalami peningkatan persentase

ketuntasan belajar secara klasikal dari siklus I ke siklus II sebesar 35,29%. Kriteria

ketuntasan yang ingin dicapai sebesar 85% siswa mendapat nilai minimal 75 sudah

terpenuhi, sehingga pemberian tindakan dihentikan karena penelitian ini sudah berhasil.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini peningkatan kemampuan membaca intensif

siswa kelas IV SD Negeri 48 Ampenan telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober

2017 sampai dengan 9 November 2017, maka dapat disimpulkan bahwa

kemampuan membaca intensif siswa setelah diberikan evaluasi mengalami

peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi pada siklus I dapat

diketahui bahwa hanya 7 siswa yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar, 6

siswa yang bisa menemukan kalimat utama tiap paragraf dengan benar, dan 9 siswa

yang bisa meringkas isi bacaan dari teks yang telah diberikan dengan benar. Terjadi

peningkatan pada siklus II jumlah siswa yang bisa menjawab pertanyaan dengan

benar meningkat menjadi 10 orang, ada 16 siswa yang bisa menemukan kalimat

utama tiap paragraf dengan benar, dan terdapat 12 siswa yang bisa meringkas isi

bacaan dari teks yang telah diberikan dengan benar. Dapat disimpulkan bahwa

dengan strategi KWL (Know-Want to Know-Learned) dapat meningkatkan

kemampuan membaca intensif siswa kelas IV SD Negeri 48 Ampenan Tahun

Pelajaran 2017/2018.

6.2 Saran

1. Kepada guru, diharapkan untuk senantiasa melakukan pembaharuan dalam

melaksanakan kegiatan pembelajaran agar dapat mengembangkan kemampuan

dan pemahaman siswa untuk dapat meningkatkan kemampuan membaca intensif

siswa.

2. Kepada siswa, diharapkan untuk tetap giat belajar agar dapat meraih prestasi

yang lebih baik, dan dalam melaksanakan proses pembelajaran diharapkan siswa

untuk lebih bersemangat, senang dan aktif sehingga proses pembelajaran dapat

terjadi keselarasan sesuai dengan tujuan pendidikan.

3. Kepada pihak sekolah, diharapkan untuk senantiasa memilih dan menerapkan

strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien demi kemajuan sekolah.
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