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A. PENDAHULUAN

Membaca merupakan salah satu unsur yang paling penting ketika proses
pembelajaran berlangsung. Untuk menghasilkan lulusan yang baik maka seorang guru
harus bekerja keras dan memberikan berbagai variasi pembelajaran, begitu pula dengan
mata pelajaran bahasa indonesia. Banyak siswa yang menganggap bahasa indonesia itu
membosankan dikarenakan siswa belum bisa berkonsentrasi, siswa masih pasif dalam
bertanya atau menjawab ketika ada pertanyaan, siswa hanya mendapatkan sumber belajar
dari guru saja, kurangnya fasilitas yang memadai sebagai penunjang proses pembelajaran,
bahan bacaan yang belum memadai, pembelajaran yang diberikan guru kurang bervariasi,
sehingga tidak jarang siswa malas belajar. Maka dari itu, seorang guru perlu menciptakan
pembelajaran yang bervariatif untuk menarik minat dan perhatian siswa terhadap mata
pelajaran bahasa indonesia khususnya membaca.

Dengan melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan dalam memperbaiki
pengetahuan membaca siswa salah satu upaya yang dilakukan adalah dimulai dari yang
paling sederhana yaitu membaca pada awal permulaan atau membaca permulaan pada
tingkat kelas rendah yaitu kelas satu, seiring berjalannya waktu jenjang pendidian yang
didapat semakin tinggi, maka pendidikan yang didapat juga semakin tinggi. Pendidikan
yang didapat dalam membaca adalah membaca puisi, membaca nyaring, membaca
kalimat, membaca memindai, membaca prosa, membaca indah, membaca sajak,
membaca intensif dan lain-lain. Mengenai membaca hal yang akan dibahas adalah
membaca puisi, membaca puisi merupakan salah satu keterampilan yang harus dipelajari
siswa sekolah dasar untuk mencapai suatu kreativitas atau apresiasi sastra. Membaca
puisi tidaklah membaca pada umumnya, membaca puisi memiliki ketentuan yang harus
dipelajari oleh siswa seperti intonasi, gerak tubuh, jeda, tinggi rendahnya suatu bacaan.

Berdasarkan observasi dilapangan peneliti menemukan ketidak sesuaian dalam
membaca puisi, yaitu siswa membaca puisi dengan intonasi yang mereka inginkan, tidak
ada pemahaman bagaimana membaca puisi dengan baik dan benar. Guru juga belum
menerapkan metode yang sesuai materi khususnya membaca puisi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diperoleh data hasil ulangan semester
ganjil pada mata pelajaran bahasa indonesia hal ini tampak pada nilai rata-rata siswa 72
sedangkan KKM yang telah ditetapkan sebesar 75. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut peneliti mencoba menawarkan pembelajaran yang lebih menarik dengan
penggunaan metode reciprocal learning untuk meningkatkan kemampuan membaca puisi
siswa kelas V SDN 1 Bunut Baok, sehingga pembelajaran bahasa indonesia bisa menjadi
lebih menarik serta tujuan yang diharapkan tercapai secara optimal.

Adapun cara pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah peningkatan
kemampuan membaca puisi dengan penggunaan metode reciprocal learning dengan
tahapan sebagai berikut:
1. Bimbinglah siswa untuk belajar dengan memperagakan, mengikuti dan menerapkan

strategi-strategi pembaca efektif diatas selama proses membaca. Bacalah salah satu
bagian teks dengan keras dan peragakan empat langlah tersebut seperti meringkas,
mengklarifikasi, menanyakan, dan memprediksi ( prediksi bisa menjadi optional
bergantung pada materi yang dipelajari).



2. Dalam kelompok-kelompok kecil yang masig-masing terdiri dari empat siswa,
bebankan satu peran pada masing-masing anggota sebagai summariser (perangkum),
Questioner( penanya), clarifier (pengklarifikasi), dan predictor (penduga).

3. Mintalah siswa untuk membaca beberapa paragraph dari teks terpilih mintalah mereka
untuk menggunakan strategi mencatat, seperti menggaris bahawi, mengcoding, dan
sebagainya.

4. Siswa yang berperan sebagai predictor bertugas membantu kelompoknya
menghubungkan bagian-bagian teks dan menyajikan prediksi-prediksi dari bagian
sebelumnya dan juga membantu kelompoknya untuk memprediksi apa yang akan
mereka baca selanjutnya dengan menggunakan isyarat-isyarat atau kesimpulan-
kesimpulan sementara dalam teks. Questioner bertugas membantu kelompok untuk
bertanya dan menjawab pertanyaan tentang teks tersebut dan mengingatkan kelompok
untuk menggunakan seluruh jenis pertanyaan (level tinggi dan level rendah).
Summariser bertugas menegaskan kembali gagasan utama teks tersebut dengan
bahasa mereka sendiri. Clarifier membantu kelompok menemukan bagian-bagian teks
yang tidak jelas dan menemukan cara-cara untuk memperjelas kesulitan-kesulitan ini.

5. Peran-peran dalam kelompok harus saling ditukar satu sama lain. Teks yang berbeda
juga perlu disajikan. Siswa mengulang proses ini dengan peran yang baru. Teruslah
mengulang proses ini hingga topik/teks yang dipilih selesai dipelajari

Penelitian ini bertujuan untuk peningkatan kemampuan membaca puisi siswa
kelas V dengan penggunaan metode reciprocal learning SDN 1 Bunut Baok Desa
Bunut Baok tahun pelajaran 2015/2016.

B. KAJIAN PUSTAKA dan HIPOTESIS TINDAKAN
A. Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Keterampilan Berbahasa

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan memapuan
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 (Depdiknas, 2006) empat kemampuan yang harus
dimiiki oleh siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia adalah membaca, menulis,
menyimak, dan berbicara. Maka dari itu diharapkan peserta didik dapat
mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan minatnya,
serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil
intelektual bangsa sendiri (Musaddat, 2013: 2).

Gofur (dalam Saddhono dkk, 2014: 5) mengemukakan bahwa keterampilan
berbahasa indonesia diberikan kepada guru, bertujuan untuk meningkatkan
keterampilan berbahasa guru sekolah dasar. Keterampilan berbahasa indonesia
mencakup keterampilam menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis,
keterampilan membaca. Keterampilan berbahasa sangat penting dalam kehidupan
sehari-hari. Mari perhatikan kehidupan masyarakat, anggota-anggota masyarakat
saling berkomunikasi satu arah, dua arah, dan multiarah. Komunikasi satu arah
terjadi ketika seseorang mengirim pesan kepada orang lain, sedangkan penerima
pesan tidak menanggapi isi pesan tersebut. Misalnya khotbah jumat dan berita TV



atau radio. Komunikasi dua arah terjadi ketika pemberi pesan dan penerima pesan
saling menganggapi isi pesan. Komunikasi multiarah terjadi ketika pemberi pesan
dan penerima pesan yang jumlahnya lebih dari dua orang saling menanggapi isi
pesan.

Sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat empat keterampilan dasar
bahasa yaitu: menyimak, berbicara, menulis, membaca. Keempat keterampilan
tersebut saling terkait antara yang satu dengan yang lain, maka perlu disampaikan
bahwa penelitian ini memfokuskan pada aspek keterampilan membaca puisi.

2. Teori membaca
a. Pengertian membaca

Membaca merupakan salah satu bentuk keterampilan berbahasa yang
bersifat reseptif, kegiatan membaca merupakan proses mengumpulkan dan
menemukan informasi melalui suatu bacaan. Oleh sebab itu, salah satu tujuan
membaca adalah mendapatkan informasi melalui suatu bacaan untuk
memperkaya khasanah keilmuan, baik yang bersifat ilmiah maupun non
ilmiah. Membaca merupakan suatu yang rumit kerana melibatkan banyak hal.
Tidaknya hanya melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual,
berfikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual, membaca
membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) ke dalam
kata-kata lisan. Sebagai prose berfikir, membaca mencakup aktivitas
pengenalan kata, pemahaman literal, interprestasi, membaca kritis, dan
pemahaman kreatif. Definisi membaca menurut Klien dkk, (dalam Musaddat,
2011: 17). Mencakup: (1) membaca merupakan suatu proses, (2) membaca
adalah strategi, (3) membaca merupakan interaktif. Membaca sebagai suatu
proses dimaksud yaitu informasi dari teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh
pembaca mempunyai peranan yang utama dalam membentuk makna.
Membaca merupakan suatu strategi berarti pembaca yang efektif
menggunakan berbagai strategi membaca sesuai dengan teks dan konteks
dalam rangka mengkonstuksi makna dalam bacaan. Membaca adalah
interaktif, artinya keterlibatan pembaca dengan teks tergantung pada teks.
Orang yang senang membaca suatu teks yang bermanfaat, akan menemui
beberapa tujuan yang ingin dicapainya, teks yang dibaca seseorang harus
mudah dipahami sehingga terjadi interaksi antara pembaca teks.

3. Membaca puisi
a. Pengertian membaca puisi

Menurut Grafura (dalam Yulianti 2014: 103) puisi adalah sebuah
pemikiran manusia yang tekunci dalam bahasa yang artistik dan penuh
emosional. Puisi memiliki energi untuk membangkitkan. Seperti matera yang
seolah-olah memberikan kekuatan untuk bergerak. Terkadang ia juga seperti
sebuah lukisan yang bercerita tentang banyak hal yang membawa pembacanya
menuju suatu keadaan yang kompleks seperti: kesedihan, kebahagiaan,
kebencian, kemarahan, dan semua dimensi suasana.

Waluyo (dalam Purwanti, 2013: 42) mengemukakan bahwa keterampilan
membaca puisi masuk dalam jenis membaca indah. Pada hakekatnya
membaca indah sama dengan membaca teknik, tetapi bahan bacaan yang
digunakan adalah puisi atau fiksi/cerita sastra anak-anak. Kegiatan ini bersifat



apresiasif sehingga melibatkan emosi, memerlukan penghayatan/penjiwaan.
Jenis membaca ini diperlukan dengan apresiasi sastra. Membaca puisi
merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan sebuah puisi seseorang.

Menurut Kosasih (2012: 97) pengertian puisi adalah bentuk karya sastra
yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Keindahan sebuah puisi
disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama yang terkandung dalam karya
sastra itu. Adapun kekayaan makna yang terkandung dalam puisi disebabkan
oleh pemadatan segala unsur bahasa. Bahasa yang digunakan dalam puisi
berbeda dengan yang digunakan sehari-hari. Puisi menggunakan bahasa yang
ringkas, namun maknanya sangat kaya. Kata-kata yang digunakan adalah
kata-kata konotatif yang mengandung banyak penafsiran dan pengertian.

Berdasarkan paparan tersebut dapat dikatakan bahwa membaca puisi
merupakan salah satu pembelajaran yang penting untuk diterapkan sebagai
penunjang proses pembelajaran baik sekarang maupun yang akan datang,
karena membaca puisi sangat bermanfaat bagi siswa yang pasif serta
memberikan apresiasi bagi setiap siswa dengan melihat aspek-aspek yang
menjadi nilai penting ketika membaca puisi.

Subrata (dalam Nurhidayah, 2014: 5) mengemukakan bahwa ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam mebaca puisi:
1. Mimik/ekspresi

Ekspresi adalah pengungkapan atau proses pernyataan dengan
memperhatikan maksud, gagasan dan perasaan hasil penjiwaan puisi.

2. Pentomimik/performance/penampilan fisik
Pantomimik adalah gerak anggota tubuh. Dan penilaiannya dilakukan
terhadap kinerja, tingkah laku, atau interaksi siswa.

3. Lafal
Lafal diartikan sebagai kejelasan dan ketepatan seorang pembaca teks
dalam mengucapkan bunyi bahasa seperti huruf, suku kata, dan kata.

4. Jeda
Irama puisi juga dapat tercipta dengan tekanan-tekanan dan jeda atau
waktu yang digunakan pembaca untuk perhatikan suara.

5. Intonasi/lagu suara
Dalam sebuah puisi, tiga jenis intonasi antara lain sebagai berikut:
a. Tekanan dinamik yaitu tekanan pada kata-kata yang dianggap penting.
b. Tekanan nada yaitu tekanan tinggi rendahnya suara.
c. Tekanan tempo yaitu cepat lambat pengucapan suku kata.

6. Memahami isi puisi
Kemampuan menilai dan memahami isi atau keseluruhan makna teks
puisi.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membaca puisi
Hanafi (dalam Purwanti, 2013: 2) mengemukakan bahwa ada beberapa

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membaca puisi dapat diklarifikasikan
ke dalam dua kategori, yakni:

1. Faktor yang bersifat intrinsik (berasal dari dalam diri pembaca), antara
lain meliputi kepemikiran kompetensi bahasa si pembaca, minat,
motivasi, dan kemampuan.



2. Faktor yang bersifat ekstrinsik (berasal dari luar pembaca), antara lain
unsur-unsur yang berasal dari dalam teks bacaan (misalnya
keterbacaan, organisasi teks, dan wacana).

4. Teori metode reciprocal learning
a. Pengertian metode

Huda (2014: 216) mengemukakan bahwa Pembelajaran timbal balik atau
strategi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman membaca (Reading
Comprehension). Dikembangkan pertama kali oleh (Palincsar, 1984: 216)
Reciprocal Learning ditujukan untuk mendorong siswa mengembangkan skil-
skil yang dimiliki oleh pembaca dan pembelajar efektif, seperti merangkum,
bertanya, mengklarifikasi, memprediksi dan merespon apa yang dibaca.
Siswa menggunakan empat strategi pemahaman berikut ini, baik secara
berpasangan maupun dalam berkelompok kecil. Reciprocal Learning bisa
diterapkan untuk pembelajaran materi fiksi, non fiksi, prosa atau puisi.

b. Langkah-langkah dalam metode reciprocal learning
1. Bimbinglah siswa untuk belajar dengan memperagakan, mengikuti dan

menerapkan strategi-strategi pembaca efektif diatas selama proses
membaca. Bacalah salah satu bagian teks dengan keras dan peragakan
empat langlah tersebut seperti meringkas, mengklarifikasi, menanyakan,
dan memprediksi ( prediksi bisa menjadi optional bergantung pada materi
yang dipelajari).

2. Dalam kelompok-kelompok kecil yang masig-masing terdiri dari empat
siswa, bebankan satu peran pada masing-masing anggota sebagai
summariser (perangkum), Questioner( penanya), clarifier (pengklarifikasi),
dan predictor (penduga).

3. Mintalah siswa untuk membaca beberapa paragraph dari teks terpilih
mintalah mereka untuk menggunakan strategi mencatat, seperti menggaris
bahawi, mengcoding, dan sebagainya.

4. Siswa yang berperan sebagai predictor bertugas membantu kelompoknya
menghubungkan bagian-bagian teks dan menyajikan prediksi-prediksi dari
bagian sebelumnya dan juga membantu kelompoknya untuk memprediksi
apa yang akan mereka baca selanjutnya dengan menggunakan isyarat-
isyarat atau kesimpulan-kesimpulan sementara dalam teks. Questioner
bertugas membantu kelompok untuk bertanya dan menjawab pertanyaan
tentang teks tersebut dan mengingatkan kelompok untuk menggunakan
seluruh jenis pertanyaan (level tinggi dan level rendah). Summariser
bertugas menegaskan kembali gagasan utama teks tersebut dengan bahasa
mereka sendiri. Clarifier membantu kelompok menemukan bagian-bagian
teks yang tidak jelas dan menemukan cara-cara untuk memperjelas
kesulitan-kesulitan ini.

5. Peran-peran dalam kelompok harus saling ditukar satu sama lain. Teks
yang berbeda juga perlu disajikan. Siswa mengulang proses ini dengan
peran yang baru. Teruslah mengulang proses ini hingga topik/teks yang
dipilih selesai dipelajari.



Kelebihan dan kekurangan metode reciprocal learning
Menurut Sumantri (2014), ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam

metode reciprocal learning adalah:
a) Kelebihan metode reciprocal learning

2. Strategi ini siswa bisa memperoleh pengetahuan baru dalam melatih
keterampilan penting melalui berbagai pribadi, kesadaran individu
dan sosial, pembelajaran kelompok terfokus, dan mendapat wawasan
sebelumnya siswa dan pengetahuan.

3. Lebih menekankan pada kepercayaan pada seseorang rekan.
4. Mengajak siswa untuk belajar aktif tanpa adanya faktor pendorong

dari guru dan guru disini hanya menjadi pendamping.
5. Untuk menjadikan siswa penuh perhatian, pendengar aktif, dan

memberikan umpan balik positif.
6. Strategi ini akan menguntungkan siswa di seluruh kehidupan mereka

saat mereka mengembangkan keterampilan untuk berkolaborasi dan
informasi menguraikan.

b) Kekuranan metode reciprocal learning
1. Terlalu berpusat pada siswa
2. Komunikasi kurang terjalin.

B. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Cecilia Nur hidayah Purwanti pada tahun 2013, denga

judul peningkatan kemampuan membaca puisi dengan strategi CTL, (Contextual
Teaching Learning) pada siswa kelas V SD Negeri 7 Alas Tahun pelajaran 2013/2014
membuktikan bahwa ada peningkatan dalam membaca puisi dilihat dari hasil
penelitian yang dilakukan dalam dua siklus yaitu pada siklus satu ketuntasan
klasikalnya mencapai 51% meningkat pada siklus dua menjadi 88% dengan KKM 75.

2. Nurhidayah, 2014 dilihat dari hasil aktivitas siswa pada siklus satu memperoleh rata-
rata 2,84 dengan persentase 71% termasuk kategori baik, sedangkan siklus dua
meningkat sebanyak 3,14 dengan persentase 79% sehingga aktivitas siswa dalam
membaca puisi meningkat secara signifikan dengan menggunakan metode modeling.

3. Nunung Nurjanah Widya, 2010. Penelitian yang dilakukan dengan judul efektivitas
penggunaan model reciprocal teaching tipe diskusi kelompok dalam upaya
meningkkan kualitas keterampilan berbicara siswa adalah berdasarkan penelitian
menunjukkan bahwa keterampilan berbicara siswa melalui pembelajaran diskusi
dengan model reciprocal teaching peningkatan dapat dilihat pada pertemuan pertama
persentase siswa mendapat skor paling tinggi yaitu 35,71% pada pertemuan ke dua
mengalami pengikatan sebesar 23,81% menjadi 59,52 pada pertemuan ke tiga
mengalami peningkatan menjadi 88,09% disini terjadi peningkatan sebesar 28,57%
sehingga metode reciprocal teaching dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil
belajar siswa.

4. Luluk Afifah, 2012. Hasil penelitian yang dilakuan dengan judul efektivitas
penggunaan model reciprocal teaching dengan melakukan fieldtrip terhadap hasil
belajar metematika adalah dalam menganalisis data digunakan uji t pada data nilai
posttest (nilai akhir). Namun sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pengujian sampel,
yaitu dengan melakukan uji normalitas dan homogenitas. Pada pengujian hipotesis
dengan menggunakan uji t tersebut diperoleh t hitung = 5.834 dengan tabel distribusi t



diperoleh t tabel = 2.00 dengan ɑ = 0.05 dan dk =34 + 34-2 = 66. Hal ini
menunjukkan bahwa t hitung ˃ t tabel. Jadi Hɑ : μ1 + μ2 diterima. Sedangkan rata-
rata hasil belajar kelompok eksperimen x = 79,26 dan hasil belajar pada kelas
eksperimen yang diajat dengan model reciprocal teaching dengan menggunakan
fieldtrip pada materi poko perbandingan pada peta (skala) berbeda secara nyata dari
rata-rata hasil belajar pada kelas control dan terlihat pula bahwa rata-rata hasil belajar
kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas control. Artinya model reciprocal
teaching dengan melakukan fieldtrip lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar
peserta didik kelas VII semester 1 ateri pokok perbandingan pada peta (skala) di
MTs.Manbaul Islam Losari Soko Tuban.

C. Kerangka Berfikir
Rendahnya hasil belajar bahasa indonesia khusunya membaca siswa

disebabkan karena bahasa indonesia merupakan pembelajaran yang membosankan,
siswa belum bisa berkonsentrasi, siswa pasif dalam bertanya atau menjawab
pertanyaan, siswa hanya mendapatkan sumber belajar dari satu sumber yaitu guru,
kurangnya fasilitas membaca sebagai penunjang proses pembelajaran, dan
pembelajaran yang diberikan guru kurang bervariasi.

Melalui metode reciprocal learning ini, diharapkan dapat memberikan
inovasi baru terhadap pembelajaran bahasa indonesia khususnya membaca puisi,
serta menumbuhkan minat belajar siswa terhadap materi puisi dan mengajak siswa
untuk berperan lebih aktif baik individu maupun dalam berkelompok.

D. Hipotesis Tindakan
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika penggunaan metode

reciprocal learning diterapkan dengan optimal, maka kemampuan membaca puisi
siswa kelas V SDN 1 Bunut Baok Desa Bunut Baok Tahun Pelajaran 2015/2016
meningkat.

C. METODELOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Bunut Baok Desa Bunut Baok Praya

Lombok Tengah. Sekolah ini terletak di pertigaan pinggir jalan, dibagian selatan
berdekatan dengan sawah lokasi tempat ini di dekat kampung. Penelitian tindakan kelas
ini dilasanakan pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016.

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 1 Bunut
Baok Desa Bunut Baok yang berjumlah 27 siswa dengan orang laki-laki 12 dan 15 orang
perempuan. Sedangkan obyek penelitian ini adalah hasil dan aktivitas belajar siswa pada
mata pelajaran Bahasa Indonesia. dan yang menjadi observer dalam penelitian ini adalah
H. Ahar, A.Ma yang merupakan guru kelas V SDN 1 Bunut Baok.

Adapun faktor yang diteliti adalah faktor guru yaitu kemampuan guru untuk
meningkatkan proses belajar mengajar dengan penggunaan metode reciprocal learning.
Dan faktor siswa yaitu hasil belajar dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran
dengan penggunaan metode reciprocal learning.

Variabel penelitian ini dibagi menjadi dua variabel yaitu variabel harapan dan
variabel tindakan, yang menjadi variabel harapan dalam penelitian tindakan kelas ini
adalah hasil belajar dan aktivitas belajar siswa, setelah mengikuti proses belajar
mengajar, sedangakan varibel tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah metode
reciprocal learning yang merupakan cara guru untuk membuat siswa lebih dapat



menerima materi yang disampaikan dengan terciptanya suasana yang menyenangkan
khusunya mengenai membaca puisi. Dalam penerapan metode ini dilakukan peragaan
oleh peneliti sebagai contoh atau alat bantu selama proses pembelajaran berlangsung,
sebelum mereka tampil mereka sudah memiliki gambaran untuk membaca puisi karena
sudah ada yang memperagakan dan mereka lebih mudah untuk menerapkannya ketika
mereka membaca puisi di depan kelas.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan
kelas ini direncanakan meinimal 2 siklus, dalam setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan
setiap siklusnya terdiri dari 4 tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan,
observasi serta evaluasi, dan refleksi.

Pengumpulan yang dilakukan dalam pelaksanaan tindakan kelas ini adalah:
1. Observasi.

Cara pengumpulan data berdasarkan pengamatan/observasi ini adalah dengan
menggunakan lembar aktivitas belajar siswa dan lembar aktivitas guru untuk
perbaikan kekurangan dalam proses pembelajaran.

2. Tes Hasil Belajar
Tes diujikan setelah meteri disampaikan oleh guru dengan penggunaan metode

reciprocal learning dan penilaian pada setiap penampilan siswa ketika membaca puisi
dengan menggunakan lembar penilaian performance membaca puisi.

3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah untuk memperoleh data atau gambar ketika siswa mengikuti

proses pembelajaran, untuk memperoleh data kegiatan siswa SDN 1 Bunut Baok serta
mengetahui situasi dan kondisi kelas yang digunakan selama proses pembelajaran.
Adapun pengambilan data penelitian ini dilakukan dengan dua instrument penelitian,
antara lain lembar observasi aktivitas siswa dan guru. Masing-masing lembar
observasi mimiliki indikator yang diamati adalah sebagai berikut:
1. Lembar aktivitas siswa, indikatornya adalah perencanaan dan kesiapan siswa

mengikuti pelajaran, pemberian apersepsi dan pemberian motivasi kepada siswa,
mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, interaksi siswa dengan guru,
partisipasi siswa dalam refleksi hasil belajar, keaktivan siswa belajar membaca
puisi sebelum tampil di depan kelas, kesiapan siswa membaca puisi di depan
kelas, keaktivan siswa membahas tugas baik kelompok maupun individu, kegiatan
mengakhiri proses pembelajaran.

2. Lembar aktivitas guru, indikatornya adalah perencanaan dan kesiapan pada tahap
awal pembelajaran, memberikan apersepsi dan motivasi belajar kepada siswa,
kegiatan guru dalam memperagan membaca puisi sebagai contoh sebelum siswa
tampil, kegiatan siswa dalam menyampaikan materi pelajaran, tahapan penialaian
kepada siswa yang akan tampil membaca puisi di depan kelas, membimbing siswa
dalam mengerjakan tugas baik secara berkelompok maupun individu, dan
kegiatan mengakhiri pembelajaran.

Sedangkan tes hasil belajar untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka
selama prose pembelajaran berlangsug dan membentuk pertanyaan yang harus mereka
jawab dan dikerjaan siswa. Hasil belajar dan aktivitas yang ingin dicapai adalah
membaca puisi.



Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data aktivitas guru

Data aktivitas guru merupakan penilaian yang dilakukan terhadap guru
ketika proses pembelajaran berlangsung. Penilaian aktivitas guru dilakukan oleh
guru kelas yang bertindak sebagai observer. Hal ini dilakukan secara kontinyu
sebagai bahan refleksi perbaikan pada siklus berikutnya. Aktivitas guu dianalisis
dengan cara menentukan skor aktivitas guru secara leksikal yang dilakukan
dengan menilai setiap deskriptor dari setiap indikator dengan mengikuti aturan
sebagai berikut:

a. Skor 4 diberikan jika X ≥ 75% (21-27) guru melaksanakan deskriptor yang
terlaksana.

b. Skor 3 diberikan jika 51% ≤ X ≤ 75% (14-20) guru melaksanakan deskriptor
yang terlaksana.

c. Skor 2 diberikan jika 25% ≤ X ≤ 50% (7-13)  guru melaksanakan deskriptor yang
terlaksana.

d. Skor 1 diberikan jika X ≤  25% ( 0-6) guru melaksanakan deskriptor yang
terlaksana.
1). Menentukan skor maksimal ideal

Banyaknya indikator yang diamati = 7
Skor maksimal setiap indikator = 4
Banyaknya deskriptor = 21
Jadi, skor Maksimal Ideal (SMi) = 4 x 21 = 84

2). Analisis kegiatan guru menggunakan rumus Mi (Mean ideal) dan SDi (Standar
Deviasi Ideal)
Mi = ½ x (skor maksimal + skor minimal)

= ½ x ( 84 + 21)
= ½ (105)
= 52,5

SDi = 1/6  (skor maksimal – skor mainimal)
=  1/6 (84- 21)
= 1/6 (63)
= 10,5

3). Kreteria untuk menentukan aktivitas guru
Kreteria untuk menetukan aktivtas guru ditunjukkan paa tabel dibawah ini:
Tabel 1.2 kreteria untuk menentukan aktivitas mengajar guru berdasarkan
skor standar

Tabel 3.1 kreteria untuk menentukan aktivitas mengajar guru
berdasarkan skor standar

Interval Interval Skor Kategori
Mi + 2SDi s/d ≤ Mi + 3Sdi
52,5 + 2 (10,5) s/d ≤ 52,5 + 3 (10,5)

74s/d ≤ 84 Sangat Baik

Mi + 1SDi s/d < Mi + 2Sdi
52,5 + 1 (10,5) s/d < 52,5 + 2 (10,5)

63s/d < 74 Baik

Mi – 1SDi s/d < Mi + 1Sdi 42s/d < 63 Cukup Baik



52,5 – 1 (10,5) s/d < 52,5 + 1 (10,5)

Mi – 2SDi s/d < Mi – Sdi
52,5 – 2 (10,5) s/d < 52,5 – (10,5)

31 s/d < 42 Kurang Baik

Mi – 3SDi s/d < Mi – 2Sdi
50 – 3 (10,5) s/d < 50 – 2 (10,5)

21 s/d < 31 Sangat Kurang
Baik

Keterangan X: jumlah yang diperoleh.

2. Data aktivitas belajar siswa

Data aktivitas belajar siswa merupakan sebuah penilaian yang dilakukan observer
untuk melihat sejauh mana kaktifan siswa mengikuti proses pembelajaran. Untuk
menentukan data hasil observasi aktivitas siswa secara klasikal dalam pembelajaran
dilakukan dengan menilai setiap deksriptor dari setiap indikator yang dinilai dengan
mengikuti aturan
a. Skor 4 diberikan jika X ≥ 75% (21-27) siswa melakukan deskriptor yang

terlaksana
b. Skor 3 diberikan jika 51% ≤ X ≤ 75% (14-20) siswa melakukan deskriptor yang

terlaksana
c. Skor 2 diberikan jika 25% ≤ X ≤ 50% (7-13) siswa melakukan deskriptor yang

terlaksana.
d. Skor 1 diberikan jika X ≤  25% ( 0-6) siswa melakukan deskriptor yang

terlaksana.
1). Mencari Skor Maksimal ideal (SMi)

SMi = nilai maksimal x jumlah indikator penilaian
Banyaknya indikator yang diamati = 7
Skor maksimal tiap indikator = 4
Banyaknya deskriptor = 21
Jadi, skor maksimal ideal (SMi) = 4 x 21 = 84

2). Analisis data aktivitas belajar siswa menggunakan Mi (Mean ideal) dan SDi
(Standar Deviasi ideal

Mi = ½ x (skor maksimal + skor minimal)
= ½ x ( 84 + 21)
= ½ (105)
= 52,5

SDi = 1/6  (skor maksimal – skor mainimal)
=  1/6 (84- 21)
= 1/6 (63)
= 10,5

3). Kreteria untuk menentukan aktivitas siswa
Kreteria untuk menentukan aktivitas siswa ditunjukkan pada tabel dibawah
ini.



Tabel 3.2 kreteria untuk menentukan aktivutas belajar siswa
berdasarkan skor standar

Interval Interval Skor Kategori
Mi + 2SDi s/d ≤ Mi + 3Sdi
52,5 + 2 (10,5) s/d ≤ 52,5 + 3
(10,5)

74s/d ≤ 84 Sangat Baik

Mi + 1SDi s/d < Mi + 2Sdi
52,5 + 1 (10,5) s/d < 52,5 + 2
(10,5)

63s/d < 74 Baik

Mi – 1SDi s/d < Mi + 1Sdi
52,5 – 1 (10,5) s/d < 52,5 + 1
(10,5)

42s/d < 63 Cukup Baik

Mi – 2SDi s/d < Mi – Sdi
52,5 – 2 (10,5) s/d < 52,5 –
10,5

31 s/d < 42 Kurang Baik

Mi – 3SDi s/d < Mi – 2Sdi
50 – 3 (10,5) s/d < 50 – 2
(10,5)

21 s/d < 31 Sangat Kurang
Baik

Kterangan X: jumlah skor yang diperoleh
3. Data Hasil Belajar siswa

Hasil belajar yang diperolah siswa diananlisis secara deskriptif kuaitatif dengan
mencari nilai rata-rata kelas dan ketuntasan belajar klasikal secara individual,
setealah memperoleh data hasil evaluasi nilai rata-rata kelas dihitung dari skor rata-
rata tes tiap siklus. Analisis untuk mengetahui hasil tes tersebut dirumuskan sebagai
berikut:
a. Ketuntasan individu

Nilai = x 100

( Purwanto, 2014 : 207)

b. Rata-rata kelas

N

X
X


Keterangan :

X : Nilai rata-rata

∑ X : Jumlah seluruh skor

N : subyek



c. Ketuntasan klasikal belajar siswa

Ketuntasan klasikal

KK = x 100%

Keterangan :

KK: ketuntasan klasikal

Penelitian tindakan kelas ini dinyatakan berhasil apabila memenuhi indikator
keberhasil, adapun indikator keberhasilannya adalah
1. Aktivitas Belajar Siswa

Aktivitas belajar siswa dikatakan meningkat apabila aktivitas belajar siswa
minimal berkategori aktif terhadap proses pembelajaran melalui penggunaan metode
reciprocal learning.

2. Aktivitas guru
Kreteria aktivitas guru dalam penggunaan metode reciprocal learning minimal
berkategori baik.

3. Hasil dan aktivitas belajar
Hasil belajar dikatakan meningkat apabila 85% atau lebih siswa di kelas telah
memperoleh nilai rata-rata kelas ≥ 75 pada saat evaluasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.8 Rekapitulasi Hasil Observasi dan Hasil Belajar

siklus I dan Siklus II

Siklus
Aktivitas guru Aktivitas siswa Hasil belajar siswa

Rata-
rata

Katagori
Rata-
rata

Katagori
Rata-
rata

Ketuntasan
klasikal

I 65,5 Baik 69 Aktif 79,07 66,66%

II 77
Sangat

baik
78,5

Sangat
82,96 85,18%

Aktif

Peningkatan 11,5 9,5 3,89 18,52%



Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat disimpulkan bahwa , aktivitas dan hasil belajar
siswa mengalami peningkatan dari siklus I hingga siklus II. Pada siklus I aktivitas guru
sebesar 65,5 dengan kategori baik sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan
sebesar 77 dengan kategori sangat baik. pasa siklus I aktivitas siswa sebesar 69 dengan
kategori aktif sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 78,9 dengan
kategori sangat aktif. Peningkatan tersebut terjadi karena ada perbaikan dari segi
perencanaan yang baik dari siklus  sebelumnya, dari segi siswa yang tergolong antusias
mengikuti proses pembelajaran dibandingkan pada siklus sebelumnya, serta saran-saran
dan masukan dari observer kepada peneliti. Hasil belajar siswa siklus I sebesar 79,07
dengan ketuntasan klasikal sebesar 66,66% sedangkan pada siklus II sebesar 82,96
dengan ketuntasan klasikal sebesar 85,18%.

Peningkatan ini juga terjadi setelah melakukan refleksi dan tidak terlepas dari
masukan dan saran observer kepada peneliti. Oleh karena itu, hasil belajar siswa pada
siklus I mengalami peningkatan dilihat dari tercapainya indikator dan terdiri dari
beberapa deskriptor yang sudah dicapai sehingga penelitian dapat dikatan berhasil.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulka bahwa, pada kegiatan peneliti baik
siklus I hingga siklus II dan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan mengalami
peningkatan yang cukup baik, maka pembelajaran dengan menggunakan “peningkatan
kemampuan membaca puisi dengan penggunaan metode reciprocal learning kelas V
SDN 1 Bunut Baok Desa Buntu Baok Tahun Pelajaran 2015/2016 dikatakan berhasil.

E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan

bahwa penggunaan metode reciprocal learning untuk peningkatkan kemampuan
membaca puisi kelas V SDN 1 Bunut Baok Desa Bunut Baok tahun pelajaran 2015/2016
dikatan berhasil, dapat dilihat dari aktivitas guru dan aktivitas siswa, aktivitas mengajar
guru pada siklus I sebesar 65,5 dengan kategori baik sedangkan pada siklus II mengalami
peningkatan sebesar 77 dengan kategori sangat baik dan aktivitas belajar siswa pada
siklus I sebesar 69 dengan kategori aktif sedangakan pada siklus II mengalami
peningkatan sebesar 78,5 dengan kategori sangat aktif. Hasil belajar siswa pada siklus I
sebesar 79,07 dengan ketuntasan klasikal sebesar 66,66% sedangkan pada siklus II
sebesar 82,96 dengan ketuntasa klasikal sebesar 85,18%.

Saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian adalah
sebagai berikut:

Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan
metode recipocal learning, peneliti menganggap metode tersebut cukup bermanfaat untuk
membantu guru dalam menyampaikan materi khusunya pada membaca puisi.

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang dapat diajukan sebagai
berikut:
1. Bagi siswa

Peneliti menyarankan agar tetap fokus dan memperhatikan pembelajaran dengan
serius serta mampu mengembangkan pikiran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang
akan dicapai.



2. Bagi guru
Peneliti menyarankan untuk dapat menciptakan suasana belajar yang

menyenangkan dan tidak membosankan, menciptakan media pembelajaran yang
menarik, menggunakan metode dan model pembelajaran yang efektif sehingga tercipta
pembelajaran yang aktif, inovasif, kreatif, dan menyenangkan.

3. Bagi sekolah
Dengan penggunaan metode reciprocal learning diharapkan kepala sekolah dapat

mendorong guru atau pendidik untuk memberikan inovasi pada proses pembelajaran.
4. Bagi peneliti

Dengan penggunaan metode reciprocal learning dapat dimanfaatkan pada
pembelajaran berikutnya sehingga pembelajaran lebih efektif, kreatif dan
menyenagkan.
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