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ABSTRAK

PENINGKATAN KETRAMPILAN MERINGKAS ISI BACAAN CERITA

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN READING GUIDE PADA SISWA

KELAS V SDN SUMBERSOKO 02 TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014

Eri Amborowati, A54E090025Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,

2013, 103 halaman.

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk
meningkatkan ketrampilan meringkas isi bacaan cerita melalui model
pembelajaran reading guide. Pendekatan penelitian yang digunakan pada
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas V SDN Sumbersoko 02 pada
tanggal 01 Juni 2013. Tahapan penelitian terdiri atas 4 tahapan yaitu perencanaan,
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tindakan dilaksanakan selama 2 siklus,
siklus pertama dilakukan satu kali pertemuan dan siklus kedua juga dilakukan satu
kali pertemuan. Subyeknya Siswa kelas V SDN Sumbersoko 02 yang berjumlah
24 siswa dan obyeknya adalah ketrampilan meringkas isi bacaan cerita serta
model pembelajaran reading guide.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
cara menggunakan lembar observasi, wawancara, dokumentasi, dan bahan ajar.
Indikator ketrampilan meringkas isi bacaan cerita adalah sebagai berikut:(1)
kesesuaian ringkasan isi buku; (2) penggunaan bahasa Indonesia;(3) penyajian
alur cerita atau sistematika penulisan cerita.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
ada peningkatan ketrampilan meringkas isi bacaan cerita kelas V SDN
Sumbersoko 02 setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran reading guide. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari tahap pra
siklus, siklus I dan siklus II. Pada tahap pra siklus diketahui ketrampilan
meringkas isi bacaan cerita rendah dengan presentase 31%. Pada siklus I terdapat
ketrampilan meringkas isi bacaan cerita sedikit meningkat pada tahap sedang
dengan nilai presentase kemampuan berhitung siswa 53,5% dan pada siklus II
ketrampilan meringkas isi bacaan cerita sangat baik dengan presentase 82%. Hal
ini membuktikan adanya peningkatan ketrampilan meringkas isi bacaan cerita
dengan penerapan model pembelajaran reading guide.

Kata Kunci: peningkatan, ketrampilan meringkas isi bacaan cerita, model
pembelajaran reading guide.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP tahun 2006 mulai

diberlakukan pada tahun pelajaran 2006-2007, di mana kurikulum tersebut

mengharapkan dan mengarahkan kepada setiap guru untuk lebih luwes (fleksibel)

dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan menilai Siswa pada tiap

pembelajaran. Siswa pun juga lebih dihargai dengan segala keamampuan yang

dimiliki untuk dapat dikembangkan lebih optimal sesuai dengan standar

kompetensi yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada

keamampuan siswa menulis atau membuat sebuah ringkasan (sinopsis) atau

mengarang (bercerita) masihlah dinilai sangat rendah. Kesulitan-kesulitan

seringkali dialami oleh siswa yang disebabkan oleh guru, dalam arti guru belum

bisa menarik siswa untuk lebih tertarik dalam membuat sebuah karangan atau

ringkasan, membuat siswa untuk mudah mengerti dan memahami bagaimana cara

menulis, atau paling tidak mengenalkan bagaimanakah langkah-langkah dalam

membuat suatu tulisan (karangan) atau lebih khusunya membuat sebuah sinopsis

yang benar.

Sistem pembelajaran yang cenderung menggunakan metode yang sifat

komunikasinya satu arah dan tidak dikemas secara menarik ini bukan hanya akan

membuat pembelajaran menjadi menonton, tetapi juga akan membuat siswa

merasa jenuh dan mudah bosan sehingga siswa kurang menarik dan termotivasi

untuk mengikuti pelajaran. Hal ini dapat dilihat dari proses belajar mengajar

dimana terdapat masalah dari siswa maupun guru yang dapat menghambat proses

kelancaran belajar mengajar, seperti siswa yang suka meminta perhatian dari

teman maupun guru, siswa yang suka keluar masuk kelas pada saat jam belajar,

siswa yang suka melihat keluar lapangan untuk melihat temannya yang sedang

berolahraga pada jam belajar, siswa yang daya minatnya rendah untuk membaca

ataupun siswa yang belum lancar membaca sehingga tidak mampu memahami isi

bacaan apalagi untuk meringkas hasil bacaan tersebut. Dari keenam masalah

tersebut yang paling menonjol yaitu siswa yang belum paham terhadap bacaan
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yang telah dibacanya, sehingga untuk meringkas hasil bacaan tersebut siswa

masih kurang optimal. Salah satu faktor keberhasilan suatu pembelajaran

ditentukan oleh pendekatan dan model yang digunakan oleh seorang guru. Banyak

pendekatan dan model pembelajaran yang dapat digunakan. Dalam kaitan ini guru

harus cermat dalam memilih pendekatan dan model mana yang cocok digunakan

untuk lingkungannya.

Hasil refleksi penulis selama menjadi Peneliti di SDN Sumbersoko 02,

ditemukan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas V ketrampilan dalam

meringkas bacaan cerita tergolong rendah, siswa masih malas untuk membaca

dan untuk bisa memahami materi yang diajarkan, siswa merasa kesulitan karena

selama ini guru di kelas V masih menggunakan pembelajaran ceramah dan tugas.

Jika dilihat dari hasil ulangan harian sebagian besar masih di bawah Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75. Dari 22 siswa

hanya 36% (8 siswa) yang sudah memenuhi KKM, sedangkan 64%  (14 siswa),

belum memenuhi KKM.

Untuk itu Peneliti harus pandai-pandai memilih pendekatan atau model

yang tepat, agar ketrampilan meringkas bacaan cerita belajar Bahasa Indonesia

meningkat. Reading Guide adalah kegiatan panduan membaca yang dilakukan

oleh guru dan siswa. Guru dapat menggunakan bacaan yang terdapat dalam buku

teks atau buku cerita lainnya dan membacakannya kemudian menjelaskan poin-

poin penting dalam setiap isi paragraf bacaan. Sehingga siswa akan lebih mudah

mencerna hasil dari ringkasan bacaan cerita tersebut. Atas dasar itulah maka

penulis mengajukan penelitian dengan judul “Peningkatan Ketrampilan

Meringkas Isi Bacaan Cerita Melalui Model Pembelajaran Reading Guidepada

siswa kelas V SDN Sumbersoko 02 Tahun Pelajaran 2013/ 2014”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Apakah melalui penerapan model pembelajaran Reading Guide dapat

meningkatkan ketrampilan meringkas isi bacaancerita pada siswa kelas V SDN

Sumbersoko 02 pada tahun pelajaran 2012/ 2013?”
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Tujuan penelitian

“Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan

meringkas isi bacaan cerita melalui penerapan model pembelajaran Reading

Guide pada siswa kelas V SDN Sumbersoko 02 Tahun Pelajaran 2013/ 2014.”

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a) Menemukan teori/ pengetahuan/ metode pembelajaran baru yang inovatif

yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di masa datang.

b) Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat secara praktis

a) Bagi Guru

Memperoleh pengalaman profesional dalam mengatasi siswa yang

mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan sub

ketrampilan meringkas isi bacaan cerita.

b) Bagi Siswa

Memberikan motivasi atau dorongan bagi siswa untuk gemar belajar

bahasa Indonesia serta menyadarkan siswa bahwa belajar bahasaadalah

sesuatu yang tidak sulit karena pada dasarnya telah dipelajari di kelas 1.

Selanjutnya di kelas V dapat meningkatkan hasil belajar tersebut lebih

maksimal.

LANDASAN TEORI

1. Keterampilan Meringkas Isi Bacaan Cerita

Definisi tentang keterampilan belajar seringkali didasarkan pada

daftar keterampilan yang spesifik seperti mengorganisasi, memproses, dan

menggunakan informasi yang diperoleh dari aktivitas membaca (Salinger,

1983). Barangkali definisi paling baik digunakan untuk menjelaskan

keterampilan belajar adalah suatu keterampilan yang dapat
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mengembangkan kemandirian siswa dalam belajar (Dean, 1977 dalam

Maher & Zins, 1987).

Moh. Surya (1992: 28) mengungkapkan bahwa keterampilan

merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat neuromuscular, artinya

menuntut kesadaaran yang tinggi. Dibandingkan dengan kebiasaan,

keterampilan merupakan kegiatan yang lebih membutuhkan perhatian

serta kemampuan intelektualitas, selalu berubah dan sangat disadari oleh

individu.

Ringkasan merupakan sekumpulan berbagai informasi untuk

mempermudah pemahaman. Ringkasan memiliki banyak pengertian,

diantaranya ringkasan (Precis yang berarti memotong atau memangkas)

adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang

panjang dalam bentuk singkat. Sedangkan menurut Asmi (2004),

Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli,

sedangkan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli secara

proposional tetap dipertahankan dalam bentuknya yang singkat.

Rangkuman dapat diartikan sebagai suatu hasil merangkum atau

meringkas suatu tulisan atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih

singkat dengan perbandingan secara proporsional antara bagian yang

dirangkum dengan rangkumannya (Djuharni, 2001: 87). Rangkuman dapat

pula diartikan sebagai hasil merangkai atau menyatukan pokok-pokok

pembicaraan atau tulisan yang terpencar dalam bentuk pokok-pokoknya

saja. Rangkuman sering disebut juga ringkasan, yaitu bentuk ringkas dari
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suatu uraian atau pembicaraan Pada tulisan jenis rangkuman, urutan isi

bagian demi bagian, dan sudut pandang (pendapat) pengarang tetap

diperhatikan dan dipertahankan.

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketrampilan

meringkas isi bacaan cerita adalah keterampilan dalam pemahaman

terhadap bacaan yang lebih membutuhkan perhatian serta kemampuan

intelektualitas, selalu berubah dan sangat disadari oleh individu.Aspek

atau Indikator Keterampilan Meringkas Isi Bacaan Cerita

Menyusun ringkasan karangan, menyusun ringkasan karangan

ibarat memangakas sebuah pohon besar menjadi pohon kecil yang padat

dan berisi. Maka hasil ringkasan adalah sebuah karangan pendek sesuai

dengan karangan aslinya. Sebagai pedoman sederhana saja, ketrampilan

meringkas adalah sebuah keahlian dalam mengubah karangan utuh

diringkas menjadi sepertiganya atau seperempatnya saja cukuplah baik

apabila suara tetap dapat dipertahankan keaslinya.

Aspek penilaian ketrampilan meringkas isi bacaan cerita:

1) Kesesuaian ringkasn dengan isi buku,

2) Penggunaan bahasa Indonesia, dan

3) Penyajian alur cerita atau sistematika penulisan cerita

Sumber http://wyw1d.wordpress.com/2009/12/25/cara-menyusun-
ringkasan-sinopsis/ diunduh tanggal 25 Des 2009.

2. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah program untuk

mengembangkan pengetahuan, ketrampilan berbahasa, dan sikap positif

http://wyw1d.wordpress.com/2009/12/25/cara-menyusun-ringkasan-sinopsis/
http://wyw1d.wordpress.com/2009/12/25/cara-menyusun-ringkasan-sinopsis/
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terhadap bahasa hal ini berdasarkan kurikulum pendidikan dasar 2004

(Depdikbud, 1993: 11)

3. Model Pembelajaran Reading Guide

Model pembelajaran ReadingGuide adalah model yang memandu

siswa untuk membaca panduan yang disiapkan oleh guru sesuai dengan materi

yang akan diajarkan dengan waktu yang sudah ditentukan, disisi lain guru juga

akan memberi pertanyaan yang membahas seputar materi yang telah dibaca

siswa.Langkah-Langkah Penerapan Reading GuideMenurut Hisyam Zaini,

dkk (2008:8-9) langkah-langkah pembelajaran Reading Guide adalah sebagai

berikut:

1) Tentukan bacaan yang akan dipelajari

2) Buat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa atau kisi-kisi

dan boleh juga bagan atau skema yang dapat disi oleh mereka dari bahan

bacaan yang telah dipilih tadi.

3) Bagikan bahan bacaan dengan pertanyaan atau kisi-kisinya kepada siswa.

4) Tugas siswa adalah mempelajari bahan bacaan dengan menggunakan

pertanyaan atau kisi-kisi yang ada. Batasi aktivitas ini sehingga tidak

akan memakan waktu yang berlebihan.

5) Bahas pertanyaan atau kisi-kisi tersebut dengan menanyakan jawabannya

kepada siswa. Diakhir pelajaran beri ulasan secukupnya.

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di SDN Sumbersoko 02 Kecamatan Sukolilo

Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2013/ 2014.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Sumbersoko 02 yang

berjumlah 24 terdiri dari 7 putra dan 17 putri dan guru kelas dengan berkolaborasi
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2 teman sejawat. Obyek penelitiannya adalah Ketrampilan meringkas isi bacaan

cerita dan strategi reading guide.

Prosedur Penelitian

Menurut Arikunto (2008),  model penelitian tindakan kelas adalah secara

garis besar terdapat 4 tahapan yang harus dilalui, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan,

Pengamatan, dan Refleksi.

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas yang akan

dilakukan oleh peneliti secara langsung. Berdasarkan tujuan penelitian, maka jelas

bahwa penelitian ini tidak menguji hipotesis secara kualitatif, akan tetapi lebih

bersifat untuk mendeskripsikan data, fakta, dan keadaan yang ada. Penelitian ini

menggunakan pola penelitian siklus.

Pengumpulan Data

a. Observasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang ketrampilan

meringkas isi bacaan didalam mengikuti proses belajar mengajar.

b. Tes tertulis digunakan untuk mengukur pencapaian siswa setelah pelaksanaan

pembelajaran, yang terdiri atas materi meringkas isi bacaan

c. Dokumentasi, Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang

bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di sekolah ataupun yang

berada berada diluar sekolah, yang ada hubungannya dengan penelitian

tersebut.

Instrumen Penelitian

1. Lembar Observasi, dalam penelitian ini digunakan dua lembar observasi yaitu

lembar observasi pelaksanaan model pembelajaran reading guide dan lembar

observasi ketrampilan meringkas isi bacaan.

2. Pedoman Wawancara, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewee) yang memberikan

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186).
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3. Tes, soal tes untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar bahasa Indonesia

setelah pembelajaran

4. Dokumentasi, dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, daftar nama anak, daftar nilai

siswa, daftar kelompok, dan lembar observasi

Indikator Kinerja

Adapun yang menjadi indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini adalah

diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan meringkas isi bacaan mencapai 80%

dari 24 siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Sekolah

1. Nomor Statistik Sekolah (NSS) :  101031801042

2. Nomor Pokok Sekolah Nasional :  20316268

3. Nama Sekolah :  SD Negeri Sumbersoko 02

4. Kategori Wilayah :  Wilayah terpencil

5. Status Sekolah :  Negeri/ Akreditas B

6. Alamat Sekolah :  Ds.Sumbersoko

7. Kelurahan/ Desa :  Sumbersoko

8. Kecamatan :  Sukolilo

9. Kabupaten :  Pati

10. Propinsi :  Jawa Tengah

11. Kode Pos : 59172

Visi dan Misi Sekolah

1) Visi

Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sistem pembelajaran

aktif, kreatif, menyenangkan serta bimbingan terhadap siswa agar dapat

tumbuh dan berkembang secara optimal menuju manusia yang beriman,

taqwa, cerdas, terampil, dan berbudi luhur.
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2) Misi

a) Menanamkan keyakinan melalui pengamatan ajaran agama sehingga siswa

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa.

b) Menumbuhkan semangat untuk meningkatkan prestasi akademik dan non

akademik.

c) Meningkatkan prestasi berbudaya dan berbudi pekerti luhur yang

berkarakter bangsa.

Deskripsi Kondisi Awal

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada kelas V SDN Sumbersoko 02

yang terdiri dari 24siswa. Alasan dipilihnya kelas V ini karena keterampilan

belajar siswa dalam meringkas isi bacaan cerita belum nampak selama proses

pembelajaran Bahasa Indonesia, interaksi antar siswa dengan siswa lainnya masih

jarang dilakukan. Siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi

masih takut menanyakan kepada Peneliti sehingga prestasi belajar yang didapat

siswa masih rendah.

Siklus I dilakukan pada tanggal 16 September 2013, pembelajaran

dilaksanakan dengan pedoman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kegiatan

awal ini dimulai dengan guru membuka pelajaran dengan berdoa bersama,

dilanjutkan dengan absensi dan appersepsi. Selanjutnya guru menyampaikan

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hasil dari observasi yang telah dilakukan

pada tindakan kelas siklus I, ditemukan bahwa ketrampilan meringkas isi bacaan

cerita mencapai 53,5% dan dalam pelaksanaan pembelajaran strategi reading

guide prosentase guru dan siswa mencapai 57%. Ini berarti dibandingkan dengan

sebelum diadakan siklus I ada peningkatan ketrampilan meringkas isi bacaan

cerita.

Deskripsi Siklus II

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus II dilakukan tanggal 18 September

2013. Pada siklus II guru meningkatkan kinerja dan bimbingan serta pengarahan

terhadap siswa, agar siswa dapat lebih fokus pada pelajaran. Dari hasil

pelaksanaan tindakan kelas Siklus II ditemukan bahwa ketrampilan meringkas isi

bacaan cerita mencapai 82% dan dalam pelaksanaan pembelajaran strategi
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reading guide prosentase guru dan siswa mencapai 90%. Data tersebut

menunjukkan bahwa ada peningkatan ketrampilan meringkas isi bacaan cerita

dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan sudah memenuhi indikator pencapaian

keberhasilan dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian didapatkan dari analisis penelitian yang

merupakan kerjasama peneliti, rekan guru, kepala sekolah, dan siswa kelas V

SDN Sumbersoko 02. Dalam rangka meningkatkan ketrampilan meringkas isi

bacaan cerita dalam pembelajaran bahasa Indonesia peneliti melakukan perubahan

dalam kegiatan belajar mengajar. Pada awalnya hanya menggunakan metode

ceramah dan tanya jawab dan tanpa menggunakan strategi inovatif

Berdasarkan penelitian dari pra siklus, siklus I, dan siklus II terdapat

peningkatan ketrampilan meringkas isi bacaan cerita yang sangat signifikan.

Sehingga terjawablah dari hipotesis penelitian bahwa penerapan strategi reading

guide dapat meningkatkan ketrampilan meringkas isi bacaan cerita. Dan hasilnya

terbukti baik memenuhi indikator pencapaian yang ingin dicapai yaitu 80%

KESIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Dari penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada siswa kelas V

SDN Sumbersoko 02 dengan penerapan strategi pembelajaran reading guide,

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis tindakan yang menyatakan “Melalui penerapan strategi

pembelajaran reading guide dapat meningkatkan ketrampilan meringkas isi

bacaan cerita dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas V SDN

Sumbersoko 02 tahun pelajaran 2013/ 2014”  ternyata dalam penelitian ini

telah terbukti. Hal ini terbukti dengan meningkatnya keaktifan belajar siswa

dari setiap siklusnya sebelum pembelajaran/ pra siklus (31%), siklus I

meningkat (53,5%), dan siklus II meningkat (82%).
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Ketrampilan meringkas isi bacaan cerita yang ditujukan dengan beberapa

indikator yaitu: (1) kesesuaian ringkasan isi buku; (2) penggunaan bahasa

Indonesia; (3) penyajian alur cerita atau sistematika penulisan cerita.

Implikasi

Kesimpulan di atas mengimplikasikan bahwa strategi pembelajaran reading guide

mempunyai dampak positif terhadap peningkatan ketrampilan meringkas isi

bacaan cerita. Dampak tersebut yaitu peningkatan ketrampilan meringkas isi

bacaan cerita dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi menentukan

pokok pikiran dan menyimpulkan hasil bacaan

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan,

antara lain:

1. Dalam menerapkan startegi pembelajaran reading guide, guru harus

memperhatikan kesiapan siswa dan mencari materi yang sesuai dengan

strategi tersebut.

2. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan penerapan strategi

reading guide, peran guru sangat perlu diperhatikan terutama peran sebagai

motivator.

3. Peran reward terhadap siswa yang berpartisipasi aktif dalam proses

pembelajaran sangat diperlukan karena mampu memotivasi siswa untuk

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran.

4. Untuk siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran disarankan untuk

memberikan jam tambahan pelajaran setelah jam pelajaran selesai atau pulang

sekolah.
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