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ABSTRAK 

FITRI PASARIBU, NIM : 1122111005, Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Pemahaman Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran 

Mind Mapping Pada Pelajaran Bahasa Inggris Kelas IV SD 106163 Bandar 

Klippa T.A 2015/2016. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dengan 

menggunakan model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa terhadap wacana pada mata pelajaran 

bahasa Inggris kelas IV SD 106163 Bandar Klippa T.A 2015/2016. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka penelitian ini memiliki tahap- 

tahap yang berupa siklus prosedur penelitian yang terdiri dari dua siklus. Tiap 

siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang akan dicapai. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh tes awal 

menunjukkan kemampuan membaca pemahaman terhadap wacana pelajaran 

bahasa Inggris terdapat 28 (84,85%)  siswa yang masih belum tuntas membaca 

pemahaman wacana dengan baik sedangkan 5 siswa (15,15%) yang dikategorikan 

mampu dengan rata- rata 43,64 dan jumlah nilai keseluruhan siswa yaitu 1440. 

Pada siklus I bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa pada pelajaran 

bahasa Inggris yang diujikan kepada 33 siswa terdapat 14 (42,42%) siswa yang 

masih belum tuntas membaca pemahaman wacana pelajaran bahasa Inggris 

dengan baik sedangkan 19 siswa (57,58%) yang dikategorikan mampu dengan 

rata- rata nilai keseluruhan siswa yaitu 62,58 dan jumlah nilai keseluruhan siswa 

yaitu 2065. Pada siklus II dilakukan perbaikan pembelajaran dari siklus I dan 

membaca pemahaman siswa terhadap wacana pelajaran bahasa Inggris diujikan 

kepada 33 siswa terdapat 3 (9,09%) siswa yang masih belum tuntas membaca 

pemahaman wacana pelajaran bahasa Inggris dengan baik sedangkan 30 siswa 

(90,91%) yang dikategorikan mampu dengan rata- rata nilai siswa 79,84 dan 

jumlah nilai keseluruhan siswa yaitu 2635. Untuk hasil observasi kemampuan 

mengajar guru pada siklus I guru memperoleh rata- rata persentase kemampuan 

mengajar sebanyak 69,65% dengan kategori cukup. Pada siklus II rata- rata 

persentase mengajar guru meningkat menjadi 92,85 dengan kategori sangat baik. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa terhadap wacana pada mata pelajaran 

bahasa Inggris di kelas IV SD 106163 Bandar Klippa. 

 

Kata kunci : Kemampuan Membaca Pemahaman, Mind Mapping  

 


