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 Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah dengan 

menggunakan strategi SQ3R dapat meningkatkan kemampuan membaca Siswa kelas IV SD 

Negeri 101100 Gunung Tua TA 2011/2012?. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan membaca 

intensif dengan teks cerita rakyat menggunakan metode latihan bervariasi di kelas IV SD 

Negeri 101100 Gunung Tua. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV 

sebanyak 37 orang siswa.  

Prosedur tindakan kelas ini ditempuh dalam 2 siklus. Langkah-langkah setiap 

pembelajaran terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Cara 

pengambilan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan nilai pretes, Siklus I, Siklus II.   

Berdasarkan analisis data diperoleh nilai pretest dari 37 orang siswa pada awal 

tindakan  dari 37 orang siswa diperoleh  nilai rata-rata kemampuan membaca  intensif siswa 

adalah 60,0 dengan kriteria untuk indikator mengenal huruf secara benar sebanyak 29 orang 

siswa (78,4%) mendapat nilai tinggi, untuk indikator menggunakan  tanda baca secara tepat 

18 orang siswa (48,6%) mendapat nilai rendah, indikator menghubungkan tanda baca dan 

huruf sebanyak 15 orang siswa  (40,5%), indikator menghubungkan tanda baca dan huruf  

dengan maknanya sebanyak 20 orang siswa (54,1%) dan indikator membuat kesimpulan 

sebanyak 29 orang siswa (78,4%) mendapat nilai tinggi.  Pada siklus I nilai rata-rata 

kemampuan membaca  intensif siswa adalah 71,4 dengan kriteria untuk indikator mengenal 

huruf secara benar sebanyak 32 orang siswa (86,5%) mendapat nilai sangat tinggi, untuk 

indikator menggunakan  tanda baca secara tepat 20 orang siswa (54,1%) mendapat nilai 

rendah, indikator menghubungkan tanda baca dan huruf sebanyak 20 orang siswa  (54,1%) 

dengan kategori rendah, indikator menghubungkan tanda baca dan huruf  dengan maknanya 

sebanyak 26 orang siswa (70,3%) dan indikator membuat kesimpulan sebanyak 34 orang 

siswa (91,9%) mendapat nilai tinggi.  Pada sikus II  nilai rata-rata kemampuan membaca  

intensif siswa adalah 88,1 dengan kriteria untuk indikator mengenal huruf secara benar 

sebanyak 36 orang siswa (97,3%) mendapat nilai sangat tinggi, untuk indikator menggunakan  

tanda baca secara tepat 29 orang siswa (78,4%) mendapat nilai sangat tinggi, indikator 

menghubungkan tanda baca dan huruf sebanyak 30 orang siswa  (81,1%) dengan kategori 

sangat tinggi, indikator menghubungkan tanda baca dan huruf  dengan maknanya sebanyak 

33 orang siswa (89,2%) tergolong sangat tinggi dan indikator membuat kesimpulan sebanyak 

35 orang siswa (94,6%) mendapat nilai sangat tinggi. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan metode SQ3R dapat 

meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan teks cerita rakyat di kelas IV SD Negeri 

101100 Gunung Tua TA 2011/2012. 

 

 

 


