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Abstrak: Kemampuan membaca siswa khususnya memindai masih dibawah kriteria
ketuntasan minimal yang menjadi acuan guru dalam pembelajaran yaitu untuk membaca
65, sedangkan yang terjadi rata-rata nilai keterampilan membaca siswa masih dibawah
65, kemudian penggunaan media yang kurang menarik dalam guru menyampaikan materi
juga mengakibatkan rendahnya keterampilan membaca siswa. Tujuan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut: 1) peningkatan keterampilan belajar siswa dalam membaca
memindai dengan menggunakan media audiovisual?, 2) peningkatan hasil belajar siswa
dalam membaca memindai dengan menggunakan media audiovisual?. Pelaksanaan
penelitian ini menggunakan metode deskriptif, terdiri dari dua siklus dengan masingmasing siklus dua kali pertemuan, yang setiap pertemuan terdapat tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas V Sekolah
Dasar Negeri 04 Teluk Pakedai yang berjumlah 13 orang siswa sedangkan teknik dan alat
pengumpul data yang digunkan adalah teknik observasi langsung, dan teknik pengukuran
berupa hasil belajar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Kemampuan guru dalam
menggunakan media audiovisual dalam keterampilan membaca memindai meningkat dari
siklus I rata-rata sebesar 2,63 dengan kriteria baik kemudian meningkat menjadi sebesar
3,63 pada siklus II dengan kriteria sangat baik. 2).Hasil belajar siswa membaca memindai
dengan menggunakan media audiovisual pada siklus I rata-rata nilai adalah 60,76
sedangkan siklus II nilai rata-rata 70,96 atau meningkat sebesar 10,20 dari siklus
sebelumnya.
Kata Kunci: Hasil Belajar, media audiovisual, pembelajaran Bahasa Indonesia.
Abstract: The ability of students to read particular scan is still below the minimum
completeness criteria as the reference of teachers in learning to read is 65, while that
happens the average value of the students' reading skills are still below 65, then the use of
media that are less attractive to teachers delivering the material also results in lower
students' reading skills. The purpose of this research is as follows: 1) increase student
skills in reading scans using audiovisual media?, 2) improving student learning outcomes
in reading scans using audiovisual media?. Implementation of this research uses
descriptive method, consists of two cycles with each cycle of the two meetings, which are
meetings every stage of the planning, execution, observation, and reflection. Subjects
were fifth grade students of State Elementary School 04 Gulf Pakedai totaling 13
students, while the data collection techniques and tools that are used are direct
observation techniques, and measurement techniques such as belajar.Hasil results showed
that 1). The ability of teachers in the use of audiovisual media in reading skills improved
scan of the first cycle an average of 2.63 with both criteria then increased to 3.63 in the
second cycle with the criteria very well. 2). Results of student learning to read scan using
audiovisual media in the first cycle the average value was 60.76 while the second cycle
the average value increased by 70.96 or 10.20 of the previous cycle.
Keywords: Learning Outcomes, audiovisual media, learning Indonesian.
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ateri membaca memindai pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas V
Sekolah Dasar merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yaitu membaca sekilas
pada semester satu atau membaca cepat pada siswa kelas IV. Meskipun materi ini saring
diajarkan tapi guru selalu kesulitan dalam meningkatkan hasil belajar siswa.
Kendala utama seorang guru dalam menyampaikan materi membaca memindai
pada mata pelajaran bahasa Indonesia adalah cara menyampaikan pesan informasi atau
tujuan pembelajaran, hal ini terlihat dari kelemahan guru yang selalu menyampaikan
materi tidak dengan menggunakan media yang tepat dan menarik sehingga siswa menjadi
bosan, dan materi yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik. Dalam membaca
khususnya membaca memindai kemampuan siswa menerima informasi dengan cepat dan
tepat sangat diperlukan sementara guru tidak mampu menyampaikan informasi dengan
baik dan menarik sehingga siswa kesulitan dalam menemukan informasi dengan cepat
dan tepat.
Salah satu keterampilan membaca adalah membaca memindai, membaca
memindai merupakan salah satu jenis membaca cepat. Membaca memindai berarti
membaca tulisan yang disajikan dalam bentuk daftar atau susunan berupa tabel atau
struktur yang teratur. Dalam membaca membaca memindai, aspek kecepatan dan
ketepatan perlu diperhatikan karena aspek tersebut akan mempengaruhi hasil dari yang
ingin disampaikan.
Membaca dengan teknik memindai artinya membaca sekilas halaman buku untuk
menemukan sesuatu yang diperlukan. Teknik membaca memindai (scanning) adalah
teknik menemukan informasi dari bacaan secara tepat, dengan cara menyapu halaman
demi halaman secara merata, kemudian ketika sampai pada bagian yang dibutuhkan,
gerakan mata berhenti. Mata bergerak cepat, meloncat-loncat, dan tidak melihat kata demi
kata. Dalam kehidupan sehari-hari membaca memindai digunakan untuk mencari nomor
telepon, mencari kata pada kamus, mencari angka-angka statistik, melihat acara siaran tv,
melihat daftar perjalanan, mencari makna kata dalam kamus/ensiklopedi, dan menemukan
informasi tertentu yang terdapat dalam daftar.
Berdasarkan hasil belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 Teluk Pakedai
Tahun Pelajaran 2012/2013 diperoleh data nilai rata-rata membaca pada ulangan harian
semester I adalah 57,30 dengan persentase 84,61% atau sekitar 11 orang siswa yang
mendapat nilai dibawah 65 padahal KKM membaca pada pelajaran bahasa Indonesia
Sekolah Dasar Negeri 04 Teluk Pakedai adalah 65. Ini berarti hanya 2 orang siswa atau
15,39% siswa yang mampu membaca dengan cepat dan tepat dan hasil belajarnya diatas
standar KKM..
Untuk mengatasi masalah diatas maka media pembelajaranlah yang menjadi
pilihan peneliti untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu dengan menggunakan
media audiovisual karena dengan mengadakan tampilan-tampilan media audiovisual yang
menarik dalam membaca memindai siswa akan tertarik membaca, tidak merasa bosan,
bersemangat dalam belajar dan dapat menyerap materi yang disampaikan sehingga bisa
meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Djauzak Ahmad (1994:53), media audiovisual
merupakan “Suatu metode yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih
melakukan suatu ketampilan tertentu berdasarkan penjelasan atau petunjuk guru”.
Alasan peneliti memilih siswa kelas V dan Sekolah Dasar Negeri 04 Teluk
Pakedai sebagai tempat penelitian adalah peneliti merupakan guru kelas V di Sekolah
Dasar Negeri 04 Teluk Pakedai, sehingga peneliti lebih mengenal karakteristik siswa,
situasi dan kondisi di tempat yang dilakukan penelitian dan merupakan syarat penelitian
tindakan kelas. Harapan peneliti dalam penelitian ini adalah penerapan pembelajaran
menggunakan media audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar siswa membaca
memindai dapat meningkat dengan baik dan signifikan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah
umum dalam penelitian adalah “Apakah membaca memindai dengan menggunakan
media audiovisual dapat meningkatan hasil belajar pada siswa kelas V Sekolah Dasar
Negeri 04 Teluk Pakedai?”.Untuk mempermudah pembahasan masalah ini, maka
dijabarkan ke dalam sub masalah sebagai berikut :
1.
Bagaimanakah kemampuan guru melaksanakan pemebelajaran menggunakan
media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar siswa membaca memindai dikelas V
Sekolah Dasar Negeri 04 Teluk Pakedai?
2.
Bagaimanakan peningkatan hasil belajar siswa menggunakan media audiovisual
dalam keterampilan membaca memindai di kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 Teluk
Pakedai?
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca memindai
menggunakan media audiovisual pada siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 Teluk
Pakedai. Tujuan penelitian secara khusus yaitu:
1.
Mendeskripsikan kemampuan guru melaksanakan pembelajaaran menggunakan
media audiovisual untuk meningkatkan keterampilan siswa membaca memindai.
2.
Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa menggunakan media audiovisual
terhadap keterampilan siswa membaca memindai.
Bahasa Indonesia merupakan alat, identitas nasional dan lambang kebanggaan
nasional namun kita harus tau apa itu Bahasa. Menurut Keraf (1984:17) “Bahasa adalah
alat komunikasi antar anggota masyarakat, yang berupa lambang bunyi suara, yang
dihasilkan oleh alat ucap manusia”.
Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi sebagai sarana interaksi sosial
masyarakat Indonesia yang merupakan alat pemersatu bangsa yang digunakan sebagai
bahasa nasional.
Fungsi pembelajaran bahasa Indonesia adalah merupakan salah satu alat penting
untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, antara lain: (1) menanamkan, memupuk, dan
mengembangkan perasaan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, (2) memupuk dan
mengembangkan kecakapan berbahasa Indonesia lisan dan tulisan, (3) memupuk dan
mengembangkan kecakapan berpikir dinamis, rasional, dan praktis, (4) memupuk dan
mengembangkan ketrampilan untuk memahami, mengungkapkan dan menikmati
keindahan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan (Depdikbud,1995/1996:2).
Berdasarkan Panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD/MI
(2006: 22) mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki
kemampuan sebagai berikut :
a. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang
berlaku, baik secara lisan maupun tulis.
b. Menghargai dan bangga menggunakan Bahasa Indonesia sebagai
bahasa persatuan dan bahasa negara.
c. Memahami Bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan
kreatif untuk berbagai tujuan.
d. Menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan
intelektual, serta kematangan emosional dan sosial.
e. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperhalus budi
pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa.
f. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah
budaya dan intelektual manusia Indonesia.
Berdasarkan teori tersebut, secara umum tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia
adalah untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi tujuan yang

lainnya juga sangat penting, baik itu yang berhubungan dengan identitas bangsa kita
maupun dengan tujuan bahasa yang berkaitan dengan sastra dan budaya.
Menurut Briggs (1977) “media pembelajaran adalah sarana fisik untuk
menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti : buku, film, video dan sebagainya”.
Kemudian menurut National Education Associaton(1969) mengungkapkan bahwa “media
pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang-dengar,
termasuk teknologi perangkat keras”.
Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar.
Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian
dan kemampuan atau ketrampilan pebelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses
belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam mencakup pengertian sumber, lingkungan,
manusia dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran / pelatihan.
Media audio visual disebaut juga sebagai media video. Video merupakan media
yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam media video terdapat
dua unsur yang saling bersatu yaitu audio dan visual. Adanya unsur audio memungkinkan
siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran, sedangkan unsur
visual memungkinkan penciptakan pesan belajar melalui bentuk visualisasi.
Menurut Ronal Anderson (1994:99), “Media video adalah rangkaian gambar
elektronis yang disertai oleh unsur suara audio juga mempunyai unsur gambar yang
dituangkan melalui pita video (video tape)”.
a. Media Audio Visual Gerak
Media audio visual gerak adalah media intruksional modern yang sesuai dengan
perkembangan zaman (kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi) karena meliputi
penglihatan, pendengaran dan gerakan, serta menampilkan unsur gambar yang bergerak.
Jenis media yang termasuk dalam kelompok ini adalah televisi, video tape, dan film
bergerak.
b. Media Audio Visual Diam
Media audio visual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam,
seperti:
1)
Film bingkai suara (sound slides)
Film bingkai adalah suatu film transparan (transparant) berukuran 35 mm, yang
biasanya dibungkus bingkai berukuran 2x2 inci terbuat dari kraton atau plastik. Ada
program yang selesai dalam satu menit, tapi ada pula yang hingga satu jam atau lebih.
Namun yang lazim, satu program film bingkai suara (sound slide) lamanya berkisar
antara 10-30 menit. Jumlah gambar (frame) dalam satu program pun bervariasi, ada yang
hanya sepuluh buah, tetapi ada juga yang sampai 160 buah atau lebih.
2).
Film rangkai suara
Berbeda dengan film bingkai, gambar (frame) pada film rangkai berurutan
merupakan satu kesatuan. Ukurannya sama dengan film bingkai, yaitu 35 mm. Jumlah
gambar satu rol film rangkai antara 50-75 gambar dengan panjang kurang lebih 100
sampai dengan 130, tergantung pada isi film itu.
Dalam penelitian ini media audiovisual yang digunakan adalah media audiovisual
gerak yang berupa film dan media audiovisual diam yang berupa sound slide.
Materi pembelajaran membaca memindai adalah seperti yang tertera pada standar
kompetensi yang diguanakan yaitu 7. Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca
memindai, dan membaca cerita anak. Dan kompetensi dasar 7.2 Menemukan informasi
secara cepat dari berbagai teks khusus (buku petunjuk telepon, jadwal perjalanan, daftar
susunan acara, daftar menu, dan lain-lain) yang dilakukan melalui membaca memindai.
Proses pembelajaran dimulai dari guru menyiapkan media audiovisual kemudian
guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok sambil membagikan lembar kerja yang
sudah disiapkan dilanjutkan dengan guru memutar video atau tayangan sekilas tentang

materi misalnya menu makanan maka yang ditayang adalah daftar menu makanan sambil
guru menginstruksikan siswa untuk memindai apa yang mereka lihat pada tayangan
tersebut, kemudian setelah selesai siswa diminta untuk mengisi lembar kerja berdasakan
apa yang mereka lihat pada tayangan tadi.
Setelah selesai mengisi lembar kerja kelompok setiap perwakilan kelompok siswa
maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang mereka dapatkan dari tayangan tadi
secara bergantian tiap kelompoknya sambil guru melakukan evaluasi proses. Selanjutnya
guru menampilkan kembali tayangan tadi untuk melakukan koreksi, repleksi dan
menyimpulkan materi bersama siswa. Kemudian guru memberikan evaluasi secara
individu dan tindak lanjut guna mengetahui hasil belajar siswa pada materi ini.
Kemampuan membaca memindai siswa mengandalkan kemampuan kecepatan dan
ketepatan. Cara membaca Memindai adalah cara membaca secara cepat dari atas halaman
hingga kebawah tanpa memperhatikan makna kalimat yang terkandung dalam baris-baris
atau paragraf tersebut. Yang penting tujuannya tercapai yaitu mencari kata atau penggalan
kata kalam satu tulisan yang panjang.
Cara kerja cara membaca memindai mengunakan audiovisual misalnya kita
membaca jadwal televisi, menonton cuplikan film, iklan dan melihat poster dijalan.
Dengan hanya meihat sekilas kita dapat menemukan informasi yang disampaikan.
Sebelum kita mencari kata dalam buku perlu kita lakukan pemeriksaan, baca judul buku,
pikirkan apakah kemungkinan kata yang kita cari sebagai kata kunci, dapat ditemukan
dibuku tersebut.
Memindai berasal dari kata pindai yang memiliki arti mengamati, memperhatikan,
menandai, dan mengamati dengan maksud melihat dengan cermat. Memindai adalah
teknik membaca untuk mendapatkan informasi secara cepat. Sebagai contoh, teknik
membaca memindai dapat kita gunakan untuk mencari makna dalam kamus, membaca
petunjuk pemakaian obat, membaca jadwal perjalanan kereta api dan pesawat terbang dan
lain-lain.
Membaca memindai sering disebut membaca scanning. Istilah lain “Scanning
adalah teknik baca sepintas atau teknik baca tatap” (Haryadi, 2007: 170). “Scanning
merupakan teknik membaca sekilas dan cepat, tetapi teliti dengan maksud menemukan dan
memperoleh informasi tertentu atau fakta khusus dari sebuah bacaan (Tarigan, 1994: 31)”.
Dalam penggunaannya, pembaca langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus
yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak
dicari.
Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005), “Keterampilan adalah
kecakapan untuk menyelesaikan tugas”. Sedangkan pengertian membaca menurut
Harimurti Kridalaksana (1984:122). “Membaca adalah menggali informasi dari teks, baik
yang berupa tulisan maupun dari gambar atau diagram maupun dari kombinasi itu
semua)”, sedangkan pengertian memindai adalah teknik membaca untuk mendapatkan
informasi secara cepat dan tepat.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca
memindai adalah kemampuan menggali informasi dari teks secara cepat dan tepat.
Ronald Anderson (1994:102) mengemukakan tentang beberapa tujuan dari
pembelajaraan mengunakan media audiovisual, antara lain:
Untuk tujuan kognitif :
a. Dapat mengembangkan mitra kognitif yang menyangkut kemampuan
mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan gerak dan
serasi.
b. Dapat menunjaukan serangkaian gambar diam tanpa suara sebagai media
foto dan film bingkai meskipun kurang ekonomis.

c. Melalui Audiovisual dapat pula diajarkan pengetahuaan tentang hukumhukum dan prinsip – prinsip tertentu.
d. Audiovisual dapat digunakan untuk menunjukan contoh dan cara
bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, khususnya yang menyangkut
interaksi siswa.
Untuk tujuan afektif :
a. Audiovisual merupakan media yang baik sekali untuk menyampaikan
informasi dalam matra afektif.
b. Dapat menggunakan efek dan teknik, video dapat menjadi media yang
sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi.
Untuk tujuan psikomotorik :
a. Audivisual merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan contoh
keterampilan yang menyangkut gerak. Dengan alat ini dijelaskan, baik
dengan cara memperlambat maupun mempercepat gerakan yang
ditampilkan.
b. Melalui Audiovisual siswa dapat langsung mendapat umpan balik secara
visual terhadap kemampuan mereka sehingga mampu mencoba ketrampilan
yang menyangkut gerakan tadi.
Jadi dalam penggunaan yang menarik efektif dan efisien khususnya media
audiovisual sangat berperan penting dalam meningkatkan kemampuan kognitif, afektif
dan psikomotoik siswa dalam belajar.
Hasil belajar adalah suatu hasil nyata yang dicapai oleh siswa dalam usaha
menguasai jasmani dan rohani disekolah yang diwujudkan dalam bentuk raport pada
setiap semesternya.
Untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan hasil yang telah dicapai
oleh seseorang maka harus dilakukan evaluasi. Untuk menentukan kemajuan yang dicapai
maka harus ada kriteria(patokan) yang mengacu pada tujuan yang telah ditentukan
sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh strategi belajar mengajar terhadap hasil
belajar siswa. Hasil belajar menurut W. Winkel ( dalam buku Psikologis Pengajaran
1989:82 adalah hasil yang dicapai oleh siswa yakni adalah prestasi belajar siswa
disekolah yang mewujudkan dalam bentuk angka.
Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah prestasi belajar tang dicapai siswa
dalam proses kegiatan pembelajaran dengan membawa suatu perubahan dan
pembentukan tingah laku seseorang.
Tes yang digunakan adalah tes formatif yaitu penilaian yang mengukur satu atau
beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran daya serap
siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki
proses pembelajaran dalam waktu tertentu.
Metode
Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan
data dengan tujuan tertentu. Menurut Sugiyono (2009: 6), “Metode penelitian adalah cara
ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan,
dikembangkan, dan dibuktikan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk
memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan”.
Suatu metode dalam penelitian sangat diperlukan, karena metode dapat
memecahkan masalah serta mendapatkan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu
penelitian. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian harus mengikuti dan memilih metode
yang tepat berdasarkan aturan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya
menurut Rakim (online.http://rakim-ypk.blogspot.com/), “Metode adalah suatu kerangka
kerja untuk melakukan tindakan, atau suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang

beraturan, terarah dan terkonteks, yang relevan dengan maksud dan tujuan”. Ada
beberapa macam metode penelitian menurut Hadari Nawawi (1983:63), yaitu:
1. Metode Filosofis
2. Metode Deskriptif
3. Metode Historis
4. Metode Eksperimen
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut
Hadari Nawawi (1983:63), “Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian
(seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktafakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. Sedangkan Suharsimi Arikunto (2009:56)
mengatakan, “Penelitian deskriptif merupakan paparan (deskripsi) informasi tentang
suatu gejala, peristiwa, kejadian sebagaimana adanya”.
Metode penelitian deskriptif sangat cocok digunakan dalam penelitian tindakan
kelas karena akan mempermudah peneliti mengambarkan keadaan subyek atau obyek
penelitian berdasarkan informasi dari suatu gejala ataupun peristiwa yang sebenarnya.
Menurut Suharsimi Arikunto (2008:57), penelitian berdasarkan tujuannya dapat
dikelompokkan menjadi sebagai berikut:
a. Penelitian Tindakan Partisipasi
b. Penelitian Tindakan Kritis
c. Penelitian Tindakan Institusi
d. Penilaian Tindakan Kelas
e. Penelitian Tindakan
f. Penelitian Perpustakaan dan Dokumenter
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan
kelas. Suharsimi Arikunto (2008:57) mengemukakan bahwa, “Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) adalah penelitian tindakan (action research) yang dilakukan dengan tujuan
memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya”. Menurut Susilo (2009:16),
penelitian tindakan kelas yaitu “Penelitian yang dilakukan oleh guru kelas atau sekolah
tempat mengajar, dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan
proses dalam pembelajaran”. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh guru kelas atau
sekolah tempat mengajar untuk memperbaiki mutu praktik dalam pembelajaran.
Penelitian ini bersifat kolaboratif. Menurut Sugiyono (2010: 8), “Metode
penelitian kolaboratif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah
postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai
lawannya adalah eksperimen)”. Dalam penelitian kolaboratif, peneliti sebagai instrumen
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data
bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kolaboratif lebih menekankan makna
daripada generalisasi.
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri atas rangkaian empat kegiatan yang
dilakukan dalam siklus berulang. Empat kegiatan yang ada pada setiap siklus, yaitu (a)
perencanaan, (b) tindakan, (c) pengamatan, dan (d) refleksi
Penelitian ini dilaksanakan di kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 Teluk Pakedai
Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. Subjek dalam penelitian ini adalah
siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 Teluk Pakedai dengan jumlah siswa 13 orang
yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 5 orang perempuan dan 1 orang guru sekaligus
sebagai peneliti.Untuk mengumpulkan data kemampuan guru melaksanakan
pembelajaran menggunakan data penskoran/skor sedangkan untuk hasil belajar siswa
menggunakan nilai.

Suharsimi
Arikunto
(online.
http://gunsasongkorahmanu.blogspot.com)
mengemukakan bahwa, “Pengumpulan data adalah bagaimana cara menentukan metode
setepat-tepatnya dalam memperoleh data, kemudian disusul dengan cara menyusun alat
pembantunya, yaitu instrument penelitian”. Menurut Hadari Nawawi (1983:94), teknik
pengumpul data dapat dibedakan menjadi enam, yaitu:
1. Teknik Observasi Langsung,
2. Teknik Observasi Tidak Langsung,
3. Teknik Komunikasi Langsung,
4. Teknik Komunikasi Tidak Langsung,
5. Teknik Pengukuran,
6. Teknik Studi Dokumenter.
Sehubungan dengan pendapat tersebut maka pada penelitian ini, digunakan dua
teknik pengumpulan data, yakni teknik observasi langsung, dan teknik pengukuran.
a.
Teknik Obrservasi Langsung
Hadari Nawawi (1983:94) mengemukakan bahwa observasi adalah “Cara
mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala
yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana
suatu peristiwa, keadaan, atau situasi sedang terjadi”.
Observasi dalam istilah sederhana adalah proses peneliti dalam melihat situasi
penelitian. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya
mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan
untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan
bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala
alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar, seperti diungkapkan oleh
Sudarwan Danim (dalam Iskandar, 2009:68), “Peneliti kebanyakan berurusan dengan
fenomena atau gejala sosial”.
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Teknik
observasi langsung adalah suatu pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti
terhadap obyek-obyek tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Observasi dilakukan
pengamat secara sistematis menggunakan Instrumen Penilaian Kinerja Guru I dan II yang
telah dimodifikasi.
b.
Teknik Pengukuran
Menurut Hadari Nawawi (1983:95), “Teknik pengukuran adalah cara
mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui tingkat atau derajat aspek
tertentu dengan norma tertentu pula sebagai satuan ukuran yang relevan”.
Lembar observasi yang digunakan adalah Instrumen Penilaian Kinerja Guru II
yang telah dimodifikasi. Lembar ini berguna untuk mengamati langkah-langkah
menggunakan media audiovisual dalam membaca memindai dengan cepat dan tepat.
Pencatatan data dilakukan dengan memberi tingkatan atau jenjang dari aspek yang
diamati, penjenjangan menggunakan skala nilai (rating scale). Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan skala 4, yaitu: baik sekali, baik, cukup, dan kurang.
Alat pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes.
Suharsimi Arikunto (2006:150) menyatakan, “Tes adalah serentetan pertanyaan atau
latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan
intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok”. Dengan
menggunakan tes, sumber data dapat diketahui dengan jelas dan pemberian hasilnya akan
tetap.
Tes yang digunakan pada penelitian ini adalah tes lisan, yaitu “ Tes yang
digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu
menggunakan lisan” (Suharsimi Arikunto, 1985:107). Dalam membaca memindai, yang

diukur adalah keterampilan siswa membaca memindai untuk menemukan informasi
secara cepat dan tepat. Jadi, tes lisan yang digunakan berupa tes membaca.
“Tes membaca merupakan alat untuk mengukur kemampuan membaca siswa
khususnya membaca memindai” Suharsimi Arikunto (1985:106). Berikut beberapa aspek
yang menjadi alat penilaian dalam tes membaca memindai yaitu:
1.
Kelancaran membaca
2.
Kecepatan dan ketepatan dalam menerima informasi
3.
Isi informasi yang disampaikan dapat dipahami
4.
Menemukan informasi yang dicari
5.
Ketepatan dalam memindai kalimat informasi
6.
Cara memindai bervariasi sesuai dengan kondisi tertentu
Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini terdiri dari dua siklus secara berulang yang meliputi siklus I, dan
siklus II. Setiap siklus dalam penelitian terdapat dua kali pertemuan masing-masing siklus
yang meliputi empat tahap sebagai mana yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto,
Suhardjono, dan Supardi (2009: 16), sebagai berikut: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan,
(3) pengamatan, dan (4) refleksi. Hasil refleksi dijadikan dasar untuk menentukan
keputusan perbaikan pada siklus berikutnya.
1.
Siklus I Pertemuan ke-1
a.
Tahap perencanaan
Sebelum membuat perencanaan ini peneliti dan teman sejawat mendiskusikan
tindakan apa yang dapat dilakukan agar siswa bisa tertarik dan mau mendengarkan
penjelasan guru sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam
membaca memindai.
Setelah peneliti dan teman sejawat sepakat dengan pemahaman yang sama, maka
peneliti berkolaborasi dengan teman sejawat membuat perangkat pembelajaran berupa
RPP, alat evaluasi untuk guru dan mempersiapkan pedoman-pedoman observasi yang
akan digunakan pada saat penelitian dilaksanakan.
Perencanaan awal untuk menarik minat dan kemampuan siswa dalam membaca
memindai adalah dengan menyiapkan media audiovisual dan membuat media
pembelajaran agar siswa merasa tertarik dan berpartisipasi aktif dalam membuat sebuah
wacana. Pedoman observasi yang disiapkan adalah pedoman observasi kemampuan guru
melaksanakan pembelajaran dan pedoman observasi siswa.
b.
Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama dilaksanakan dilaksanakan pada
hari senin tanggal 4 maret 2013 pukul 07.30 sampai pukul 09.15 WIB. Kegiatan
pembelajaran dalam penelitian dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah peneliti
buat bersama teman sejawat. Pelaksanaan pembelajaran melalui tahapan-tahapan yang
telah direncanakan.
Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kemudian guru menjelaskan
bagaimana nanti siswa membaca memindai daftar menu makanan yang dipadu dengan
menggunakan media audiovisual, selanjutnya guru mengecek pemahaman siswa dengan
cara melakukan tanya jawab, pada kesempatan ini hanya empat siswa yang aktif
mengajukan pertanyaan.
Tahap selanjutnya guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berisi
daftar menu makanan kepada masing-masing siswa, dan guru menampilkan tayangan
daftar menu makanan pada layar infokus kemudian siswa memindainya dengan mengisi
Lembar Kerja Siswa berdasarkan tayangan yang mereka lihat, pada kesempatan ini satu
siswa saja mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil memindai daftar menu
makanan yang dibuat ke depan kelas dan siswa yang lain diminta untuk memberikan

tanggapan dari hasil membaca memindai daftar menu makanan yang sudah dibacakan
oleh temannya.
Peneliti memberikan tanggapan dan penguatan serta pengayaan kepada siswa
berupa PR, kemudian siswa dengan dibimbing oleh peneliti sebagai guru menyimpulkan
materi pelajaran. Peneliti menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.
c.
Pengamatan/Observasi
Pengamatan ini dilaksanakan pada saat peneliti sebagai guru melaksanakan proses
pembelajaran. Yang melakukan pengamatan adalah teman sejawat sebagai kolaborator
dan guru sebagai peneliti, untuk melihat kegiatan-kegiatan selama proses pembelajaran
berlangsung. Pengamatan ini menggunakan pedoman-pedoman observasi yang telah
disiapkan. Peran aktif siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dan kemampuan siswa
membaca memindai daftar menu makanan juga diamati.
Ada tiga aspek yang diamati dalam penelitian ini yaitu kemampuan guru dalam
proses pembelajaran, keterampilan siswa dalam membaca memindai menggunakan media
audiovisual dan hasil belajar siswa membaca memindai menggunakan media audiovisual
yang dapat dilihat melalui nilai.
d.
Refleksi
Setelah tahap pengamatan, peneliti bersama teman sejawat melakukan refleksi.
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus
pertama, terdapat temuan-temuan sebagai berikut:
1.
Kemampuan guru dalam melaksanakan Pembelajaran
Persiapan ruang kelas dan media belum maksimal, apersepsi kurang tepat, tidak
ada keterkaitan antara meteri dengan realita kehidupan siswa, komunikasi antara guru dan
siswa tidak berjalan dengan baik, guru belum maksimal menggunakan media evaluasi dan
tindak lanjut masih kurang tepat. Berdasarkan repleksi ini penelitian yang berkaitan
dengan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran dilanjutkan pada pertemuan
berikutnya.
2.
Hasil Belajar siswa
Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 60 sebanyak 9 orang siswa
atau 69,23% dari 13 orang siswa masih kurang terampil dalam membaca memindai
sehingga belum mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal sebesar 65 dan 4 orang
siswa atau 30,76 % dari 13 orang siswa sudah mampu mencapai kriteria ketuntasan
minimal sebesar 65.
Secara keseluruhan hasil belajar siswa masih belum tercapai berdasarkan standar
kriteria ketuntasan minimal Bahasa Indonesia di SDN. 04 Teluk pakedai yaitu 6,5 untuk
kemampun membaca siswa.
Dari hasil refleksi yang peneliti temukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan
pembelajaran pada siklus pertama belum mencapai hasil yang maksimal.
2. Siklus I Pertemuan ke-2
a.
Tahap perencanaan
Sebelum membuat perencanaan ini peneliti dan teman sejawat mendiskusikan
tindakan apa yang dapat dilakukan agar siswa bisa tertarik dan mau mendengarkan
penjelasan guru sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam
membaca memindai.
Setelah peneliti dan teman sejawat sepakat dengan pemahaman yang sama, maka
peneliti berkolaborasi dengan teman sejawat membuat perangkat pembelajaran dan
mempersiapkan pedoman-pedoman observasi yang akan digunakan pada saat penelitian
dilaksanakan.
Perencanaan awal untuk menarik minat dan kemampuan siswa dalam membaca
memindai adalah dengan membuat media pembelajaran agar siswa merasa tertarik dan

berpartisipasi aktif dalam membuat sebuah wacana. Pedoman observasi yang disiapkan
adalah pedoman observasi kemampuan guru melaksanakan pembelajaran dan pedoman
observasi siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 Teluk Pakedai.
b.
Tahap Pelaksanaan
Siklus I pertemuan ke-2 dilaksanakan pada hari rabu tanggal 6 maret 2013 pukul
07.30 sampai pukul 09.15 WIB. Kegiatan pembelajaran dalam penelitian dilaksanakan
berdasarkan perencanaan yang telah peneliti buat bersama teman sejawat. Pelaksanaan
pembelajaran melalui tahapan-tahapan yang telah direncanakan dan berdasarkan dari
pengembangan hasil pertemuan sebelumnya.
c.
Tahap Pengamatan
Pengamatan ini dilaksanakan pada saat peneliti sebagai guru melaksanakan proses
pembelajaran. Kemampuan guru dalam mengajar menggunakan media audiovisual
merupakan faktor penting yang perlu diamati untuk mengetahui perkembangan proses
pembelajaran yang sedang berlansung. Pengamatan terhadap kemampuan guru mengajar
dalam menggunakan media audiovisual
d.
Refleksi
Setelah tahap pengamatan, peneliti bersama teman sejawat melakukan refleksi.
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus
pertama, terdapat temuan-temuan sebagai berikut:
1.
Kemampuan Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran
Pada tahap prapembelajaran persiapan ruangan dan media sudah ada peningkatan
menjadi lebih baik, guru sudah menyiapkan media dengan baik dan siswa sudah siap
menerima pelajaran yang akan disampaikan. Penguasaan materi sudah ada perubahan,
melibatkan siswa dalam penggunaan media masih kurang siswa hanya disuruh
memperhatikan, proses penilaian dan hasil cukup baik dan kegiatan penutup ada
peningkatan tapi tindak lanjut masih belum efektif sehingga perlu penelitian lebih lanjut
pada siklus berikutnya.
2.
Hasil belajar siswa
Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh nilai rata-rata sebesar 61,53 sebanyak 9 orang
siswa atau 69,23% dari 13 orang siswa masih kurang terampil dalam membaca
memindai karena masih belum mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal sebesar 65
sedangkan 4 orang 30,76% siswa dari 13 orang siswa sudah mampu mencapai kriteria
ketuntasan minimal sebesar 65.
Hasil belajar siswa masih belum tercapai berdasarkan standar KKM Bahasa
Indonesia di SDN. 04 Teluk pakedai yaitu 65 untuk kemampuan membaca siswa kelas
tinggi.
Dari hasil refleksi yang peneliti temukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan
pembelajaran pada siklus pertama belum mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu
peneliti sebagai guru serta teman sejawat sepakat untuk melakukan siklus ke dua.
Siklus II Pertemuan 1
Pelaksanaan siklus ke dua pada dasarnya sama dengan siklus pertama, karena
materi pembalajaran serta tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan peneliti bersama
teman sejawat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.
Tindakan yang dilakukan peneliti dan rekan sejawat pada siklus ke dua ini adalah
melakukan perbaikan serta peningkatan terhadap temuan-temuan yang berdasarkan hasil
refleksi pada siklus pertama. Siklus kedua juga terdiri dari dua kali pertemuan yaitu
pertemuan pertama dan kedua:
a.
Tahap Perencanaan
Peneliti bersama teman sejawat membuat perencanaan yang akan dilaksanakan
pada siklus ke dua. Membuat perangkat pembelajaran, RPP pedoman-pedoman observasi

untuk guru serta untuk siswa, menyiapkan media audiovisual yang lebih tepat yang
berkaitan dengan membaca memindai, penyusunan perencanaan tindakan ini berdasarkan
hasil refleksi siklus pertama.
b.
Tahap Pelaksanaan
Pertemuan ke-1 siklus kedua dilaksanakan pada hari Senin 11 maret 2013 mulai
pukul 07.30 sampai pukul 09.15 WIB Siklus ke dua dilaksanakan sesuai dengan rencana
yang sudah peneliti buat bersama teman sejawat. Pelaksanaan pembelajaran melalui
tahapan-tahapan yang telah direncanakan, yang sesuai dengan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang telah peneliti buat.
Peneliti sebagai guru masuk ke kelas dengan mengucapkan salam dan siswa
menjawab salam dengan serempak. Setelah mengucapkan salam kemudian guru
melakukan apersepsi, lalu mengingatkan kepada siswa materi yang dipelajari minggu
lalu. Selanjutnya guru menginformasikan materi pelajaran dan tujuan pembelajaran yang
akan dicapai oleh siswa. Setelah itu guru memasang media Audiovisual beserta
perlengkapannya.
Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) mengenai jadwal televisi kepada
tiap-tiap siswa. Setelah siswa selesai mengerjakan dan mendiskusikan dalam kelompok
dan tiap kelompok mengumpulkan Lembar Kerja Siswa (LKS), kemudian guru memberi
kesempatan kepada siswa yang mewakili kelompoknya untuk maju di depan kelas
mempresentasi hasil kerja kelompoknya sedangkan kelompok yang lainnya menyimak
dan diberi kesempatan untuk mengoreksi hasil kerja kelompoknya.
Pada akhir pembelajaran guru memberikan tanggapan dan penguatan serta
pengayaan kepada siswa berupa PR dan guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi
pelajaran. Setelah selesai guru menutup proses pembelajaran dengan mengucapkan salam.
c.
Tahap Pengamatan
Pengamatan terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dilakukan oleh
peneliti sebagai guru bersama teman sejawat sebagai kolaborator.
Pengamatan terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran
membaca memindai menggunakan media audiovisual dilakukan oleh teman sejawat yaitu
kolaborator menggunakan lembar observasi dengan memberikan skor mengajar melalui
APKG II sedangkan pengamatan terhadap hasil belajar siswa membaca memindai
menggunakan media audiovisual dilakukan oleh peneliti sekaligus guru kelas melalui
penilaian dan evaluasi selamat proses pembelajaran berlangsung.
d.
Refleksi
Refleksi peneliti lakukan bersama-sama dengan teman sejawat dan pada akhir
pembelajaran peneliti juga melibatkan siswa untuk melakukan reflseksi. Selama siklus ke
dua berlangsung, hampir semua siswa sudah dapat mengerjakan tugas dari guru yaitu
membuat daftar jadwal televisi yang padu berdasarkan media audiovisual. Berdasarkan
dari hasil pengamatan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus ke dua ini,
terdapat temuan-temuan sebagai berikut:
1.
Kemampuan Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran
Dari aspek prapembelajaran sampai kegiatan pembelajaran berlangsung telah
terjadi peningkatan yang signifikan, guru sudah melakukan apersepsi dengan baik,
penyampaian tujuan pembelajaran dengan baik, pemanfaatan media dan melibatkan siswa
dalam menggunakan media, menguasai kelas serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut
dengan baik.
2.
Hasil Belajar Siswa
Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh nilai rata-rata sebesar 68,46 sebanyak 11 orang
siswa atau 84,61% dari 13 orang siswa sudah mampu mencapai kriteria ketuntasan
minimal sebesar 65. Tetapi peneliti dan kolaborator masih belum puas karena masih ada 2
orang siswa atau 15,38% dari 13 siswa yang masih mendapat nilai dibawah 65 yaitu 60.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, maka perbaikan pada siklus ke dua
pertemuan ke-1 ini telah menunjukkan hasil yang maksimal apabila dibandingkan dengan
hasil siklus pertama. Namun menurut kolaborator dan peneliti perlu penguatan lebih
lanjut di siklus kedua pertemuan ke-2 karena masih ada materi yang tersisa berkaitan
dengan membaca memindai dan diharapkan mampu menuntaskan standar ketuntasan
belajar yang telah ditetapkan di SDN. 04 Teuk Pakedai ini.
Siklus II Pertemuan ke-2
a.
Tahap Perencanaan
Peneliti bersama teman sejawat membuat perencanaan yang akan dilaksanakan
pada siklus ke dua. Membuat perangkat pembelajaran, pedoman-pedoman observasi
untuk guru serta untuk siswa, menyiapkan media audiovisual yang lebih tepat yang
berkaitan dengan membaca memindai Penyusunan perencanaan tindakan ini berdasarkan
hasil refleksi siklus pertama.
b.
Tahap Pelaksanaan
Pertemuan ke-2 siklus kedua dilaksanakan pada hari rabu 13 maret 2013 mulai
pukul 07.30 sampai pukul 09.15 WIB. Siklus ke dua pertemuan ke-2 dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang sudah peneliti buat bersama teman sejawat sebagai kolaborator.
Pelaksanaan pembelajaran melalui tahapan-tahapan yang telah direncanakan, yang sesuai
dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah peneliti buat.
Peneliti sebagai guru masuk ke kelas dengan mengucapkan salam dan siswa
menjawab salam dengan serempak. Setelah mengucapkan salam kemudian guru
melakukan apersepsi, lalu mengingatkan kepada siswa materi yang dipelajari minggu
lalu. Selanjutnya guru menginformasikan materi pelajaran dan tujuan pembelajaran yang
akan dicapai oleh siswa. Setelah itu guru memasang media Audiovisual beserta
perlengkapannya.
Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) mengenai daftar nama-nama
pemain film anak yang berjudul “Ambilkan Bulan” kepada tiap-tiap siswa. Kemudian
guru memutar potongan film “Ambilkan Bulan” dilayar monitor.
Sambil menonton siswa diarahkan untuk memindai nama tokok pemeran dalam
film tersebtu termasuk sutradara dan produsernya yang muncul pada tulisan bergerak
pada awal dan akhir film tersebut. Setelah siswa selesai mengerjakan dan mendiskusikan
dalam kelompok dan tiap kelompok mengumpulkan Lembar Kerja Siswa (LKS),
kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa yang mewakili kelompoknya untuk
maju di depan kelas mempresentasi hasil kerja kelompoknya.
Pada kesempatan ini terlihat motivasi dan peran aktif siswa untuk membacakan
serta memberikan tanggapan dari hasil kerja kelompok yang dibacakan oleh temannya
meningkat apabila dibandingkan pada siklus pertama. Pada akhir pembelajaran guru
memberikan tanggapan dan penguatan serta pengayaan kepada siswa berupa PR dan guru
bersama-sama siswa menyimpulkan materi pelajaran dan melakukan repleksi materi
berkaitan dengan membaca memindai. Setelah selesai guru menutup proses pembelajaran
dengan mengucapkan salam.
c.
Tahap Pengamatan
Pengamatan terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dilakukan oleh
peneliti sebagai guru bersama teman sejawat sebagai kolaborator.
Pengamatan terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran
membaca memindai menggunakan media audiovisual dilakukan oleh teman sejawat yaitu
kolaborator menggunakan lembar observasi dengan memberikan skor mengajar melalui
APKG II sedangkan pengamatan terhadap hasil belajar siswa membaca memindai
menggunakan media audiovisual dilakukan oleh peneliti sekaligus guru kelas melalui
penilaian dan evaluasi selamat proses pembelajaran berlangsung.

d.

Refleksi
Refleksi peneliti lakukan bersama-sama dengan teman sejawat dan pada akhir
pembelajaran peneliti juga melibatkan siswa untuk melakukan reflseksi. Selama siklus ke
dua pertemuan ke-2 berlangsung, hampir semua siswa sudah dapat mengerjakan tugas
dari guru yaitu memindai dengan cepat dan tepat berbagai bentuk daftar yang padu
berdasarkan media audiovisual. Berdasarkan dari hasil pengamatan terhadap pelaksanaan
proses pembelajaran pada siklus ke dua pertemuan ke-2 ini, terdapat temuan-temuan
sebagai berikut:
1.
Kemampuan Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran
Dari aspek prapembelajaran sampai kegiatan pembelajaran berlangsung telah
terjadi peningkatan yang signifikan, guru sudah melakukan apersepsi dengan baik,
penyampaian tujuan pembelajaran dengan baik, pemanfaatan media dan melibatkan siswa
dalam menggunakan media, menguasai kelas serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut
dengan baik.
2.
Hasil Belajar Siswa
Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh nilai rata-rata sebesar 73,46 sebanyak 13 orang
siswa atau 100 % dari 13 orang siswa sudah mampu mencapai kriteria ketuntasan
minimal sebesar 65 artinya tidak ada lagi siswa mendapat nilai dibawah kriteria
ketuntasan minimal dalam membaca mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V Sekolah
Dasar Negeri 04 Teluk Pakedai.
Penelitian dihentikan pada siklus II pertemua ke-2 karena sudah terjadi
peningkatan yang jelas dan memenuhi tujuan yang menjadi latar belakan dilakukannya
penelitian.
Pembahasan
Pada proses pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual, peneliti
sebagai guru bersama teman sejawat mengadakan pengamatan terhadap dua sub
permasalahan yaitu kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan
media audiovisual dan hasil belajar siswa membaca memindai menggunakan media
audiovisual pada siklus pertama dan ke dua.
Tingkat kemampuan siswa dalam menyerap materi pelajaran membaca memindai
dengan menggunakan media audiovisual yang diberikan oleh guru mengalami
peningkatan.
Peningkatan kemampuan guru secara keseluruhan pada siklus I pertemuan 1
sebesar 2,50 dan pertemuan 2 sebesar 2,75 jadi rata-rata kemampuan guru siklus I adalah
2,63(baik), sedangkan pada siklus II pertemuan 1 sebesar 3.50 dan pertemuan 2 sebesar
3,73 jadi rata-rata kemampuan guru pada siklus II adalah sebesar 3,65 (Sangat Baik).
Hasil pada tabel ini berdasarkan pengamatan teman sejawat sebagai guru kolaborator
dalam penelitian ini.
peningkatan hasil belajar siswa secara keseluruhan pada siklus I pertemuan 1
sebesar 60,00 dan pertemuan 2 sebesar 61,53 jadi rata-rata nilai pada siklus I adalah
sebesar 60,76 dari jumlah siswa keseluruhan sedangkan pada siklus II pertemuan 1
sebesar 68,46 dan pertemuan 2 sebesar 73,46 jadi rata-rata hasil belajar siswa pada siklus
II adalah sebesar 70,96 dari jumlah seluruh siswa. Hasil ini menunjukan peningkatan hasil
belajar sebesar 10,20 dari siklus I ke siklus II atau sudah mencukupi standar kriteria
ketuntasan minimal sekolah sebesar 65 untuk keterampilan membaca pada mata
pelajaran bahasa indonesia.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil Penelitian yang dilaksanakan di kelas V Sekolah Dasar Negeri
04 Teluk Pakedai dapat disimpulkan bahwa penggunaan media audiovisual dapat

meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca memindai pada pembelajaran Bahasa
Indonesia kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya dan
secara khusus hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kemampuan guru
melaksanakan pembelajaran membaca memindai menggunaan media audiovisual pada
pembelajaran Bahasa Indonesia kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 Teluk Pakedai, yaitu
pada siklus I pertemuan 1 sebesar 2,50 dan pertemuan 2 sebesar 2,75 jadi rata-rata
kemampuan guru pada siklus I adalah 2,63 sedangkan pada siklus II pertemuan 1 sebesar
3,50 dan pertemuan 2 sebesar 3,75 jadi rata-rata kemampuan guru pada siklus II adalah
3,63. Hasil ini berdasarkan pengamatan teman sejawat sebagai guru kolaborator dalam
penelitian ini. (2) Penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa
dalam membaca memindai pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas V Sekolah Dasar
Negeri 04 Teluk Pakedai, hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai siswa yaitu siklus I
pertemuan 1 sebesar 60,00 dan pertemuan 2 sebesar 61,53 jadi rata-rata nilai pada siklus
I adalah 60,76 dari jumlah siswa keseluruhan sedangkan pada siklus II pertemuan 1
sebesar 68,46 dan pertemuan 2 sebesar 73,46 jadi rata-rata hasil belajar siswa pada siklus
II adalah 70,96 dari jumlah seluruh siswa. Hasil ini menunjukan peningkatan hasil
belajar sebesar 10,2 dari siklus I ke siklus II atau sudah mencukupi standar kriteria
ketuntasan minimal sekolah sebesar 65 untuk keterampilan membaca pada mata
pelajaran bahasa indonesia.
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