
 

752 

Seminar Nasional Kajian Bahasa dan Pengajarannya 
(KBSP) IV 2016 

 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN 

DENGAN MODEL WORD SQUARE PADA SISWA KELAS III  

SD NEGERI 8 PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN  

TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

Indra Hermarita 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Jl. A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Surakarta 57102 

Telp. 0271-717417 psw.156, fax 0271-715448 

buindraher83@gmail.com 

HP.089 669 0000 83 

0818294683 

 
Abstrak 

Berdasarkan hasil observasi awal, keterampilan membaca pemahaman siswa kelas III 
SD Negeri 8 Purwodadi Grobogan belum mencapai KKM yang ditentukan, yaitu 71. siswa 
maupun guru menganggap keterampilan membaca pemahaman sulit untuk dikuasai maupun 
diajarkan. Penggunaan media dan teknik pembelajaran yang digunakan kurang menarik dan 
belum maksimal. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model pembelajaran word 
square yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas 
III SD Negeri 8 Purwodadi Grobogan. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu 
variabel keterampilan membaca pemahaman dan variabel model word square. Pengumpulan 
data menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif 
dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui nilai rata-rata yang dicapai oleh siswa 
sebelum diberi tindakan, yaitu sebesar 52,86 dan berada dalam kategori kurang cukup. Pada 
siklus I, nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan sebesar 10,97 atau 20,75% menjadi 
sebesar 63,83 dan berada dalam kategori cukup. Nilai rata-rata pada siklus I belum mencapai 
batas ketuntasan yang telah ditetapkan oleh peneliti sehingga dilakukan siklus II. Pada siklus 
II, nilai rata-rata keterampilan membaca pemahaman meningkat sebesar 19,96 atau 31,27% 
menjadi sebesar 83,79 dan berada dalam kategori baik. Selain itu, hasil nontes menunjukkan 
adanya perubahan perilaku siswa ke arah positif. Perubahan perilaku yang terjadi adalah 
siswa lebih aktif selama pembelajaran, lebih berfokus terhadap penjelasan guru, lebih santun 
dalam berperilaku, percaya diri, dan saling menghargai dalam kegiatan presentasi, serta lebih 
mampu bekerja sama dengan temannya. 

Kata kunci: keterampilan membaca, membaca pemahaman, model word square 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran bahasa memiliki empat keterampilan dasar yaitu keterampilan 
menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. 
Berdasarkan sifatnya keterampilan tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu bersifat 
reseptif dan bersifat produktif. Keterampilan yang bersifat reseptif yaitu keterampilan 
menyimak dan membaca, sedangkan keterampilan yang berifat produktif adalah keterampilan 
berbicara dan menulis.  

Selama ini guru masih menggunakan model konvensional, yaitu ceramah dan tugas. 
Hal tersebut membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik saat mengikuti pembelajaran 
bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan variasi model pembelajaran untuk menarik 
minat dan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Salah satu model pembelajaran 
yang dapat digunakan adalah model pembelajaran word square.  

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah mendeskripsikan proses pembelajaran 
keterampilan membaca dengan model pembelajaran word square, mendeskripsikan 
peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa setelah mengikuti pembelajaran 
membaca dengan model pembelajaran word square, dan mendeskripsikan perubahan perilaku 
siswa setelah mengikuti pembelajaran membaca dengan model pembelajaran word square. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti akan mencoba melakukan penelitian 
tindakan kelas mengenai peningkatan keterampilan membaca pemahaman dengan model 
word square pada siswa kelas III SD Negeri 8 Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun ajaran 
2015/2016.  

KAJIAN PUSTAKA 

Model pembelajaran word square merupakan sesuatu yang baru bagi siswa, sehingga 
siswa akan tertarik dengan untuk menemukan jawaban-jawaban dari kotak-kotak huruf yang 
tersedia. Hal ini memudahkan siswa untuk lebih memahami isi bacaan dan menemukan 
jawaban dengan tepat. Soal dikerjakan secara individu sehingga kemampuan pemahaman 
siswa dapat diketahui pada saat siswa menjawab soal. Siswa telah mampu memahami isi teks 
apabila siswa tersebut telah mampu menjawab sebagian besar soal yang disajikan dengan 
tepat. Sebaliknya apabila siswa belum dapat menjawab soal, maka siswa tersebut belum 
mampu memahami isi bacaan dengan baik.  

Danarti (2008: 97) menyebut permainan word square dengan hidden word. Permainan 
tersebut merupakan lembaran kertas yang berisi huruf-huruf acak. Tujuan dari permainan ini 
adalah untuk menambah kosa kata siswa. Selain itu, keterkaitan antara soal dengan jawaban 
yang disusun dalam kotak kata yang digunakan peneliti untuk menyamakan pemahaman 
mengenai isi teks antara siswa dengan guru. Jawaban dari pertanyaan atau soal telah 
disamarkan dengan pemberian huruf.  

Anderson (dalam Tarigan 1984:7) menyatakan bahwa membaca adalah suatu proses 
penyediaan kembali dan membaca sandi (a recording and deconding process). Membaca 
merupakan suatu kegiatan yang menghubungkan kata-kata tulis (written word) dengan makna 
bahasa lisan (oral language meaning) yang meliputi pengubahan sebuah tulisan atau cetakan 
menjadi bunyi yang memiliki makna. Membaca dapat diartikan kegiatan menghubungkan 
makna bahasa tulis menjadi bahasa bunyi. 
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Hampir sama dengan pendapat di atas, Tarigan (1984:56) mengemukakan bahwa 
membaca pemahaman adalah sejenis membaca yang merupakan rincian membaca intensif 
yang bertujuan memahami standar-standar atau norma kesusastraan; memahami resensi 
kritis;memahami drama tulis dan memahami pola-pola fiksi. Membaca pemahaman biasanya 
dilakukan dengan teknik membaca dalam hati. Membaca pemahaman dapat berarti 
memahami secara kritis. 

Dalam KTSP mata pelajaran bahasa Indonesia kelas III SD terdapat beberapa 
kompetensi dasar keterampilan membaca. Salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai 
siswa kelas III SD adalah menjawab dan atau mengajukan pertanyaan tentang isi teks agak 
panjang (150-200 kata) yang dibaca secara intensif (Depdiknas: 2006). Diperlukan indikator 
untuk mengukur ketercapaian siswa pada kompetensi dasar tersebut. 

Indikator pertama yang harus dikuasai adalah mampu menjawab pertanyaan tentang isi 
teks agak panjang (150-200 kata) dengan tepat. Guru mengungkapkan bahwa siswa belum 
terampil dalam menjawab pertanyaan isi teks agak panjang. Hal ini disebabkan pemahaman 
siswa terhadap isi teks masih kurang. Guru menuturkan bahwa nilai rata-rata keterampilan 
membaca siswa adalah 65 sedangkan kriteria ketuntasan minimal pelajaran bahasa Indonesia 
adalah 71. Selain itu, dari wawancara dapat diketahui bahwa siswa merasa kesulitan dalam 
menjawab pertanyaan tentang teks agak panjang. 

Indikator kedua adalah siswa mampu membuat pertanyaan mengenai isi teks bacaan. 
Sebelum membuat pertanyaan siswa melakukan kegiatan membaca terlebih dahulu. Siswa 
yang mampu membuat soal atau pertanyaan mengenai teks bacaan, maka siswa tersebut 
memiliki kemampuan membaca yang baik.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. 
Tiap siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah keterampilan membaca pemahaman siswa kelas III. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas III SD Negeri 8 Purwodadi Grobogan,  dengan jumlah 29 siswa, terdiri 
atas 16 siswa laki-laki, dan 13 siswa perempuan. Penelitian ini menggunakan dua variabel, 
yaitu variabel keterampilan membaca pemahaman dan variabel model word square. 
Pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Tes dilaksanakan dalam bentuk 
uraian berupa tes membaca pemahaman, sedangkan teknik nontes diterapkan melalui 
deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru dan siswa, wawancara, sosiometri, dan 
dokumentasi foto. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
secara kuantitatif dan kualitatif. 

HASIL PENELITIAN 

Tabel 1. Hasil Tes Keterampilan Membaca Pemahaman dengan Model Word Square 

Aspek 

Rata-rata Peningkatan  

Siklus I  Siklus II  
SiklusII- 

Siklus I  

Persentase 

(%) 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui nilai rata-rata yang dicapai oleh siswa sebelum 
diberi tindakan, yaitu sebesar 52,86 dan berada dalam kategori kurangcukup. Pada siklus I, 
nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan sebesar 10,97 atau 20,75% menjadi sebesar 63,83 
dan berada dalam kategori cukup. Nilai rata-rata pada siklus I belum mencapai batas 
ketuntasan yang telah ditetapkan oleh peneliti sehingga dilakukan siklus II. Pada siklus II, nilai 
rata-rata keterampilan membaca pemahaman meningkat sebesar 19,96 atau 31,27% menjadi 
sebesar 83,79 dan berada dalam kategori baik. Selain itu, hasil nontes menunjukkan adanya 
perubahan perilaku siswa ke arah positif. Perubahan perilaku yang terjadi adalah siswa lebih 
aktif selama pembelajaran, lebih berfokus terhadap penjelasan guru, lebih santun dalam 
berperilaku, percaya diri, dan saling menghargai dalam kegiatan presentasi, serta lebih mampu 
bekerja sama dengan temannya. 

Hasil tes menunjukkan bahwa target penelitian sudah tercapai.  Nilai rata-rata kelas 
yang dicapai siswa pada siklus II sebesar 83,97 sudah memenuhi batas ketuntasan yang 
ditentukan oleh peneliti, yaitu 71. Siswa yang memperoleh nilai di atas 71 atau yang termasuk 
tuntas sebanyak 24 siswa atau sebesar 82,76% dari jumlah siswa. Sementara itu,  lima siswa 
lainnya masih belum tuntas. Meskipun demikian, hasil tes siklus II sudah memenuhi target 
ketuntasan penelitian, yaitu tingkat ketuntasan melebihi separuh dari jumlah siswa. 
Berdasarkan analisis hasil tes membaca pemahaman pada tiap aspek, diketahui nilai rata-rata 
siswa pada masing-masing aspek sudah melebihi batas ketuntasan penelitian. Dengan 
demikian, indikator pembelajaran membaca pemahamanan sudah tercapai dengan hasil yang 
memuaskan.  

Perilaku negatif yang tidak sesuai dengan lima karakter positif dan masih terjadi pada 
siklus I sudah tidak dilakukan siswa pada siklus II. Keaktifan siswa dalam melaksanakan 
pembelajaran mengalami peningkatan yang signifikan. Siswa sudah lebih berfokus pada saat 
diberi penjelasan oleh guru. Siswa juga sudah tidak canggung untuk bertanya dan 
mengemukakan pendapat. Siswa yang bercanda dengan teman dan tidak memperhatikan 
penjelasan guru sudah semakin berkurang. Keaktifan dan kedisiplinan dalam kegiatan diskusi 
kelompok juga meningkat. Tidak  ada siswa gaduh pada saat diskusi atau mondar-mandir di 
kelas. Siswa juga lebih berdisiplin dalam menyelesaikan dan mengumpulkan tugas. 
Kesantunan siswa saat membaca pemahaman juga ditunjukkan dengan lebih serius dalam 
memperhatikan penjelasan guru serta lebih sopan dan menghargai temannya. Rasa percaya diri 
siswa pada saat berpresentasi lebih tinggi dibandingkan pada siklus I. Siswa yang menyimak 
presentasi juga lebih menghargai dan mengapresiasi teman yang sedang presentasi. 

1 95,86 99, 31 7,03 7,69%  

2 72,41 84,83 12,42  17,15%  

3 52,41 82,07  29,66  56,59%  

4 41,38 71,03 29,65  71,65%  

5 33,79 70,34 36,55  108,16%  

Rata-rata 63,83 83,79 19,96 31,27%  
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Kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam diskusi kelompok juga berubah menjadi lebih 
baik. Siswa juga dapat berbagi perasaan dan pengalamannya kepada guru dengan baik dan 
lancar. Siswa mengaku senang dan memperoleh kemudahan dalam pembelajaran membaca 
pemahaman dengan model word square. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Keterampilan membaca pemahaman dengan model word square pada siswa kelas III 

SD  Negeri  8  Purwodadi  mengalami  peningkatan.  Nilai  rata‐rata  yang  dicapai  oleh  siswa 

sebelum diberi tindakan adalah sebesar 52,86 dan berada dalam kategori cukup. Pada siklus I, 

nilai  rata‐rata  siswa mengalami  peningkatan  10,97  atau  sebesar  20,75% menjadi  sebesar 

63,83 dan berada dalam kategori cukup. Nilai  rata‐rata pada  siklus  I belum mencapai batas 

ketuntasan  yang  telah  ditetapkan  oleh  peneliti  sehingga  dilakukan  siklus  II.  Setelah 

dilaksanakan  tindakan  siklus  II, nilai  rata‐rata  siswa mengalami peningkatan  sebesar   63,83 

menjadi  sebesar  83,79  berada  dalam  kategori  baik.  Peningkatan  nilai  rata‐rata  tersebut 

membuktikan  keberhasilan  pembelajaran  pembelajaran  membaca  pemahaman  dengan 

model word square. 

Perubahan  perilaku  siswa  mencakup  lima  karakter  penting,  yaitu  keaktifan, 

kesantunan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kepercayaan diri, dan kemampuan 

berbagi.  Perubahan  perilaku  siswa  dibuktikan  dengan  data  nontes  yang  berupa  deskripsi 

perilaku  ekologis,  catatan  harian  guru,  catatan  harian  siswa,  wawancara,  sosiometri,  dan 

dokumentasi foto.  

Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan simpulan di atas adalah guru mata 
pelajaran bahasa dan sastra Indonesia hendaknya menggunakan model pembelajaran word 
square dalam pembelajaran membaca pemahaman karena model word square terbukti dapat 
meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa. Sementara itu bagi siswa, hendaknya 
siswa giat berlatih membaca, agar dapat membaca dengan lancar. Dengan demikian, 
keterampilan membaca siswa dapat  maksimal. 
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