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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil pengamatan bahwa, kemampuan
menyimpulkan isi teks pendek siswa kelas II SDN Ngronggot masih rendah. Buktinya
hanya 10 dari 25 siswa yang mendapat nilai di atas KKM (75) dan 15 siswa mendapat
nilai di bawah KKM (75). Hal ini disebabkan guru yang cenderung menggunakan metode
ceramah, penugasan yang bersifat teacher centered / perpusat pada guru, sehingga guru
lebih aktif dibanding siswa dalam hal belajar mengajar. Salah satu yang dilakukan guru
untuk mengatasi masalah di atas yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran PQ4R.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana kemampuan
menyimpulkan isi teks pendek dengan menggunakan strategi pembelajaran PQ4R pada
siswa kelas II SDN Ngronggot 3 tahun pelajaran 2018-2019?. 2) Bagaimana kemampuan
menyimpulkan isi teks pendek dengan menggunakan pembelajaran langsung pada siswa
kelas II SDN Ngronggot 2 tahun pelajaran 2018-2019?. 3) Adakah pengaruh penggunaan
strategi pembelajaran PQ4R terhadap kemampuan menyimpulkan isi teks pendek siswa
kelas II SDN Ngronggot Tahun Pelajaran 2018-2019?.
Teknik penelitian menggunakan teknik eksperimen dengan desain posttest-only
control group dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.
Subyek penelitian ini siswa kelas II SDN Ngronggot dengan jumlah 25 siswa. Teknik
pengumpulan data menggunakan tes dengan instrumen berupa soal isian sebanyak 10 soal
isian. Teknik analisis data menggunakan statistik rata-rata dan uji-t.
Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1)
Siswa kelas II SDN Ngronggot 3 tahun pelajaran 2018-2019 mampu menyimpulkan isi
teks pendek dengan menggunakan strategi pembelajaran PQ4R, telah mencapai > KKM
75. Hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata posttest yang diperoleh adalah 86,80 sehingga
telah mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75. 2) Siswa kelas II SDN
Ngronggot 2 tahun pelajaran 2018-2019 kurang mampu menyimpulkan isi teks pendek
dengan menggunakan pembelajaran langsung, kurang dari < KKM 75. Hal ini dibuktikan
dari nilai rata-rata posttest yang diperoleh adalah 66,40 sehingga berada di bawah Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) 75. 3) Ada pengaruh strategi pembelajaran PQ4R terhadap
kemampuan menyimpulkan isi teks pendek siswa kelas II SDN Ngronggot Tahun
Pelajaran 2018-2019. Hal ini dapat dibuktikan dari thitung 7,982 ≥ ttabel 2,010 pada taraf
signifikan 5%, sehingga Ha diterima.
Kata kunci: Strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R),
Kemampuan Menyimpulkan Isi Teks Pendek.
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A. PENDAHULUAN

pilan mendengarkan; memhami isi teks

Bahasa Indonesia merupakan sa-

pendek dan puisi anak yang dilisankan,

lah satu mata pelajaran yang diajarkan

2. ketrampilan berbicara: mengungkap-

di sekolah dasar. Materi bahasa Indone-

kan pikiran, perasaan, dan pengalaman

sia mencakup empat aspek keterampilan

secara lisan melalui kegiatan bertanya,

bahasa yaitu mendengarkan, berbicara,

bercerita, dan deklamasi, 3. ketrampilan

membaca, dan menulis.

membaca: memahami tes pendek deng-

Pembelajaran bahasa Indonesia di

an membaca lancar dan membaca puisi

kelas 2 SD diharapkan dapat membantu

anak, dan 4. ketrampilan menulis: me-

peserta didik mengenal dirinya, budaya-

nulis permulaan melalui kegiatan me-

nya dan budaya orang lain, mengemu-

lengkapi cerita dan dikte.

kakan gagasan dan perasaan. Pembela-

Salah satu materi tersebut terdapat

jaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk

pada KD 3.1 menyimpulkan teks pen-

meningkatkan kemampuan peserta didik

dek (10-15 kalimat) yang dibaca dengan

untuk berkomunikasi dalam bahasa

membaca lancar. Untuk mencapai KD

Indonesia dengan baik dan benar, baik

tesebut diperlukan indikator 3.1.1 me-

secara lisan maupun secara tulis, serta

nyebutkan tema dalam teks pendek,

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil

3.1.2 menyebutkan tokoh dalam teks

karya kesastraan Indonesia.

pendek, 3.1.3 menyebutkan perwatakan

Tujuan pembelajaran bahasa In-

tokoh dalam teks pendek, 3.1.4 me-

donesia di kelas 2 SDN Ngronggot pada

nyebutkan alur dalam teks pendek, dan

materi menyimpulkan isi teks pendek

3.1.5 menyebutkan latar dalam teks

yaitu 1. siswa mampu menyebutkan te-

pendek. Dengan mempelajari materi

ma dalam teks pendek; 2. siswa mampu

teks pendek, siswa diharapkan dapat

menyebutkan tokoh dalam teks pendek;

menyimpulkan isi teks pendek dengan

3. siswa mampu menyebutkan perwata-

menggunakan bahasa Indonesia yang

kan tokoh dalam teks pendek; 4. siswa

baik dan benar.

mampu menyebutkan alur dalam teks

Pada kenyataannya berdasarkan

pendek; 5. siswa mampu menyebutkan

pengamatan yang dilakukan pada hari

latar dalam teks pendek.

Senin, 27 Agustus 2018 diketahui siswa

Untuk mencapai tujuan tersebut

kelas 2 SDN Ngronggot kurang mampu

garis besar materi pelajaran Bahasa

menyimpukan isi teks pendek. Hal ter-

Indonesia di kelas 2 meliputi 1. Ketram-

sebut disebabkan oleh guru yang cende-
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rung menggunakan metode conservatif/

borasi yang digunakan untuk membantu

ceramah,

bersifat

siswa mendapat informasi baru menjadi

teacher centered/perpusat pada guru,

lebih mudah dan bermakna, sehingga

sehingga guru lebih aktif dibanding

dapat meningkatkan kemampuan me-

siswa dalam hal belajar mengajar. Aki-

nyimpulkan isi teks pendek yang dilak-

penugasan

yang

batnya materi tidak bisa diserap oleh
siswa. Hal ini dibuktikan dari nilai
menyimpulkan isi teks pendek siswa
kelas 2 SDN Ngronggot II hanya 10
dari 25 siswa yang mendapat nilai
diatas KKM, sedangkan di kelas 2 SDN
Ngronggot III ada 15 dari 25 siswa yang

Solusi untuk mengatasi masalah
di atas yaitu dengan menggunakan
pembelajaran

PQ4R

buku.
Berdasarkan uraian tersebut dipilihlah judul penelitian “Pengaruh
Strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R) Terhadap
Kemampuan Menyimpulkan Isi Teks

mendapat nilai di atas KKM.

strategi

sanakan dengan kegiatan membaca

yang

Pendek Siswa Kelas II SDN Ngronggot
Tahun Pelajaran 2018-2019”.
Adapun tujuan penelitian ini se-

dikenal untuk membantu peserta didik

bagai berikut:

memahami dan mengingat materi agar

1. untuk mengetahui kemampuan me-

bertahan dalam ingatan jangka panjang.
Menurut

Arend

(2012:

nyimpulkan isi teks pendek dengan

257)

menggunakan strategi pembelajaran

“Strategi PQ4R adalah strategi untuk

PQ4R pada siswa kelas II SDN

memahami dan mengingatkan materi
yang mereka baca”. Sedangkan menurut
Suprijono (2013: 103-105), “Strategi

Ngronggot 3 tahun pelajaran 20182019;
2. untuk mengetahui kemampuan me-

PQ4R merupakan salah satu bagian dari
strategi elaborasi. Strategi elaborasi
adalah proses penambahan perincian
sehingga informasi baru menjadi lebih

nyimpulkan isi teks pendek dengan
menggunakan pembelajaran langsung pada siswa kelas II SDN

bermakna, oleh karena itu membuat

Ngronggot 2 tahun pelajaran 2018-

pengkodean lebih mudah dan lebih

2019; dan

memberikan kepastian”.

3. menjelaskan pengaruh penggunaan

Dari kedua pendapat di atas, maka

strategi pembelajaran PQ4R terhadap

strategi PQ4R merupakan strategi ela-

kemampuan menyimpulkan isi teks
pendek
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Ngronggot Tahun Pelajaran 2018-

Oktober 2018 s.d. Juni 2019. Subjek

2019.

pada penelitian ini ada-lah siswa kelas
II SDN Ngronggot 2 dan SDN
Ngronggot 3 dengan jumlah 25 siswa.

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tek-

Teknik

pengumpulan

data

nik penelitian eksperimen dengan jenis

penelitian ini menggunakan tes dan

desain penelitian posttest-only control

angket.

group design. Sugiyono (2012: 76)

mengukur kemampuan menyimpulkan

menyatakan “Dalam desain posttest-

isi teks pendek dengan instrumen

only control group design terdapat dua

berupa soal isian, sedangkan angket

kelompok yang masing-masing dipilih

digunakan untuk mengukur kevalidan

secara random”. Alasan menggunakan

perangkat

desain ini karena penelitian ini meng-

instrumen

gunakan

analisis data menggunakan statis-tik

dua

kelas

yaitu

kelas

eksperimen dan kontrol. Pada kelas
eksperimen

diberikan

sedangkan pada kelas kontrol diperlakuan

digunakan

pembelajaran
berupa

ceklist.

untuk

dengan
Teknik

rata-rata dan uji-t.

perlakuan

dengan menggunakan strategi PQ4R

erikan

Tes

dengan

meng-

gunakan pembelajaran langsung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kemampuan menyimpulkan isi
teks pendek dengan menggunakan strategi pembelajaran PQ4R

Pendekatan penelitian yang di-

pada siswa kelas II SDN Ngrong-

gunakan adalah penelitian kuantitatif

got 3 tahun pelajaran 2018-2019,

dengan alasan bahwa data-data yang

dengan nilai rata-rata mencapai

dikumpulkan dalam penelitian ini be-

86,80 > KKM 75

rupa angka-angka yang menggambarkan nilai kemampuan menyimpulkan
isi teks pendek siswa kelas II SDN
Ngronggot.
Penelitian ini dilaksanakan di
SDN Ngronggot 2 dan 3. Yang dipilih
SDN Ngronggot 3 karena peneliti
mengajar di SDN Ngronggot 3 sehingga peneliti mengetahui karakterisik
siswa. Waktu penelitian dilakukan dari
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Hasil itu disebabkan oleh
pembelajaran dengan menggunakan
strategi

pembelajaran

PQ4R,

sehingga siswa mampu menyimpulkan isi teks pendek. Hal ini sesuai
dengan pendapat Trianto (2013:
151) bahwa, strategi PQ4R salah
satu strategi agar siswa dapat
menemukan ide pokok teks pendek
dan siswa dapat menjelaskan isi
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teks

pendek

secara

rinci

dan

memahami isi bacaan tes pendek.
Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa strategi pembelajaran

PQ4R

2018-2019, dengan nilai thitung >
ttabel yaitu 7,982 ≥ 2,010 pada
taraf signifikansi 5%.
Hasil tersebut diperoleh karena

memahamkan

nilai posttest menggunakan strategi

siswa kelas II SDN Ngronggot 3

pembelajaran PQ4R lebih tinggi

tentang materi menyimpulkan isi

daripada

teks pendek.

menggunakan model pembelajaran

nilai

posttest

dengan

2. Kemampuan menyimpulkan isi

langsung. Oleh karena itu, strategi

teks pendek dengan mengguna-

PQ4R berpengaruh terhadap ke-

kan pembelajaran langsung pada

mampuan menyimpulkan isi teks

siswa kelas II SDN Ngronggot 2

pendek.

tahun pelajaran 2018-2019, deng-

Dengan demikian, dapat di-

an nilai rata-rata mencapai 66,40

interpretasikan bahwa pembelajaran

< KKM 75

PQ4R lebih cocok daripada model

Hasil itu diperoleh karena
pembelajaran
materi

bahasa

menyimpulkan

pembelajaran

Indonesia

materi

isi

pendek.

teks

langsung

menyimpulkan

untuk
isi

teks

pendek dengan menggunakan pembelajaran langsung. Pembelajaran
langsung

memiliki

D. SIMPULAN

kekurangan

Berdasarkan hasil analisis data

yaitu pembelajaran berpusat pada

dalam penelitian ini dapat disimpulkan

guru (Trianto, 2013: 32).

sebagai berikut.

Dengan demikian, dapat diin-

1. Siswa kelas II SDN Ngronggot 3

terpretasikan bahwa, pembelajaran

tahun pelajaran 2018-2019 mampu

langsung kurang dapat memaham-

menyimpulkan isi

kan materi menyimpulkan isi teks

dengan menggunakan strategi pem-

pendek pada siswa kelas II SDN

belajaran PQ4R, telah mencapai >

Ngronggot 2.

KKM 75. Hal ini dibuktikan dari

teks

pendek

3. Ada pengaruh penggunaan stra-

nilai rata-rata posttest yang dipe-

tegi pembelajaran PQ4R terha-

roleh adalah 86,80 sehingga telah

dap kemampuan menyimpulkan

mencapai nilai Kriteria Ketuntasan

isi teks pendek siswa kelas II

Minimal (KKM) 75.

SDN Ngronggot Tahun Pelajaran
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2. Siswa kelas II SDN Ngronggot 2
tahun pelajaran 2018-2019 kurang
mampu menyimpulkan isi teks
pendek dengan menggunakan pembelajaran langsung, kurang dari <
KKM 75. Hal ini dibuktikan dari
nilai rata-rata posttest yang diperoleh adalah 66,40 sehingga berada
di

bawah

Kriteria

Ketuntasan

Minimal (KKM) 75.
3. Ada pengaruh strategi pembelajaran PQ4R terhadap kemampuan
menyimpulkan isi

teks

pendek

siswa kelas II SDN Ngronggot
Tahun Pelajaran 2018-2019. Hal ini
dapat dibuktikan dari thitung 7,982 ≥
ttabel 2,010 pada taraf signifikan 5%,
sehingga Ha diterima.
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