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Lampiran  

1.1 Rincian Waktu Pelaksanaan Kegiatan Waktu Penelitian 

 

  

No. Kegiatan 

Bulan 

Oktober November Desember Januari Februari Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengajuan 

Judul 

                                

2. Penyetujuan 

Judul 

                                

3. Penyusunan 

Proposal 

                                

4. Bimbingan 

Proposal 

                                

5. Penyetujuan 

Proposal 

                                

6. Seminar 

Proposal 

                                

7. Mengurus 

Izin Penelitian 

                                

8. Penelitian                                 

9. Penyusunan 

Skripsi 
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Lampiran  

2.1 Pedoman observasi keterampilan membaca siswa pada pembelajaran 

       bahasa  Indonesia 

No. Aspek yang diamati 

 

Indikator 

1. Tanya Jawab berdasarkan teks 

bacaan 

-Menjawab pertanyaan tentang isi 

bacaan 

 

2. Memahami teks bacaan -Menentukan gagasan atau ide pokok 

pada teks bacaan 

 

-Mengidentifikasi unsur-unsur teks 

bacaan 

 

-Menentukan kalimat penjelas 

 

-Meringkas teks bacaan dalam 

beberapa kalimat 

 

3. Mengklasifikasi informasi yang 

didapat dari teks bacaan ke dalam 

aspek: apa, dimana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana 

-Menyajikan hasil pembagian 

terstruktur mengenai informasi yang 

di dapat dari teks bacaan yang 

dikelompokkan dalam aspek: apa, 

dimana, kapan, siapa, mengapa, dan 

bagaimana dengan menggunakan 

kalimat baku 

 

 

  



 

 

Lampiran  

3.1 Hasil observasi siswa kelas V-B SD Negeri 17 Bilah Barat 

1. Nama  : Ade Apriani 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur  : 11 tahun 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Indikator Bisa Belum 

Lancar 

Tidak 

Bisa 

1. Tanya Jawab 

berdasarkan teks 

bacaan 

-Menjawab pertanyaan 

tentang isi bacaan 

 

    

2. Memahami teks 

bacaan 

-Menentukan gagasan 

atau ide pokok pada teks 

bacaan 

 

    

-Mengidentifikasi unsur-

unsur teks bacaan 

 

    

-Menentukan kalimat 

penjelas 

 

    

-Meringkas teks bacaan 

dalam beberapa kalimat 

 

    

3. Mengklasifikasi 

informasi yang 

didapat dari teks 

bacaan ke dalam 

aspek: apa, 

dimana, kapan, 

-Menyajikan hasil 

pembagian terstruktur 

mengenai informasi yang 

di dapat dari teks bacaan 

yang dikelompokkan 

dalam aspek: apa, dimana, 

    



 

 

siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana dengan 

menggunakan kalimat 

baku 

 

 

2. Nama  : Dimas Ardiansyah 

Jenis kelamin : Lakik-laki 

Umur  : 12 tahun 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Indikator Bisa Belum 

Lancar 

Tidak 

Bisa 

1. Tanya Jawab 

berdasarkan teks 

bacaan 

-Menjawab pertanyaan 

tentang isi bacaan 

 

    

2. Memahami teks 

bacaan 

-Menentukan gagasan 

atau ide pokok pada teks 

bacaan 

 

    

-Mengidentifikasi unsur-

unsur teks bacaan 

 

    

-Menentukan kalimat 

penjelas 

 

    

-Meringkas teks bacaan 

dalam beberapa kalimat 

 

    

3. Mengklasifikasi 

informasi yang 

-Menyajikan hasil 

pembagian terstruktur 

    



 

 

didapat dari teks 

bacaan ke dalam 

aspek: apa, 

dimana, kapan, 

siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

mengenai informasi yang 

di dapat dari teks bacaan 

yang dikelompokkan 

dalam aspek: apa, dimana, 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana dengan 

menggunakan kalimat 

baku 

 

 

3. Nama  : Siti Aida 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur  : 11 tahun 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Indikator Bisa Belum 

Lancar 

Tidak 

Bisa 

1. Tanya Jawab 

berdasarkan teks 

bacaan 

-Menjawab pertanyaan 

tentang isi bacaan 

 

    

2. Memahami teks 

bacaan 

-Menentukan gagasan 

atau ide pokok pada teks 

bacaan 

 

    

-Mengidentifikasi unsur-

unsur teks bacaan 

 

    

-Menentukan kalimat 

penjelas 

 

    

-Meringkas teks bacaan     



 

 

dalam beberapa kalimat 

 

3. Mengklasifikasi 

informasi yang 

didapat dari teks 

bacaan ke dalam 

aspek: apa, 

dimana, kapan, 

siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

-Menyajikan hasil 

pembagian terstruktur 

mengenai informasi yang 

di dapat dari teks bacaan 

yang dikelompokkan 

dalam aspek: apa, dimana, 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana dengan 

menggunakan kalimat 

baku 

 

    

 

4. Nama  : Alwinsyah 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Umur  : 11 tahun 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Indikator Bisa Belum 

Lancar 

Tidak 

Bisa 

1. Tanya Jawab 

berdasarkan teks 

bacaan 

-Menjawab pertanyaan 

tentang isi bacaan 

 

    

2. Memahami teks 

bacaan 

-Menentukan gagasan 

atau ide pokok pada teks 

bacaan 

 

    

-Mengidentifikasi unsur-

unsur teks bacaan 

 

    



 

 

-Menentukan kalimat 

penjelas 

 

    

-Meringkas teks bacaan 

dalam beberapa kalimat 

 

    

3. Mengklasifikasi 

informasi yang 

didapat dari teks 

bacaan ke dalam 

aspek: apa, 

dimana, kapan, 

siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

-Menyajikan hasil 

pembagian terstruktur 

mengenai informasi yang 

di dapat dari teks bacaan 

yang dikelompokkan 

dalam aspek: apa, dimana, 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana dengan 

menggunakan kalimat 

baku 

 

    

 

5. Nama  : Surya Aditya 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Umur  : 11 tahun 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Indikator Bisa Belum 

Lancar 

Tidak 

Bisa 

1. Tanya Jawab 

berdasarkan teks 

bacaan 

-Menjawab pertanyaan 

tentang isi bacaan 

 

    

2. Memahami teks 

bacaan 

-Menentukan gagasan 

atau ide pokok pada teks 

bacaan 

    



 

 

 

-Mengidentifikasi unsur-

unsur teks bacaan 

 

    

-Menentukan kalimat 

penjelas 

 

    

-Meringkas teks bacaan 

dalam beberapa kalimat 

 

    

3. Mengklasifikasi 

informasi yang 

didapat dari teks 

bacaan ke dalam 

aspek: apa, 

dimana, kapan, 

siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

-Menyajikan hasil 

pembagian terstruktur 

mengenai informasi yang 

di dapat dari teks bacaan 

yang dikelompokkan 

dalam aspek: apa, dimana, 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana dengan 

menggunakan kalimat 

baku 

 

    

 

6. Nama  : Aqila Naura Kansa Dalimunthe 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur  : 11 tahun 

 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Indikator Bisa Belum 

Lancar 

Tidak 

Bisa 

1. Tanya Jawab -Menjawab pertanyaan     



 

 

berdasarkan teks 

bacaan 

tentang isi bacaan 

 

2. Memahami teks 

bacaan 

-Menentukan gagasan 

atau ide pokok pada teks 

bacaan 

 

    

-Mengidentifikasi unsur-

unsur teks bacaan 

 

    

-Menentukan kalimat 

penjelas 

 

    

-Meringkas teks bacaan 

dalam beberapa kalimat 

 

    

3. Mengklasifikasi 

informasi yang 

didapat dari teks 

bacaan ke dalam 

aspek: apa, 

dimana, kapan, 

siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

-Menyajikan hasil 

pembagian terstruktur 

mengenai informasi yang 

di dapat dari teks bacaan 

yang dikelompokkan 

dalam aspek: apa, dimana, 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana dengan 

menggunakan kalimat 

baku 

 

    

 

 

 

 



 

 

7. Nama  : Zahira Meisya 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur  : 11 tahun 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Indikator Bisa Belum 

Lancar 

Tidak 

Bisa 

1. Tanya Jawab 

berdasarkan teks 

bacaan 

-Menjawab pertanyaan 

tentang isi bacaan 

 

    

2. Memahami teks 

bacaan 

-Menentukan gagasan 

atau ide pokok pada teks 

bacaan 

 

    

-Mengidentifikasi unsur-

unsur teks bacaan 

 

    

-Menentukan kalimat 

penjelas 

 

    

-Meringkas teks bacaan 

dalam beberapa kalimat 

 

    

3. Mengklasifikasi 

informasi yang 

didapat dari teks 

bacaan ke dalam 

aspek: apa, 

dimana, kapan, 

siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

-Menyajikan hasil 

pembagian terstruktur 

mengenai informasi yang 

di dapat dari teks bacaan 

yang dikelompokkan 

dalam aspek: apa, dimana, 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana dengan 

    



 

 

menggunakan kalimat 

baku 

 

 

8. Nama  : Inaya Febriani 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur  : 11 tahun 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Indikator Bisa Belum 

Lancar 

Tidak 

Bisa 

1. Tanya Jawab 

berdasarkan teks 

bacaan 

-Menjawab pertanyaan 

tentang isi bacaan 

 

    

2. Memahami teks 

bacaan 

-Menentukan gagasan 

atau ide pokok pada teks 

bacaan 

 

    

-Mengidentifikasi unsur-

unsur teks bacaan 

 

    

-Menentukan kalimat 

penjelas 

 

    

-Meringkas teks bacaan 

dalam beberapa kalimat 

 

    

3. Mengklasifikasi 

informasi yang 

didapat dari teks 

bacaan ke dalam 

-Menyajikan hasil 

pembagian terstruktur 

mengenai informasi yang 

di dapat dari teks bacaan 

    



 

 

aspek: apa, 

dimana, kapan, 

siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

yang dikelompokkan 

dalam aspek: apa, dimana, 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana dengan 

menggunakan kalimat 

baku 

 

9. Nama  : Cindy Depriani 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur  : 11 tahun 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Indikator Bisa Belum 

Lancar 

Tidak 

Bisa 

1. Tanya Jawab 

berdasarkan teks 

bacaan 

-Menjawab pertanyaan 

tentang isi bacaan 

 

    

2. Memahami teks 

bacaan 

-Menentukan gagasan 

atau ide pokok pada teks 

bacaan 

 

    

-Mengidentifikasi unsur-

unsur teks bacaan 

 

    

-Menentukan kalimat 

penjelas 

 

    

-Meringkas teks bacaan 

dalam beberapa kalimat 

 

    

3. Mengklasifikasi -Menyajikan hasil     



 

 

informasi yang 

didapat dari teks 

bacaan ke dalam 

aspek: apa, 

dimana, kapan, 

siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

pembagian terstruktur 

mengenai informasi yang 

di dapat dari teks bacaan 

yang dikelompokkan 

dalam aspek: apa, dimana, 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana dengan 

menggunakan kalimat 

baku 

 

 

10. Nama  : Dedi Andika 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Umur  : 11 tahun 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Indikator Bisa Belum 

Lancar 

Tidak 

Bisa 

1. Tanya Jawab 

berdasarkan teks 

bacaan 

-Menjawab pertanyaan 

tentang isi bacaan 

 

    

2. Memahami teks 

bacaan 

-Menentukan gagasan 

atau ide pokok pada teks 

bacaan 

 

    

-Mengidentifikasi unsur-

unsur teks bacaan 

 

    

-Menentukan kalimat 

penjelas 

 

    



 

 

-Meringkas teks bacaan 

dalam beberapa kalimat 

 

    

3. Mengklasifikasi 

informasi yang 

didapat dari teks 

bacaan ke dalam 

aspek: apa, 

dimana, kapan, 

siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

-Menyajikan hasil 

pembagian terstruktur 

mengenai informasi yang 

di dapat dari teks bacaan 

yang dikelompokkan 

dalam aspek: apa, dimana, 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana dengan 

menggunakan kalimat 

baku 

 

    

 

 

11. Nama  : Syahrini Putri 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur  : 11 tahun 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Indikator Bisa Belum 

Lancar 

Tidak 

Bisa 

1. Tanya Jawab 

berdasarkan teks 

bacaan 

-Menjawab pertanyaan 

tentang isi bacaan 

 

    

2. Memahami teks 

bacaan 

-Menentukan gagasan 

atau ide pokok pada teks 

bacaan 

 

    

-Mengidentifikasi unsur-     



 

 

unsur teks bacaan 

 

-Menentukan kalimat 

penjelas 

 

    

-Meringkas teks bacaan 

dalam beberapa kalimat 

 

    

3. Mengklasifikasi 

informasi yang 

didapat dari teks 

bacaan ke dalam 

aspek: apa, 

dimana, kapan, 

siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

-Menyajikan hasil 

pembagian terstruktur 

mengenai informasi yang 

di dapat dari teks bacaan 

yang dikelompokkan 

dalam aspek: apa, dimana, 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana dengan 

menggunakan kalimat 

baku 

 

    

 

12. Nama  : Nisfa Julia 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur  : 11 tahun 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Indikator Bisa Belum 

Lancar 

Tidak 

Bisa 

1. Tanya Jawab 

berdasarkan teks 

bacaan 

-Menjawab pertanyaan 

tentang isi bacaan 

 

    

2. Memahami teks -Menentukan gagasan     



 

 

bacaan atau ide pokok pada teks 

bacaan 

 

-Mengidentifikasi unsur-

unsur teks bacaan 

 

    

-Menentukan kalimat 

penjelas 

 

    

-Meringkas teks bacaan 

dalam beberapa kalimat 

 

    

3. Mengklasifikasi 

informasi yang 

didapat dari teks 

bacaan ke dalam 

aspek: apa, 

dimana, kapan, 

siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

-Menyajikan hasil 

pembagian terstruktur 

mengenai informasi yang 

di dapat dari teks bacaan 

yang dikelompokkan 

dalam aspek: apa, dimana, 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana dengan 

menggunakan kalimat 

baku 

 

    

 

  



 

 

13. Nama  : Rizki Anugerah Sembiring 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Umur  : 12 tahun 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Indikator Bisa Belum 

Lancar 

Tidak 

Bisa 

1. Tanya Jawab 

berdasarkan teks 

bacaan 

-Menjawab pertanyaan 

tentang isi bacaan 

 

    

2. Memahami teks 

bacaan 

-Menentukan gagasan 

atau ide pokok pada teks 

bacaan 

 

    

-Mengidentifikasi unsur-

unsur teks bacaan 

 

    

-Menentukan kalimat 

penjelas 

 

    

-Meringkas teks bacaan 

dalam beberapa kalimat 

 

    

3. Mengklasifikasi 

informasi yang 

didapat dari teks 

bacaan ke dalam 

aspek: apa, 

dimana, kapan, 

siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

-Menyajikan hasil 

pembagian terstruktur 

mengenai informasi yang 

di dapat dari teks bacaan 

yang dikelompokkan 

dalam aspek: apa, dimana, 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana dengan 

    



 

 

menggunakan kalimat 

baku 

 

 

14. Nama  : Ade Afriani 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur  : 11 tahun 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Indikator Bisa Belum 

Lancar 

Tidak 

Bisa 

1. Tanya Jawab 

berdasarkan teks 

bacaan 

-Menjawab pertanyaan 

tentang isi bacaan 

 

    

2. Memahami teks 

bacaan 

-Menentukan gagasan 

atau ide pokok pada teks 

bacaan 

 

    

-Mengidentifikasi unsur-

unsur teks bacaan 

 

    

-Menentukan kalimat 

penjelas 

 

    

-Meringkas teks bacaan 

dalam beberapa kalimat 

 

    

3. Mengklasifikasi 

informasi yang 

didapat dari teks 

bacaan ke dalam 

-Menyajikan hasil 

pembagian terstruktur 

mengenai informasi yang 

di dapat dari teks bacaan 

    



 

 

aspek: apa, 

dimana, kapan, 

siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

yang dikelompokkan 

dalam aspek: apa, dimana, 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana dengan 

menggunakan kalimat 

baku 

 

 

15. Nama  : Nurul Tasya Fadilla 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur  : 11 tahun 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Indikator Bisa Belum 

Lancar 

Tidak 

Bisa 

1. Tanya Jawab 

berdasarkan teks 

bacaan 

-Menjawab pertanyaan 

tentang isi bacaan 

 

    

2. Memahami teks 

bacaan 

-Menentukan gagasan 

atau ide pokok pada teks 

bacaan 

 

    

-Mengidentifikasi unsur-

unsur teks bacaan 

 

    

-Menentukan kalimat 

penjelas 

 

    

-Meringkas teks bacaan 

dalam beberapa kalimat 

 

    



 

 

3. Mengklasifikasi 

informasi yang 

didapat dari teks 

bacaan ke dalam 

aspek: apa, 

dimana, kapan, 

siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

-Menyajikan hasil 

pembagian terstruktur 

mengenai informasi yang 

di dapat dari teks bacaan 

yang dikelompokkan 

dalam aspek: apa, dimana, 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana dengan 

menggunakan kalimat 

baku 

 

    

 

  



 

 

Lampiran  

4.1 Transkip wawancara dengan Guru kelas V-B yang telah direduksi 

 

Hari/tanggal  : Kamis, 09 April 2022 

Jam   : 10.05 Wib 

Tempat  : Sekolah 

Responden  : Winna Rahmadia. S.Pd 

Usia   : 28 Tahun 

Lama mengajar : 5 Tahun 

Pendidikan Terakhir : S1 

 

Peneliti : “Berapakah jumlah siswa di kelas V-B SD Negeri 17 Bilah     

     Barat?” 

Responden : “Berjumlah 23 siswa, 10 laki-laki, dan 13 perempuan” 

Peneliti : “Apa sajakah yang ibu persiapkan sebelum melakukan   

    pembelajaran Bahasa Indonesia? 

Responden : “Menyiapkan rpp, menyiapkan siswa untuk belajar, memeriksa  

    kerapian siswa, serta menyiapkan buku pembelajaran” 

Peneliti : “Materi apakah yang difokuskan pada pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas V semester genap? 

Responden : “Materi bahasa Indonesia di semester genap ini berfokus pada 

keterampilan membaca 

Peneliti : “Apakah Ibu mengetahui keberadaan siswa berkesulitan 

               dalam keteranpilan membaca di kelas V SD Negeri 17 Bilah 

               Barat?  Jika iya, ada berapa siswa laki-laki dan perempuan?” 

Responden : “Mengetahui” 

Peneltiti : “Apakah sekolah menyediakan kelengkapan buku bacaan pokok  

    maupun penunjang bagi siswa berkesulitan dalam keterampilan 

              membaca di kelas V SD Negeri 17 Bilah Barat? Jika ita, seperti 

              apa?” 



 

 

Responden : “Memiliki, seperti buku paket tema, buku penunjanga dari      

               perpustakaan.” 

Peneliti : “Apakah ada kerjasama antara ibu selaku guru kelas V 

               dengan orangtua/wali siswa yang memiliki kesulitan dalam 

               keterampilan membaca?” 

Responden : “Ada, menghubungi orangtua siswa melalui via WA untuk 

               memberi tahu kepada orangtua kesulitan yang dialami siswa.” 

Peneliti : Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan siswa 

              dalam keterampilan membaca? 

Responden : “Ada, ketika mengerjakan soal pertanyaan, jawaban siswa tidak 

               sesuai dengan pertanyaan.” 

Peneliti : “Apakah ibu menggunakan metode ketika mengajarkan materi 

               pelajaran bahasa Indonesia? Pada materi keterampilan membaca  

     ibu menggunakan metode yang sama?” 

Responden : “Menggunakan metode ceramah, dan tanya jawab, ya 

menggunakan metode yang sama.” 

Peneliti : “Apakah ibu memberikan penghargaan kepada siswa yang 

               berkesulitan dalam keterampilan membaca?” 

Responden : “Jika siswa yang berkesulitan dalam keterampilan membaca dapat 

    memahami bacaan, ia diberi aplus tepuk tangan, dan terkadang  

    diberi hadiah kecil-kecil.” 

Peneliti : “Bagaimana sikap ataupun keadaan siswa berkesulitan dalam 

               keterampilan membaca pada saat belajar?” 

Responden : “Sikap siswa kebanyakan diam” 

Peneliti : “Media pembelajaran apa yang ibu gunakan dalam proses 

              pembelajaran?” 

Responden : “Buku paket dan buku dari perpustakaan” 

Peneliti : Bagaimana latar belakang siswa apakah pada saat duduk di 

              bangku kelas rendah mereka belum lancar membaca? 

Responden : “Semua sudah bisa membaca pada saat duduk di kelas rendah.” 



 

 

Peneliti : “Bagaimana upaya yang diberikan bapak/ibu untuk mengatasi 

               anak kesulitan dalam keterampilan membaca agar kegiatan 

               pembelajaran tetap berlangsung dengan baik? 

Responden : “Meluruskan atau memperbaik ketika ada kesalahan dalam 

                memahami bacaan, mengajari siswa lebih pelan-pelan lagi, dan  

      pada saat jam  istirahat membimbing siswa untuk belajar   

      keterampilan membaca.” 

Peneliti :  “Apa yang bapak/ibu lakukan jika siswa sudah tidak fokus lagi  

    belajar didalam kelas?” 

Responden : “Melakukan refleksi seperti tepuk semangat untuk 

               mengembalikan konsentrasi siswa pada saat belajar.” 

 

  



 

 

Lampiran  

5.1 Lembar Pedoman Wawancara Siswa Kelas V-B SD Negeri 17 Bilah Barat 

1. Apakah setiap malam atau sepulang sekolah kamu mengulang kembali 

pelajaran yang sudah di pelajari di sekolah atau belajar untuk mata 

pelajaran pada hari selanjutnya? 

2. Siapa yang menyiapkan buku-buku pelajaran yang akan dibawa ke sekolah 

? Kapan?  

3. Dengan menggunakan apa kamu berangkat ke sekolah? 

4. Bagaimana perasaan kamu ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung? 

5. Apakah kamu memahami materi yang disampaikan oleh guru? 

6. Jika kamu belum memahami materi yang disampaikan guru apa yang 

kamu lakukan? 

7. Apakah kamu sering bertanya pada saat guru sedang mengajar di dalam 

kelas? Bagaimana tanggapan gurumu? 

8. Apakah kamu sering diberi penghargaan oleh gurumu? kapan dan 

bagaimana caranya? 

9. Apakah kamu pernah diarahkan oleh gurumu untuk belajar kelompok? 

10. Apakah kamu sudah bisa membaca pada saat duduk di kelas rendah? jika 

belum apa penyebabnya? 

11. Apakah orang tuamu selalu membimbing kamu ketika kamu mengalami 

kesulitan pada materi pelajaran di sekolah khususnya membaca? Jika iya, 

bagaimana cara membimbingnya? 

12. Apakah orang tuamu selalu menyediakan fasilitas pembelajaran untuk 

membaca di rumah ? Jika iya, media pembelajarannya seperti apa? 

13. Apakah di kelasmu disediakan media pembelajaran untuk membaca? 

14. Apakah kamu dapat melihat dengan jelas tulisan yang ada di papan tulis? 

Berapa jarak tempat duduk dengan papan tulis? 

15. Apakah kamu mendengar penjelasan dari gurumu? 

16. Apakah teman-temanmu melakukan keributan ketika gurumu sedang 

menjelaskan sehingga kamu terganggu mengikuti pelajaran? 



 

 

Lampiran  

6.1 TAHAP-TAHAP PENELITIAN 

  Tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam penelitian “Analisis 

Keterampilan Membaca Siswa Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas V 

SD Negeri 17 Bilah Barat”. adalah sebagai berikut: 

a. Tahapan Persiapan 

 Pada tahapan persiapan peneliti melakukan observasi kelapangan 

untuk memberikan surat izin riset kepada kepala sekolah SD Negeri 17 

Bilah Barat dan mengkonfirmasi pada pihak-pihak yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

b. Tahapan Pelaksanaan 

 Setelah peneliti melakukan observasi kelapangan, peneliti 

mekakukan wawancara dengan guru kelas V-B yaitu Ibu Winna 

Rahmadia, S.Pd mengenai analisis keterampilan membaca siswa pada 

pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V SD Negeri 17 Bilah Barat. 

Setelah data yang didapat terkumpul, maka peneliti melakukan  

wawancara dengan siswa yang bersangkutan dengan penelitian, peneliti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh peneliti 

sebelumnya mengenai Analisis Keterampilan Membaca Siswa Pada 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas V SD Negeri 17 Bilah Barat. 

 Kemudian peneliti melakukan pengecekan dan membandingkan 

data hasil penelitian agar dapat diketahui hal-hal yang belum dilengkapi 

agar data yang diperlukan didapatkan dengan lengkap dan memenuhi 

target yang diinginkan oleh peneliti. 

c. Tahap Penyelesaian 

 Tahap ini merupakan tahap akhir dan data-data yang diperlukan 

peneliti sudah terkumpul. Data yang sudah terkumpul sudah di cek oleh 

peneliti dan sudah mencukupi. Kemudian peneliti melakukan penulis an 

hasil penelitian terhadap data-data yang sudah diperoleh sebelumnya. 

  



 

 

Lampiran  

7.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  : SD Negeri 17 Bilah Barat 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  :  5 (lima)/2 (dua) 

Alokasi Waktu :  2 X 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi   

 7. Membaca 

Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan membaca 

cerita anak 

 

B. Kompetensi Dasar     

7.3  Menyim-pulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat mendengarkan cerita dgn baik.  

 Bertanya jawab tentang cerita 

 Siswa dapat menuliskan kesimpulan 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines), Rasa 

hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( 

diligence ), Tanggung jawab ( responsibility 

) Berani ( courage ) dan Ketulusan ( Honesty 

) 

 

D. Materi Ajar  

 Cerita anak 

 

E. Metode Pembelajaran  

 ceramah, tanya jawab, latihan, penugasan 

 

F. Langkah-langkah pembelajaran : 

 Kegiatan Awal 

 Apersepsi  dan Motivasi : 

- Siswa berdo'a dan selanjutnya guru mengadakan apersepsi dengan cara 

mengabsen kehadiran siswa serta dilanjutkan dengan menyanyikan salah satu 

lagu wajib naslonal secara bersama-sama. 



 

 

- Untuk membangkitkan motivasi belajar, siswa mernbaca berbagai teks cerita 

anak. 

- Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang unit pembelajaran. 

 Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Siswa menjelaskan isi cerita anak melalui kegiatan ceramah dan 

penugasan. 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Siswa rnengidentifikasi isi cerita anak melalui kegiatan tanya jawab dan 

latihan. 

 Siswa menyimpulkan isi cerita anak melalui kegiatan ceramah dan 

penugasan  

Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Siswa dan guru mengadakan refleksi tentang proses dan hasil belajar. 

 Siswa diberi tugas untuk menyimpulkan cerita anak yang lain sebagai 

pengayaan. 

 

G. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

 Teks Cerita, Buku Tema Bahasa Indonesia Kelas V-B. 

 

Penilaian 

 Membaca cerita 

 Menjawab Pertanyaan 

 Menuliskan kesimpulan isi cerita 

  



 

 

Lampiran  

8.1 Dokumentasi penelitian di kelas V-B SD Negeri 17 Bilah Barat 

 

   



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Lamprian  

9.1 Surat izin Riset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran  

10.1 Surat balasan riset dari SD Negeri 17 Bilah Barat 
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