
Vol. 2, No. 2, Juni 2019 ISSN: 2621-8852

Jurnal Aufklarung 50

PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMAHAMI ISI BACAAN PADA
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA KELAS IV SDN

10 KOTO BARU MELALUI METODE SQ3R

Oleh:
RITA SUSANTI

(Guru SDN 10 Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kab. Solok)

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar bahasa
Indonesia siswa kelas IV SDN 10 Koto Baru, khususnya pada materi memahami
isi bacaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan
siswa dalam memahami isi bacaan pada pembelajaran bahasa Indonesia.
Penelitian ini dilakukan melalui dua siklus yaitu siklus I dan siklus II yang
terdiri atas 4 tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 10 Koto Baru yang berjumlah 14
orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi,
tes dan dokumentasi yang dibantu dengan instrumen berupa lembar
pengamatan dan lembar kerja siswa. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dua
hal, yaitu: (1) aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai 73.9 % dan
meningkat pada siklus II menjadi 89,50 %; dan (2) hasil belajar siswa pada siklus
I dengan rata-rata nilai 73 dan meningkat pada siklus II menjadi rata-rata 85,7.
Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan
memahami isi bacaan siswa kelas IV SDN 10 Koto Baru melalui metode SQ3R.

kata kunci: bahasa indonesia, memahami isi bacaan, metode SQ3R

PENDAHULUAN

Menurut Susanto (2014:19), pembelajaran merupakan bantuan yang

diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan,

penguasaan, kemahiran, dan tabiat serta pembentukan sikap dan keyakinan

pada peserta didik. Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu cara

bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berbahasa. Wiyanti

(2016:8), mengaskan bahwa Bahasa adalah kumpulan-kumpulan bunyi yang

bersistem dan bermakna yang diujarkan, serta berfungsi sebagai alat

mengungkapkan pikiran atau perasaan manusia. Selanjutnya, Susanto (2016:245)
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menyatakan bahwa pada hakikatnya pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa

Indonesia baik secara lisan maupun tulisan.

Membaca memiliki banyak batasan dan pengertian menurut para ahli

bahasa. Membaca menurut (Nadzifah 2015:11) merupakan suatu kegiatan atau

proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang

terdapat dalam tulisan. Berdasarkan defenisi yang dikemukakan Dalman

tersebut menunjukkan bahwa membaca merupakan kegiatan yang melibatkan

proses berpikir untuk memahami teks yang dibaca dari suatu tulisan guna

mendapatkan suatu informasi. Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang

rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekadar melafalkan tulisan,

tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan

metakognitif (Yuniar 2016:12).

Membaca pemahaman adalah membaca untuk memahami isi dari suatu

bacaan. Susanto (2015:5) mendefinisikan bahwa membaca pemahaman adalah

proses pemikiran yang kompleks untuk membangun sejumlah pengetahuan.

Menurut Oktaviasari (2016:29), membaca pemahaman merupakan jenis

membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma

kesastraan, resensi kritis, drama tulis serta pola-pola fiksi.

Berdasarkan pengalaman penulis selama mengajar di kelas IV SDN 10

Koto Baru Kecamatan Kubung, dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga

permasalahan yang sering ditemui. Pertama, rendahnya hasil belajar siswa kelas

IV SDN 10 Koto Baru dalam muatan pembelajaran Bahasa Indonesia. Hasil

belajar tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan dalam

proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut hanya sebagian siswa yang

mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal dalam muatan pelajaran Bahasa

Indonesia, khususnya pada kompetensi dasar kemampuan siswa dalam

memahami isi bacaan. Hal ini dilihat dari 14 orang siswa, terdapat 9 orang siswa

yang masih mendapatkan nilai dibawah KKM. Selain itu, hanya 5 orang siswa
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yang sudah melebihi batas KKM mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan nilai

75.

Kedua, siswa masih kurang mampu dalam memahami isi bacaan. Siswa

hanya mampu membaca saja tanpa mampu memahami apa yang sedang dibaca.

Sehingga pesan yang terdapat didalam sebuah paragraf atau bacaan tidak

mampu dicerna oleh siswa. Ketiga, siswa mengalami kesulitan dalam menjawab

pertanyaan yang berasal dari bacaan. Hal tersebut dikarenakan siswa tidak

memahami apa yang sedang dibaca. Sehingga siswa tidak mampu menjawab

pertanyaan dari bacaan tersebut.

Penulis menemukan suatu metode yang dirasakan cocok untuk

mengatasi permasalahan yang terjadi pada proses mengajar di kelas, khususnya

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar kemampuan

memahami isi bacaan. Metode tersebut adalah metode SQ3R ( Survey, Question,

Read, Recite, Review). Metode SQ3R adalah metode proses membaca yang

terdiri dari lima langkah, yaitu dan survey, question, read, recite, dan review.

Metode membaca ini dikemukakan oleh Francis P. Robinson pada tahun 1941

manurut (Nadzifah, 2016:22).

Halimah (2013:4) menegaskan bahwa “SQ3R merupakan suatu metode

membaca yang sangat baik untuk kepentingan memahami bacaan secara intensif

dan rasional.” Berdasarkan teori yang dikemukakan Tarigan tentang metode

SQ3R maka dapat dismpulkan bahwa metode SQ3R merupakan suatu metode

yang sangat baik untuk mengajak siswa ikut aktif dalam proses pembelajaran

dengan melalui beberapa tahap dalam memahami isi bacaan pada muatan

pembelajaran Bahasa Indonesia baik secara intensif dan rasional.

Dalam metode SQ3R sebelum kegiatan membaca dilakukan terlebih

dahulu pembaca melakukan survei terhadap bacaan yang akan dibaca dengan

tujuan untuk mendapatkan gagasan umum tentang teks bacaan, kemudian

dilanjutkan dengan membuat pertanyaan berdasarkan bacaan, pembaca

kemudian berusaha menjawab pertanyaan yang telah dibuat sendiri dengan
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membaca keseluruhan isi bacaan, setelah kegiatan membaca, pembaca kemudian

menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan mencatat pokok-pokok penting dari

bacaan serta dapat pula membuat ringkasan atau dapat menceritakan kembali

apa yang telah dibaca dengan kaliamat sendiri, selanjutnya adalah tahap

meninjau ulang bacaan yang telah dibaca (Ngalimun, 2014:62).

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) melalui

siklus-siklus yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan,

pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian dalam laporan ini adalah siswa kelas

IV SDN 10 Koto Baru, Kecamatan Kubung yang berjumlah 14 orang. Teknik yang

digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu observasi dan tes hasil belajar,

tahap observasi dilakukan dengan mengisi lembaran observasi dan tahap tes

hasil belajar dilakukan dengan dua bentuk tes, yaitu tes lisan dan tulisan. Data

yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data

kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Selain itu, untuk mengukur

ketuntasan hasil belajar digunakan standard Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

75.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a. Perencanaan

Proses perencanan pada siklus I, guru menyediakan beberapa dokumen

perencanaan seperti: (1) silabus; (2) RPP; (3) lembar observasi; (4) instrumen

penilaian; dan (5) media bacaan.

b. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan pada siklus I terdiri dari beberapa tahapan, yaitu

kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup, seperti yang dijelaskan

dibawh ini. Pendidik membuka pelajaran dengan mengucapkan salam,

kemudian dilanjutkan dengan berdoa dan absensi siswa. Selanjutnya Pendidik

menanyakan kesiapan peserta didik untuk belajar. Selanjutnya pendidik

meminta peserta didik untuk berdiri didepan tempat duduk masing-masing
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untuk mengikuti apa yang dilakukan pendidik, kemudian pendidik mulai

menyanyikan lagu “Indonesia Raya” sambil menggerakan tangan, hal ini

dilakukan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Kemudian

pendidik menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari

ini yaitu, peserta didik diharapkan mampu memahami isi bacaan.

Pendidik mengeluarkan dan membagikan teks bacaan kepada peserta

didik. Peserta didik kemudian diminta memperhatikan teks bacaan yang

dibagikan, serta mencermati paragraf yang ada dalam tesk bacaan, kemudian

pendidik meminta peserta didik untuk memperhatikan kedepan dan

mendengarkan penjelasan pendidik tentang bacaan yang telahh dibagikan

tersebut, atas arahan pendidik, peserta didik mulai menyimak penjelasan guru

tentang tahap-tahap yang harus dilalui oleh peserta didik dalam memahami isi

bacaan dengan menggunakan metode SQ3R.

Peserta didik memperhatikan pendidik dalam memberikan contoh

mengidentifikasi bahan bacaan pada tahap survey, kemudian Peserta didik

diminta membaca secara cepat teks bacaan yang telah dibagikan untuk

mengetahui gambaran umum yang ada pada teks bacaan, selanjutnya peserta

didik dituntun untuk menyusun atau membuat pertanyaan yang sesuai dengan

identifikasi pada tahap pertama, tahap ini disebut tahap Question. peserta didik

diminta mendengarkan penjelasan guru tentang unsur-unsur dalam kalimat

tanya (5W + 1 H). Kata tanya tersebut dapat digunakan untuk membuat

beberapa pertanyaan yang diambil dari isi bacaan pada teks. Kemudian Peserta

didik diminta mengembangkan pertanyaan berdasarkan teks bacaan (Question)

dan bagi peserta didik yang belum paham diberi kesempatan untuk bertanya

kepada pendidik, selanjutnya peserta didik diberikan kesempatan untuk kembali

membaca bacaan secara teliti pada tahap (Read), kemudian peserta didik

menandai apa yang telah dibaca dengan menjawab kembali pertanyaan yang

telah disusun, tahap ini disebut tahap recite. Setelah itu peserta didik diarahkan
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untuk meninjau ulang jawaban-jawaban yang telah dibuat pada buku ,tahap ini

disebut dengan review.

Selanjutnya peserta didik diminta membuat kesimpulan secara lisan dari

bahan bacaan yang telah dipelajari serta peserta didik diminta untuk menjawab

beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Hal tersebut dilakukan

secara berulang-ulang oleh peserta didik hingga peserta didik mampu

memahami isi dari bacaan yang telah dibaca. Pendidik memberikan penguatan

dan kesimpulan tentang pembelajaran yang telah dipelajari hari ini, yaitu untuk

dapat memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan 5 tahap, yaitu tahap survey,

question, read, recited dan review, kemudian pendidik memberikan tugas dalam

bentuk PR tentang memahami isi bacaan, selanjutnya pendidik meminta seorang

peserta didik memimpin doa menutup belajar untuk mengakhiri pembelajaran.

c. Observasi

1) Hasil Pengamatan Aktivitas Guru

Berdasarkan pengamatan aktivitas mengajar guru yang dilakukan oleh

kolaborator, maka dapat dijelaskan bahwa aktivitas pembelajaran yang

dilakukan guru belum sepenuhnya maksimal. Karena masih banyaknya

kekurangan yang dilakukan guru selama pembelajaran, seperti dilihat dari

aktivitas kegiatan awal yaitu pendidik lupa memberikan apersepsi dan

menyebutkan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti pendidik memberikan

pentujuk dengan kalimat yang panjang dan kurang jelas, pembelajaran yang

dilakukan kurang bervariasi, pendidik hanya terfokus pada bagian depan saja,

dan tidak semua siswa terbimbing dengan baik. Pada kegiatan penutup pendidik

tidak mengajak siswa untuk menyimpulkan pembelajaran sehingga peserta didik

lebih banyak diam, sementara hanya pendidik yang aktif.

Hasil pengamatan siklus II mengenai aktivitas mengajar guru sudah

mulai meningkat. Seperti pada aktivitas kegiatan awal yaitu pendidik sudah

memberikan apersepsi dan menyebutkan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan

inti pendidik memberikan pentujuk dengan kalimat singkat dan jelas,
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pembelajaran yang dilakukan sudah mulai menampakkan variasi. Pada kegiatan

penutup pendidik mengajak siswa untuk menyimpulkan pembelajaran sehingga

pendidik hanya tinggal memberi penguatan saja.

2) Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa

Berdasarkan pengamatan aktivitas belajar siswa yang dilakukan oleh

kolaborator, maka dapat dijelaskan aktivitas belajar siswa masih belum

maksimal yaitu dengan total persentase 73,9 %. Masih terdapat beberapa

kekurangan dalam aktitas siswa, seperti masih banyaknya peserta didik yang

kurang paham dengan petunjuk yang telah diberikan oleh pendidik, peserta

didik balum aktif dalam proses belajar, peserta didik masih kurang fokus

terhadap materi pembelajaran, peserta didik belum mampu melakukan tahap-

tahap membaca pemahan dengan urut, peserta didik belum percaya diri untuk

menceritakan kembali isi bacaan secara lisan dan juga belum mampu

menyimpulkan pembelajaran telah dilakukan.

Berdasarkan pengamatan aktivitas belajar siswa pada siklus II yang

dilakukan oleh kolaborator, maka dapat dijelaskan bahwa aktivitas siswa sudah

mulai maksimal walau belum mencapai 100 % namun keaktifan siswa sudah

mencapai 89,50 %, seperti peserta didik sudah mulai paham dengan petunjuk

yang telah diberikan oleh pendidik, peserta didik sudah mulai aktif dalam proses

belajar, peserta didik sudah mulai fokus terhadap materi pembelajaran, dan

mulai mampu melakukan tahap-tahap membaca pemahan dengan urut, serta

peserta didik sudah percaya diri untuk menceritakan kembali isi bacaan secara

lisan dengan bahasanya sendiri di depan teman-temanya. Sehingga akhirnya

peserta didik mampu menyimpulkan sendiri pembelajaran telah dilakukan.

3) Hasil Belajar Siswa

Berdasarkan tes hasil belajar siswa dalam memahami isi bacaan pada

teks, maka dapat dijelaskan dari 14 orang siswa, masih terdapat 7 orang siswa

yang mendapatkan nilai dibawah KKM, dan 7 orang siswa lagi sudah mampu

memenuhi standar nilai KKM, yakninya 75. Selain itu, pada siklus II, dapat
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dijelaskan dari 14 orang siswa, hanya terdapat 2 orang siswa yang mendapatkan

nilai dibawah KKM, sementara 12 orang siswa lagi sudah mampu memenuhi

standar nilai KKM, yakninya 75. Selanjutnya, perbandingan hasil pengamatan

dan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II dapat dilihat dari siklus I ke siklus

II mengalami peningkatan, yaitu aktivitas siswa meningkat dari 73,9% menjadi

89,50 % dan hasil belajar siswa juga meningkat dari rata-rata nilai 73 menjadi

rata-rata 85,7.

d. Refleksi

Hasil refleksi pada siklus I menunjukkan hal-hal seperti berikut ini

1) Pendidik lupa memberikan apersepsi sebelum memulai pembelajaran.

2) Pendidik tidak menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

3) Pada kegiatan inti pendidik memberikan pentujuk dengan kalimat yang

panjang dan kurang jelas.

4) Pendidik kurang mampu memberikan variasi dalam proses pembelajaran

sehingga pembelajaran terkesan menoton.

5) Pendidik lebih banyak terfokus pada bagian depan saja sehingga tidak

semua siswa terbimbing dengan baik.

6) Pada kegiatan penutup pendidik tidak mengajak siswa untuk

menyimpulkan pembelajaran sehingga peserta didik lebih banyak diam,

sementara hanya pendidik yang aktif.

2. Pembahasan

Kegiatan penelitian telah dilakukan dengan dua siklus, yaitu siklus I dan

siklus II, dalam penelitian siklus I dan II pada aktivitas belajar guru dan siswa

sudah menunjukkan peningkatan, hal ini dapat dilihat dari lembar pengamatan/

lembar observasi guru dan siswa yang telah diisi. Aktivitas guru pada siklus I

mencapai rata-rata 73,9 % dengan kategori cukup, kemudian menampakkan

peningkatan di siklus II yaitu mencapai rata-rata 89,50 % dengan kategori baik.

Sedangkan aktivitas siswa pada siklus I rata-rata mencapai nilai 73 dengan
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kategori cukup, kemudian meningkat di siklus II dengan rata-rata nilai 85,7

dengan kategori baik.

Pada siklus I guru telah melaksanakan pembelajaran dengan tiga tahapan

yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada kegiatan awal

siklus I guru terlebih dahulu memulai pembelajaran dengan salam, berdoa dan

absensi siswa, dilanjutkan dengan apersepsi, hal ini sejalan dengan pendapat

Suriani (2018:32) yang menyatakan bahwa “apersepsi materi pembelajaran yang

telah dipelajari sangat penting untuk mengetahui kembali apakah tujuan yang

kita capai sebelumnya sudah berhasil atau belum.” Kemudian kegiatan awal

dilanjutkan dengan guru memberi motivasi belajar dan meyebutkan tujuan

pembelajaran yang akan dicapai.

Pada kegiatan inti guru membagikan teks bacaan yang akan dijadikan

referensi dalam pembalajaran bahasa Indonesia dengan indikator memahami isi

bacaan, Kemudian guru mulai memberi penjelasan mengenai tahap-tahap

pembelajaran yang akan dilakukan dengan menggunakan metode SQ3R. Selama

proses kegiatan inti berlangsung guru mengamati dan membimbing siswa secara

individu maupun klasikal. Kemudian pada kegiatan akhir siswa diminta

menyimpulkan pembelajaran dibawah bimbingan guru.

Namun, pada kegiatan pembelajaran di siklus I masih terdapat beberapa

kekurangan, hal ini dapat dilihat dari lembar refleksi proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I guru mulai merancang dan merubah

semua aktifitas yang dirasa kurang tepat pada siklus I, pada siklus II guru mulai

melakukan perubahan terhadap proses pembelajaran, guru berusaha

memantapkan kemampuan siswa untuk menguasai tahap-tahap pembelajaran

dengan metode SQ3R yaitu dengan mengaktifkan seluruh siswa dan

mengadakan latihan-latihan dengan tahap-tahap SQ3R secara berulang-ulang

hingga siswa benar-benar memahami metode untuk memahami isi bacaan.

Semua aktivitas dalam pembelajaran di usahakan berpusat pada siswa,

sehingga nampak siswa semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan



Vol. 2, No. 2, Juni 2019 ISSN: 2621-8852

Jurnal Aufklarung 59

pembelajaran dengan hasil yang memuaskan serta mampu merubah pola pikir

dan tingkah laku siswa. Hal ini dapat dikaitkan dengan pernyataan yang

dikemukakan oleh Suprijono (2013:17) belajar diartikan sebagai proses

perubahan tingkah laku. Inti dari belajar merupakan kemampuan seseorang

melakukan respon terhadap ransangan yang datang kepada dirinya. Keaktifan

siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu bentuk adanya

keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Aktivitas pembelajaran pada saat

peneliti menerapkan strategi SQ3R untuk meningkatkan kemampuan membaca

pemahaman siswa di kelas IV SDN 10 Koto Baru terjadi dengan cukup baik. Hal

ini dilihat dari hasil belajar siswa yang menampakkan peningkatan dari siklus I

dan siklus II, hal tersebut dilihat dari hasil observasi terhadap aktivitas

pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode SQ3R tepat untuk

dilakukan pada materi pembelajaran membaca pemahaman. Hal ini sejalan

dengan pendapat (Ngalimun 2014:62) yang menyatakan bahwa metode SQ3R

biasa dipakai dalam membaca pemahaman. Kemudian (Nadzifah 2016:26)

berpendapat bahwa melalui tahapan SQ3R akan lebih mudah memahami dan

menguasai bacaan, serta dapat mengingat bacaan lebih lama.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah dan melalui pelaksanaan penelitian, maka

dapat disimpulkan bahwa penerapan metode SQ3R dapat meningkatkan

kemampuan membaca pemahaman siswa Kelas IV SDN 10 Koto Baru.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diambil tindak lanjut dalam proses

pembelajaran, yaitu: (1) perlunya penggunaan metode SQ3R dalam

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam materi membaca pemahaman

dan (2) guru hendaknya mampu mengelola waktu secara maksimal dalam

proses pembelajaran khusunya pembelajaran bahasa Indonesia dengan

kompetensi dasar memahami isi bacaan, karena terdapat beberapa tahapan

dalam metode SQ3R yang perlu di rancang alokasi waktunya dengan cermat.



Vol. 2, No. 2, Juni 2019 ISSN: 2621-8852

Jurnal Aufklarung 60

DAFTAR RUJUKAN

Halimah, Neneng. (2013). Upaya Meningkatkan Kemampuan Peserta Didik

dalam Membaca Cepat dengan Menggunakan Metode SQ3R. Skripsi.

Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Nadzifah, Wening. (2016). Upaya Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman

Menggunakan Metode SQ3R. Skripsi. Yogyakarta. Universitas Negeri

Yogyakarta.

Ngalimun. (2014). Strategi dan Model Pembelajaran. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Oktaviasari, Priyati. (2016). Pengaruh Kemampuan Membaca Pemahaman terhadap

Kemampuan Mengapresiasi Cerpen. Skripsi. Semarang: UNS.

Suprijono, Agus. (2013). Cooperative LearningTeori dan Aplikasi Pakem. Yogyakarta

Pustaka Pelajar.

Suriani. (2018). Pengaruh Penerapan Metode SQ3R terhadap Keterampilan Membaca

Kritis dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Peserta Didik Kelas IV SDN

Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Skripsi. Makasar. UAM.

Susanto, Hadi. (2016). Hakikat Membaca Pemahaman. Artikel.

http://hadisusanto.blogspot.com. Diakses tanggal 1 Oktober 2019.

Tarigan, Hari Guntur. (2015). Membaca sebagai suatu Keterampilan Berbahasa.

Bandung. Angkasa Bandung.

Wiyanti, Mailisa. (2016). Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Narasi siswa

kelas IV pada Pembelajaran Bahasa Indonesia melalui Model Picture and

Picture di SDN 39 Koto Baru Kecamatan Kubung. Laporan PTK. Padang.

UBH.

Yuniar, Adha. (2016). Peningkatan Kemampuan Membaca dan Menulis Puisi dengan

Metode Musika Lisasi Berbantuan Media Movie Maker. Malang. UIN

Maulana Malik Ibrahim.


