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This research is motivated by the lack of process and results of students' reading 

comprehension skills, it is characterized by the many students who still below a 

predetermined KKM. Conventional learning to be one of the causes of low 

reading comprehension skills so that learning becomes boring. In connection with 

the above problems, through research is expected to improve students' reading 

comprehension skills using reciprocal teaching learning model. The general 

objective of this study is to describe the application of reciprocal teaching models 

to improve reading comprehension skills of students learning Indonesian in class 

V at one primary school in the District Sukasari and purpose in particular to 

determine the learning process and the results of reading comprehension skills. 

The method used is a Classroom Action Research, McKernan design with a 

modification of Hopkins. The results using the model of reciprocal teaching can 

improve students' reading comprehension skills. Evident from the average value 

of reading comprehension first cycle of 69.5 and 53% KKM achievement. The 

average value of reading comprehension second cycle of 87.51 and achieving 

88% KKM. The above results it can be concluded that the application of a model 

reciprocal teaching can improve students' reading comprehension skills in 

learning Indonesian. Based on the above results there are also some 

recommendations to be conveyed, among others, teachers who want to implement 

this model in other learning taking into account the characteristics of the students. 

And for further research more emphasis on the process of informing the students. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya proses dan hasil keterampilan 

membaca pemahaman siswa, hal ini ditandai dengan banyaknya siswa yang masih 

dibawah KKM yang telah ditentukan. Pembelajaran secara konvensional menjadi 

salah satu faktor rendahnya keterampilan membaca pemahaman sehingga 

pembelajaran menjadi membosankan. Sehubungan dengan permasalahan di atas, 

melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman siswa dengan menggunakan model pembelajaran reciprocal teaching. 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk dapat menggambarkan penerapan 

model reciprocal teaching untuk meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman siswa dalam pembelajara bahasa Indonesia kelas V disalah satu SDN 

di Kecamatan Sukasari dan tujuan khususnya untuk mengetahui proses 

pembelajaran dan hasil keterampilan membaca pemahaman. Metode penelitian 

yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) desain McKernan 

dengan Modifikasi dari Hopkins. Hasil penelitian dengan menggunakan model 

reciprocal teaching dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman 

siswa. Terbukti dari rata-rata nilai membaca pemahaman siklus I sebesar 69,5 dan 

pencapaian KKM 53%. Rata-rata nilai membaca pemahaman siklus II sebesar 

87,51 dan pencapaian KKM 88%. Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model reciprocal teaching dapat meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan 

hasil penelitian diatas juga ada beberapa rekomendasi yang ingin disampaikan 

antara lain guru yang hendak mengimplementasikan model ini dalam 

pembelajaran yang lain dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Dan 

untuk penelitian selanjutnya lebih menekankan kepada proses penyampaian 

informasi siswa.  
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