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PERNYATAAN  

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Metode 

PQRST-A3 dengan Teknik Melingkari Kesalahan Ejaan di Kelas V B SDN 

Cikoneng I  Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang” ini sepenuhnya karya saya 

sendiri. Tidak ada didalamnya plagiat dari karya lain dan saya tidak melakukan 

penjiplakan atau pengutipan dengan caracara yang tidak sesuai dengan etika 

keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap 

menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 

ditemukan ada pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini,  atau 

ada klaim dari pihak lain tentang karya saya ini.  
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KATA PENGANTAR  

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat serta 

RidhoNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memenuhi program S1 

pendidikan Sekolah Dasar. Sholawat  serta salam penulis curah limpahkan  

kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta kita selaku 

umatnya hingga akhir zaman.  

Karya yang berjudul “Penerapan Metode PQRST-A3 dengan Teknik 

Melingkari Kesalahan Ejaan di Kelas V B SDN Cikoneng I  Kecamatan Ganeas 

Kabupaten Sumedang” merupakan laporan hasil penelitian tindakan kelas ang 

dilakukan pada pembelajaran meringkas buku.  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil data awal yang telah didapatkan  di 

kelas V B SDN Cikoneng I, di mana banyak terdapat masalah yang terjadi dalam 

pembelajaran menulis ringkasan buku. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 

untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dipilihlah metode PQRST-A3 yang 

merupakan gabungan dari metode PQRST dan Jigsaw sebagai cara untuk 

mengantarkan siswa dalam membuat ringkasan buku. Teknik melingkari 

kesalahan ejaan dilakukan sebagai upaya menerapkan penggunaan ejaan yang 

benar kepada siswa dalam hal penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Karya 

tulis ini membahas perencanaan, pelaksanaan dalam aspek kinerja guru dan 

aktivitas siswa serta peningkatan hasil belajar setelah menerapkan metode 

PQRST-A3 dengan teknik melingkari kesalahan ejaan. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan karya tulis ini. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk 

penyesunan karya tulis ini agar menjadi lebih baik lagi. Semoga karya tulis ini 

memberikan mafaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Semoga 

Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya dengan diselesaikannya karya 

tulis ini. Aamiin.  

         Sumedang,         Juni 2016 
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