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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterampilan 

membaca pemahaman siswa, berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara dengan wali kelas, kemampuan membaca 

pemahaman siswa masih kurang hal tersebut terlihat dari 

kesulitan dalam menentukan kalimat utama, membuat 

kesimpulan dari bacaan, membuat pertanyaan, dan mencari 

informasi apa yang terdapat dalam teks bacaan. Penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan 

pembelajaran, langkah-langkah proses pembelajaran dan 

peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas III 

sekolah dasar dengan menerapkan strategi pembelajaran PQ4R. 

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, strategi PQ4R 

memiliki 6 langkah  yaitu preview, question, read, reflect, recite, 

review. Indikator membaca pemahaman yang digunakan pada 

penelitian ini adalah menentukan kalimat utama, menuliskan isi 

teks, menjawab pertanyaan berdasarkan teks dan membuat 

kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

PTK dengan model penelitian menurut Kemmis dan Taggart 

dalam III siklus. Instrumen pengungkap data pada penelitian ini 

terdiri dari lembar observasi dan tes. Hasil penelitian yang 

diperoleh menunjukan pada siklus I ketuntasan siswa sebesar 

46,15% dan siklus II meningkat menjadi sebesar 73,07% dan 

meningkat kembali pada siklus III ketuntasan sebesar 92,3%. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulkan bahwa penerapan 

strategi PQ4R dapat meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman siswa kelas III sekolah dasar. 
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