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ABSTRAK

Untuk Meningkatkan hasil belajar Reading Dalam Bahasa Inggris Pada Siswa Kelas XI-7 

Bahasa Inggris materi pokok ”teks khusus dalam bentuk surat pribadi”?
Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk 

surat pribadi” terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 
Sumber data berasal dari siswa kelas XI-7 SMA Negeri 1 Pagerbarang yang berjumlah 

besar penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan dalam proses pengkajian berdaur (PTK) 

dan tidaknya belajar.

belajar siswa yang meningkat. Dari siklus awal hanya ada 18 siswa dari 36 siswa atau 50% 
yang tuntas dengan rata-rata kelas 67,47, kemudian meningkat pada siklus pertama menjadi 
25 siswa dari 36 siswa atau 69,44% dinyatakan tuntas dengan rata-rata kelas 76, dan pada 
siklus kedua mencapai ketuntasan 83,33% yaitu ada 30 siswa yang tuntas dari 36 siswa dengan 

siswa (100%) berhasil memperoleh nilai di atas KKM yang ditetapkan sebesar 72.

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Pelajaran bahasa Inggris di SMA berfungsi sebagai alat pengembangan diri siswa dalam 
bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Setelah menamatkan studi, mereka diharapkan 
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dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang cerdas, terampil dan berkepribadian serta 
siap berperan dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan Kurikulum 2013 terdapat 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh para siswa 
yaitu: listening, speaking, reading, writing. Sesuai dengan standar `kompetensi lulusan (SKL) 
yang ditetapkan berdasarkan Kurikulum 2013 maka keberhasilan pembelajaran ditetapkan 
apabila siswa mampu mencapai angka kriteria ketuntasan minimal (KKM) 72 ke atas. Meskipun 
di sekolah ini memiliki jumlah guru bahasa Inggris yang cukup dan juga memiliki laboratorium 
bahasa, namun kenyataannya tidak mudah bagi para siswa untuk mencapai standar nilai KKM 
tersebut khususnya untuk kompetensi membaca. Untuk lebih meningkatkan efektivitas proses 
pembelajaran tersebut, peneliti mencoba memberi variasi lain untuk menumbuhkan ketertarikan 
siswa terhadap Bahasa Inggris. Banyak teknik untuk meningkatkan kemampuan membaca, 
namun peneliti lebih cenderung memilih metode  tipe  
karena memiliki daya tarik tersendiri bagi siswa.

Dengan metode ini siswa dapat belajar sambil bermain sehingga memperoleh kesenangan 
dalam proses pembelajaran. Agar metode ini lebih menarik biasanya didiskusikan bersama 
sesuai dengan keinginan mereka. Dalam memasuki millenium ketiga yang bercirikan 
kompetensi global, menuntut individu untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
semakin tinggi agar dapat tetap bertahan dalam persaingan sebagian besar ilmu pengetahuan 
dan teknologi menggunakan bahasa asing sebagai referensi, sehingga penguasaan bahasa asing 
mutlak diperlukan.

Siswa kelas XI-7 di lingkungan SMA Negeri 1 Pagerbarang misalnya, setelah belajar 
bahasa Inggris selama satu tahun belum mampu membaca teks bahasa Inggris dengan 
pronunciation yang benar atau bahkan dalam berkomunikasi sekalipun dalam bentuk yang 
sederhana. Bahkan yang lebih tragis lagi, belakangan ini timbul kecenderungan bagi siswa 
untuk membenci pelajaran bahasa Inggris karena mereka menganggap bahwa pelajaran bahasa 
Inggris suatu yang membosankan dan menakutkan.

Hasil observasi peneliti dilapangan yaitu di SMA Negeri 1 Pagerbarang ditemukan adanya 
masalah dalam proses pembelajaran yaitu pembelajaran tidak didukung oleh model yang tepat. 
Akibatnya pembelajaran menjadi monoton dan siswa menjadi malas, bosan, dan tidak ada nya 
dorongan dan motivasi belajar untuk menjadi aktif dan kreatif. Hal ini menyebabkan hasil 
belajar yang tidak maksimal,dan siswa menjadi pasif dalam pembelajaran yang menyebabkan 
nilai hasil belajar siswa masih ada yang dibawah rata-rata. Seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 
Pagerbarang, hasil belajar yang diraih peserta didik dalam mata pelajaran bahasa Inggris belum 
optimal. KKM yang ditetapkan pada mata pelajaran Bahasa Inggris adalah sebesar 72.

Salah satu usaha untuk menanggulangi masalah ini, peneliti berkoordinasi dengan kepala 
sekolah yang sekaligus sebagai kolaborator untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas yang 
kali ini dilakukan pada murid kelas XI-7, dengan judul “Penerapan metode  
Tipe  Untuk Meningkatkan hasil belajar Reading Dalam Bahasa Inggris 
Pada Siswa Kelas XI-7 SMA Negeri 1 Pagerbarang Semester 2 Tahun Pelajaran 2019/2020”.

belajar (khususnya Bahasa Inggris) adalah konsep Strategi Pembelajaran Kelompok (group 
). Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan 

oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 
dirumuskan. Ada empat unsur penting dalam strategi  , 
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yaitu: (1) Adanya peserta dalam kelompok; (2) Adanya aturan kelompok; (3) Adanya upaya 
belajar setiap anggota kelompok; (4) Adanya tujuan yang harus dicapai (Sanjaya, 2006: 241).

 merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem 
pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar 
belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen). Sistem 
penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan 
(reward), jika kelompok mampu menunjukan prestasi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, 
setiap anggota kelompok akan mempunyai ketergantungan positif. Ketergantungan semacam 
itulah yang selanjutnya akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap kelompok dan 
ketrampilan interpersonal dari setiap anggota kelompok. Setiap individu akan saling membantu, 
mereka akan mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompok, sehingga setiap individu akan 
memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok 
(Sanjaya, 2006: 242-243).

Dengan demikian penerapan metode  tipe  
ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar membaca siswa dan berpengaruh terhadap 
pencapaian standar KKM yang harus dipenuhi oleh siswa didik.

KAJIAN PUSTAKA
Kajian Teori

Belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah 
perubahan tingkah laku yang menetap, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati 
secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman dalam interaksinya 
dengan lingkungan (Roziqin, 2007: 62).

Pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan 
peserta didik, dimana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik 
( ), dan bukan pengajaran oleh guru ( ) (Suryosubroto, 
2013: 34). Konsep seperti ini membawa konsekuensi kepada fokus pembelajaran yang lebih 
ditekankan pada keaktifan peserta didik sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh 
mana tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik.

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku mencakup tiga aspek (kognitif, afektif dan 
motorik) seperti penguasaan, pelaksanaan dan penilaian berbagai pengetahuan dan ketrampilan 
sebagai akibat atau hasil dari proses belajar dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang 
tertuang dalam bentuk nilai yang di berikan oleh guru.

Prestasi yang dicapai seorang individu merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor 
yang mempengaruhi, baik dalam diri siswa maupun luar diri siswa. Adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar menurut Muhibbin Syah (2008: 132), yaitu: faktor internal (faktor 
dari dalam diri individu), meliputi keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa; faktor 
eksternal (faktor dari luar diri individu), meliputi kondisi lingkungan sekitar siswa; faktor 
pendekatan belajar (approach to learning) yaitu jenis upaya belajar siswa (kebiasaan) yang 
meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran 
materi pelajaran.

Metode pembelajaran Investigasi Kelompok merupakan metode  
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dari siswa serta daya kemampuan bersosialisasi siswa dalam kelompoknya sehingga dapat 
menyelesaikan tugas sesuai dengan peranannya.

Model pembelajaran  memiliki tahap-tahap yang sistematis dalam 
implementasinya. Investigasi kelompok mengharuskan siswa untuk membentuk kelompok 
kecil, merencanakan dan melaksanakan investigasi mereka, mensintesis temuan dari anggota 
kelompok, dan mempresentasikan temuan mereka di depan kelas.

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran , maka 
dalam penerapannya guru harus berusaha mengantisipasi segala kekurangan model pembelajaran 
tersebut dan meningkatkan kelebihan yang dimiliki model pembelajaran  
agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal.

Kerangka Berpikir
Kondisi awal siswa kurang dalam memahami materi sehingga hasil belajar rendah. Setelah 

melalu pelaksanaan metode  tipe  dalam proses belajar 
mengajar yang akan dilaksanakan.

Penelitian Tindakan Kelas dilakukan sebanyak tiga kali siklus, setiap siklus diadakan dua 
kali pertemuan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apabila dalam pelaksanaan pembelajaran 
siklus pertama belum memenuhi kriteria yang ditentukan maka bisa dilanjutkan perbaikan 
pembelajarannya pada siklus kedua. Kemudian apabila dalam pelaksanaan pembelajaran 
siklus kedua belum memenuhi kriteria yang ditentukan maka bisa dilanjutkan perbaikan 
pembelajarannya pada siklus ke tiga. Diharapkan pada siklus ke tiga sudah memenuhi kriteria 
yang diinginkan.

Hipotesis Tindakan
Dengan mempertimbangkan uraian di atas dan merujuk pada beberapa pendapat ahli, 

disusunlah hipotesis tindakan adalah ”Melalui penerapan metode  tipe 
 dalam pembelajaran Bahasa Inggris dapat meningkatkan hasil belajar 

reading siswa kelas XI-7 SMA Negeri 1 Pagerbarang tahun pelajaran 2019/2020”.

PELAKSANAAN PENELITIAN
Setting Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan adalah tentang perbaikan prestasi 
belajar Bahasa Inggris dengan judul “Penerapan Metode  Tipe Group 

 Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Reading Dalam Bahasa Inggris Pada Siswa 
Kelas XI-7 SMA Negeri 1 Pagerbarang Semester 2 Tahun Pelajaran 2019/2020”.

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pagerbarang tepatnya di kelas XI-7 pada semester 
genap tahun pelajaran 2019/2020. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yaitu 
dari minggu ke II bulan Januari 2020 hingga minggu IV bulan Maret 2020.

Subjek dan Waktu Penelitian
PTK ini dilaksanakan di kelas XI-7 SMA Negeri 1 Pagerbarang, dengan jumlah siswa 

sebanyak 36 anak terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. Usia mereka rata-
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rata 16-17 tahun. Mayoritas dari siswa berasal dari keluarga petani, pedagang, dan Wiraswasta. 

Semester ganjil cukup lumayan baik.
Penelitian ini memakan waktu selama tiga bulan, dimulai bulan Januari sampai dengan 

Maret 2020, dengan perincian persiklus sebagai berikut:
1. Siklus pertama : Hari Selasa, 11 Februari 2020 
2. Siklus kedua : Hari Selasa, 18 Februari 2020
3. Siklus ketiga : Hari Selasa, 25 Februari 2020

Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindakan 

Kelas dimaksudkan untuk mengetahui kata kunci apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran 
di kelas, sehingga dalam penelitian ini dapat dilakukan perbaikan kegiatan pembelajaran untuk 
meningkatkan kemampuan siswa.

Langkah-Langkah Tindakan
1. Siklus Pertama 

a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Observasi

2. Siklus Kedua
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Observasi

3. Siklus Ketiga
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Observasi

Instrumen Penelitian
Sumber data yakni sumber data penelitian ini adalah siswa dan guru dalam proses belajar 

mengajar. Jenis datanya adalah data kuantitatif (dari hasil belajar siswa dan hasil penelitian) 
dan data kualitatif (respon, opini, dan pendapat siswa tentang intervensi yang diterapkan; 
kesungguhan siswa; tanggapan siswa selama proses pembelajaran; tanggapan observer dalam 
mengamati proses pembelajaran).

Analisis Data 
Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menyusun dan mengelola data 

yang diperoleh dalam penelitian agar dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat 
dipertanggungjawabkan kebenaranya. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tindakan Pendahuluan

Penelitian ini diawali dengan menyerahkan surat ijin penelitian kepada Kepala SMA 
Negeri 1 Pagerbarang untuk mengadakan penelitian di kelas XI-7, dengan menerapkan metode 

 tipe . Penelitian dilanjutkan dengan mengadakan 
wawancara dengan siswa kelas XI-7 untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa pada materi 
teks khusus dalam bentuk surat pribadi dan kemampuan bekerja sama siswa dalam kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa siswa tidak terbiasa melakukan 
kerja sama dan melakukan investigasi dalam menyelesaikan tugas serta metode yang digunakan 
guru adalah ceramah dan pemberian tugas. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 
kemampuan bekerja sama siswa sehingga mampu meningkatkan hasil belajar reading siswa. 
Selanjutnya pada hari Selasa, 4 Februari 2020, dilakukan tes awal di kelas XI-7 untuk mengetahui 
kemampuan siswa tentang materi teks khusus dalam bentuk surat pribadi. Siswa diminta 
mengerjakan soal tes awal yaitu berupa soal teks khusus dalam bentuk surat pribadi. Selama 
pembelajaran berlangsung ada beberapa siswa yang terlihat bingung dalam mengerjakan soal 
teks khusus dalam bentuk surat pribadi, serta ada siswa yang gaduh dan mengganggu temannya. 
Guru kelas XI-7 berusaha menenangkan siswa dan memotivasi siswa untuk mengerjakan soal 
tersebut dengan tenang. Setelah waktu yang diberikan untuk mengerjakan tes awal telah habis, 
siswa diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya.

Selanjutnya, siswa bersama guru membahas hasil kerja individu. Hasil yang diperoleh 
digunakan sebagai acuan dalam pembentukan kelompok.

Pelaksanaan Tindakan
1. Siklus 1

a. Perencanaan
b. Pelaksanaan

 Berdasarkan rencana yang telah dibuat, pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada 
penelitian ini dilaksanakan pada hari Selasa, 11 dan 18 Februari 2020.

c. Observasi
 Pelaksanaan observasi dibantu oleh seorang observer. Setiap observer bertugas 
mengobservasi aktivitas siswa dalam kelompok selama pembelajaran.

Tabel Hasil Belajar Reading Siswa pada Siklus I

Keterangan Skor (Angka)

Skor Total 2729

Rata-Rata 76,00

Jumlah Siswa Tuntas 25

Jumlah Siswa Belum Tuntas 11

Presentase Tuntas 69,44%

Presentase Belum Tuntas 30,56%
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Berdasarkan analisa hasil observasi, tes dan wawancara dilakukan kajian terhadap 
pelaksanaan siklus I. Kajian yang dilakukan meliputi aktivitas siswa, keaktifan siswa 
dan kemampuan siswa bekerja sama. 

Pada pembelajaran pertama siswa tampak antusias ketika guru membacakan 
aturan permainan. Awalnya siswa merasa bingung dan gaduh ketika guru meminta 
mereka menuju unit pembelajaran. Siswa tidak mau bekerja sama di unit pembelajaran 
karena merasa berbeda kelompok. Tetapi setelah guru menjelaskan siswa sudah mulai 
terlihat melakukan investigasi di unit pembelajaran. Siswa juga terlihat kebingungan 
ketika harus menginformasikan pengetahuan dari unit pembelajaran sehingga banyak 
siswa yang tidak mampu menjawab soal dengan baik. Guru membimbing siswa yang 
merasa kesulitan dalam menginformasikan pengetahuan. Selanjutnya setiap kelompok 
melakukan presentasi dan hasil presetasi dibahas oleh guru bersama siswa. Kegiatan 
pembelajaran ditutup dengan membuat kesimpulan.

Pada pembelajaran ke dua, guru menjelaskan kembali tentang peraturan permainan 
agar siswa tidak lagi kebingungan selama pembelajaran. Ketika guru meminta siswa 
menuju unit pembelajaran siswa sudah mulai terlihat tenang dan mau melakukan 
investigasi dengan anggota kelompok lain di unit pembelajaran. Siswa sudah mulai bisa 
menginformasikan pengetahuan dengan baik dan jelas. Kemudian perwakilan kelompok 
mempresentasikan hasil investigasi di depan kelas. Hasil presentasi kelompok dibahas 
oleh guru dan siswa.

Kemudian guru bersama siswa mengevaluasi hasil pembelajaran.
Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil observasi diketahui terjadi peningkatan 
kemampuan siswa dalam bekerja sama. Dari hasil tes akhir pembelajaran pada 
siklus 1 yang dilakukan siswa, terdapat 18 siswa yang hasil belajarnya di atas KKM. 
Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa rata-rata hasil belajar reading siswa pada 
materi teks khusus dalam bentuk surat pribadi siswa meningkat menjadi 76,00. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode  tipe 

 dapat meningkatkan hasil belajar reading siswa pada materi teks 
khusus dalam bentuk surat pribadi siswa. Namun masih diperlukan penelitian lanjutan 
pada siklus berikutnya karena peningkatan hasil belajar teks khusus dalam bentuk 

69,44%. Masih jauh dari ketuntasan klasikal yang diharapkan yakni sebesar 85%.

2. Siklus II
a. Tindakan pendahuluan

Dikarenakan hasil belajar belum memenuhi target yang ditetapkan, maka penelitian 
dilanjutkan pada Siklus II. Sebelum melaksanakan Siklus II, tindakan yang dilakukan 
adalah menentukan jadwal penelitian berikutnya.

b. Perencanaan
c. Pelaksanaan

Sesuai dengan RPP yang telah disusun, maka pelaksanaan pembelajaran dengan 
metode  tipe  pada Siklus II materi teks khusus 
dalam bentuk surat pribadi selama 2 kali pertemuan 
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d. Observasi
Pelaksanaan observasi dibantu oleh seorang observer. Setiap observer bertugas 

mengobservasi aktivitas siswa dalam kelompok selama pembelajaran Bahasa Inggris 
dengan metode  tipe . 

Tes yang diberikan adalah tes selama proses pembelajaran yang berupa tes 
kelompok dan tes akhir berupa tes individu. Data yang akan dianalisis adalah data hasil 
tes kelompok dan tes individu pada pertemuan III, dan IV. Analisis hasil tes individu 
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hasil Belajar Reading Siswa pada Siklus II

Keterangan Skor (Angka)

Skor Total 3040

Rata-Rata 84,56

Jumlah Siswa Tuntas 30

Jumlah Siswa Belum Tuntas 6

Presentase Tuntas 83,33%

Presentase Belum Tuntas 16,67%

Berdasarkan analisa hasil observasi, tes dan wawancara dilakukan kajian terhadap 
pelaksanaan siklus II. Kajian yang dilakukan meliputi aktivitas siswa, dan kemampuan 
bekerja sama siswa. 

Pada pembelajaran ketiga siswa tampak antusias ketika guru membacakan aturan 
permainan. Siswa mulai terbiasa dengan metode  tipe group 

 sehingga siswa dapat melakukan investigasi di unit pembelajaran. 
Ketika menginformasikan pengetahuan siswa sudah dapat melakukan dengan baik dan 
menggunakan bahasa yang jelas. Selanjutnya setiap kelompok melakukan presentasi 
dan hasil presetasi dibahas oleh guru bersama siswa. Kegiatan pembelajaran ditutup 
dengan membuat kesimpulan.

Pada pembelajaran ke dua, guru menjelaskan kembali tentang peraturan permainan 
agar siswa tidak lagi kebingungan selama pembelajaran. Ketika guru meminta siswa 
menuju unit pembelajaran siswa sudah mulai terlihat tenang dan mau melakukan 
investigasi dengan anggota kelompok lain di unit pembelajaran. Siswa sudah mulai bisa 
menginformasikan pengetahuan dengan baik dan jelas. Kemudian perwakilan kelompok 
mempresentasikan hasil investigasi di depan kelas. Hasil presentasi kelompok dibahas 
oleh guru dan siswa. Kemudian guru bersama siswa mengevaluasi hasil pembelajaran.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil observasi diketahui terjadi 
peningkatan hasil belajar reading siswa pada materi teks khusus dalam bentuk surat 
pribadi dan kemampuan siswa dalam bekerja sama. Dari hasil tes akhir pembelajaran 
pada siklus II yang dilakukan siswa, 30 siswa (83,33%) telah memenuhi nilai KKM. 
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Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa rata-rata hasil belajar reading siswa 
meningkat 13,89 dibanding siklus I. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan metode  tipe  dapat meningkatkan 
hasil belajar reading siswa pada materi teks khusus dalam bentuk surat pribadi. 

3. Siklus III
a. Tindakan pendahuluan

Dikarenakan hasil belajar belum memenuhi target yang ditetapkan, maka penelitian 
dilanjutkan pada Siklus III. Sebelum melaksanakan Siklus III, tindakan yang dilakukan 
adalah menentukan jadwal penelitian berikutnya.

b. Perencanaan
c. Pelaksanaan

Sesuai dengan RPP yang telah disusun, maka pelaksanaan pembelajaran dengan 
metode  tipe  pada Siklus III materi teks khusus 
dalam bentuk surat pribadi selama 2 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut:

Pelaksanaan pembelajaran pada Siklus III dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Maret 
2020 pada pukul 07.35-09.00 WIB. Di awal pembelajaran guru mengkondisikan kelas, 
mengabsen siswa, dan melanjutkan materi selanjutnya. 

d. Observasi
Pelaksanaan observasi dibantu oleh seorang observer. Setiap observer bertugas 

mengobservasi aktivitas siswa dalam kelompok selama pembelajaran Bahasa Inggris 
dengan metode  tipe . 

Tes yang diberikan adalah tes selama proses pembelajaran yang berupa tes 
kelompok dan tes akhir berupa tes individu. Data yang akan dianalisis adalah data 
hasil tes kelompok dan tes individu pada pertemuan V. Analisis hasil tes individu dapat 
dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Hasil Belajar Reading Siswa pada Siklus III

Keterangan Skor (Angka)

Skor Total 3201

Rata-Rata 88,71

Jumlah Siswa Tuntas 36

Jumlah Siswa Belum Tuntas 0

Presentase Tuntas 100%

Presentase Belum Tuntas 0%

Berdasarkan analisa hasil observasi, tes dan wawancara dilakukan kajian terhadap 
pelaksanaan siklus II. Kajian yang dilakukan meliputi aktivitas siswa, dan kemampuan 
bekerja sama siswa. 
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Pada pembelajaran ketiga siswa tampak antusias ketika guru membacakan aturan 
permainan. Siswa mulai terbiasa dengan metode  tipe  
sehingga siswa dapat melakukan investigasi di unit pembelajaran. Ketika menginformasikan 
pengetahuan siswa sudah dapat melakukan dengan baik dan menggunakan bahasa yang 
jelas. Selanjutnya setiap kelompok melakukan presentasi dan hasil presetasi dibahas oleh 
guru bersama siswa. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan membuat kesimpulan.

Pada pembelajaran ke dua, guru menjelaskan kembali tentang peraturan permainan 
agar siswa tidak lagi kebingungan selama pembelajaran. Ketika guru meminta siswa 
menuju unit pembelajaran siswa sudah mulai terlihat tenang dan mau melakukan 
investigasi dengan anggota kelompok lain di unit pembelajaran. Siswa sudah mulai bisa 
menginformasikan pengetahuan dengan baik dan jelas. Kemudian perwakilan kelompok 
mempresentasikan hasil investigasi di depan kelas. Hasil presentasi kelompok dibahas 
oleh guru dan siswa. Kemudian guru bersama siswa mengevaluasi hasil pembelajaran.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil observasi diketahui terjadi 
peningkatan hasil belajar reading siswa pada materi teks khusus dalam bentuk surat 
pribadi dan kemampuan siswa dalam bekerja sama. Dari hasil tes akhir pembelajaran 
pada siklus III yang dilakukan siswa, 36 siswa (100%) telah memenuhi nilai KKM. 
Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa rata-rata hasil belajar reading siswa 
meningkat menjadi 88,71. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
metode  tipe  dapat meningkatkan hasil belajar 
reading siswa pada materi teks khusus dalam bentuk surat pribadi.

Pembahasan
Pembelajaran dengan menggunakan metode  tipe  

dapat meningkatkan kemampuan teks khusus dalam bentuk surat pribadi. Hal ini terlihat dari 
persentase hasil belajar reading siswa pada hasil belajar pada siklus I, siklus II dan siklus III pada 
paparan di atas.

Dari hasil wawancara dengan siswa kelas XI-7, diketahui bahwa pembelajaran dengan 
metode  tipe  membuat siswa aktif dalam pembelajaran 
di kelas dan mampu meningkatkan kemampuan siswa untuk bekerja sama serta melakukan 
investigasi dengan kelompok. Penerapan metode  tipe  
ini efektif karena mampu meningkatkan kemampuan teks khusus dalam bentuk surat pribadi dan 
aktivitas siswa dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar reading siswa.

Pembelajaran dengan menggunakan metode  tipe  
merupakan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dalam kelompok. Pembelajaran 
dengan metode  tipe  ini berbeda dengan pembelajaran 
konvensional. Dalam pembelajaran konvensional siswa hanya diposisikan sebagai obyek yang 
pasif dalam proses pembelajaran. Sedangkan dalam pembelajaran dengan metode 
learning tipe  ini, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Siswa tidak 
hanya duduk mendengarkan penjelasan guru tetapi siswa aktif melakukan investigasi dalam 
mengerjakan tugas dan bekerja sama dengan teman kelompok. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas yang bertujuan untuk mengetahui persentase 
keaktifan siswa selama pembelajaran, persentase kemampuan kerja sama siswa dan persentase 
peningkatan hasil belajar reading siswa melalui penerapan metode  tipe 

.
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Pada pertemuan pertama sebagian besar siswa masih merasa kesulitan dalam bekerja sama 
dan kebingungan selama kegiatan belajar mengajar. Pada pertemuan ketiga dan keempat siswa 
sudah mampu bekerja sama dengan teman kelompok.

Aktivitas siswa selama pembelajaran dengan metode  tipe group 
 berlangsung diamati oleh guru (peneliti) yang dibantu oleh observer. Dalam hal 

ini siswa cenderung lebih aktif dalam belajar dan lebih antusias. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
observasi yang menunjukkan bahwa persentase keaktifan siswa selalu mengalami peningkatan 
tiap pertemuan. Dalam pembelajaran dengan metode  tipe group 

 guru melakukan bimbingan terhadap siswa sehingga siswa dapat menanyakan hal-
hal yang dianggap sulit. Hal ini menyebabkan siswa semakin terdorong untuk aktif bertanya 
tentang hal yang belum siswa mengerti. Dengan kegiatan bimbingan ini guru dapat mengetahui 
kesulitan yang dihadapi siswa dalam mengerjakan soal.

Dari hasil penelitian di SMA Negeri 1 Pagerbarang tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan 
penerapan metode  tipe  efektif digunakan pada materi 
teks khusus dalam bentuk surat pribadi karena dengan melalui penerapan metode 
learning tipe  hasil belajar reading siswa pada materi teks khusus dalam 
bentuk surat pribadi siswa baik secara klasikal maupun perorangan mengalami peningkatan. 
Penerapan metode  tipe  dapat meningkatkan aktivitas 
siswa, kelompok dan guru serta kemampuan siswa dalam bekerja sama. Dengan menggunakan 
metode  tipe  dapat membantu guru dalam menyampaikan 

Hal ini akan berakibat pada peningkatan hasil belajar teks khusus dalam bentuk surat pribadi.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan yang diperoleh pada siklus I, siklus II, dan 
siklus III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan metode  tipe  dalam pembelajaran Bahasa 

Inggriskompetensi dasar ”Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 
beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi 
terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya, sesuai dengan konteks penggunaannya” 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa di Kelas XI IPA 1SMA Negeri 1 Pagerbarang. 
Dengan ketuntasan sebesar 100% (36 siswa) dan rata-rata kelas 88,71.

Saran
Pada kesempatan ini ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai masukan 

tindak lanjut kegiatan perbaikan pembelajaran selanjutnya:
1. Saran

a. Guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran diharapkan dapat menggunakan 
metode yang bervariasi menyesuaikan dengan materi pelajaran. Metode pokok yang 
digunakan diharapkan menarik minat siswa untuk belajar dan mampu menumbuhkan 
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b. Guru harus mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan (enjoy 
learning) sehingga selama kegiatan pembelajaran berlangsung siswa dalam suasana 

bagi siswa. Pembelajaran yang bermakna akan mapu memperkuat retensi (daya ingat) 
siswa.

c. Guru juga harus mampu mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami siswa-siswanya, 
sehingga dapat membantu mengatasi kesulitan belajarnya tersebut melalui kegiatan 
layanan bimbingan dan konseling.

2. Tindak Lanjut
Kegiatan perbaikan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Inggris kompetensi dasar 

”Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus 
dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri 
sendiri dan orang sekitarnya, sesuai dengan konteks penggunaannya” menggunakan metode 

 tipe  yang telah terbukti secara meyakinkan dapat 
meningkatkan kektifan dan prestasi belajar siswa ini dapat ditindak lanjuti dengan lebih 
sempurna lagi pada mata pelajaran lain atau pada kompetensi dasar yang lain.
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