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ABSTRAK 

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan : 1) Bagaimanakah 

penerapan strategi reading aloud dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi 

membaca dongeng di kelas III SDN Selosari 3 Magetan Tahun 

Pelajaran2017/2018? 2) Adakah peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia 

materi membaca dongeng menggunakan strategi reading aloud di kelas III SDN 

Selosari 3 Magetan Tahun Pelajaran2017/2018?. Permasalahan tersebut dibahas 

melalui penelitian tindakan kelas dengan dua siklus dan setiap siklusnya dengan 

tahapan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia materi 

membaca dongeng menggunakan strategi reading aloud di kelas III SDN Selosari 

3 Magetan tahun pelajaran 2017/2018. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan nilai 

kemampuan membaca siswa pada setiap siklusnya. Pada prasiklus siswa yang 

tuntas ada 2 siswa atau 33.3%, naik pada siklus I menjadi ada 4 siswa atau 

66.7%, dan pada siklus II siswa yang tuntas sudah ada 5 siswa atau 83.3%. Hal 

ini menunjukkan indikator yang ditetapkan yaitu meningkatnya kemampuan 

membaca siswa yang ditandai rata-rata nilai hasil kuis 80 sebanyak 80% dari 

jumlah siswa terpenuhi.  

 

Kata Kunci : Hasil Kemampuan Membaca, Keaktifan Belajar, dan Strategi 

Reading Aloud 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar menerangkan 

bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan 

emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu 

peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan keterampilan 

analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. 
Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, 

baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 
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kesastraan manusia Indonesia. Kemampuan berkomunikasi tersebut didukung oleh 

empat keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis 

(Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006:317). 

Khususnya pada keterampilan atau keterampilan membaca menurut 

Mulyono Abdurrahman mengutip pendapat Lerner bahwa keterampilan membaca 

merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Jika anak pada usia 

sekolah permulaan tidak segera memiliki keterampilan membaca, maka ia akan 

mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi pada kelas-

kelas berikutnya. Oleh karena itu, anak harus belajar membaca agar ia dapat 

membaca untuk belajar.3 Mengingat dari tujuan membaca untuk memperluas 

pengetahuannya, memperkaya pengalamannya, dan memperkaya perbendaharaan 

katanya (Abdurrahman,2003:200). 

Salah satu pembelajaran membaca yang diajarkan adalah membaca dongeng 

yang merupakan satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa tidak terkecuali 

pada siswa kelas III SDN Selosari 3 Magetan, namun proses pembelajaran 

membaca dongeng yang hanya diarahkan pada ceramah guru dan resitasi 

membaca, hanya menjadikan siswa kurang mampu membaca dongeng, dari 6 

siswa, hanya 33.3% siswa yang mampu membaca dongeng dengan baik, rata siswa 

kurang mampu melafalkan dongeng dengan ejaan, urutan kata dan kalimat dan 

suara yang tidak jelas. 

Siswa juga terlihat jenuh ketika mengikuti proses pembelajaran membaca 

dongeng karena hanya mendengar ceramah guru dan mentaati perintah untuk 

membaca guru dengan keadaan terpaksa, sehingga mereka banyak yang berbicara 

sendiri dan mengantuk. Berbagai strategi pembelajaran lahir untuk memudahkan 

siswa meningkatkan hasil belajar dongeng, salah satunya yang bisa dikembangkan 

untuk mewujudkan pembelajaran aktif adalah Reading aloud (membaca dengan 

keras). Strategi ini adalah sebuah strategi ini dapat membantu peserta didik dalam 

berkonsentrasi, mengajukan pertanyaan, dan menggugah diskusi. 

Membaca sebuah teks dengan keras-keras ternyata dapat membantu siswa 

memfokuskan pikiran, mengajukan pertanyaan dan menstimulasi diskusi. Strategi 

ini agak serupa dengan pelajaran mengkaji kitab suci. Cara ini memiliki dampak 

berupa terfokusnya perhatian dan terciptanya kelompok yang padu (Silberman, 

2004:159-160). Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih jauh tentang Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Materi 

Membaca Dongeng Siswa Kelas III Menggunakan Strategi Reading Aloud di SDN 

Selosari 3 Magetan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan peneliti 

angkat adalah:  

1. Bagaimanakah penerapan strategi reading aloud dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia materi membaca dongeng siswa kelas III di SDN Selosari 3 Magetan 

tahun pelajaran 2017/2018?  
2. Adakah peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia materi membaca dongeng 

siswa kelas III menggunakan strategi reading aloud di SDN Selosari 3 Magetan 

tahun pelajaran 2017/2018?  
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Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai adalah:  

1. Untuk mendeskripsikan penerapan strategi reading aloud dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia materi membaca dongeng siswa kelas III di SDN Selosari 3 

Magetan tahun pelajaran 2017/2018.  

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia materi membaca 

dongeng menggunakan strategi reading aloud siswa kelas III di SDN Selosari 3 

Magetan tahun pelajaran 2017/2018.  

 

KAJIAN TEORI 

Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Menurut Dimyati dan Mudjiono (dalam Syaiful Sagala, 2005:62) 

pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional 

untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan 

sumber belajar. Pembelajaran di sini sebagai proses belajar yang dibangun oleh 

guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan penguasaan yang baik 

terhadap materi pelajaran. Dengan demikian, pembelajaran merupakan rangkaian 

kegiatan yang mengantarkan peserta didik untuk berubah baik dalam pengetahuan 

meupun sikapnya. 

Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Negara 

maka bahasa mempunyai fungsi: (1) sarana pembinaan kesatuan dan persatuan 

bangsa, (2) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia 

dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, (3) sarana peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia untuk meraih dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (4) sarana penyebarluasan 

pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan menyangkut 

berbagai masalah, dan (5) sarana pengembangan penalaran. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, 

baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

kesasteraan manusia Indonesia (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 , 2006:317). 

Pembelajaran bahasa, secara umum akan menjadi sarana pendidikan moral. 

Kesadaran moral dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai sumber. Selain 

berdialog dengan orang-orang yang teruji kebijaksanaannya, sumber-sumber 

tertulis seperti biografi, etika, dan karya sastra dapat menjadi bahan pemikiran dan 

perenungan tentang moral. Karya sastra yang bernilai tinggi di dalamnya 

terkandung pesan-pesan moral yang tinggi. Karya ini merekam semangat zaman 

pada suatu tempat dan waktu tertentu yang disajikan dengan gagasan yang berisi 

renungan falsafi. 

Di samping itu, pembelajaran bahasa harus menekankan bahwa melalui 

pengajaran bahasa Indonesia, siswa diharapkan mampu menangkap ide yang 
diungkapkan dalam bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulis, serta mampu 

mengungkapkan gagasan dalam bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun 

tertulis. Penilaian hanya sebagai sarana pembelajaran bahasa, bukan sebagai 
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tujuan. Sedangkan prinsip yang lain adalah mengharapkan agar di kelas bahasa 

tercipta masyarakat pemakai bahasa Indonesia yang produktif.  

Agar pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dan menengah, 

produktif, strategi yang dikembangkan harus menunjang pencapaian tujuan. 

Strategi pembelajaran yang ideal semestinya mengarahkan siswa pada kegiatan 

menemukan sendiri. Dengan kata lain, keterampilan berbahasa yang diperoleh 

harus berasal dari pengalaman membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara 

dalam bahasa Indonesia. 

 

Hasil Belajar  

Sudjana (2009:22) menjelaskan hasil belajar berarti hasil yang telah dicapai 

oleh murid sebagai hasil belajarnya, baik berupa angka, huruf, atau tindakan yang 

mencerminkan hasil belajar yang telah dicapai masing-masing anak dalam periode 

tertentu.15 Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Menurut Mulyono Abdurrahman (2003:37) hasil belajar adalah kemampuan 

yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Sedangkan, menurut W.S. 

Winkel hasil belajar adalah perubahan sikap atau tingkah laku setelah anak melalui 

proses belajar. Dengan demikian, hasil belajar adalah suatu hasil yang telah 

dicapai dalam suatu perubahan adanya proses latihan atau pengalaman dan usaha 

belajar, dalam hal ini mewujudkannya berupa hasil tes. 

Pengukuran lebih menekankan kepada proses penentuan kuantitas melalui 

pembandingan dengan satuan ukuran tertentu. Adapun penilaian menekankan 

kepada proses pembuatan keputusan terhadap sesuatu ukuran baik atau buruk yang 

bersifat kualitatif. Adapun evaluasi mencakup dua kegiatan yaitu pengukuran dan 

penilaian (Suharsimi Arikunto,2002:3). Penilaian digunakan sebagai alat 

mengukur perkembangan kemajuan yang dicapai oleh siswa selama mengikuti 

pendidikan. Penilaian dilakukan terhadap hasil belajar siswa berupa kompetensi 

yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, peranan 

standar kompetensi dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam penilaian. Dilihat 

dari segi alatnya penilaian dibagi 2 teknik, antara lain Teknik tes, yaitu alat 

penilaian yang menggunakan soal (item) tes, diberikan secara lisan, tulisan dan tes 

tindakan. Teknik nontes, yaitu alat penilaian yang mencakup observasi, kuesioner, 

wawancara, skala, sosiometri, studi kasus, dan lain-lain  

Hasil belajar dapat diketahui dari hasil tes. Tes adalah serentetan pertanyaan 

atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, 

pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yangdinilai oleh individu atau 

kelompok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tes adalah teknik yang digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa setelah mempelajari mata pelajaran yang sudah 

dipelajarinya.  

 

Strategi Reading Aloud  

 Strategi belajar mengajar adalah pengertian yang menunjukkan adanya 
interaksi belajar mengajar yang direncanakan secara strategis untuk mencapai 

tujuan pendidikan khusus secara tepat guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) 

(Depdiknas, 2005:637). Sedangkan, reading aloud merupakan bentuk strategi 
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membaca suatu teks dengan keras yang dapat membantu memfokuskan perhatian 

secara mental menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan merancang diskusi. 

Strategi ini mempunyai efek pada memusatkan perhatian dan membuat suatu 

kelompok yang kohesif (Ismail SM, 2008:76). Tujuan strategi reading aloud 

adalah untuk lebih memotivasi pembelajaran aktif secara individu dan motivasi 

belajar aktif bersama (cooperative learning) (Ismail SM, 2008:79).  

Membaca sebuah teks dengan keras-keras ternyata dapat membantu siswa 

memfokuskan pikiran, mengajukan pertanyaan dan menstimulasi diskusi. Strategi 

ini agak serupa dengan pelajaran mengkaji kitab suci. Cara ini memiliki dampak 

berupa terfokusnya perhatian dan terciptanya kelompok yang padu (Silberman , 

2012:159-160). Jadi, strategi reading aloud adalah proses interaksi pembelajaran 

dengan menekankan proses membaca dengan keras dalam memahami materi yang 

diajarkan.  

Beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam strategi reading aloud 

diantaranya pendekatan Berdasarkan Perubahan Tingkah Laku (Behaviour 

Modification Approach), untuk membina tingkah laku yang dikehendaki guru 

harus memberikan penguatan positif (memberi stimulus) positif sebagai ganjaran 

atau penguatan negatif (menghilangkan hukuman, suatu stimulus negatif) 

sedangkan untuk mengurangi tingkah laku yang tidak dikehendaki, guru 

menggunakan hukuman (memberi stimulus negatif), penghapusan (pembatalan 

pemberian ganjaran yang sebenarnya diharapkan peserta didik ) atau time out 

(membatalkan kesempatan peserta didik untuk memperoleh ganjaran, baik yang 

berupa barang maupun yang berupa kegiatan yang disenanginya) (Rohani, 

2004:149).  

Socio Emotional Climate Approach (Pendekatan berdasarkan suasana emosi 

dan hubungan sosial). Pendekatan berdasarkan suasana emosi dan hubungan sosial 

bertolak dari psikologi klinis dan konseling, dengan anggapan dasar bahwa 

kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien membutuhkan hubungan sosio-

emosional yang baik antara guru dan siswa dan antara siswa dengan siswa. 

Selanjutnya guru dipandang memegang peranan penting dalam rangka 

menciptakan hubungan baik tersebut. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari 

menunjukkan pada kita bahwa bila hubungan dengan partner kerja baik, berbagai 

kegiatan dalam kerja sama tersebut dapat berlangsung dengan lancar, demikian 

juga bila terjadi kesalahpahaman, dapat dengan mudah mencari jalan keluarnya, 

sama halnya dengan kegiatan belajar di sekolah, bila hubungan antara guru dan 

siswa baik, kegiatan-kegiatan mengajar dapat berlangsung dengan lancar, 

Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan pada kita bahwa bila 

hubungan dengan partner kerja baik, berbagai kegiatan dalam kerja sama tersebut 

dapat berlangsung dengan lancar, demikian juga bila terjadi kesalahpahaman, 

dapat dengan mudah mencari jalan keluarnya, sama halnya dengan kegiatan 

belajar di sekolah, bila hubungan antara guru dan siswa baik, kegiatan-kegiatan 

mengajar dapat berlangsung dengan lancar, kesalahpahaman yang timbul pun 

dapat diatasi dengan mudah (J.J. Hasibuan, Ibrahim, A.J.E. Toenlioe, 2005:45).  
Group Processes Approach (Pendekatan Proses Kelompok). Pendekatan ini 

didasarkan pada psikologi sosial dan dinamika kelompok maka asumsi pokoknya 

adalah pengalaman belajar sekolah berlangsung dalam konteks kelompok sosial. 



Jurnal Mitra Pendidikan                                     Volume V, Nomor 4, Oktober 2018 

Lilis Isnaini   476 

Tugas guru yang terutama dalam pengelolaan kelas adalah membina dan 

memelihara kelompok yang produktif dan kohesif. Menurut Richard Schmuock 

dan Patrich A Process yang dikutip oleh Ahmad Rohani adalah Harapan timbal 

balik (mutual expectation) tingkah laku guru peserta didik sendiri. Kelas yang baik 

ditandai dengan dimilikinya harapan (expectation) yang realistis dan jelas bagi 

semua pihak. Kepemimpinan baik dari guru maupun dari peserta didik yang 

mengatakan kegiatan kelompok menjadi produktif. Norma, dalam arti dimiliki 

serta dipertahankan norma kelompok yang produktif serta diubah dan digantinya 

norma yang kurang produktif. Terjadinya komunikasi yang efektif dalam arti si 

penerima pesan menginterpretasikan secara benar pesan yang ingin disampaikan 

oleh si pengirim pesan dengan dipakainya keterampilan komunikasi interpersonal 

seperti: Paraphrasing, perception checking dan feedback.  

Cohesiveness, yakni perasaan keterikatan masing-masing anggota terhadap 

kelompok, secara keseluruhan semakin tinggi derajat perasaan keterikatan maka 

anggota semakin memperoleh kepuasan sebagai hasil dari keanggotaannya dalam 

kelompok yang bersangkutan. Eclectic Approach (Memilih Pendekatan dari 

Berbagai Sumber). Akhirnya, apabila disimak secara seksama maka ketiga 

pendekatan yang telah diuraikan di muka adalah ibarat: Sudut pandangan yang 

berbeda-beda terhadap objek yang sama. Oleh karena itu guru seyogianya: 

Menguasai pendekatan. Pendekatan pengelolaan kelas yang potensial, dalam hal 

ini pendekatan perubahan tingkah laku, penciptaan iklim sosio emosional dan 

proses kelompok. Dapat memilih pendekatan yang tepat dan melaksanakan 

prosedur yang sesuai dengan baik dalam masalah pengelolaan kelas. Pada 

gilirannya kemampuan guru memiliki strategi pengelolaan kelas yang tepat sangat 

tergantung pada kemampuannya menganalisis masalah pengelolaan kelas yang 

dihadapinya.  

Pendekatan perubahan tingkah laku dipilih apabila tujuan tindakan 

pengelolaan yang akan dilakukan adalah menguatkan tingkah laku peserta didik 

yang baik dan atau menghilangkan tingkah laku peserta didik yang kurang baik, 

pendekatan berdasarkan suasana emosi dan hubungan sosial dipergunakan apabila 

sasaran tindakan pengelolaan adalah peningkatan hubungan antara pribadi guru 

peserta didik dan antarpeserta didik sedangkan pendekatan proses kelompoknya 

melakukan kegiatan secara produktif. Untuk menerapkan pendekatan-pendekatan 

pengelolaan kelas agar kondisi belajar dapat optimal diperlukan komponen 

keterampilan yang efektif. 

Langkah-langkah penerapan strategi reading aloud sebagai berikut yaitu 

pilih dongeng yang sesuai dengan usia anak untuk dibaca dengan keras. Usahakan 

teks tersebut tidak terlalu panjang. Berikan kopian teks kepada peserta didik. Beri 

tanda pada poin-poin atau isu-isu yang menarik untuk didiskusikan. Bagi teks 

dengan paragraf atau yang lain. Undang beberapa peserta didik untuk membaca 

bagian-bagian teks yang berbeda-beda. Ketika bacaan sedang berlangsung 

berhentilah pada beberapa tempat untuk menekankan arti penting poin-poin 

tertentu, untuk bertanya, atau memberikan contoh. Beri peserta didik waktu untuk 
berdiskusi jika mereka menunjukkan ketertarikan terhadap poin tersebut. Akhiri 

proses dengan bertanya kepada peserta didik apa yang ada dalam teks (Hisyam 

Zaini, dkk., 2008:43). 
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METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian  
Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III SDN Selosari 3 Magetan 

tahun pelajaran 2017/2018 berjumlah 13 terdiri dari laki-laki ada 7 dan perempuan 

ada 6. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan September 2017, 

penelitian ini dilaksanakan pada semester gasal. Tempat penelitian tindakan kelas 

ini adalah kelas III SDN Selosari 3 Magetan semester gasal tahun pelajaran 

2017/2018. 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan tiga cara yaitu observasi, 

dokumentasi, dan tes. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan yang meliputi 

pemusatan perhatian terhadap subjek dengan menggunakan seluruh alat inderanya 

(Yatim Riyanto, Cetakan IV, 2001:40). Metode pengamatan (observasi), cara 

pengumpulan datanya terjun langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti, 

populasi (sampel) (Margono, 2000:158). Metode ini digunakan untuk mengamati 

kegiatan siswa dalam proses pelaksanaan strategi reading aloud dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia materi membaca dongeng di kelas III SDN 

Selosari 3 Magetan tahun pelajaran 2017/2018. 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis 

(Arikunto,2004:23). Sumber dokumentasi pada dasarnya merupakan segala bentuk 

sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen baik resmi maupun yang 

tidak resmi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang nama siswa 

dan berbagai dukungan yang dibutuhkan oleh peneliti.Selain itu metode tes 

merupakan seperangkat rangsangan (stimulus) yang diberikan kepada seseorang 

dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi 

penentu skor angka. Metode tes oleh peneliti digunakan untuk mendapatkan hasil 

belajar dongeng siswa aspek-aspek yang menjadi penilaian sebagai berikut: 

Tabel 1. Aspek Penilaian 

No. Aspek yang Dinilai Indikator 

1. Dapat membaca perhuruf 

dongeng dengan benar. 

a. Membaca huruf hidup (vokal) dengan 

baik. 

b. Membaca huruf konsonan dengan baik. 

2. Dapat membaca perkata 

dongeng dengan benar.  

a. Membaca perkata dengan lancar dari awal 

sampai akhir bacaan. 

b. Membaca perkata tidak terbata-bata. 

3. Dapat membaca kalimat 

dongeng dengan benar  

a. Membaca kalimat dengan lancar dari awal 

sampai akhir bacaan. 

b. Membaca kalimat tidak terbata-bata. 

4. Dapat melafalkan 

konsonan dalam dongeng 

dengan jelas  

 

a. Melafalkan melafalkan konsonan dengan 

jelas dari awal sampai akhir bacaan. 

b. Melafalkan konsonan dengan jelas tidak 

terbata-bata.  

5. Dapat melafalkan 

intonasi dengan tepat  

a. Melafalkan intonasi dengan tepat. 

b. Melafalkan intonasi dengan jelas. 

Sumber : Arikunto (2004:24) 
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Tahapan-Tahapan Penelitian  
Penelitian tindakan kelas ini dipilih model spiral dari Kemmis dan Taggart 

yang terdiri dari beberapa siklus tindakan pembelajaran berdasarkan refleksi 

mengenai hasil dari tindakan-tindakan pada siklus sebelumnya. Setiap siklus 

tersebut terdiri dari empat tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 

(observasi), dan refleksi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Prasiklus 
Pada penelitian prasiklus ini, peneliti melakukan kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Prasiklus ini dilaksanakan 

pada 5 Agustus 2017. Tindakan pembelajaran dimulai dengan guru mengucapkan 

salam dan mengajak siswa untuk berdo’a bersama dilanjutkan apersepsi dengan 

guru memberikan pertanyaan pancingan mengenai apa yang diketahui siswa 

tentang dongeng akibat sukar berbohong. Kegiatan dilanjutkan dengan guru 

memanggil beberapa siswa membaca dongeng diteruskan dengan guru 

menjelaskan maksud dari dongeng akibat sukar berbohong. 

Selanjutnya guru mempersilakan siswa bertanya tentang materi yang telah di 

jelaskan, guru menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh siswa. Setelah 

tanya jawab, kemudian guru memberikan menyuruh siswa satu persatu untuk 

membaca dongeng akibat sukar berbohong ke depan untuk dinilai. Kegiatan 

pembelajaran diakhiri dengan guru mengajak siswa membaca doa dan guru 

mengucapkan salam. Hasil dari bacaan siswa pada dongeng akibat sukar 

berbohong tergambar dalam tabel berikut. 

Tabel 2. Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan  

Metode Tanya Jawab Prasiklus 

Nilai Prasiklus Kategori 

Siswa Persentase 

90 -100 3 23,07 Sangat baik 

70 – 89 5 38,46 Baik 

50 – 69 5 38,46 Cukup 

˂ 49 - - Kurang 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 

 Berdasarkan tabel 2 tersebut didapatkan bahwa pada prasiklus ini tingkat 

keberhasilan siswa dalam dongeng akibat sukar berbohong menunjukkan hasil 

sebagai berikut. Siswa yang mendapatkan nilai 90 – 100 sebanyak 3 siswa 

(23,07%). Siswa yang mendapatkan nilai 70 – 89 sebanyak 5 siswa (38,46%). 

Siswa yang mendapatkan nilai 50 – 69 sebanyak 5 siswa (38,46%). Siswa yang 

mendapatkan nilai < 49 sebanyak 0 siswa. 

 

Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada 19 Agustus 2017 materi yang diajarkan adalah 

materi dongeng. Proses pembelajaran ini dilakukan dimulai dengan mengucapkan 

salam dan menyuruh siswa untuk membaca doa bersama-sama agar proses 
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pembelajaran berjalan hikmat selanjutnya peneliti mengajak siswa untuk membaca 

dongeng.  

Selanjutnya guru memotong memberikan kopian teks kepada siswa. Beri 

tanda pada poin-poin yang menarik untuk didiskusikan dan dibaca dengan keras 

oleh siswa, selanjutnya guru memberikan kopian teks dengan paragraf atau yang 

lain kepada siswa. Setiap teks yang diberikan kepada siswa sebagai tugas yang 

harus dikerjakan oleh siswa. Langkah selanjutnya guru mengundang beberapa 

siswa untuk membaca bagian-bagian teks yang telah di dapat di depan kelas. 

Ketika pembacaan dongeng sedang berlangsung, guru menghentikan pada 

beberapa kata untuk menekankan arti penting poin-poin tertentu. 

Guru melakukan pertanyaan kepada siswa memberikan contoh, kemudian 

guru memberi waktu siswa untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya jika 

mendapat pertanyaan dari bacaan yang lontarkan guru. Selanjutnya guru 

melakukan pertanyaan kepada beberapa siswa makna apa yang ada dalam teks. 

Kegiatan dilanjutkan dengan guru menyuruh siswa satu persatu untuk 

membaca dongeng akibat suka berbohong ke depan untuk di nilai, selanjutnya 

kegiatan pembelajaran diakhiri dengan guru mengajak siswa membaca doa dan 

guru mengucapkan salam. Hasil dari bacaan siswa pada dongeng akibat sukar 

berbohong tergambar dalam tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Kategori Nilai Hasil Kemampuan Membaca Siswa Menggunakan 

Strategi Reading Aloud Siklus I 

Nilai Siklus I Kategori 

Siswa % 

90 - 100 4 30,77 Sangat baik 

70 - 89 5 38,46 Baik 

50 - 69 4 30,77 Cukup 

< 49  - - = 

Jumlah 13 100  

Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa pada siklus I tingkat kemampuan 

membaca siswa menunjukkan hasil sebagai berikut bahwa siswa yang 

mendapatkan nilai 90 – 100 sebanyak 4 siswa (30,77%), hasil tersebut mengalami 

kenaikan hasil dari prasiklus, yaitu 1 siswa (7,69%). Siswa yang mendapatkan 

nilai 70 – 89 sebanyak 5 siswa (50%), hasil tersebut mengalami sama dengan 

prasiklus. Siswa yang mendapatkan nilai 50 – 69 sebanyak 4 siswa (30,77%), hasil 

tersebut mengalami penurunan dari pra siklus yaitu 1 siswa (7,69%). 

Ketika proses tindakan sedang berlangsung kolaborator mengamati aktivitas 

siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi, 

untuk dinilai keaktifan belajarnya terutama yang menyangkut keaktifan siswa 

dalam mendengarkan bacaan guru, keaktifan siswa dalam bertanya pada guru, 

keaktifan siswa dalam membaca dengan keras dan keaktifan siswa dalam 

mengomentari bacaan teman. Dari hasil pengamatan kolaborator didapatkan nilai 

keaktifan belajar siswa sebagaimana tergambar dalam tabel 4 sebagai berikut. 
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Tabel 4. Kategori Nilai Keaktifan Belajar Siswa  

Menggunakan Strategi Reading Aloud Siklus I 

Nilai Siklus I Kategori 

Siswa % 

14 – 16 3 23,08 Sangat baik 

11 – 13 4 30,77 Baik 

8 -10 4 30,77 Cukup 

4 – 7 2 15,38 Kurang 

Jumlah 13 100  

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 

Berdasarkan tabel di atas keaktifan siswa adalah sebagai berikut bahwa 

kategori sangat baik sebanyak 3 siswa (23,08 %). Kategori baik sebanyak 4 siswa 

(30,77%). Kategori cukup sebanyak 4 siswa (30,77%). Kategori kurang sebanyak 

2 siswa (15,38%). Hasil di atas menunjukkan bahwa kategori cukup dan kurang 

masih terdapat pada keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Dengan demikian, menunjukkan bahwa siswa dapat dikategorikan masih belum 

aktif. 

Pada tahap refleksi ini peneliti menilai kembali apa yang sudah dilakukan 

dalam tindakan dengan mengajak diskusi kolaborator sebagai mitra peneliti dan 

mencari tindakan untuk siklus berikutnya, beberapa tindakan yang harus dilakukan 

untuk pertemuan berikutnya adalah guru membentuk kelompok kerja, guru 

menekankan pada bacaan membaca perhuruf, membaca perkata, membaca 

kalimat, melafalkan konsonan dan melafalkan intonasi dengan tepat dan arti pada 

kajian, guru menggunakan teks, guru menyiapkan kartu yang ditekankan pada 

bacaan membaca perhuruf, membaca perkata, membaca kalimat, melafalkan 

konsonan dan melafalkan intonasi dengan tepat dan arti pada kajian, guru lebih 

banyak mengelilingi siswa untuk memberikan bimbingan dan motivasi kerja 

siswa, membimbing siswa yang kurang tuntas yang biasa dilakukan pada saat 

pulang sekolah, memvariasikan dengan strategi ekspository, guru lebih banyak 

memberikan kesempatan siswa untuk aktif dengan mencoba siswa membaca dan 

mengomentari bacaan siswa, dan guru menyetting kelas dengan huruf U. Hasil 

refleksi ini akan menjadi rujukan yang dilaksanakan pada siklus berikutnya yaitu 

siklus II. 

 

Siklus II 

Penelitian tindakan kelas siklus II dilakukan pada 1 September 2017. Dalam 

siklus II ini pemecahan masalah yang dilakukan berdasarkan refleksi pada siklus I 

kemudian diterapkan sebagai tindakan siklus II. Tindakan siklus II sama seperti 

siklus I hanya diperbaiki proses pelaksanaannya. Proses pembelajaran ini 

dilakukan dimulai dengan mengucapkan salam dan menyuruh siswa untuk 

membaca doa bersama-sama agar proses pembelajaran berjalan hikmat, 

selanjutnya peneliti mengajak siswa untuk membaca bersama-sama dongeng 

bangau yang rakus.  
Guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok setiap kelompok terdiri 

dari 3 siswa, Kegiatan dilanjutkan guru menerangkan materi dengan membaca 

dongeng bangau yang rakus, guru menggunakan media untuk memperjelas materi 
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peristiwa yang ada dalam dongeng bangau yang rakus, dan guru menggunakan 

mimik muka seperti memperagakan adegan yang ada dalam cerita untuk didengar 

semua siswa. Setelah siswa selesai mendengarkan, guru memperjelas dengan 

media gambar point penting dalam cerita yang telah ditempelkan di papan tulis.  

Selanjutnya guru memotong bait dari dongeng bangau yang rakus yang di 

tulis dalam kertas untuk dibaca dengan keras siswa yang penekanannya pada 

bacaanmembaca perhuruf, membaca perkata, membaca kalimat, melafalkan 

konsonan dan melafalkan intonasi dengan tepat , selanjutnya guru memberikan 

kopian teks kepada kelompok. Setiap teks yang diberikan kepada kelompok di beri 

tugas yang harus dilakukan kepada siswa. Guru mempersilakan kelompok untuk 

diskusi dan saling baca simak untuk mendapatkan bacaan yang benar dan 

melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam kartu. 

Langkah selanjutnya guru mengundang kelompok untuk membaca bagian-

bagian teks yang telah di dapat di depan kelas, ketika bacaan sedang berlangsung 

guru memberhentikan pada beberapa kata untuk menekankan arti penting poin-

poin tertentu. Selanjutnya guru melakukan pertanyaan kepada kelompok makna 

dan bacaan apa yang ada dalam teks yang dihentikan sehingga terjadi diskusi 

kelas. Kegiatan dilanjutkan dengan guru menyuruh siswa satu persatu untuk 

membaca dongeng bangau yang rakus ke depan untuk di nilai, selanjutnya 

kegiatan pembelajaran diakhiri dengan guru mengajak siswa membaca do’a dan 

guru mengucapkan salam. Hasil dari bacaan siswa pada dongeng bangau yang 

rakus tergambar dalam tabel berikut: 

Tabel 5. Kategori Nilai Hasil Kemampuan Membaca Siswa  

Menggunakan Strategi Reading Aloud Siklus II 

Nilai Siklus II Kategori 

Siswa % 

90 – 100 5 38,46 Sangat baik 

70 – 89 6 46,15 Baik 

50 – 69 2 15,39 Cukup 

< 49  - - Kurang 

Jumlah 13 100  

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 5 tersebut terlihat bahwa pada siklus II tingkat 

kemampuan membaca siswa menunjukkan hasil sebagai berikut bahwa siswa yang 

mendapatkan nilai 90 – 100 sebanyak 5 siswa (46,15%), hasil tersebut mengalami 

kenaikan dari siklus I yaitu 1 siswa (7,69%). Siswa yang mendapatkan nilai 70 – 

89 sebanyak 6 siswa (46,15%) hasil tersebut mengalami kenaikan dari siklus I 

yaitu 1 siswa (7,69%). Siswa yang mendapatkan nilai 50 – 69 sebanyak 2 siswa 

(15,39%), hasil tersebut mengalami penurunan dari siklus I yaitu 2 siswa 

(15,39%). Siswa yang mendapatkan nilai < 49 tidak ada siswa (0%) hasil tersebut 

sama dengan hasil pada siklus I  

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kategori kurang sudah tidak ada begitu 

juga pada siklus I. Berdasarkan tersebut kategori kemampuan membaca sudah 
mencapai 84,61%. Jadi sudah melebihi dari standar dan peningkatan ini sudah 

mencapai indikator yang ditentukan yaitu 80%.  
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Ketika proses tindakan sedang berlangsung kolaborator mengamati aktivitas 

siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi, 

untuk di nilai keaktifan belajarnya terutama yang menyangkut keaktifan Siswa 

dalam mendengarkan bacaan guru, keaktifan siswa dalam bertanya pada guru, 

keaktifan siswa dalam membaca dengan keras dan keaktifan siswa dalam 

mengomentari bacaan teman. Dari hasil pengamatan kolaborator di dapatkan nilai 

keaktifan belajar siswa sebagaimana tergambar dalam tabel 4.5 sebagai berikut. 

Tabel 6. Kategori Nilai keaktifan Belajar Siswa  

Menggunakan Strategi Reading Aloud Siklus II 

Nilai Siklus II Kategori 

Siswa % 

14 – 16 6 46,15 Sangat baik 

11 – 13 6 46,15 Baik 

8 -10 1 7,69 Cukup 

4 – 7 - - Kurang 

Jumlah 13 100  

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 

Berdasarkan tabel di atas keaktifan siswa adalah sebagai berikut bahwa 

kategori sangat baik sebanyak 4 siswa (30,77%), hasil ini menunjukan adanya 

kenaikan dari siklus II, yaitu 1 siswa (7,69%). Kategori baik sebanyak 6 siswa 

(46,15%), hasil ini menunjukan adanya kenaikan dari siklus II, yaitu 2 siswa 

(15,38%). Kategori cukup sebanyak 3 siswa (23,08%), hasil ini menunjukan 

adanya penurunan dari siklus II, yaitu 1 siswa (7,69%). Kategori kurang tidak ada 

(0%), hasil ini menunjukan adanya penurunan dari siklus II, yaitu 2 siswa 

(15,38%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kategori cukup dan kurang masih 

terdapat pada keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan 

demikian, menunjukkan bahwa siswa dapat dikategorikan aktif. 

Hasil yang didapat pada siklus II telah mencapai indikator yang ditentukan 

yaitu peningkatan kemampuan membaca 86,41% begitu juga keaktifan belajar 

92.30%, maka peneliti menghentikan tindakan kelas ini. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dari tes kemampuan membaca dan hasil 

pengamatan yang telah dikemukakan di atas, pada pelaksanaan tindakan prasiklus, 

siklus I, dan siklus II dapat diketahui perubahan-perubahan baik dari kemampuan 

membaca siswa maupun cara belajar siswa dengan diadakannya pembelajaran 

menggunakan strategi reading aloud.  

Hasil kemampuan membaca siswa terutama dilihat kegiatan membaca pada 

siklus I dan II mengalami kenaikan tiap siklusnya. Pada siklus I kemampuan 

membaca siswa menunjukkan nilai sangat baik sebanyak 3 siswa atau 23,08%, 

baik sebanyak 4 siswa atau 30,77%, cukup sebanyak 4 siswa atau 30,77%, dan 

kurang sebanyak 2 siswa atau 15,38% sedangkan pada siklus II kemampuan 

membaca siswa menunjukkan nilai sangat baik sebanyak 5 siswa atau 38,46%, 
baik sebanyak 6 siswa atau 46,15%, cukup sebanyak 2 siswa atau 15,39%. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 7 berikut: 
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Tabel 7. Perbandingan Nilai Hasil Kemampuan Membaca Siswa  

pada Siklus I dan Siklus II 

Nilai Siklus I Siklus II 

Siswa % Siswa % 

90 - 100 3 23,08 5 38,46 

70 - 89 4 30,77 6 46,15 

50 - 69 4 30,77 2 15,39 

˂ 49 2 15,39 - - 

Jumlah 13 100 13 100 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 

Keaktifan belajar yang diamati diantaranya keaktifan siswa dalam 

mendengarkan bacaan guru, keaktifan siswa dalam bertanya pada guru, keaktifan 

siswa dalam membaca dengan keras, dan keaktifan siswa dalam mengomentari 

bacaan teman terjadi peningkatan tiap siklusnya. Pada siklus I kategori sangat baik 

sebanyak 3 siswa atau 23,08%, baik sebanyak 4 siswa atau 30,77%, cukup 

sebanyak 4 siswa atau 30,77%, dan kurang sebanyak 2 siswa atau 15,38% 

sedangkan pada siklus II kategori sangat baik sebanyak 6 siswa atau 46,15%, baik 

sebanyak 6 siswa atau 46,15%, cukup sebanyak 1 siswa atau 7,69% mengalami 

kenaikan pada siklus II dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 8 

berikut. 

Tabel 8 Perbandingan Nilai Keaktifan Belajar Siswa  

pada Siklus I dan Siklus II 

Nilai Siklus I Siklus II 

Siswa % Siswa % 

90 - 100 3 23,08 6 46,15 

70 - 89 4 30,77 6 46,15 

50 - 69 4 30,77 1 7,69 

˂ 49 2 15,38   

Jumlah 13 100 13 100 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 

Dari kedua tabel tersebut di atas membuktikan dengan beberapa tindakan 

yang dilakukan guru terutama dalam membimbing siswa dan memotivasi untuk 

aktif dalam penerapan strategi reading aloud dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia materi membaca dongeng di kelas III SDN Selosari 3 Magetan tahun 

pelajaran 2017/2018 telah meningkatkan kemampuan membaca siswa pada tingkat 

ketuntasan yang diinginkan, begitu juga dapat meningkatkan keaktifan belajar 

siswa ketika mengikuti penerapan strategi reading aloud dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia materi membaca dongeng di kelas III SDN Selosari 3 Magetan 

tahun pelajaran 2017/2018 seperti yang telah direncanakan. Indikator yang 

menyatakan meningkatnya kemampuan membaca siswa padakatagori kurang pada 

siklus II sudah tidak ada lagi. Demikian pula, keaktifan belajar siswa pada kategori 

II juga mengalami peningkatan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Dari uraian yang telah dibahas di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan strategi reading aloud dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi 

membaca dongeng di kelas III SDN Selosari 3 Magetan tahun pelajaran 

2017/2018 dilakukan dengan mempersiapkan skenario pembelajaran dan alat 

bantu pembelajaran seperti lembar observasi, kartu media, selanjutnya 

dilakukan tindakan proses pembelajaran dengan memberikan potongan cerita 

dongeng untuk dibaca oleh siswa atau kelompok siswa di depan, pada saat 

membaca guru menghentikan untuk menjelaskan maksud dan bacaan tersebut 

atau menanyakan kepada siswa atau kelompok untuk di jawab, kemudian guru 

melakukan tes kemampuan membaca secara pribadi, kegiatan diakhiri dengan 

doa bersama dan salam.  

2. Terjadi peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia materi membaca dongeng 

menggunakan strategi reading aloud di kelas III SDN Selosari 3 Magetan tahun 

pelajaran 2017/2018, hal ini dapat di lihat dari kenaikan nilai hasil belajar 

bahasa Indonesia pada setiap siklusnya mengalami kenaikan. 

 

Saran-saran  

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian tindakan kelas tersebut dapat 

disarankan sebagai berikut. 

1. Bagi Guru Bahasa Indonesia  

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khusunya materi doneng dengan strategi 

reading aloud, guru menjadi ujung tombak keberhasilan untuk meraih tujuan 

pembelajaran membaca doneng, yakni membaca dengan baik, benar, lancar dan 

tepat. Oleh karena itu, hendaknya guru senantiasa memegang teguh prinsip-

prinsip dan amanah yang terdapat di dalam strategi reading aloud, mengajar 

seoptimal mungkin dengan harapan mencapai tujuan yang dimaksudkan. Selain 

itu, guru hendaknya selalu berusaha meningkatkan kualitas yang dimiliki agar 

dapat mengajar dengan kreatifitas dan motivasi yang tinggi sehingga tidak 

membosankan dengan berkoordinasi antar guru untuk saling memberi dan 

membakar semangat agar tetap konsisten dalam mengajar. 

2. Bagi Siswa 

Agar lebih berhasil dalam setiap tahap pembelajaran membaca doneng, 

sebaiknya selalu aktif mengikuti pelajaran dengan baik dan cepat. Untuk 

menunjang penguasaan materi, siswa hendaknya membaca materi setiap hari, 

atau berlatih secara mandiri dan disiplin agar lebih lancar ketika membaca. 

Meskipun telah menguasai materi satu sikap yang perlu diperhatikan siswa 

ialah teliti, sebab kebanyakan siswa yang tidak bisa membaca karena kurangnya 

ketelitian mereka ketika membaca. 
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