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ABSTRAK 

 

BOOSTING READING SKILLS THROUGH UNDERSTANDING 

DIRECTED READING METHOD ACTIVITY ( DRA ) IN CLASS IV SDN 

30 AMPENAN YEAR 2016/2017 LESSON 

 

Oleh  

NINING ROSALINA 

E1E212167 

 

This research was motivated by the low reading comprehension fourth 

grade students of SDN 30 Ampenan. The problem of this research is "How can 

improve reading comprehension through methods Directed Reading Activity 

(DRA) in Class IV SDN 30 Ampenan 2016/2017 school year?". This study aims 

to mendeksripsikan application of learning methods directed reading activity that 

can improve reading comprehension fourth grade students of SDN 30 Ampenan 

on Indonesian lesson of the school year 2016/2017. This research is a classroom 

action research (PTK). Subjects in the study is the fourth grade students of SDN 

30 Ampenan. Methods of data analysis using analysis of mastery learning. The 

method used to collect data is the method of observation and tests. Improved 

reading comprehension in the fourth grade students of SDN 30 Ampenan by 

applying the method of directed reading activity can be seen from the percentage 

of classical completeness on the first cycle is 75% increase in cycle II became 

88.46%. Application of the method directed reading activity during the learning 

process also affects the increased activity of teachers and students learning 

activities that teachers teaching activity increased from the first cycle that 74.19% 

increase to 93.55% with very good categories and student activity increased from 

77.20 % to 92.65% with very good category. The research results prove that the 

activities of teachers and students as well as reading comprehension fourth grade 

students of SDN 30 Ampenan on Indonesian subjects has increased. 

 

Keywords : ability reading comprehension  , methods of directed reading 

activity . 
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ABSTRAK 

 

MENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN MELALUI 

METODE DIRECTED READING ACTIVITY (DRA) PADA SISWA KELAS 

IV SDN 30 AMPENAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

Oleh  

NINING ROSALINA 

E1E212167 

 

Penelitian ini di latar belakangi oleh rendahnya kemampuan membaca 

pemahaman  siswa kelas IV SDN 30 Ampenan. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu “Bagaimanakah meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman melalui metode Directed Reading Activity (DRA) pada Siswa Kelas 

IV SDN 30 Ampenan Tahun pelajaran 2016/2017?”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeksripsikan penerapan metode pembelajaran directed reading activity 

yang dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN 

30 Ampenan pada pelajaran Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2016/2017. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek dalam  

penelitian adalah siswa kelas IV SDN 30 Ampenan. Metode analisis data 

menggunakan analisis ketuntasan belajar. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah metode observasi dan tes. Meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman pada siswa kelas IV SDN 30 Ampenan dengan menerapkan 

metode directed reading activity dapat di lihat dari persentase ketuntasan klasikal 

pada siklus I yaitu 75% meningkat pada siklus II menjadi 88,46%. Penerapan 

metode directed reading activity selama proses pembelajaran juga berpengaruh 

pada peningkatan aktivitas guru dan aktivitas belajar siswa yaitu aktivitas 

mengajar guru meningkat dari siklus I yaitu 74,19% meningkat menjadi 93,55% 

dengan kategori sangat baik dan aktivitas belajar siswa meningkat dari 77,20% 

menjadi 92,65% dengan kategori sangat baik. Hasil penelitian tersebut 

membuktikan bahwa aktivitas guru dan siswa serta kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas IV SDN 30 Ampenan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia sudah meningkat. 

 

 

Kata kunci: kemampuan membaca pemahaman, metode directed reading 

activity.  
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A. PENDAHULUAN 

 

Pendidikan yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh berjalannya 

suatu proses pembelajaran di sekolah. Kualitas siswa sangat dipengaruhi oleh 

sistem pembelajaran yang efektif dan efisien, serta berdampak positif 

terhadap proses belajar yang diinginkan. Proses pembelajaran yang efektif 

dan efisien akan berjalan baik dengan komunikasi atau interaksi antar guru 

dan siswa terjalin timbal balik serta kemampuan guru dalam merencanakan 

dan melaksanakan pembelajaran. Memahami teks agak panjang (150-200 

kata), petunjuk pemakaian, makna kata dalam kamus/ensiklopedi (BSNP, 

2006:127). 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan guru kelas IV pada tanggal 

15 desember 2015, kemampuan membaca siswa kelas IV SDN 30 Ampenan 

rata-rata baik, hanya saja kemampuan memahami isi bacaan (membaca 

pemahaman) terbilang masih rendah, siswa lebih senang bermain dari pada 

membaca terlebih dari hasil observasi sehingga menarik peneliti untuk 

melakukan penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut banyak upaya yang 

telah dilakukan termasuk dalamnya pengembangan inovasi belajar dan 

penyempurnaan belajar. Namun upaya tersebut belum menunjukan hasil yang 

maksimal terutama pada bidang studi Bahasa Indonesia di SDN 30 Ampenan, 

dimana diperoleh hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. Hasil belajar 

siswa kelas IV SDN 30 Ampenan masih rendah, dapat dilihat pada nilai siswa 

kelas III semester 2 tahun ajaran 2015/2016 bahwa nilai rata-rata siswa adalah 

70,84 dengan jumlah siswa yang telah mencapai KKM  65,34% atau 17 siswa 

dan siswa belum mencapai KKM 34,6% atau 9 dari 26 jumlah siswa. Ini 

menunjukkan bahwa nilai ulangan umum siswa belum mencapai KKM yang 

ditentukan oleh sekolah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah 75. 

 Selain dari nilai hasil belajar siswa, rendahnya kemampuan membaca 

pemahaman siswa juga dikeluhkan oleh guru kelas III SDN 30 Ampenan. 

Minat membaca siswa terbilang rendah lebih memilih bermain dengan 

temannya ketimbang membaca. Metode yang diterapkan untuk pembelajaran 

selama ini adalah memberi tugas membaca kemudian meminta siswa 

menjawab pertanyaan tentang isi bacaan. 

Dari uraian di atas, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memahami isi bacaan (Membaca Pemahaman), dirasakan perlu adanya 

inovasi dalam menentukan metode pembelajaran membaca. Pemilihan 

metode diharapkan dapat memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

membaca karena merasakan adanya pengalaman yang berbeda ketika 

mengikuti pembelajaran dengan demikian  kemampuan memahami isi bacaan 

pun diharapkan akan semakin meningkat. 

Metode DRA (directed reading aktivity) dirasakan cocok untuk 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Hal ini  kerena 

metode ini merupakan metode sederhana. Komponen kegiatannya terdiri atas 

fase persiapan, fase membaca dalam hati dan fase tindak lanjut yang dapat 

diterapkan dengan mudah oleh guru maupun siswa dalam pembelajaran 

membaca pemahaman di Sekolah Dasar. Oleh kerena itu, peneliti 
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melaksanakan sebuah penelitian dalam bentuk penelitian tindakan kelas 

(PTK) yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman 

Siswa melalui Metode Directed Reading Activity (DRA) pada Siswa Kelas IV 

SDN 30 Ampenan tahun ajaran 2016/2017. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN  
Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan Membaca Pemahaman 

a. Pengertian Membaca 

Menurut Crawley dan Mountain (Rahim, 2008:2), Membaca pada 

hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak 

hanya sekedar menghafal tulisan, tetapi juga melibatkan aktif  visual, 

berfikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual 

membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis (huruf ke 

dalam kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berfikir, membaca mencakup 

aktifitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi membaca kritis 

dan pemahaman kreatif. Pengenalan kata bisa berupa aktivitas membaca 

kata-kata dengan menggunakan kamus  

Menurut Dalman (2013:5), membaca merupakan proses berpikir 

untuk memahami isi teks yang dibaca. Oleh sebab itu, membaca bukan 

hanya sekedar melihat kumpulan huruf yang telah terbentuk kata, 

kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana saja, tetapi lebih dari itu 

bahwa membaca merupakan kegiatan memahami dan 

menginterpretasikan lambang/tanda/tulisan yang bermakna sehingga 

pesan yang disampaikan penulis dapat diterima pembaca. 

Menurut  Farr (Dalman, 2013:5)  menggemukakan membaca 

merupakan jantung pendidikan. Dalam hal ini orang yang sering 

membaca, pendidikannya akan maju dan ia akan memiliki wawasan yang 

luas. Tentu saja hasil membaca tersebut akan menjadi skema baginya. 

Skema ini adalah pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki seseorang. 

Jadi semakin sering orang itu membaca maka semakin maju pulalah 

pendidikannya. Hal inilah yang melaterbelakangi banyak orang yang 

mengatakan bahwa membaca sama dengan membuka jendela dunia. 

Dengan membaca kita dapat mengetahui seisi dunia dan pola berpikir 

kita pun akan berkembang. 

Menurut Hodgson (Tarigan, 2008:7) Membaca adalah suatu 

proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media 

kata-kata atau bahasa tulis. Suatu peroses yang menuntut agar kelompok 

kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan 

sekilas dan makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. 

Kalau ini tidak terpenuhi, pesan yang tersurat dan yang tersirat tidak akan 

tertangkap atau dipahami dan proses membaca itu tidak terlaksanakan 

dengan baik. 

Menurut Klein,dkk. (Rahim, 2008:3) mengemukakan bahwa 

membaca mencakup: (1) membaca merupakan suatu proses. Maksudnya 
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adalah informasi dari teks atau pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca 

mempunyai peranan yang utama dalam membentuk makna. (2) membaca 

adalah strategis. Pembaca yang efektif menggunakan berbagai strategi 

membaca yang sesuai dengan teks dan konteks dalam rangka 

mengonstruk makna ketika membaca. (3) membaca interaktif. 

Keterlibatan pembaca dengan teks tergantung pada konteks. Orang yang 

senang membaca suatu teks yang bermanfaat, akan menemukan beberapa 

tujuan yang ingin dicapainya, teks yang dibaca seseorang harus mudah 

dipahami sehingga terjadi interaksi pembaca dan teks. 

Menurut KBBI (Hidayah, 2012:3) membaca adalah melihat serta 

memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau dalam hati). 

Membaca juga dapat diartikan sebagai mengeja atau menghapalkan apa 

yang tertulis. Tujuan dari kita membaca adalah mengetahui makna dari 

tulisan yang kita baca sehingga kita menjadi tahu karena adanya 

informasi tersebut. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

membaca merupakan suatu proses berfikir untuk memahami apa yang 

ada dalam bacaan dengan memperhatikan huruf-huruf, tanda baca dalam 

suatu teks agar pembaca mendapatkan informasi dari teks bacaan 

tersebut. 

b. Membaca Pemahaman 

 Membaca pemahaman merupakan  suatu kegiatan membaca yang  

dilakukan secara seksama dan merupakan salah satu upaya  

menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis 

(Ngalimun dan Alfulaila, 2013: 64). Membaca pemahaman (reading for 

understanding) adalah membaca yang bertujuan untuk memahami  

(Tarigan, 1979: 58). 

Membaca pemahaman merupakan keterampilan membaca yang 

berada pada urutan yanng lebih tinggi. Membaca pemahaman adalah 

membaca secara kognitif (membaca untuk memahami). Dalam membaca 

pemahaman, pembaca dituntut mampu memahami isi bacaan. Oleh sebab 

itu, setelah membaca teks, si membaca dapat menyampaikan hasil 

pemahaman membacanya dengan cara membuat rangkuman isi bacaan 

dengan menggunakan bahasa sendiri dan menyampaikannya baik secara 

lisan maupun tulisan (Dalman, 2008: 87). 

Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa membaca 

pemahaman adalah  penguasaan makna kata dan kemampuan berpikir 

dalam aktivitas membaca secara aktif merespon isi bacaan  untuk 

memahaminya secara tepat dan cepat. 

2. Metode DRA (Directed Reading Activity) 
Eanes (Rahim, 2008: 44-46) mengatakan bahwa metode DRA 

(Directed Reading Activity) adalah metode pembelajaran yang  mempunyai 

asumsi utama, yaitu pemahaman. Pemahaman bisa ditingkatkan dengan 

membangun latar belakang pengetahuan, menyusun tujuan khusus 

membaca, mendiskusikan dan mengembangkan pemahaman sesudah 
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membaca. Komponen metode ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap 

persiapan, membaca dalam hati, dan tindak lanjut.   

1). Fase persiapan (Prabaca) mencangkup empat komponen, yaitu tugas 

membaca, menghubungkannya dengan isi pelajaran sebelumnya, 

memperkenalkan kosakata baru, dan menyusun tujuan membaca. (a) 

Komponen pertama, yaitu memberikan tugas membaca. (b) Komponen 

kedua dari fase persiapan ialah menghubungkan isi pelajaran dengan 

pembelajaran sebelumnya. (c) Komponen ketiga melibatkan pengenalan 

kosakata baru. (d) Komponen keempat, menyusun tujuan membaca. 

Tujuannya membantu siswa mempertahankan konsentrasi untuk 

pemahaman dan ingatan secara lebih baik. 

2). Fase kedua  membaca dalam hati: Membaca dalam hati dapat 

meningkatkan pemahaman dalam kegiatan membaca sehari-hari dan 

mendorong siswa mempraktikkan strategi belajar secara mandiri.  

Memonitor siswa selama fase membaca penting untuk berbagai 

alesan. Pertama, untuk mendorong guru memandu siswa dalam 

mengaplikasikan keterampilan menggunakan kata-kata untuk 

menyediakan kata-kata yang diketahui. 

3). Fase tindak lanjut dilakukan sesudah membaca (pascabaca). Adapun 

komponen–komponennya yaitu: (a) Komponen pertama pada fase ini, 

langsung dilakukan setelah  membaca untuk menjamin tercapainya 

tujuan. (b) Komponen kedua dari fase tindak lanjut adalah memandu 

siswa dalam suatu tujuan dan refleksi isi pelajaran. (c) Komponen 

ketiga dari fase tindak lanjut ialah pengayaan. Kegiatan ini akan 

membantu siswa mengambil kesempatan melanjutkan memproses isi 

bacaan (Eanes, 1997). 

Sadler  (Rahim, 2008: 46) menjelaskan proses membaca dengan 

strategi directed reading activity. Komponen kegiatan membaca dengan 

strategi Directed readig activity terdiri dari prabaca, saat baca, dan 

pascabaca. Sebelum membaca, ditentukan terlebih dahulu tujuan 

membaca, membagun latar belakang pengetahuan dan memotivasi 

siswa. Pada kegiatan saat membaca, guru mendorong keaktifan siswa 

menganggapi materi bacaan. Kegiatan pascabaca, guru memberikan 

pengetahuan terhadap tanggapan siswa dan memperluas gagasan-

gagasan. 

Jadi dari beberapa pengertian di atas bahwa directed reading 

aktivity adalah sebelum membaca pembaca dituntut untuk membangun 

latar belakang pengetahuan apa yang akan dibaca dan memiliki tujuan 

khusus untuk membaca agar pembaca termotivasi untuk membaca dan 

mengembangkan kembali pemahamannya setelah membaca. Tujuannya 

untuk memperluas gagasan yang dimiliki siswa komponen metode ini 

terdiri dari fase persiapan, fase membaca dalam hati, dan fase tindak 

lanjut. 
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Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka berpikir di atas, maka peneliti dapat membuat hipotesis 

tindakan sebagai berikut: Jika metode Directed Reading Activity diterapkan 

secara optimal,  kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas IV SDN 

30 Ampenan dapat meningkat. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 30 Ampenan. Jalan Gotong Royong 

no.174 Kelurahan Kebunsari Kecamatan Ampenan. Penelitian ini telah 

dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017 pada tanggal 8 

Agustus 2016 – 16 Agustus 2016. Subyek penelitian adalah siswa kelas IV 

SDN 30 Ampenan, dengan jumlah 26 siswa, yang terdiri dari 10 orang laki-laki 

dan 16 orang perempuan. Observer dalam penelitian ini  yakni guru kelas IV 

SDN 30 Ampenan yaitu Ibu Guru Hadijah Makasau S.Pd. sebagai Observer 

yang mengamati kegiatan peneliti dan kegiatan siswa saat proses pembelajaran.  

Agar mampu menjawab permasalahan di atas, ada bebarapa faktor yang 

harus diselidiki, yaitu: 

Faktor Guru 

Faktor ini berkaitan dengan pelaksanaan/penerapan proses pembelajaran. 

Guru diteliti berdasarkan perannya sebagai pelaksana pembelajaran sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan, meliputi:  

a. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang memuat motode Directed 

Reading Activity. 

b. Implementasi RPP yang dibuat oleh guru yang memuat penggunaan 

motode Directed Reading Activity. 

 

 

Kondisi Awal 

Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang konvensional 

 

Hasil belajar Bahasa Indonesia 

rendah 

Tindakan 

Penggunaan metode Directed Areading Activity dalam 

kegiatan pembelajaran 

Hasil belajar dan kemampuan membaca pemahaman  siswa 

dapat meningkat 
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Faktor Siswa 

Siswa merupakan obyek penelitian yang aktifitasnya dalam pembelajaran 

tersebut diberikan oleh pelaksana pembelajaran serta di amati dan dievaluasi 

oleh peneliti dan pelaksana secara kolaboratif. Adapun hal-hal yang diteliti 

dari siswa antara lain : 

a. aktivitas siswa selama proses belajar mengajar berlangsung 

b. hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi dua variabel yaitu variabel harapan 

dan variabel tindakan. Adapun yang menjadi variabel harapan dalam penelitian 

ini adalah Kemampuan membaca pemahaman adalah kesanggupan untuk 

memahami isi bacaan (siswa dapat menjawab dengan benar pertanyaan-

pertanyaan yang terkait dengan isi bacan). Sedangkan variabel tindakan dalam 

penelitian ini adalah Metode directed reading aktivity adalah metode 

pembelajaran yang  mempunyai tujuan utama, yaitu pemahaman. Pemahaman 

bisa ditingkatkan dengan membangun latar belakang pengetahuan, menyusun 

tujuan khusus dalam  membaca, mendiskusikan dan mengembangkan 

pemahaman sesudah membaca. Komponen metode ini dibagi menjadi 3 fase, 

yaitu fase persiapan, fase membaca dalam hati, dan fase tindak lanjut.   

penelitian tindakan kelas ini dirancang dalam dua siklus, masing-

masing siklus melalui tahapan sebagai berikut :(1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) observasi dan evaluasi, (4) refleksi.  

Penelitian ini menggunakan dua metode untuk pengumpulan data, 

metode ini digunakan untuk mengetahui kemajuan yang diperoleh siswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan metode directed reading activity, metode 

tersebut diantaranya : 

1. Metode Observasi 

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistemis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian (Usman, 2008 : 

290). Dalam observasi ini digunakan adalah data aktivitas guru dan aktivitas 

siswa. Data aktivitas guru dan aktivitas siswa diamati dengan menggunakan 

lembar observasi pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.  

2. Metode Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Suharsimi, 2014 : 150). 

Dalam penelitian ini tes yang digunakan sebagai pengukur untuk mengetahui 

peningkatan terhadap hasil belajar siswa. Jenis tes yang digunakan adalah tes 

individu  berupa tes isian. 

Adapun tehnik analisis data yang terkumpul untuk dianalisis dalam 

penelitian ini meliputi data aktivitas dan hasil belajar siswa. Data tentang hasil 

belajar siswa diambil dari hasil tes, dan aktifitas belajar diperoleh dengan 

menggunakan observasi. Data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan 

analisis deskriptif. 
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1. Data Aktivitas Guru 

Setelah diperoleh data, kemudian dianalisis dengan cara sebagai 

berikut : 

a. Menentukan skor yang diperoleh guru dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

- Skor 0 diberikan jika deskriptor tidak tampak 

- Skor 1 diberikan jika deskriptor tampak 

b. Menentukan Jumlah Indikator dan Deskriptor yang Dinilai 

Jumlah indikator yang dinilai pada lembar observasi aktivitas 

guru adalah 31  deskriptor.  

c. Menentukan Skor Maksimal (SM) Aktivitas Guru 

Rumus untuk menghitung skor maksimal dari aktivitas guru 

adalah sebagai berikut. 

SM = Jumlah deskriptor x skor tertinggi 

d. Menentukan Persentase Aktivitas Guru 

Penentuan persentase aktivitas guru tersebut dilakukan setelah 

diketahui skor perolehan aktivitas guru. Skor perolehan tersebut 

dimasukkan ke dalam rumus persentase aktivitas guru untuk 

mengetahui hasilnya, adapun rumus tersebut adalah sebagai berikut:  

Persentase Aktivitas Guru  = 
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 % 

 

e. Menentukan Kriteria Aktivitas Guru 

                             Tabel 3.1 

         Pedoman Konversi Aktivitas Guru 

Persentase Keaktifan Skor Kualifikasi 

90%-100% 83,87 – 100 Sangat baik 

80%-89% 64,51 – 80,64 Baik 

65%-79% 45,16 – 61,29 Cukup baik 

55%-64% 25,81 – 41,94 Kurang baik 

0%-54% 0 – 22,58 Sangat kurang 

Dikutip dari Nurkencana dan Sunartana (1990) 

2. Data Aktivitas Siswa 

Setelah data diperoleh dari lembar observasi peserta didik, kemudian 

data tersebut dianalisis dengan cara sebagai berikut. 

a. Menentukan skor yang diperoleh peserta didik secara klasikal dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

1) Skor 4 diberikan jika deskriptor dilaksanakan oleh  ≥  75% siswa 

(21 – 26 siswa). 

2) Skor 3 diberikan jika deskriptor dilaksanakan oleh 50% - 74% 

siswa (15 – 20 siswa). 

3) Skor 2 diberikan jika deskriptor dilaksanakan oleh 26% - 50% 

siswa (8 – 14 siswa) 

4) Skor 1 diberikan jika deskriptor dilaksanakan oleh ≤ 25% siswa (0 

– 7 siswa). 
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b. Menentukan Jumlah Deksriptor yang Dinilai 

Jumlah deskriptor yang dinilai pada lembar observasi aktivitas 

belajar peserta didik 34 deskriptor.  

c. Menentukan Skor Maksimal (SM) aktivitas belajar siswa 

Rumus untuk menghitung skor maksimal dari aktivitas belajar 

peserta didik adalah sebagai berikut.  

SM = jumlah deskriptor x skor tertinggi  

d. Menentukan persentase keaktifan peserta didik 

Penentuan persentase keaktifan peserta didik tersebut dilakukan 

setelah diketahui skor perolehan aktivitas peserta didik. Skor perolehan 

tersebut dimasukkan ke dalam rumus persentase keaktifan peserta 

didik untuk mengetahui hasilnya, adapun rumus tersebut adalah 

sebagai berikut:  

Persentase keaktifan  = 
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 % 

e. Menentukan kriteria aktivitas belajar peserta didik 

 

Tabel 3.2 

Pedoman Konversi Aktivitas Belajar Siswa 

Persentase Keefektivan Skor Kualifikasi 

90%-100% 82,35 – 100 Sangat aktif 

80%-89% 63,23 – 81,62 Aktif 

65%-79% 43,38 – 62,5 Cukup aktif 

55%-64% 22,29 – 42,65 Kurang aktif 

0%-54% 0- 22,06 Sangat kurang 

Dikutip dari Nurkencana dan Sunartana (1990) 

 

3. Data Kemampuan Membaca Siswa 

Data yang berupa nilai dianalisis dengan teknik statistik deskriptif. 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Prosedurnya adalah sebagai 

berikut : 

a. Kemampuan membaca siswa dapat dilihat secara perorangan dan 

klasikal 

b. Kemampuan membaca klasikal dinyatakan telah tercapai apabila 

sekurang-kurangnya 85 % dari jumlah semua siswa dalam kelompok 

kelas bersangkutan telah mencapai atau memenuhi kriteria. Kriteria 

perorangan apabila mencapai nilai ≥75. Analisis untuk mengetahui 

perkembangan kemampuan membaca siswa dirumuskan sebagai 

berikut:  

KM = 
𝑃

𝑛  
 𝑥 100 % 

Dimana:  

KM  : Kemampuan Membaca. 
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P : Banyak siswa yang memperoleh skor ≥ 75. 

n : Banyak siswa yang mengikuti tes. 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil observasi 

aktivitas belajar dan hasil beljar Bahasa Indonesia pada tabel sebagai berikut : 

1. Data observasi aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru siklus I. 

 

Tabel 4.1 

Data Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

No Indikator Rata-rata skor 

1. Kegiatan awal 7 

2. Kegiatan Eksplorasi 3 

3. Kegiatan Elaborasi 7 

4. Kegiatan Konfirmasi 0 

5. Kegiatan penutup 6 

Total Skor 23 

Skor Maksimal 31 

Skor Aktivitas Guru 74,19 

Kategori Aktivitas Guru Baik 

 

Tabel 4.2 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No Indikator Rata-rata skor 

1. Kegiatan awal 28 

2. Kegiatan Eksplorasi 9 

3. Kegiatan Elaborasi 26 

4. Kegiatan Konfirmasi 5 

5. Kegiatan penutup 37 

Total Skor 105 

Skor Maksimal 136 

Skor Aktivitas Siswa 77,20 

Kategori Aktivitas Siswa Baik 

 

Tabel 4.3 

Data Hasil Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas IV  

SDN 30 Ampenan Siklus I 

No Aspek Kegiatan Skor 

1. Jumlah siswa 26 

2. Jumlah siswa mengikuti tes 24 

3. Nilai tertinggi 90 

4. Nilai terendah 65 

5. Jumlah siswa tuntas 18 

6. Jumlah siswa tidak tuntas 5 

           KKM 75 
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Ketuntasan Klasikal 75% 

 

2. Data observasi aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru pada  

Siklus II 

Tabel 4.5 

Data Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II 

No Indikator Rata-rata skor 

1. Kegiatan awal 7 

2. Kegiatan Eksplorasi 4 

3. Kegiatan Elaborasi 7 

4. Kegiatan Konfirmasi 3 

5. Kegiatan penutup 8 

Total Skor 29 

Skor Maksimal 31 

Skor Aktivitas Guru 93,55 

Kategori Aktivitas Guru Sangat Baik 

 

Tabel 4.6 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No Indikator Rata-rata skor 

1. Kegiatan awal 28 

2. Kegiatan Eksplorasi 16 

3. Kegiatan Elaborasi 32 

4. Kegiatan Konfirmasi 10 

5. Kegiatan penutup 40 

Total Skor 126 

Skor Maksimal 136 

Skor Aktivitas Siswa 92,65 

Kategori Aktivitas Siswa Sangat Baik 

 

Tabel 4.7 

Data Hasil Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas IV 

SDN 30 Ampenan Siklus II 

No Aspek Kegiatan Skor 

1. Jumlah siswa 26 

2. Jumlah siswa mengikuti tes 26 

3. Nilai tertinggi 100 

4. Nilai terendah 70 

5. Jumlah siswa tuntas 23 

6. Jumlah siswa tidak tuntas 3 

KKM 75 

Ketuntasan Klasikal 88,46% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat peningkatan hasil kemampuan 

membaca pemahaman siswa pada siklus I dan siklus II. Pada sisklus I 
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persentase hasil kemampuan membaca siswa sebesar 75% naik pada siklus II 

menjadi 88,46% dengan selisih peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 

13,46%. Jumlah siswa pada kelas IV sebanyak 26 orang siswa yang terdiri dari 

10 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Siswa yang mengikuti tes pada 

siklus I sebanyak 24 orang siswa karena 2 orang siswa sakit, tetapi pada siklus 

kedua semua siswa mengikuti tes. Siswa yang tuntas pada siklus I sebanyak 18 

orang siswa naik menjadi 23 pada siklus II dengan selisih 5 orang siswa. 

Sedangkan siswa yang tidak tuntas pada siklus I sebanyak   5 orang siswa dan 

yang tidak tuntas pada siklus II sebanyak 3 orang siswa. ini peningkatan dari 5 

orang siswa yang tidak tuntas menjadi 3 orang siswa yang tidak tuntas. 

Sehingga data tersebut diperoleh persentase ketuntasan kelasikal pada siklus II 

mencapai 88,46%. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penerapan Metode directed reading activity dapat meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN 30 Ampenan pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2016/2017. Adapun tahap-

tahap penerapan metode directed reading activity yang dapat meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN 30 Ampenan adalah 

sebagai berikut : 1) Fase persiapan (Prabaca) : siswa memproleh skor pada 

siklus I sebesar 60 dengan kualifikasi “cukup aktif” meningkat pada siklus II 

menjadi 80 dengan kualifikasi “aktif”. 2) Fase kedua  membaca dalam hati : 

siswa memperoleh skor pada siklus I sebesar 62,5 dengan kualifikasi “aktif” 

meningkat pada siklus II menjadi 100 dengan kualifikasi “sangat baik”. 3) 

Fase tindak lanjut : siswa memperoleh skor pada siklus I sebesar 50 dengan 

kualifikasi “cukup aktif” meningkat pada siklus II menjadi 100 dengan 

kualifikasi “sangat baik”. Hasil terlihat peningkatan nilai rata-rata dan KK 

persiklus. 

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk Siswa 

a. Sebaiknya siswa, tidak mengganggap mata pelajaran Bahasa Indonesia 

sebagai mata pelajaran yang sulit dan membosankan.  

b. Sebaiknya Siswa meningkatkan kepercayaan dirinya dalam berbicara 

dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Untuk Guru 

a. Sebaiknya semua guru atau tenaga pendidik SDN 30 Ampenan 

mengoptimalkan penggunaan metode directed reading activity agar 

dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman  siswa tidak 

hanya pada kelas IV melainkan pada seluruh siswa yang masih kurang 

dalam kemampuan membaca pemahaman. 

b. Untuk mengoptimalkan penerapan metode directed reading activity, 

guru hendaknya lebih aktif dalam membimbing siswa sehingga hasil 

yang diperoleh lebih meningkat.  
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c. Penerapan metode DRA sebaiknya tidak hanya pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia, guru dianjurkan untuk mengujicobakan metode 

directed reading activity pada seluruh mata pelajaran di sekolah.  

3. Untuk Sekolah 

Sekolah hendaknya dapat mempertimbangkan metode directed reading 

activity dalam mata pelajaran lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah.  
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