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Siswa kelas III di SDN 3 Mataram memiliki kemampuann membaca intensif yang 
rendah ditandai dengan masih banyaknya siswa yang kurang memahami isi 
bacaan yang dibacanya, selain itu berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti, 
terdapat 40% siswa yang dikategorikan belum lancar membaca. Hal ini 
disebabkan karena cara mengajar guru yang monoton yaitu dengan cara meminta 
siswa membaca secara bergiliran dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan. 
Kondisi ini tentu saja membuat siswa bosan dan siswa tidak mengikuti pelajaran 
dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, maka peneliti melakukan upaya 
perbaikan dengan menerapkan metode membaca terbimbing. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca intensif siswa kelas III di 
SDN 3 Mataram. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
terdiri dari dua silkus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan evaluasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini yaitu 
seluruh siswa kelas III SDN 3 Mataram yang terdiri dari 37 siswa, diantaranya 19 
perempuan dan 18 laki-laki. Data hasil belajar siswa dikumpulkan dengan teknik 
tes essay yang dilakukan disetiap akhir siklus, sedangkan data aktivitas guru dan 
siswa dikumpulkan dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan 
siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa rata-rata ketuntasan hasil 
belajar siswa yaitu sebesar 59,86 pada siklus I dan mengalami peningkatan pada 
siklus II yaitu sebesar 72,16. Sedangkan data aktivitas guru pada siklus I sebesar 
53,33 mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 73,33. Selanjutnya, untuk 
data aktivitas siswa pada siklus I sebesar 61,66 mengalami peningkatan pada 
siklus II sebesar 86,66. Sedangkan  ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar 37%  
pada siklus II menjadi 81%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan 
metode membaca terbimbing dapat meningkatkan kemampuan membaca intensif 
siswa.  
 
 
Kata kunci:  Metode membaca terbimbing, membaca intensif.   
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Third grade students at SDN 3 Mataram has a low intensive reading skil, its 
marked with the number of students who do not understand the content of 
reading he had read, in addition to data collected by researchers, there are 40% of 
students are categorized yet read fluently. This is due to the way teachers teach is 
still monotony,  by asking students to take turns reading, and then answer the 
questions. This condition is of course make the students bored and students do 
not follow the lesson well. To overcome this problem, so the researchers to make 
improvements by applying the method of guided reading. This study aims to 
improve the ability of intensive reading in the third grade students of SDN 3 
Mataram. This research is a classroom action research (PTK), which consists of 
two cycle. Each cycle consists of four stages: planning, execution, observation 
and evaluation, and reflection. This research subject is the entire third grade 
students of SDN 3 Mataram composed of 37 students, including 19 women and 
18 men. Student learning outcome data were collected by the technique essay 
tests conducted at each end of the cycle, while the teacher and student activity 
data was collected using observation sheet activities of teachers and students. 
The results showed that that the average completeness of student learning 
outcomes in the amount of 59.86 in the first cycle and increased in the second 
cycle is equal to 72.16. While activity data of teachers in the first cycle of 53.33 
increased in the second cycle of 73.33. Furthermore, for the student activity data 
in the first cycle of 61.66 increased in the second cycle of 86.66. While classical 
completeness in the first cycle of 37% in the second cycle to 81%. The 
conclusion of this research is the application of methods of guided reading can 
improve students' reading skills intensive. 
 
Keywords: Method of guided reading, intensive reading. 

  



A. PENDAHULUAN  

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar terdiri atas empat 

keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu keterampilan 

menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan 

keterampilan menulis. Penguasaan Bahasa Indonesia adalah syarat mutlak 

untuk dapat berkomunikasi dan mempelajari berbagai  pengetahuan. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia juga diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan serta serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan  manusia 

Indonesia (Depdiknas). Berdasarkan pernyataan diatas diataas bahwa 

kemampuan  membaca memegang peran penting dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan. Mengingat pentingnnya membaca  

tersebut bagi perkembangan siswa, maka guru kelas juga memiliki peranan 

penting dalam bidang pengajaran Bahasa Indonesia khususnya membaca 

Intensif, tanpa memiliki kemampuan membaca yang memadai sejak dini 

maka anak akan mengalami kesulitan belajar dikemudian hari (Adawiyah, 

2013:1). 

Dalam pembelajaran Berbahasa Indonesia khususnya keterampilan 

membaca Intensif diketahui  bahwa kemampuan membaca Intensif siswa 

masih rendah salah satunya masih banyak ditemukan siswa yang kurang 

memahami isi bacaan yang dibacanya. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru kelas III SDN 3 Mataram beliau mengatakan bahwa 

kelancaran membaca siswanya sudah cukup baik akan tetapi pemahaman 

terhadap apa yang dibaca masilah kurang. Masalah ini menunjukan bahwa 

kurangnya kemampuan membaca secara intensif siswa. Berdasarkan hasil 

nilai yang diberikan oleh guru tentang hasil tes mid semester siswa kelas 

III SDN 3 Mataram yaitu dari data tersebut terdapat 37 siswa kelas III  

diperoleh  ada 13 siswa (40%) yang memperoleh nilai dibawah KKM atau 

yang dikategorikan tidak lancar, 9 orang siswa (22,5%) dikategorikan 

mendapatkan nilai rata-rata dikategorikan  cukup lancar, dan ada 15 siswa 



(37,5%) yang mendapatkan diatas nilai KKM (75) dan dikategorikan 

lancar. Oleh karena itu, terbukti bahwa kemampuan membaca intensif 

siswa kurang optimal. (sumber nilai mid semester 1 kelas III SDN 3 

Mataram). 

Berdasarkan permasalahan diatas, perlu  diupayakan perbaikan 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca Intensif siswa. 

Salah satu upaya tersebut adalah dengan menggunakan metode membaca 

terbimbing (guide raeding) metode ini diterapkan untuk membantu siswa 

dalam memahami isi bacaan secara seksama dan siswa dapat membaca 

Intensif. 

Oleh karena itu, mengingat pentingnya pembelajaran Bahasa 

Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian  

“Penerapan Metode Membaca Terbimbing Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Membaca Intensif Siswa Kelas III SDN 3 Mataram”. 

B. PELAKSANAAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 3 Mataram yang terletak di  Jln.    

Lombok No. 3 Rembiga, Mataram pada semester genap tahun ajaran 

2016/2017. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III SDN 3 

mataram, yang berjumlah 37 orang yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 

19 siswa perempuan. Observer dalam penelitian ini adalah guru kelas III 

SDN 3 Mataram.  

Variabel harapan dalam penelitian ini adalah ketaerampilan membaca 

intensif. Sedangkan variabel tindakan dalam penelitian ini adalah metode  

membaca terbimbing.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 

siklus. Setiap siklus terfdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan evaluasi, serta refleksi. 



Penelitian ini dikatakan berhasil jika kegiatan pembelajaran 

oleh guru tergolong baik dan apabila 80 dari% siswa berhasil 

mendandapatkan nilai ≥75. Penentuan criteria di tentukan sebagai 

berikut.  

Nilai Kategori 
80-100 Sangat Baik 
67-83 Baik 
33-66 Cukup Baik 
16-32 Kurang Baik 
0-15 Tidak Baik 

 

C. HASIL PENELITIAN 

 Penelitian tindakan kelas ini dilakukan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan membaca intensif siswa melalui penerapan 

metode membaca terbimbing.Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus 

dengan 4 tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. Adapun perbandingan antara siklus I dan siklus II dapat dilihat 

dari tabel dan grafuk di bawah ini. 

 

No  Uraian Hasil belajar 
Siklus I Siklus II 

1 Jumlah siswa dalam kelas 
tersebut 

37 37 

2 Nilai tertinggi 100 100 
3 Nilai terendah  20 20 
4 Jumlah nilai  2215 2670 
5 Nilai rata-rata 59,86 72.16 
6 Jumlah siswa tuntas 14 30 

7 Jumlah siswa tidak tuntas 23 7 

8 Presentase Ketuntasan Klasikal  38% 81% 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa dari siklus I ke siklus II, hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai 

rata-rata siswa pada siklus pertama adalah 59,86 dan mengalami peningkatan 



pada siklus II dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 72.16, atau dapat 

dikatakan bahwa peningkatan yang terjadi pada siklus kedua sebesar 12,3. 

Sedangkan, persentase ketuntasan siswa pada siklus I yaitu sebesar 37% dan 

mengalami peningkatan pada siklus II yaitu sebesar 81%. Selanjutnya hasilnya  

juga dapat dilihat pada diagram perbandingan hasil belajar siswa pada siklus I 

dan siklus II di bawah ini. 

  Berdasarkan data hasil analisis pada siklus I dan II, baik dari hasil 

evaluasi dan hasil observasi kegiatan guru dan siswa maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan metode membaca terbimbing  dapat meningkatkan 

kemampuan membaca intensif siswa. Meskipun pada siklus I masih terdapat 

beberapa kelemahan namun pada siklus ke II guru berusaha untuk melakukan 

perbaikan agar proses pembelajaran berjalan secara optimal  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 

membaca terbimbing dapat membuat kelas menjadi menyenangkan dan 

berkesan. Dan siswa akan cepat memahami isi bacaan. 

D. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuaraikan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulakn bahwa penerapan metode membaca 

terbimbing dapat meningkatkan kemampuan membaca intensif siswa kelas 

III SDN 3 Mataram.   
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