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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya perbedaan 
pengaruh antara strategi reading aloud dan strategi reading guide terhadap hasil 
belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalgondo Wonosari, (2) strategi manakah yang 
lebih berpengaruh antara strategi reading aloud dengan strategi reading guide 
terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalgondo Wonosari. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen. Subyek dalam penelitian 
ini siswa kelas IV SDN 1 Tegalgondo dan kelas IV SD N 3 Tegalgondo Tahun 
2014/2015. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan dokumentasi. 
Teknik analisis yang digunakan adalah uji t yang didahului dengan uji prasyarat 
analisis yaitu uji keseimbangan dan uji normalitas. Berdasarkan hasil analisis data 
dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung < ttabel, yaitu -2,802 < -2,000 dengan 
nilai rata-rata hasil belajar kelas kelas IV SDN 1 Tegalgondo lebih besar 
dibandingkan kelas kelas IV SDN 3 Tegalgondo, yaitu 84,839 > 77,742. Kesimpulan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) ada perbedaan pengaruh antara 
strategi reading aloud dan strategi reading guide terhadap hasil belajar siswa kelas 
IV SD Negeri Tegalgondo, (2) strategi reading guide lebih berpengaruh daripada 
strategi reading aloud terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalgondo. 
 
Kata kunci: strategi reading aloud, strategi reading guide, hasil belajar.  
 

 

 

 

 

 

 



A. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia 

membutuhkan pendidikan, sampai kapanpun dan dimanapun dia berada. 

Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit 

berkembang dan bahkan akan terbelakang. Keberhasilan pendidikan akan 

dicapai suatu bangsa apabila ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan 

bangsa itu sendiri. Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermantabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Demi tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan tersebut, pendidikan di 

Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. 

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19 disebutkan bahwa 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 

2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan 

bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam 

haluan negara. Kurikulum 2013 yang merupakan penyempurnaan dari 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), menggunakan pembelajaran 

tematik integratif yang menuntut guru untuk kreatif dalam mengemas 

pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan saat mengikuti pembelajaran.  

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Setiap proses pembelajaran perlu 

direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif 

dan efisien. Salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan belajar siswa 

yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif, di mana siswa 

melakukan sebagian besar pekerjaan yang harus dilakukan Hal yang paling 

mendasar dalam sebuah pembelajaran adalah ketepatan seorang guru dalam 



memilih suatu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara yang 

sistematik dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada siswa untuk 

mencapai pembelajaran tertentu (Kamulyan dan Risminawati, 2012: 5).  

Saat ini kurikulum yang berlaku di Indonesia menuntut siswa untuk 

belajar aktif. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan hal yang berbeda. 

Kebanyakan guru masih menggunakan pembelajaran yang konvensional dimana 

proses pembelajaran masih berpusat pada guru selain itu penggunaan strategi 

dan media pembelajaran masih kurang. Padahal dengan pembelajaran seperti itu 

akan sangat sulit untuk meningkatkan keaktifan siswa, seperti kasus yang 

peneliti temukan pada kelas IV SD Negeri Tegalgondo Wonosari. Berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas IV SD Negeri Tegalgondo, 

bahwa dalam proses pembelajaran guru lebih sering menggunakan pembelajaran 

yang konvensional, sehingga siswa belum sepenuhnya memahami konsep 

pembelajaran tematik dengan baik. Selain itu saat pembelajaran tematik siswa 

cenderung kurang aktif dan merasa bosan saat mengikuti pembelajaran. Guru 

juga masih kurang memahami pembelajaran tematik sehingga cara guru 

menyampaikan materi pembelajaran kurang fokus dan terarah. Ketika siswa 

kurang memiliki antusias saat proses pembelajaran, maka dampak yang akan 

terjadi antara lain:  

a. Hasil belajar yang dicapai siswa menjadi rendah. 

b. Materi yang disampaikan guru tidak diserap sepenuhnya oleh siswa dan 

menjadi sia-sia. 

Penggunaan strategi pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sehingga pada saat proses belajar 

berlangsung tidak didominasi oleh guru melainkan siswa diharapkan aktif dan 

terlibat dalam proses pembelajaran. Salah satu strategi belajar yang dapat 

digunakan oleh guru agar siswa dapat mengikuti pembelajaran secara aktif yaitu 

dengan menggunakan strategi Reading aloud dan Reading Guide. Strategi 

Reading aloud pada dasarnya merupakan sebuah varian diskusi kelompok. 

Strategi ini menjamin keterlibatan total semua siswa, cara ini merupakan upaya 

yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab, keberanian serta 



kemampuan membaca siswa individual dalam diskusi kelompok. Strategi 

Reading Guide merupakan model pembelajaran yang dilakukan berbasis bacaan 

(teks). Tujuan pembelajaran Reading Guide antara lain melatih peserta didik 

untuk membaca yang baik dan benar, peserta didik dapat memahami isi bacaan 

dengan mandiri, selain itu peserta didik siap untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan membuat judul “Studi Komparasi Strategi Reading 

Aloud dan Reading Guide Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 

Tegalgondo Wonosari Tahun 2014/2015.” 

 
B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian 

ini dilakukan di SD Negeri 1 Tegalgondo dan SD Negeri 3 Tegalgondo 

Wonosari Klaten. Penelitian dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 

2014/2015 selama 3 bulan yaitu bulan Januari-Maret 2014/2015. Subyek dalam 

penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri 1 Tegalgondo dan kelas IV SD 

Negeri 3 Tegalgondo Wonosari tahun ajaran 2014/2015.  

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu strategi reading aloud 

dan strategi reading guide. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan dokumentasi. 

Teknik tes yang dilakukan dalam penelitian ini berupa tes hasil belajar untuk 

mengetahui hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan. Bentuk tes yang 

digunakan berupa tes pilihan ganda. Sebelum tes dilakukan terlebih dahulu butir 

item tes yang akan digunakan diuji kevalidan dan reliabilitasnya dengan cara 

melakukan uji coba atau try out. Sedangkan dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data-data tentang profil sekolah, nama-nama siswa 

kelas IV, daftar nilai siswa kelas IV, RPP, surat dan foto dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah uji t, yang sebelumnya dilakukan uji 



C

prasyara

metode 

 
C. Hasil P

B

tertingg

deviasi 

terhadap

tabel 1 b
 

Tab

I

J

U

histogra

 

1

1

Fr
ek
ue

ns
i

at analisis ya

Lilliefors. 

enelitian da

Berdasarkan

gi 95 dan ter

sebesar 10,7

p data hasil 

berikut. 

bel 1 Pengel

nterval 

54-60 
61-67 
68-74 
75-81 
82-88 
89-95 

Jumlah 
 

Untuk lebih

am seperti pa

Gambar 1 G

0

2

4

6

8

10

12

54‐60

aitu uji kesei

an Pembaha

n hasil tabula

rendah 55. N

711. Hasil p

 belajar tem

lompokkan D

Xi 

57 
64 
71 
78 
85 
92 

 

h jelasnya 

ada gambar 

Grafik Histo

61‐67

Kela

imbangan de

asan 

asi data eksp

Nilai rata-rat

pengelompok

matik siswa 

Data Hasil B

Fi

3
2
5

10
4
7

31

data terseb

1 berikut. 

gram Hasil B

68‐74

Int

as Ekspe

engan uji F d

perimen I di

ta (mean) se

kkan dengan

kelas ekspe

Belajar Siswa

F

3
5

1
2
2
3

but dapat 

Belajar Sisw

75‐81

terval

erimen I

dan uji norm

iperoleh sko

ebesar 77,74

n interval ya

erimen I dip

a Kelas Eksp

Fk F

3 
5 
0 
0 
4 
1 
 

disajikan d

wa Kelas Eks

82‐88

malitas denga

r hasil belaj

42 dan stand

ang dilakuka

paparkan pad

perimen I 

Frekuensi 
Relatif 
9,68 % 
6,45 % 

16,13 % 
32,26 % 
12,9 % 

22,58 % 
100 % 

dalam bentu

sperimen I 

89‐95

an 

ar 

dar 

an 

da 

uk 

 



S

hasil be

dan stan

dilakuka

dipapark

T

I

9
J

U

histogra

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Fr
ek
ue

ns
i

Sedangkan b

elajar tertingg

ndar deviasi 

an terhadap

kan pada tab
 

Tabel 2 Peng

nterval 

65-70 
71-76 
77-82 
83-88 
89-94 

95-100 
Jumlah 

 
Untuk lebih

am seperti pa

Gambar 2 G

0
1
2
3
4
5
6
7
8

65‐70

berdasarkan 

gi 100 dan t

sebesar 9,1

p data hasi

bel 2 berikut

gelompokka

Xi 

67,5
73,5
79,5
85,5
91,5
97,5

 

h jelasnya 

ada gambar 2

Grafik Histog

71‐76

Kela

hasil tabula

erendah 70. 

73. Hasil pe

il belajar T

t. 

an Data Hasi
Eksperime

Fi

4
3
5
7
5
7

31

data terseb

2 berikut. 

gram Hasil B

77‐82

Int

as Ekspe

asi data eksp

Nilai rata-ra

engelompok

Tematik sisw

l Belajar Tem
en II 

F

4
7

1
1
2
3

but dapat 

Belajar Sisw

83‐88

terval

erimen II

perimen II d

ata (mean) s

kkan dengan 

wa kelas e

matik Siswa

Fk F

4 
7 
2 
9 
4 
1 
 

disajikan d

wa Kelas Eksp

89‐94

I

diperoleh sk

ebesar 84,83

interval yan

eksperimen 

a Kelas  

Frekuensi 
Relatif 
12,9 % 
9,68 % 

16,13 % 
22,58 % 
16,13 % 
22,58 % 
100 % 

dalam bentu

perimen II 

95‐100

or 

39 

ng 

II 

uk 

 



Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

analisis. Dalam penelitian ini untuk uji prasyarat analisis digunakan uji 

keseimbangan dan uji normalitas. Uji keseimbangan dilakukan dengan uji F dan 

uji normalitas dilakukan dengan metode Lilliefors.  

Uji keseimbangan digunakan untuk mengetahui apakah sebelum 

perlakuan kelas IV SDN 3 Tegalgondo (pembelajaran menggunakan startegi 

reading aloud) dan kelas IV SDN 1 Tegalgondo (pembelajaran menggunakan 

strategi reading guide)  memiliki kemampuan awal yang sama atau tidak. Hasil 

uji keseimbangan adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 3 Rangkuman Uji Keseimbangan 

Kelas IV N Mean s2 Fhitung F0,05; 29,30 Keterangan 
SDN 3 

Tegalgondo 31 69,64 90,463
1,057 1,84 Seimbang SDN 1 

Tegalgondo 31 70,29 85,479

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kedua kelas tersebut memiliki nilai 

rata-rata 69,64 dan 70,29. Berdasarkan uji F diperoleh nilai Fhitung < Ftabel, yaitu 

1,057 < 1,84 maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas mempunyai 

kemampuan awal yang sama atau dalam kondisi seimbang. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data memiliki 

distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar antar Strategi 

Kelas Lhitung Ltabel Keterangan 

Eksperimen I 0,0868 0,159 Normal 

Eksperimen II 0,1169 0,159 Normal 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Lhitung dari masing-masing kelas 

lebih kecil daripada Ltabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi 

normal. 

Analisis data berupa pengujian hipotesis dengan uji t. Rangkuman hasil 

perhitungan analisis dengan uji t disajikan pada tabel 6 berikut. 



Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis 

Kelas Rata-rata thitung t0,025;59 Keterangan 

Eksperimen I 77,742 
-2,802 -2,000 H0 ditolak 

Eksperimen II 84,839 

  
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa thitung < ttabel sehingga H0 ditolak. 

Sehingga berarti hipotesis yang menyatakan “ada perbedaan pengaruh antara 

strategi reading aloud dan strategi reading guide terhadap hasil belajar siswa 

kelas IV SD Negeri Tegalgondo Wonosari” dapat diterima. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh t hitung sebesar -2,802  sedangkan t 

tabel adalah -2,000 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh 

antara strategi reading aloud dan strategi reading guide terhadap hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri Tegalgondo Wonosari. 

Berdasarkan nilai rata-rata tes hasil belajar siswa diperoleh rata-rata kelas 

IV SDN 1 Tegalgondo lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kelas IV SDN 

3 Tegalgondo, yaitu 84,839 > 77,742. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

strategi reading guide lebih berpengaruh daripada strategi reading aloud 

terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalgondo Wonosari. 

Pembelajaran tematik dengan menggunakan strategi reading aloud pada 

kelas IV SDN 3 Tegalgondo, mampu menumbuhkan partisipasi aktif dan 

konsentrasi siswa selama pembelajaran serta meningkatkan tanggung jawab 

belajar peserta didik. Zaini (2008: 45) menyatakan bahwa strategi reading aloud 

adalah strategi membaca buku dengan keras atau lantang. Strategi reading aloud 

diawali dengan guru menentukan atau memberikan teks bacaan yang akan 

dipelajarai oleh siswa. Salah satu siswa ditunjuk oleh guru untuk membaca teks 

sesuai dengan bagiannya secara keras agar seluruh siswa bisa mendengarkan. 

Pada bagian penting atau bagian tertentu, guru menghentikan aktivitas membaca 

siswa untuk menjelaskan atau memberikan pertanyaan pada siswa yang 

berhubungan dengan materi tersebut. Bila ada ketertarikan atau rasa penasaran 

dari siswa guru mengajak siswa untuk mendiskusikannya secara kelompok. Pada 

proses pembelajaran ini, siswa dituntut untuk selalu siap bila sewaktu-waktu 



ditunjuk oleh guru untuk membaca teks yang dipelajari. Selain itu siswa 

diharapkan siap bila diminta untuk menjawab pertanyaan dari guru yang 

berhubungan dengan teks bacaan tersebut.  

Dalam strategi reading aloud peserta didik dituntut memiliki tanggung 

jawab terhadap diri sendiri dan teman satu kelasnya, melalui penunjukan secara 

acak siswa akan selalu mempersiapkan diri bila harus membaca secara keras 

agar terdengar seluruh kelas, dan harus selalu siap untuk menjawab pertanyaan. 

Dengan demikian peserta didik akan lebih aktif mempelajari materi sehingga 

pemahaman siswa lebih meningkat. Selama proses pembelajaran semua  siswa 

mengikuti setiap kegiatan pembelajaran dengan antusias. Hasil belajar yang 

diperoleh siswa juga mengalami peningkatan. 

Strategi reading guide diterapkan pada kelas IV SDN 1 Tegalgondo. 

Menurut Hamruni (2012: 160) srategi Reading Guide merupakan pembelajaran 

berbasis bacaan dimana guru memberikan pedoman membaca kepada siswa 

dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan maupun tugas-tugas. Tujuan strategi 

reading guide antara lain melatih peserta didik untuk membaca yang baik dan 

benar, peserta didik dapat memahami isi bacaan dengan mandiri, selain itu 

peserta didik siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Strategi ini dimulai 

dengan guru menentukan teks bacaan yang akan dipelajari. Siswa dibagikan 

suatu kisi-kisi yang bisa berupa pentanyaan-pertanyaan yang harus dicari 

jawabannya oleh siswa dalam bacaan tersebut. Guru mengajak siswa untuk 

berdiskusi tentang materi itu dengan panduan kisi-kisi tersebut. Strategi ini baik 

diterapkan dalam pembelajaran karena strategi ini mendorong siswa untuk 

berusaha menemukan jawaban sendiri, sehingga membuat siswa menjadi lebih 

paham karena hasil usaha mereka sendiri. Dalam startegi reading guide siswa 

dituntut untuk lebih jeli untuk menemukan jawaban dan memahaminya dalam 

waktu yang terbatas. 

Menurut Rusmono (2012: 10) hasil belajar adalah perubahan perilaku 

individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan 

perilaku tersebut diperoleh setelah siswa menyelesaikan program 

pembelajarannya melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar dan 



lingkungan belajar. Setelah dibandingkan ternyata rata-rata hasil belajar siswa 

kelas IV SDN 1 Tegalgondo lebih besar daripada kelas IV SDN 3 Tegalgondo. 

Hal ini membuktikan bahwa penerapan strategi reading guide di kelas IV SDN 1 

Tegalgondo lebih berpengaruh daripada penerapan strategi reading aloud di 

kelas IV SDN 1 Tegalgondo.  

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, penerapan strategi reading 

guide menumbuhkan keaktifan peserta didik dibandingkan dengan strategi 

reading aloud, karena dengan strategi reading guide siswa berusaha memahami 

materi sendiri melaui teks bacaan hanya dengan bantuan kisi-kisi. Siswa akan 

berusaha sendiri untuk memahami mataeri sebelum didiskusikan bersama-sama 

dengan guru. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian 

Risali Muftazani (2014) dengan judul “Perbandingan Efektivitas Penerapan 

Strategi Reading Guide Berbasis Komik Dengan Modul Terhadap Hasil Belajar 

IPA Siswa Kelas V SD Al-Islam 2 Jamsaren Tahun 2013/2014.” Kesimpulan 

dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara efektivitas penerapan 

media komik dengan media modul terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD 

Al-Islam 2 Jamsaren tahun 2013/2014, Efektivitas penerapan media komik lebih 

baik dari media modul terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Al-Islam 2 

Jamsaren tahun 2013/2014. 

 

D. Kesimpulan 

1. Ada perbedaan pengaruh antara strategi reading aloud dan strategi reading 

guide terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalgondo 

Wonosari. Berdasarkan uji t diperoleh thitung < ttabel, yaitu -2,802 < -2,000. 

2. Strategi reading guide lebih berpengaruh daripada strategi reading aloud 

terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalgondo Wonosari. 

Berdasarkan rata-rata kelas eksperimen I < rata-rata kelas eksperimen II, 

yaitu 77,74 < 84,839. 
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