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• Sabar bukanlah sikap yang pasif,sabar adalah berusaha dengan 

penuh kesungguhan dan segala upaya mengharap ridha allah 

semata,apabila kegagalan yang datang,bukanlah allah tempat segala 

kesalahan dilemparkan tapi segala koreksi diri dan mencari jalan 

lain dengan tetap di jalan ilahi.{Ali bin Abi Thalib} 

 

• Cintailah apa yang engkau suka,akan tetapi ingatlah bahwasanya 

akan engkau tinggalkan.Butlah apa yang engkau ingini dan ingatlah 

engkau akan dimintai tanggung jawab atasnya.{Al-hadits} 

 

• Jika ingin mutiara selamilah laut dan jika ingin bahagia tempuhlah 

penderitaan.{Djamlus Djohan} 

 

• Dan barang siapa yang bertakwa kepada allah akan menjadikan 

baginya jalan kemudahan dalam urusan nya.{QSAt-Thalaq:4} 

 

• Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolong mu.Dan sesungguhnya 

yang demikian itu sesungguhnya sangat berat kecuali bagi orang 

yang khusyu.{QS Al-Baqoroh:45} 
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ABSTRAK 
 

Eva agustina, NIM A310040039. 2009 “Kemampuan Membaca Pemahaman 

dan Kemampuan Bercerita Kelas VI SD 3 Kaliyoso Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2007/2008” 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  bagaimanakah kemampuan 

membaca pemahaman dan kemampuan bercerita siswa kelas VI SD 3 Kaliyoso 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2007/2008?. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan membaca pemahaman dan kemampuan 

bercerita siswa kelas VI SD 3 Kaliyoso Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

tahun pelajaran 2007/2008. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian diwujudkan dalam bentuk 

angka-angka dengan statistic. Metode yang digunakan adalah metode expose facto 

yang ditujukan untuk melihat dan mengkaji hubungan antara kemampuan 

membaca pemahaman dan kemampuan bercerita siswa kelas VI SD 3 Kaliyoso 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun pelajaran 2007/2008 yang berjumlah 

15 siswa. Dalam penelitian ini terdapat dua variable pokok yaitu veriabel bebas 

dan veriabel terikat. Variable bebas adalah kemampuan membaca pemahaman , 

sedangkan kemampuan bercerita merupakan variable terikat. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan  metode tes dan wawancara dengan salah satu 

siswa yang mendapat skor tertinggi. Penggunaan metode ter dimaksudkan untuk 

memperoleh data tentang kemampuan membaca pemahaman dan kemampuan 

bercerita, sedangkan metode wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data 

tentang  kemampuan apa yang ada didalam diri siswa apakah kemampuan 

membaca pemahaman ataukah pemahaman bercerita. Pada siswa kelas VI SD 3 

Kaliyoso kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2007/2008 yang 

berjumlah 15 siswa. Dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan 

rumus Spearman Borwn, menunjukkan bahwa instrument penelitian sebagai alat 

pengumpul data yang digunakan mempunyai validitas dan reliabilitas yang cukup 

baik. Sedangkan untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan rumus 

korelasi product moment.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori sangat baik Tahun pelajaran 

2007/2008, begitu juga dengan kemampuan bercerita siswa kelas VI SD 03 

Kaliyoso Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori sangat 

baik. 

 

Kata kunci: membaca dan bercerita. 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan utama yang ingin di capai dalam jenjang pendidikan 

dasar adalah kemampuan membaca (Depdikbud, 1993:21). Kemampuan 

membaca mutlak dikuasai,dalam rangka menghadapi era global.Dalam era 

tersebut, membaca akan semakin penting peranannya sebagai sarana untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Buku akan menjadi sumber informasi dan 

bahkan menjadi guru yang dapat hadir kapan saja diperlukan. Membaca juga 

dapat dilakukan di mana saja. Kemampuan membaca menjadi modal dasar 

untuk mencapai suksesnya pelaksanaan program wajib belajar pendidikan 

dasar sembilan tahun. 

Membaca merupakan salah satu dari empat keterampilan bahasa yang 

tidak kalah pentingnya dengan keterampilan yang lain. Kita ketahui bahwa 

pada masa sekarang ini banyak buku, majalah, koran serta tulisan yang 

berbentuk lain sebagai penyampai informasi. Untuk itu keterampilan membaca 

sangat diperlukan untuk memahami informasi atau isi pesan yang ada dalam 

teks bacaan. 

Membaca mempunyai beberapa tujuan.Tujuan utama membaca adalah 

untuk mendapatkan informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. 

Berikut ini penulis kemukakan beberapa tujuan membaca.  

1. Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. 



2. Membaca untuk memperoleh ide-ide utama  

3. Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan  

4. Membaca untuk menyimpulkan  

5. Membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan  

6. Membaca untuk menilai atau mengevaluasi  

7. Membaca untuk membandingkan atau untuk mempertentangkan  

(Tarigan, 1994:10). 

Di sekolah dasar, pengajaran membaca merupakan salah satu aspek pokok 

pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Salah satu tujuannya agar siswa 

memiliki kegemaran dan memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

yang tertuag dalam kurikulum pendidikan dasar, Garis-garis Besar Program 

Pengajaran (GBPP) 1993.Kegemaran membaca sebaiknya dilatihkan kepada 

anak sejak usia dini yaitu pada tingkat sekolah dasar.Dalam proses belajar 

mengajar. Membaca mempunyai peranan yang sangat penting. Bahkan 

membaca merupakan faktor penentu bagi keberhasilan belajar seseorang. 

Kemampuan membaca pemahaman menjadi bagian dari penguasaan dan 

perbendaharaan kata, tema topik dan pengalaman baru yang setiap saat 

menjadi lebih meningkat. Dengan seringnya membaca dan beragam tema 

bacaan yang di baca siswa, maka siswa makin terbuka dalam memperoleh 

tambahan sejumlah kata-kata dan memperkaya katanya serta wawasan 

pengetahuan dan pengalaman. Penguasaan sejumlah kata sangat diperlukan 

untuk menentukan sebuah kalimat yang memiliki makna. Makna kalimat 

tersebut sedemikian komplek sehingga kemampuan menyusun kalimat  yang 



tepat dan mudah ditangkap maknanya oleh lawan bicara atau pendengar dalam 

bentuk bahasa lisan dalam bercerita memerlukan pembendaharaan kata dan 

kejelasan tema atau topik. Usaha memperkaya kata tema-tema dan topik-topik 

baru melalui membaca pemahaman perlu dilakukan secara terus menerus yang 

disesuaikan dengan usia tingkat perkembangan dan pengalaman siswa, 

penggunaannya disesuaikan pula dengan perkembangan dan tingkat 

kesulitannya (Depdikbud, 1993:17-19). 

Bercerita dalam pembelajaran bahasa Indonesia merupakan bagian dari 

pembelajaran berbicara dan peningkatan kemampuan berbicara. Bercerita itu 

sendiri adalah menuturkan pengalaman, perbuatan yang pernah dilihat, atau 

bahan bacaan terhadap terjadinya sesuatu atau juga disebut dongengan. 

Moeliono, dkk (1993: 165) mengatakan bahwa bercerita adalah kemampuan 

menuturkan atau tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya sesuatu 

hal, atau dongengan atau omongan.Dengan demikian banyak pengetahuan 

tentang tema, topik, ide, gagasan dan pengalaman melalui banyak membaca, 

siswa akan memiliki bahan yang lebih banyak untuk dapat bercerita atau 

menceritakan kembali. Dengan demikian kemampuan bercerita yang dimiliki 

siswa akan lebih baik yang memiliki relevansi kemampuan bercerita menjadi 

lebih baik. 

Atas dasar uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui hubungan antara 

membaca pemahaman dengan kemampuan bercerita. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini penulis mengangkat judul “Kemampuan Membaca Pemahaman 



Dan Kemampuan Bercerita Siswa Kelas VI SD 03 Kaliyoso Kecamatan 

undaan Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2007/2008”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut ada 2 masalah yang perlu 

dicari jawabannya.  

1. Bagaimanakah kemampuan membaca pemahaman siswa kelas VI SD 03 

Kaliyoso Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 

2007\2008? 

2. Bagaimanakah kemampuan bercerita siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2007\2008? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

1. Untuk mengetahui kemampuan membaca pemahaman siswa kelas VI SD 

03 Kaliyoso Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 

2007\2008. 

2. Untuk mengetahui kemampuan bercerita siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2007\2008. 

 

 

 

 



D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teori dan praktis. 

1. Manfaat secara Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pembelajaran 

berbahasa khususnya membaca pemahaman dan kemampuan bercerita. 

2. Manfaat secara Praktis 

          Secara praktis  penelitian ini memiliki 3 manfat. 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan dalam 

penyusunan kurikulum, khususnya dalam memberikan porsi yang tepat 

untuk materi keterampilan membaca pemahaman. 

b. Memberikan masukan dalam rangka meningkatkan keterampilan 

berbahasa dalam bidang membaca pemahaman dengan kemampuan 

bercerita. 

c. Memberikan masukan untuk keberhasilan pembelajaran berbicara 

melalui variasi pembelajaran bercerita yang didahului oleh membaca 

pemahaman. 

 

E. Penegasan Istilah 

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam 

judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan 

dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada 



pembaca mengenai apa yang hendak di capai dalam penelitian. Judul yang 

digunakan dalam skripsi ini adalah “Kemampuan Membaca Pemahaman Dan 

Kemampuan Bercerita Siswa Kelas VI SD 03 Kaliyoso Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2007\2008”, penegasan istilah ini dari 

istilah-istilah itu adalah sebagai berikut. 

1. Kemampuan Membaca Pemahaman 

Kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan (Moeliono, 

dkk, 1993:553). Kridalaksana (2001:105) mengatakan bahwa kemampuan 

yang berarti kompetence adalah pengetahuan yang bersifat abstrak dan 

bersifat tidak sadar. 

Pemahaman diartikan kegiatan atau proses kegiatan atau perbuatan 

untuk memahami (Moeliono, dkk, 1993:636). Membaca (reading) adalah 

menggali informasi dari teks, baik yang berupa tulisan maupun dari 

gambar atau diagram, maupun dari kombinasi itu semua; membaca 

diartikan juga sebagai keterampilan mengenal dan memahami bahasa 

tulisan dalam bentuk urutan lambang-lambang grafis dan perubahannya 

menjadi wicara bermakna dalam bentuk pemahaman diam-diam atau 

pengujaran keras-keras (Kridalaksana, 2001: 135). Selanjutnya membaca 

diartikan sebagai melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis 

(dengan melisankan atau hanya dalam hati), mengeja atau melafalkan apa 

yang tertulis, mengucapkan, meramal, mengetahui, menduga, 

memperhitungkan dan memahami (Moeliono, dkk, 1993:62).Membaca 

pemahaman (reading for understanding) adalah sejenis membaca yang 



bertujuan untuk memahami standar atau norma kesastraan, resensi kritis, 

drama tulis, pola-pola fiksi (Tarigan, 1994:56) 

2. Bercerita 

Cerita adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya 

sesuatu hal (peristiwa, kejadian dan sebagainya). Bercerita adalah 

kemampuan untuk menuturkan cerita (Moeliono, 1993:165).Bercerita 

adalah salah satu metode dari sekian metode yang dipakai di dalam 

mengajar. Ada orang yang memang mempunyai bakat untuk bercerita dan 

ada yang tidak memilikinya. Namun persoalannya bukanlah terletak pada 

berbakat atau tidaknya seseorang dalam bercerita. Persoalan penting dan 

perlu diperhatikan adalah kemauan untuk terus menerus melatih 

kemampuan bercerita. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi diperlukan untuk memberikan gambaran 

umum struktur penulisan skripsi dari awal sampai akhir sebagai bentuk dari 

laporan penelitian. Dalam laporan penelitian ini menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut. 

Bagian awal dari penulisan ini memuat halaman judul, persetujuan, 

pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak (sari), daftar isi,  

dan daftar lampiran.Bagian isi memuat dari bab I membahas pendahuluan 

yang berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.Pada bab II 



memberikan gambaran tentang landasan teori, berisi bahan pembelajaran 

bahasa Indonesia di sekolah dasar, pembelajaran Membaca di sekolah dasar, 

membaca yang terdiri atas pengertian berbicara, keterampilan berbicara, 

metode berbicara, jenis berbicara, kemampuan bercerita, pengertian 

kemampuan membaca pemahaman, tujuan pembelajaran membaca, aspek-

aspek membaca, tujuan membaca, jenis-jenis membaca, mengukur 

kemampuan membaca pemahaman, pokok uji kemampuan membaca 

pemahaman, kerangka berfikir dan hipotesis. 

Bab III berisi tentang metode penelitian memuat pendekatan penelitian, 

variabel penelitian, populasi dan sampel penilaian, teknik pengumpulan data 

dan teknik analisis data.Seluruh hasil penelitian akan dipaparkan pada bab IV 

yaitu membahas hasil penelitian dan pembahasan meliputi penyajian data 

variabel, persyaratan penyajian analisis data, pengujian hipotesis, 

pembahasan.Akhir dari seluruh laporan penelitian terdapat pada bab V yang 

berisi penutup, yang memuat tentang simpulan dan saran. 

Pada halaman akhir disertakan seluruh lembar lampiran sebagai bukti data 

penelitian. 



BAB II 

 LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Bahan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Pembelajaran bahasa mencakup aspek mendengarkan, berbicara, membaca 

dan menulis dengan porsi penyampaian dan penekanan bobot yang seimbang. 

Keempat aspek tersebut disajikan dalam komponen kebahasaan, pemahaman 

dan penggunaan. Bahan pembelajaran kebahasaan pada paragraf dan wacana 

pada pengembangan gagasan melalui hubungan antar kata dalam kalimat, 

antar kalimatdalam paragraf dan antar paragraf menjadi wacana yang utuh 

(Depdikbud, 1993:1920). 

1. Pembelajaran  Berbicara di Sekolah Dasar 

Garis-garis Besar Program Pengajaran Sekolah Dasar tersirat 

beberapa jenis berbicara yang di gunakan dan di ajarkan untuk siswa-siswa 

sekolah dasar. Ada 7 macam pengajaran bahasa. 

a. Bercerita 

Bercerita lebih sering ditemukan sebagai bahan pengajaran di 

sekolah dasar.Tujuan pembelajaran di sekolah dasar contohnya siswa 

mampu berbicara untuk berbagai kesempatan (bercerita, memberi 

sambutan, berpidato) dengan tata cara sopan santun untuk berbagai 

keperluan (Depdikbud, 1993:25). Bercerita adalah menuturkan 

pengalaman.Perbuatan yang pernah dilihat atau bahan bacaan terhadap 

terjadinya sesuatu atau juga disebut dongengan. 



b. Bercakap-cakap 

Bercakap-cakap adalah pertukaran pikiran atau pendapat. Pikiran 

atau pendapat itu mengenai suatu topik antara dua orang atau 

lebih.Pertukaran pikiran atau pendapat itu dilakukan dengan situasi 

yang sangat wajar. 

c. Diskusi 

Diskusi adalah proses perlibatan dua orang atau lebih yang 

berinteraksi secara verbal dan tatap muka, mengenai suatu tujuan yang 

sudah ditetapkan dan ditentukan melalui cara tukar menukar informasi 

dan pendapat untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulan. 

Diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau 

lebih. Biasanya komunikasi antar kelompok tersebut berupa salah satu 

ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa 

pemahaman yang baik dan benar. Diskusi adalah sebuah proses tukar 

menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara 

teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang 

lebih jelas, lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan 

merampungkan kesimpulan/pernyataan/keputusan. Di dalam diskusi 

selalu muncul perdebatan. Debat ialah adu argumentasi, adu paham 

dan kemampuan persuasi untuk memenangkan pemikiran/paham 

seseorang. 

 

 



d. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dalam bentuk tanya jawab. Tanya 

jawab itu ditujukan kepada orang lain untuk memperoleh informasi 

sebanyak-banyaknya dan sejelas-jelasnya guna tujuan tertentu. 

Pertemuan tatap muka dengan cara menggunakan cara lisan dan 

mempunyai tujuan tertentu.  

e. Telepon 

Bertelepon adalah berbicara jarak jauh dengan bantuan penggunaan 

pesawat telepon. Ciri berbicaranya adalah jelas, singkat dan memuat 

keseluruhan ini pembicaraannya dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya.Telepon adalah alat komunikasi jarak jauh dimana para 

pembicara (komunikator dan komunikan) tidak berhadapan langsung, 

tidak bertatap muka atau face to face. 

f. Tanya jawab 

Tanya jawab adalah proses berbicara dengan dua arah langsung.  

terjadinya penanya dan penjawab atau sebaliknya. Kejadian tersebut 

dapat terjadi secara berulang-ulang. 

g. Pidato 

Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk lisan yang 

ditujukan kepada khalayak.Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan 

yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Contoh pidato 

yaitu seperti pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato 

pembangkit semangat, pidato sambutan acara atau event, dan lain 



sebagainya. 

Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-

orang yang mendengar pidato tersebut. Kemampuan berpidato atau 

berbicara yang baik di depan publik / umum dapat membantu untuk 

mencapai jenjang karir yang baik. 

2. Pembelajaran Membaca di Sekolah Dasar 

Pengajaran membaca di sekolah dasar ditekankan pada 

kemampuannya mengutarakan pendapat dan tanggapan mengenai isi 

bacaan (GBPP, 1993:23). Peningkatan kemampuan membaca di sekolah 

dasar seperti di atas merupakan tujuan akhir dari kemampuan membaca 

bagi siswa di sekolah dasar. Supriyadi (1993:127) mengatakan bahwa 

pengajaran membaca di sekolah dasar di bagi dalam dua kelompok besar 

yaitu membaca permulaan dan membaca lanjutan. 

a. Membaca Permulaan  

Membaca permulaan adalah membaca untuk mengetahui huruf dan 

terampil mengubah huruf menjadi suara. Pengajaran membaca 

permulaan adalah pengajaran membaca yang mengajarkan abjad, 

pengajaran mementingkan keterampilan teknik membaca, mengajarkan 

mengubah huruf-huruf dalam kata menjadi suara yang bermakna. 

Membaca permulaan lebih ditekankan pada kemampuan siswa untuk 

melek huruf dan melek wacana, sehingga secara teknis siswa mampu 

menyuarakan dengan apa yang di baca (Supriyadi, 1993:128). 

 



b. Membaca Lanjut 

Membaca lanjut adalah membaca yang mempraktikan kepandaian 

membaca permulaan untuk berbagai tujuan. Dari tujuan membaca 

tersebut maka dalam membaca lanjut terdapat membaca bahasa, 

membaca cerdas atau membaca dalam hati, membaca lancar atau 

membaca teknik, membaca emosional dan membaca bebas. (Supriyadi, 

1993:105) 

 

B. Pengertian Berbicara  

Kegiatan berbicara dilakukan setiap orang mulai dari  bangun tidur sampai 

dengan tidur kembali. Dari empat keterampilan berbahasa, berbicara memiliki 

frekuensi yang lebih sering kita lakukan dalam pengertian yang paling 

sederhana yaitu bahwa berbicara memiliki arti sama dengan bercakap-cakap 

atau melakukan pembicaraan, seperti bercerita, melawak menyampaikan 

informasi kepada anggota keluarga dan sebagainya. Tetapi dalam pengertian 

berbicara yang komplek, bertujuan dan terstruktur dalam kegiatan ilmiah, 

maka berbicara masih sangat jarang dilakukan. Sehingga mendefinisikan 

berbicara muncul banyak pendapat.  

 

C. Keterampilan Berbicara 

Keterampilan merupakan kecakapan, kecekatan atau kemampuan untuk 

melakukan sesuatu dengan baik dan cermat (Poerwodarminto, 1984:1088). 

Keterampilan berbicara termasuk salah satu dari empat keterampilan 



berbahasa yang harus dikuasai anak atau siswa dalam pembelajaran 

keterampilan berbahasa. Selain keterampilan menyimak, keterampilan 

membaca dan keterampilan menulis. Keterampilan berbiara juga merupakan 

salah satu keterampilan berbahasa yang dianggap sebagai alat kontrol sosial 

bagi manusia. (Tarigan, 1981:15) mengatakan bahwa berbicara merupakan 

suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, 

psikologis, neorologis, semantis dan linguistik yang sangat intensif. 

Keterampilan berbicara sangat berkaitan dengan pendengar atau 

penyimak. Berbicara merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi gagasan-

gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyimak 

atau pendengar. Pembicara yang memiliki kemampuan menyampaikan 

gagasan secara efektif, sebaiknya mempunyai kemampuan berbicara dan 

keterampilan berbicara memadai. Kemampuan berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan 

(Arsyad, 1988:17). 

Kemampuan berbicara dapat dikuasai dengan baik, apabila memiliki 

kedewasaan dalam berbicara. Kedewasaan pribadi dalam berbicara tersebut 

menurut powers (tarigan, 1981:19) memiliki empat ciri. Empat ciri yang dapat 

menunjukkan pribadi dewasa dan terampil berbicara yaitu keterampilan sosial, 

keterampilan semantik, keterampilan fonetik, dan keterampilan vokal. 

Keterampilan sosial menuntut agar pembicara memperhatikan empat hal yaitu 

bahwa berbicara harus memperhatikan apa yang dikatakan, bagaimana 



mengatakan, kapan mengatakan, dan kapan tidak perlu menyampaikan suatu 

pembicara kepada penyimak. Keterampilan semantik adalah kemampuan 

untuk mempergunakan kata-kata dengan tepat dan penuh perhatian. Untuk 

memperoleh kemampuan semantik, pembicara harus memiliki pengetahuan 

yang luas tentang makna dan ketetapan penggunanya. Suatu pembicara akan 

lebih diterima menyimak apabila pembicara mengetahui tentang keterampilan 

semantik. 

Keterampilan fonetik adalah kemampuan membentuk unsur-unsur fonetik 

secaraa tepat. Sedangkan keterampilan vokal adalah kemampuan untuk 

menciptakan efek emosional yang diinginkan dengan suara pembicara, 

keterampilan vokal ini berkaitan dengan kemampuan pembicara untuk 

berbicara dengan suara yang jelas dan tepat (Tarigan, 1981:19) 

Hallim (1974:67) juga mengatakan bahwa keefektifan berbicara juga dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, lafal atau ucapan dan pola-pola 

intonasi serta tekanan, penguasaan tata bahasa, kosa kata, kelancaran dan 

kefasihan dan pemahaman. Faktor-faktor tersebut menjadikan sangat efektif 

apabila pembicara juga memperhatikan hal-hal yang bersifat kebahasaan dan 

hal-hal yang berhubungan dengan non kebahasaan. Arsyad (1988:17-22) 

mengatakan bahwa faktor kebahasaan meliputi: kejelasan dan kekuatan vokal, 

kelancaran pengujaran, kefasihan pengucapan, variasi gaya retorik dan variasi 

intonasi, ketetapan pilihan kata (diksi) sedangkan faktor non kebahasaan 

meliputi: kepaduan pembicaraan, keluwesan kinesik, penguasaan bahan, 

ketuntasan pembicaraan, efisiensi waktu. 



D. Metode Berbicara 

Berbicara dapat dilakukan dengan menggunakan metode impromtu, 

menghafal, naskah, ekstemporer (tanpa persiapan). 

1. Metode Impromtu 

Metode Impromtu digunakan pembicara yang tidak atau tanpa 

persiapan. Penggunaan metode ini hanya terbatas pada kesempatan yang 

diberikan pembicara secara tidak terduga. Pembicara bebas menyampaikan 

gaya lelucon-lelucon atau insiden-insiden dari pengalamannya untuk 

berbicara (Tarigan, 1981:24). 

2. Metode Menghafal 

Metode menghafal adalah metode yang dilakukan pembicara 

dengan menghafal kata demi kata. Pembicara mempersiapkan naskah 

sebelumnya kemudian di hafalkan secara utuh (Keraf, 1970:316). Tarigan 

(1981:25) mengatakan bahwa metode menghafal disebut juga metode dari 

ingatan. Sehingga penyampaian pembicaraan berasal dari ingatan yang 

telah dihafalkan, dan menuntut pembicara menguasai materi selengkap 

mungkin yang ada dalam ingatan. Metode ini cepat mengeluarkan kata-

kata dari ingatannya tanpa memperhatikan dan menghayati maknanya. 

3. Metode Naskah 

Metode naskah adalah berbicara dengan menggunakan naskah. 

Metode ini digunakan pada saat-saat penting seperti siaran radio, televisi, 

pidato-pidato kenegaraan (Tarigan, 1981:25). Dalam metode ini pembicara 

menyusun hal-hal yang akan disampaikan dalam bentuk tulisan (naskah), 



sehingga pembicara tinggal membacakan. Atau naskah telah disiapkan 

orang lain, sehingga tinggal membacakan. 

4. Metode Ekstemporer (Tanpa Persiapan Naskah) 

Metode ekstemporer adalah metode berbicara tanpa persiapan 

naskah. Keraf (1970:317) mengatakan bahwa metode sangat dianjurkan 

dalam berbicara, karena pembicara tidak bergantung kepada naskah yang 

harus di hafalkan dan pembicara bebas memilih kata-kata sendiri. Dengan 

demikian pembicara dapat dengan mudah memilih kata-kata dan nada 

berbicara tergantung pada reaksi penyimak. Karena tanpa persiapan 

naskah dan terpaku pada naskah, maka lebih fleksibelitas dan bervariasi 

dalam memilih kata dan memberikan gaya berbicara. 

 

E. Jenis Berbicara 

Jenis-jenis berbicara antara lain, berbicara di muka umum, berbicara pada 

konferensi, diskusi, bercerita, tanya jawab, pelaporan lisan. Jenis berbicara 

menurut Tarigan (1981:22). 

1. Berbicara di muka umum yang meliputi kegiatan. 

a. Berbicara dalam situasi yang bersifat memberitahukan atau 

melaporkan (informatif). 

b. Berbicara dalam situasi yang bersifat kekeluargaan atau kekerabatan. 

c. Berbicara dalam situasi yang bersifat membujuk, mengajak, mendesak 

dan meyakinkan. 



d. Berbicara dalam situasi yang bersifat merundingkan dengan tenang 

dan hati-hati. 

2. Berbicara pada konferensi 

a. Diskusi kelompok yang dibedakan berbicara tidak resmi meliputi: 

kelompok studi, kelompok pembuat kebijaksaan, komite. Berbicara 

resmi terbagi menjadi: konferensi, diskusi, panel, simposium. 

b. Prosedur parlemen. 

c. Debat. 

 

F. Kemampuan Bercerita 

Berceritak disamakan pelaksanaan dan pengertiannya dengan bercakap-

cakap (Purwanto, 1997:51). 

Kemampuan siswa dalam penguasaan bahasa secara aktif dengan 

melahirkan pikiran dan perasaan yang teratur dengan memakai bahasa lisan. 

Nurgiyantoro (2001:288) mengatakan bahwa pemberian tugas untuk 

bercerita kepada siswa juga merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan 

kemampuan berbicara yang bersifat pragmatis. 

 

G. Pengertian Kemampuan Membaca Pemahaman  

Berkembangnya beranekan ragam pengertian membaca dilatarbelakangi 

oleh dua hal yaitu suatu kenyataan bahwa membaca adalah sesuatu yang rumit 

dan faktor teori atau pendekatan yang digunakan (Oka, 1983:13). Sedangkan 

penganut teori persepsi menganggap membaca sebagai mempersepsi yaitu 



memberikan respon bermakna kepada simbol-simbol grafis yang telah dikenal. 

Pendapat dari sisi linguistik juga menjelaskan bahwa membaca adalah suatu 

proses penyandian kembali dan pembacaan sandi (a recording dan decoding 

process). Pembacaan sandi (decoding) adalah menghubungkan kata-kata tulis 

(written word) dengan makna bahasa lisan ( oral language meaning) yang 

mencakup pengubahan tulisan atau cetakan menjadi bunyi yang bermakna 

(Anderson dan Tarigan, 1994:7). 

Membacapun dapat diartikan suatu metode yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi dengan diri sendiri dan kadang-kadang dengan orang lain, 

yaitu mengkomunikasikan makna yang terkandung atau tersirat pada lambang-

lambang tertulis. Kemampuan untuk melihat lambang-lambang tertulis dan 

mengubahnya adalah melalui fonik agar membaca lisan phonics- suatu metode 

pengajaran membaca, ucapan ejaan berdasarkan interpretasi fonetik terhadap 

ejaan biasa) ( Anderson dan Tarigan, 1994:8). 

Finochiaro dan Bonomo (dalam Tarigan, 1994: 8) berpendapat bahwa 

reading bringin meaning to and getting meaning form printed or writing 

material, memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung didalam 

bahan tertulis, seperti halnya Tampubolon (1987:6) berpendapat bahwa 

membaca adalah memahami bahasa tulisan dengan membaca, proses-proses 

kongnitif atau penalaranlah yang bekerja. 

Tujuan utama membaca adalah memperoleh informasi, mencakup isi, serta 

memahami makna bacaan (Tarigan, 1994:9).Nurhadi ( 1987:13) mengatakan 



bahwa membaca adalah proses yang komplek dan rumit mengindikasikan 

kemampuan yang spesifik. 

Pendapat yang hampir sama dalam memberikan kemampuan pengertian 

membaca dikemukakan oleh Soedarso (1994:4) bahwa membaca adalah 

aktivitas yang komplek dengan menggerakkan sejumlah besar tindakan yang 

terpisah-pisah meliputi orang harus menggunakan pemgertian dan khayalan, 

mengamati dan mengingat-ingat. 

Membaca dapat pula dianggap sebagai suatu proses untuk memahami yang 

tersirat dari yang tersurat, melihat pikiran yang terkandung dalam kata-kata 

yang tertulis. Tingkatan hubungan antara makna yang hendak dikemukakan 

oleh penulis demgan interpretasi pembaca turut menentukan kecepatan 

membaca pula. Makna bacaan tidak terletak pada halaman tertulis tetapi 

berada pada pikiran pembaca (Tarigan, 1994:8). 

Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan kekuatan melakukan sesuatu 

(Depdikbud, 1998:553). Sedangkan membaca adalah suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau media tulis 

(Tarigan, 1994:7). Pendapat lain mengatakan bahwa membaca adalah suatu 

aktifitas dimana si pembaca mencoba memahami ide-ide penulis melalui suatu 

teks. Dari sisi lain bisa dikatakan bahwa penulis mencoba 

mengkomunikasikan pesannya melalui teks kepada pembaca. Hal ini didikung 

oleh pendapat Nurhadi (1987: 123) bahwa membaca adalah aktifitas yang 



yang komplek yang melibatkan berbagai faktor datangnya dari dalam diri 

pembaca maupun diluar.    

Membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan mengerahkan sejumlah 

besar tindakan yang terpisah-pisah (Soedarso, 1994:4). Pendapat lain 

mengatakan bahwa membaca adalah suatu cara untuk membina daya nalar 

(Tampubolon, 1990:8). Menurut Anderson dalam Tarigan (1994:8) 

mengatakan bahwa membaca adalah suatu metode yang kita gunakan untuk 

berkomunikasi dengan diri kita sendiri dan kadang-kadang dengan orang lain 

yaitu mengkomunikasikan makna yang terkandung atau tersirat pada lambang-

lambang tertulis. 

 

H. Tujuan Pembelajaran Membaca 

Tujuan pengajaran membaca sangat diperlukan untuk menentukan arah 

yang hendak dicapai dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau 

pelatihan membaca pada siswa. Tugas pokok pengajaran membaca menurut 

Oka (1983:67) adalah membina siswa agar mereka memiliki kemampuan atau 

keterampilan yang baik dalam membaca, yaitu kemampuan memberi respon 

yang tepat dan akurat terhadap tuturan tertulis yang dibaca. 

Tujuan pengajaran membaca pada setiap jenjang pendidikan baik SD, 

SLTP, SMU, maupun PT adalah berbeda-beda. Karena disesuaikan dengan 

tingkat pemahaman dan tingkat kebutuhan sehingga materi pengajaran 

membaca serta pemberian jenis-jenis membacanya pun berbeda pula.Pada 

kurikulum pendidikan dasar untuk sekolah dasar tahun 1993 pengajaran 



membaca tidak mendapat porsi khusus, tetapi diberikan secara terpadu dengan 

mencakup aspek berbicara, mendengarkan, membaca dan menulis yang 

diberikan secara seimbang. Pada tujuan pengajaran umum terlihat bahwa 

kegiatan membaca termasuk tujuan ke empat yaitu: siswa mampu menikmati, 

memahami dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan 

kepribadian, memerluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan berbahasa. 

Pada tujuan pembelajaran khusus, pengajaran membaca diberikan secara 

terpadu dengan aspek yang lain sesuai kebutuhan. Misalnya pada tujuan 

khusus kebahasaan, pengajaran membaca digunakan untuk mengetahui dan 

menunjukkan aturan ejaan dan tanda baca bahasa indonesia. Pada tujuan 

khusus pemahaman, pengajaran membaca digunakan agar siswa mampu 

mencari sumber, mengumpulkan, menyaring dan menyerap informasi dari 

bacaan. Pada tujuan khusus penggunaan,pengajaran membaca digunakan 

untuk membaca karangan dapat memberikan tanggapan secara lisan. 

Pada program pembelajaran tiap catur wulan, pengajaran membaca 

diberikan sesuai program yang dirancang guru dengan memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang dipilih. Misalnya membaca teks bacaan dan memahami 

isinya, memahami dan menanggapi isi bacaan dan seterusnya. 

 

 

 

 



I. Aspek-aspek Membaca  

Secara garis besarnya terdapat dua aspek penting dalam membaca. 

1. Keterampilan yang bersifat mekanis yang dianggap berada pada urutan 

yang lebih rendah. Aspek ini mencakup  empat hal. 

a. Pengenalan bentuk huruf . 

b. Pengenalan unsur-unsur linguistik (fonem, kata, frase, pola klausa, 

kalimat dan lain-lain). 

c. Pengenalan hubungan atau korespondensi pola ejaan dan bunyi 

(kemampuan menyuarakan bahan tertulis). 

d. Kecepatan membaca bertaraf lambat. 

2. Keterampilan yang bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada 

urutan yang lebih tinggi. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan. 

a. Memahami pengertian sederhana (leksikal, gramatikal, retorikal). 

b. Memahami signifikan atau makna (antara lain maksud dan tujuan 

pengarang relevansi atau keadaan kebudayaan, reaksi pembaca). 

c. Evaluasi atau penilaian (isi dan bentuk). 

d. Kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan 

keadaan (Broughton dalam Tarigan, 1994:12). 

 

J. Tujuan Membaca  

Tujuan seorang membaca akan berpengaruh terhadap kemampuan 

membaca yang dimiliki. Tarigan (1994:9-10) mengemukakan enam tujuan 

membaca.  



a. Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta (reading 

for details and facts)  

b. Membaca untuk memperoleh ide-ide utama (reading for main ideas)  

c. Membaca untuk mengetahui susunan cerita (reading for sequence or 

organization)  

d. Membaca untuk menyimpulkan, membaca untuk interferensi (reading for 

inference)  

e. Membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan (reading for 

clasity)  

f. Membaca untuk membandingkan atau pertentangan (reading for compore 

of contrast). 

 

K. Jenis-jenis Membaca 

Kemampuan membaca yang di butuhkan seseorang tergantung pula pada 

jenis membaca yang dihadapinya. Hal ini berkaitan dengan pengajaran yang 

digunakan Oka (1983:71) memerinci jenis-jenis membaca menjadi enam. 

1. Membaca permulaan disajikan pada siswa tingkat permulaan sekolah dasar 

untuk menanamkan kemampuan mengasosiasikan huruf dengan bunyi 

bahasa yang di wakilinya. 

2. Membaca nyaring merupakan lanjutan membaca permulaan meskipun ada 

yang memandang sebagai bagian tersendiri, misalnya membaca kutipan. 



3. Membaca dalam hati membaca yang membina siswa agar mampu 

membaca tanpa suara dan mampu memahami isi penuturan tertulis yang 

dibacanya. 

4. Membaca pemahaman dalam praktik, membaca pemahaman hampir tidak 

berbeda dengan membaca dalam hati, karena kedua jenis membaca ini 

menitik beratkan pada pemahaman ini dalam waktu relatif yang singkat 

(jenis membaca ini di gunakan sebagai bahan kajian penelitian). 

5. Membaca bahasa merupakan alat yang dimanfaatkan guru untuk membina 

kemampuan bahasa siswa. 

6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca pemahaman. 

Kegiatan membaca merupakan kemampuan menguasai bahan bacaan 

secara lengkap, luas dan menyeluruh. Pemahaman merupakan kemampuan 

untuk mengetahui ide pokok detail yang penting dan seluruh pengertian 

pemahaman tersebut. Dalam membaca pemahaman diperlukan a. menguasai 

perbendaharaan kata-kata, b. akrab dengan ide-ide yang dibaca, tujuan 

membaca dan keluasaan mengatur ketetapan dan fleksibel.Seorang pembaca 

harus memahami arti leksikal dan gramatikal, memahami arti tersurat maupun 

tersirat. Makna yang ada dalam bacaan itu tidak selamanya didapat dalam 

bacaan sehingga pembaca tidak hanya berlaku pasif dan mengharapkan 

memperoleh makna dengan mudah. Pembaca bacaan itu seharusnya 

melibatkan dirinya secara aktif dalam bacaan, sehingga dapat menangkap arti 

atau maksud bacaan.   

 



L. Mengukur Kemampuan Membaca Pemahaman  

Nurhadi (1987:49-50) mengatakan bahwa membaca dengan kecepatan 

rendah, umumnya antara 100-200 kata permenit (kpm) atau kurang, sedangkan 

membaca dengan kecepatan tinggi biasanya berkisar antara 325-450 kpm atau 

lebih. Hal yang hampir sama disampaikan oleh Tarigan (1994:118-119) 

mengatakan bahwa membaca demi kesenangan rata-rata 500-600 kpm. 

Membaca serius bahan-bahan yang penting dan tidak akan kehilangan sesuatu 

hal memiliki kecepatan rata-rata 300-500 kpm. 

Untuk mengetahui kecepatan membaca perlu di adakan pengukuran yang 

akurat dengan memperhatikan kemampuan awal siswa selanjutnya disesuaikan 

bahan bacaan sebagai alat ukurnya Soedarso (1994:14) mengatakan bahwa 

untuk menghitung kecepatan membaca digunakan rumus sebagai berikut: 

kpmx
membacauntukikJumlah

dibacayangkataJumlah
=60

det
 

Tampubolon (1990:11) mengatakan bahwa kemampuan membaca ialah 

kecepatan membada dan pemahaman isi bacaan. Mengukur kecepatan 

membaca adalah jumlah kata yang di baca permenit dikalikan prosentase 

pemahaman isi bacaan dalam bentuk rumus hitung. Rumus hitung itu adalah : 

( )
benaryangjawabanosentasex

dibagiikdalambacaWaktu

dibacayangkataJumlah
Pr

60det
 

Melihat beberapa uraian diatas yang akan digunakan adalah pengukuran 

yang dilakukan oleh Tampubolon untuk mengetahui kemampuan awal dan 



hasil akhir penelitian terhadap siswa sampel atau objek penelitian ditingkatkan 

karena lebih sederhana dan efektif. 

 

M. Pokok Uji Membaca Pemahaman 

Indikator uji kemampuan membaca pemahaman berdasarkan pendapat 

Nurgiyantoro (1994:257) bahwa pokok uji pengajaran membaca pemahaman 

adalah sebagai berikut. 

1. Memahami isi bacaan. 

2. Kemampuan memahami pokok pikiran.  

3. Kemampuan menyimpulkan isi bacaan. 

 

N. Kerangka Berpikir 

Bercerita adalah kemampuan untuk mengungkapkan atau menuturkan 

kembali ide, gagasan, pengalaman, dan segala sesuatu yang pernah ditangkap 

atau diperoleh siswa. Dengan memperoleh pengalaman yang sebanyak-

banyaknya siswa akan memiliki lebih banyak, kaya ide dan gagasan untuk 

dapat dituangkan kembali kapan saja dalam berbicara. 

Sedangkan membaca pemahaman adalah kegiatan membaca yang tidak 

hanya sekedar membaca dengan kecepatan yang tinggi, tetapi yang lebih 

penting adalah membaca dengan memahami isi bacaan sebaik-baiknya. 

Dengan memahami isi bacaan secara utuh, maka siswa memperoleh ide-ide 

dan pengalaman-pengalaman baru, yang memperkaya tema dan topik untuk 

berbicara khususnya bercerita. Dengan demikian dapat diduga bahwa 



kemampuan membaca pemahaman mempunyai hubungan yang kuat dengan 

kemampuan bercerita. 

 

O. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikiran di atas, hipotesis yang di ajukan adalah    

terdapat kemampuan membaca pemahaman dan kemampuan bercerita siswa 

kelas VI SD 03 Kaliyoso Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 

Pelajaran 2007/2008. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Di bagian ini dibicarakan berturu-turut metode penelitian, variabel 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode penelitian merupakan alur 

pertanggungjawaban secara ilmiah dalam proses penelitian untuk mendapatkan 

dan memperleh data, menganalisis data, dan melaporkan hasil analisis dalam 

bentuk pembahasan yang berguna untuk penarikan simpulan dalam mendapatkan 

jawaban kebenaran atas hipotesis yang diajukan. 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan dengan data penelitian kuantitatif, pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian diwujudkan dalam bentuk angka-angka dengan 

statistik (Rahman, 1993: 68). Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif analitik (Sugiyono, 2006: 11). Penelitian dengan metode 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Dalam 

penelitian ditujukkan untuk melihat dan mengkaji tingkat kemampuan 

membaca pemahaman dengan kemampuan bercerita siswa kelas VI SD 03 

Kaliyoso Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tahun  Pelajaran 2007 / 2008. 

 

 

 



B. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y). 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas (X) yaitu variabel yang mempengaruhi atau variabel 

penyebab. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

kemampuan membaca pemahaman. 

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat (Y) yaitu variabel yang menjadi akibat dari suatu 

penyebab. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

kemampuan bercerita siswa kelas VI SD. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan populasi dan sampel yang 

dijabarkan sebagai berikut. 

1. Populasi Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VI SD 03 Kaliyoso Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 

2007/2008 sejumlah 15 siswa. 

2. Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini seluruh populasi yang berjumlah 15 orang digunakan 

sebagai sampel penelitian. Karena jumlah populasi dibawah 100 orang, 

maka seluruh populasi sebagai sampel penelitian (Arikunto, 1999:1200). 

Dengan demikian penelitian ini disebut penelitian populasi. 

 



D. Teknik Pengumpulan Data 

Sehubungan dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik tes. Tes dimaksud adalah tes kemampuan membaca 

pemahaman dan tes keterampilan berbicara. 

1. Tes Kemampuan membaca pemahaman. 

Instrumen pengumpul data kemampuan membaca pemahaman 

dalam penelitian ini adalah berupa tes. Siswa diberi teks bacaan untuk 

dipahami atau dibaca dengan teliti, kemudian siswa mengerjakan  soal 

pemahaman terhadap isi bacaan yang telah dibaca siswa. Soal pemahaman 

terhadap isi bacaan berbentuk objektif pilihan ganda, yang berjumlah 30 

butir soal. Tiap soal mempunyai empat pilihan jawaban. Peneliti 

menggunakan soal objektif pilihan ganda dengan alasan. 

a. objektifitas hasil penelitian sangat tinggi. Artinya siapapun yang 

memberikan jawaban yang benar akan mendapat angka yang sama. 

b.  Dapat menjaring lingkup uji yang luas, karena waktu penyelesaian 

tiap item soal relatif singkat. 

c. Skornya mudah dan sangat cepat 

2. Tes kemampuan bercerita 

 Pengumpulan data kemampuan bercerita berupat tes kemampuan 

berbicara melalui bercerita. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilaksanakan pada akhir semester satu. Hal ini mengingat situasi, waktu 

dan tempat di SD 03 Kaliyoso Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

Tahun Pelajaran 2007/2008 khususnya yang berkaitan dengan kegiatan 



belajar mengajar di sekolah tersebut. Instrumen untuk memperoleh data 

kemampuan bercerita adalah soal kemampuan bercerita berupa 1) tema 

dan topik untuk bercerita dan 2) reka dan rangkaian gambar untuk 

diceritakan. 

3. Uji validitas 

Sebelum digunakan untuk mengukur kemampuan siswa, terlebih 

dahulu diujicobakan pada siswa di luar sampel penelitian. Uji coba 

dilaksanaskan pada siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2007 / 2008. pemilihan siswa kelas VI 

SD 03 Kaliyoso Kecamatan Undaan tahun Pelajaran 2007/2008 sebagai uji 

coba instrumen karena memiliki kesamaan sebagai tempat penelitian. 

Kesamaan atau homogenitas tersebut adalah 1) terletak pada satu desa 

yang latar belakang geografis, pendidikan yang sama 2) prestasi siswa 

kelas VI hampir sama terlihat pada rata-rata kelas dua sekolah tersebut. 

Instrumen tes ini disusun berdasarkan konsep teori yang melandasinya 

serta mellaui uji validitas dan reliabilitas. 

4. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk memperoleh 

keterandalan atau kepercayaan instrumen. 

 

 

 

 



E. Teknik Analisis Data 

Sehubungan dengan rumusan masalah yang harus dijawab sekaligus 

untuk menguji hipotesis penelitian, maka suatu peneltian perlu dilakukan 

analisis data. 

Adapun analisis data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut. 

1. Pengujian normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. 

2. Uji homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk membandingkan kesamaan pada data 

sebelum treatment dan sesudah treatment. 

3. Pengujian Hipotesis dengan Hubungan Product Moment 

Digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai ada tidaknya 

hubungan positif yang signifikan antara kemampuan membaca 

pemahaman dengan kemampuan bercerita siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso 

kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2007 / 2008. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Diskripsi Lokasi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

                 SD Negeri 3 Kaliyoso  beralamat di Kalioso RT 03 RW 06 

Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten  Kudus. 

2. Struktur Organisasi SD 3 Kaliyoso 

a. Kandep/kepala dinas pendidikan 

b. Kepala sekolah /wakil kepala sekolah 

c. Komite sekolah 

d. Guru mata pelajaran 

e. Wali kelas 

f. Siswa 

3. Personalia 

a. Kepala sekolah: Moch.Sujud,S.pd 

b. Jumlah guru dan karyawan 

1) Guru GTT sebanyak 3 orang 

2) Guru tetap sebanyak 4 orang 

c. Jumlah siswa  

1) Kelas I  jumlah siswa sebanyak 11 siswa, terdiri dari siswa putri 

sebanyak 6 orang dan siswa laki-laki sebanyak 5 siswa. 



2) Kelas II jumlah siswa sebanyak 15 siswa, terdiri dari siswa putri 

sebanyak 8 orang dan siswa laki-laki 7 siswa. 

3) Kelas III jumlah siswa sebanyak 10 siswa, terdiri dari siswa putri 

sebanyak 5 orang dan siswa laki-laki 5 siswa. 

4) Kelas IV jumlah siswa sebanyak 20 siswa, terdiri dari siswa putri 

sebanyak 11 orang dan siswa laki-laki 9 siswa. 

5) Kelas V jumlah siswa sebanyak 17 siswa, terdiri dari siswa putri 

sebanyak 10 orang dan siswa laki-laki 7 siswa. 

6) Kelas VI jumlah siswa sebanyak 15 siswa, terdiri dari siswa putri 

sebanyak 11 orang dan siswa laki-laki 4 siswa. 

7) Jumlah siswa seluruhnya sebanyak  88 siswa terdiri dari siswa putri 

sebanyak 51 orang dan siswa laki-laki sebanyak 37 siswa. 

4. Keadaan fisik sekolah  

        SD Negeri 3 kaliyoso mempunyai ruang kelas sebanyak 6 ruang 

dengan fasilitas penunjang antara lain: 

 a. Ruang kantor guru / kepala sekolah 1 ruang 

b. Ruang perpustakaan sebanyak 1 ruang 

c. Ruang UKS/PPPK sebanyak 1 ruang 

d. WC/Kamar mandi sebanyak 2 buah 

e. Tempat sepeda  

f.  Sumur  

 

 



B. Pelaksanaan membaca pemahaman dan kemampuan bercerita. 

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 (Tarigan, 2001:7). Kegiatan 

membaca tersusun dari 4 komponen : strategi, kelancaran, pembaca dan teks. 

Strategi adalah kemampuan pembaca menggunakan beragam strategi untuk 

mencapai tujuan dalam membaca. Kelancaran adalah kemampuan membaca 

dengan kecepatan tertentu dengan pemahaman tertentu. Gabungan dari teks , 

strategi, kelancaran dan pembaca ini yang disebut membaca. Pemahaman  

dalam hal ini merupakan tujuan dari membaca(Kamaline,2007:1-2) 

       Bercerita mempunyai 5 manfaat. 

1. Mengembangkan fantasi: melalui cerita anak dapat mengembangkan 

fantasinya yang luar biasa. Anak dapat mengidentikkan dirinya dengan 

tokoh-tokoh tertentu, atau minimal membayangkan bentuk tokoh dan 

suasana dalam cerita. 

2. Mengasah kecerdasan emosional: melalui cerita emosi anak seolah-olah 

dipermainkan. Rasa sedih, takut, cemas, simpati, empati, dan  berbagai 

jenis perasaan yang lain dibangkitkan. Hal ini akan berdampak positif 

untuk mengasah anak mengelola perasaannya, yaitu untuk tidak selalu 

larut dalam satu perasaan saja secara berlebihan. 

3. Menumbuhkan minat membaca: melalui cerita anak terdorong untuk 

mendapatkan cerita lain yang lebih kaya tanpa bergantung kepada orang 

yang bercerita. Jika anak telah menyenangi sebuah cerita, maka anak tidak 



akan sabar menunggu guru untuk menceritakan yang lain, tetapi anak akan 

memenuhi kebutuhannya itu dengan membaca cerita sendiri. 

4. Membangun kedekatan dan keharmonisan: dengan bercerita akan terjalin 

komunikasi dan hubungan secara verbal dan emosional. Anak merasa 

lebih dekat dan lebih mendapatkan  perhatian dari orang yang memberikan 

cerita. 

5. Menjadi media pembelajaran: melalui cerita anak dapat mempelajari apa 

saja. Ilmu pengetahuan yang rumit dapat disajikan dengan lebih ringan, 

menarik, dan menyenangkan melalui cerita. 

Penerapan model pembelajaran bercerita dilakukan sebagai aktivitas 

membaca sebuah cerita agar pendengar dapat merasakan keindahan cerita 

tersebut sebelum seseorang dapat membaca cerita dengan baik terlebih dahulu 

ia harus memahami teks yang akan dibaca. Bahkan  dianjurkan pemahaman 

tersebut sampai pada tahapan setengah hafal, paling tidak hafal jalan cerita 

dan unsure-unsur ceritannya. Biasanya  siswa yang tidak mempunyai keahlian 

membaca bercerita sering kurang kreatif bahkan biasanya suka mencontek 

kepada siswa yang mampu membaca bercerita. 

Dengan situasi tersebut maka diadakan penelitian yang akan 

diterapkan untuk membuktikan adanya korelasi positif yang signifikan antara 

membaca pemahaman dan kemampuan bercerita siswa. Penelitian ini 

diharapkan dapat diperoleh hasil yang optimal dalam memberikan solusi 

dalam permasalahan tersebut, dengan prosedur pelaksanaan sebagai berikut. 

 



1. Pembelajaran dengan metode ceramah 

a. Perencanaan 

Prosedur pelaksanaan sebagai berikut. 

1) Guru menyiapkan materi kemampuan membaca dan kemampuan 

bercerita. 

2) Guru membuat bahan evaluasi kepada siswa dengan materi 

kemampuan membaca dan kemampuan bercerita. 

b. Pelaksanaan tindakan 

1) Guru/peneliti melaksanakan proses belajar mengajar metode 

ceramah dengan kemampuan membaca dan kemampuan bercerita.  

2) Meminta salah seorang siswa untuk membaca di depan kelas dan 

teman-temannya mendengarkan. 

3) Meminta salah seorang siswa untuk menceritakan gambar di 

depan kelas dan teman-temannya mendengarkan. 

c. Observasi 

Hasil observasi selama proses pembelajaran antara lain: 

1) Observasi guru 

a) Sebelum guru memulai pelajaran terlebih dahulu menertibkan 

siswa. 

b) Guru mengabsen siswa. 

c) Dalam proses pembelajaran suara guru terdengar cukup jelas 

pada siswa yang duduk dibelakang. 

 



2) Observasi siswa 

a. Siswa siap menerima pelajaran. 

b. Sebagian siswa ada yang mendengar dan memperhatikan 

penjelasan dari guru tetapi sebagian siswa yang lain ada yang 

tidak memperhatikan. 

c. Evaluasi penilaian. 

Dari hasil evaluasi pelaksanaan penelitian siswa, yang bernama 

Joko Susilo dan Ahmad Rois mendapat nilai terendah yaitu 20 

dikarenakan mereka tidak berkonsentrasi pada proses belajar 

mengajar. 

d. Refleksi 

Dalam tahap refleksi peneliti mengadakan diskusi dengan guru 

kelas. Hasil  pelaksanaan pembelajaran dengan membaca pemahaman 

dan kemampuan bercerita siswa kelas VI SD 3 Kaliyoso dengan materi 

keterampilan materi membaca dan berbicara dengan panduan teks dan 

gambar diperoleh gambaran yang jelas terhadap siswa dalam membaca 

dan bercerita. 

 



C. Hasil penelitian  

1. Kemampuan Membaca Pemahaman 

Kemampuan membaca pemahaman dari siswa kelas VI SD 03 

Kaliyoso Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus diperoleh melalui 

prosedur frekuensi yang dilakukan terhadap 15 siswa responden. Hasil 

perhitungan data diketahuai bahwa nilai rerata = 58; terendah = 20 dan 

tertinggi = 80 serta ada 5 siswa yang tidak tuntas. 

Untuk mengetahui tingkatan kemampuan membaca pemahaman, 

data dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu sangat tidak baik, 

tidak baik, baik dan sangat baik. Pengelompokannya dilakukan dengan 

teknik berikut: 

Interval  Kelas =  
 Kategori Banyaknya

Terendah Skor  - TertinggiSkor 
   

 = 
4

00,0000,100 −
 

 = 25 

Hasil perhitungan tersebut dapat ditentukan bahwa interval kelas 

untuk menentukan masing-masing kategori sebesar 25, maka batas skor 

untuk kemampuan membaca pemahaman siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sangat tidak baik= 0,00 - 25; batas 

skor kategori tidak baik= 25,01 – 50,00; batas skor kategori baik = 50,01 

– 75,00 dan batas skor kategori sangat baik= 75,01 – 100,00. Dengan 

demikian, tingkatan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas VI 

SD 03 Kaliyoso Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dapat dibuat tabel 

sebagai berikut: 



Tabel 4.1 

Kemampuan Membaca Pemahaman 

 

Batas Skor Kategori 
Jumlah  

Responden 
Persentase (%) 

0,00 – 25,00 Sangat tidak baik 2 13,33 

25,01 – 50,00 Tidak baik 3 20,00 

50,01 – 75,00 Baik 9 60,00 

75,01 – 100,00 Sangat baik 1 6,67 

Jumlah 15 100  

Sumber: data primer diolah, 2009 

Berdasarkan distribusi frekuensi di atas diketahui bahwa 13,33% 

atau 2 orang siswa mempunyai kemampuan membaca pemahaman yang 

sangat tidak baik, 20% atau 3 orang siswa mempunyai kemampuan 

membaca pemahaman yang tidak baik, 60% atau 9 orang siswa 

mempunyai kemampuan membaca pemahaman yang baik dan 6,67% 

mempunyai kemampuan membaca pemahaman yang sangat baik, secara 

keseluruhan dapat diketahui bahwa kemampuan membaca pemahaman 

siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

termasuk dalam kategori baik. Hal ini disebabkan nilai rata-rata jawaban 

responden  adalah 58 yang berada pada interval 50,01–75,00; sehingga 

menunjukkan bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa kelas VI 

SD 03 Kaliyoso Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus termasuk dalam 

kategori baik.  

2. Kemampuan Bercerita 

Kemampuan bercerita dari siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus diperoleh melalui prosedur 

frekuensi yang dilakukan terhadap 15 siswa responden. Hasil perhitungan 



data diketahuai bahwa nilai rerata = 64; terendah = 60 dan tertinggi = 70 

serta semua anak tuntas. 

Untuk mengetahui tingkatan kemampuan bercerita, data 

dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu sangat tidak baik, tidak 

baik, baik dan sangat baik. Pengelompokannya dilakukan dengan teknik 

berikut: 

Interval  Kelas =  
 Kategori Banyaknya

Terendah Skor  - TertinggiSkor 
   

 = 
4

00,0000,100 −
 

 = 25,00 

Hasil perhitungan tersebut dapat ditentukan bahwa interval kelas 

untuk menentukan masing-masing kategori sebesar 25, maka batas skor 

untuk kemampuan bercerita siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus sangat tidak baik= 0,00 - 25,00; batas skor 

kategori tidak baik= 25,01 – 50,00; batas skor kategori baik = 50,01 – 

75,00 dan batas skor kategori sangat baik= 75,01 – 100,00. Dengan 

demikian, tingkatan kemampuan bercerita siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dapat dibuat tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Kemampuan Bercerita 

 

Batas Skor Kategori 
Jumlah  

Responden 
Persentase (%) 

0,00 – 25,00 Sangat tidak baik 0 0,00 

25,01 – 50,00 Tidak baik 0 0,00 

50,01 – 75,00 Baik 15 100 

75,01 – 100,00 Sangat baik 10 0,00 

Jumlah 15 100  

Sumber: data primer diolah, 2009 



Berdasarkan distribusi frekuensi di atas diketahui bahwa 100% 

atau 15 orang siswa mempunyai kemampuan bercerita yang baik, secara 

keseluruhan dapat diketahui bahwa kemampuan bercerita siswa kelas VI 

SD 03 Kaliyoso Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus termasuk dalam 

kategori baik. Hal ini disebabkan nilai rata-rata jawaban responden  

adalah 64 yang berada pada interval 50,01–75,00; sehingga menunjukkan 

bahwa kemampuan bercerita siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori baik.  

3. Situasi kelas 

Pengaruh pembelajaran kemampuan membaca dan kemampuan 

bercerita sangat berbeda.menurut Rubi‘Ati Puji Lestari lebih mudah 

membaca dari pada bercerita dengan ide dan fikirannya sendiri, karena 

setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda dalam berekspresi. 

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan pembelajaran dengan 

kemampuan membaca dan bercerita memberikan perubahan suasana 

pembelajaran didalam kelas terutama dalam membaca. 

 

D. Pembahasan 

1. Prestasi belajar siswa 

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini 

disebabkan nilai rata-rata jawaban responden  adalah 58 yang berada pada 



interval 50,01–75,00; sehingga menunjukkan bahwa kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori baik. Begitu juga dengan 

kemampuan bercerita siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori baik. Hal ini disebabkan nilai 

rata-rata jawaban responden  adalah 64 yang berada pada interval 50,01–

75,00; sehingga menunjukkan bahwa kemampuan bercerita siswa kelas VI 

SD 03 Kaliyoso Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus termasuk dalam 

kategori baik. 

2. Perubahan suasana kelas  

Dari hasil penelitian di atas pembelajaran dengan kemampuan 

membaca dan kemampuan bercerita memberikan perubahan suasana 

didalam kelas, kemampuan berkomunikasi antar anak berkaitan dengan 

pembelajaran membaca cenderung meningkat. Hal ini dibuktikan dari hasil 

wawancara salah satu siswa yang mempunyai nilai tertinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang diuraikan pada bab IV dapat ditarik 

simpulan bahwa rata-rata jawaban responden  adalah 58 yang berada pada 

interval 50,01–75,00; sehingga menunjukkan bahwa kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso Kecamatan Undaan Kabupaten 

Kudus termasuk dalam kategori baik Tahun pelajaran 2007/2008. 

Kemampuan bercerita siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus diperoleh nilai rata-rata jawaban responden  adalah 

64 yang berada pada interval 50,01–75,00; sehingga menunjukkan bahwa 

kemampuan bercerita siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori baik.   

 

B. Saran 

Hasil penelitian di atas diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi pengembangan pengajaran kemampuan membaca pemahaman dengan 

kemampuan bercerita pada siswa kelas VI SD 03 Kaliyoso Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2007/2008. Selanjutnya  dari hasil 

penelitian dan pembahasan tersebut di atas, ada enam saran yang dapat 

disampaikan. 



1. Agar guru dapat memperhatikan lebih intensif kemampuan membaca 

siswa khususnya yang berkenaan dengan membaca pemahaman, 

pemakaian dan pengembangannya dengan meminimalkan faktor-faktor 

penghambat. 

2. Agar para guru melakukan lebih banyak latihan membaca pemahaman 

dengan berbagai macam variasi tema bacaan untuk mengembangkan dan 

menambah jumlah pengalaman, gagasan, ide dan tema sebagai bahan dasar 

meningkatkan keterampilan bercerita siswa. 

3. Bagi siswa SD, hendaknya lebih meningkatkan minat baca sehingga dapat 

memperbaiki prestasi belajar. 

4. Pemerintah, hendaknya lebih mempertimbangkan keberadaan 

perpustakaan sebagai pusat membaca siswa, dilengkapi dengan sarana 

yang baik buku fiksi dan non fiksi baik yang berkaitan dengan materi 

pelajaran yang maupun di luar materi pelajaran sebagai penambah 

wawasan siswa, serta ruang perpustakaan yang representatif. 

5. Peran orang tua murid untuk senantiasa memberikan dorongan anaknya 

agar memiliki kegemaran membaca dan bercerita. 

6. Komite sekolah hendaknya lebih berperan aktif dalam upaya pengadaan 

sarana yang berorientasi kepada keterampilan membaca. Dalam hal ini 

lebih memfungsikan keberadaan perpustakaan yang ada. 
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LAMPIRAN



SILABUS 

 

Nata Sekolah  : SD NEGERI 3 KALIYOSO 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester  : VI 

Standar Kompetensi  : Mampu mengekspresikan ide, gagasan dan pendapat dalam membaca dan bercerita. 
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SATUAN PELAJARAN BERBICARA SD 03 KALIYOSO 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  : SD Negeri 3 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Tema  : Membaca (kehidupan masyarakat) 

Kelas / Semester  : VI / I 

Waktu  : 2 x 40 menit (2 kali pertemuan) 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pengamatan, penemuan dan penjelasan guru tentang materi 

pelajaran, diharapkan siswa dapat: 

1. Menjelaskan pengertian berbicara sebagai bentuk komunikasi lisan. 

2. Mendemonstrasikan ketrampilan berbicara dengan panduan gambar. 

 

II. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Pemberian tugas  

2. Langkah-langkah kegiatan belajar mengajar. 

a. Apersepsi 



 

Pernahkah anak-anak mendengarkan sebuah cerita? Siapa yang 

pernah mendengarkan sebuah cerita, dan tolong siapa yang berani 

ceritakan di depan! 

b. Kegiatan inti 

1) Penerapan metode ceramah 

a) Guru memberikan penjelasan tentang pengertian berbicara. 

b) Guru menjelaskan tugas-tugas yang harus dilaksanakan 

siswa untuk membaca bacaan cerita dan tugas untuk 

menceritakan kembali isi bacaan. 

2) Penerapan metode tanya jawab 

a) Guru memberikan beberapa pertanyaan tentang isi bacaan 

setelah siswa selesai membaca bacaan cerita. 

b) Guru memberikan contoh untuk menceritakan kembali 

sebuah cerita yang telah dibaca. 

3) Penerapan metode pemberian tugas 

Guru memberikan tugas kepada siswa untuk maju ke depan 

kelas secara bergantian berbicara dengan panduan gambar 

berangkai. 

3. Sumber Belajar : 

1) Teks bacaan 

2) Model 

3) Nara sumber  

 



 

III. Evaluasi / Penilaian 

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan mendengarkan langsung anak 

berbicara. 

 

Kaliyoso 

 

 

Peneliti 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  : SD Negeri 3 Kaliyoso 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Tema  : Membaca 

Kelas/Semester  : VI/I 

Waktu  : 2 x 40 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi :  

Mampu mengeskpresikan ide, gagasan dan pendapatan dalam membaca dan 

bercerita. 

 

B. Kompetensi Dasar 

- Mampu memahami teks bacaan dan menjawab pertanyaan. 

- Mendemonstrasikan keterampilan berbicara dengan panduan gambar. 

 

C. Indiaktor 

- Mampu memahami teks bacaan dan menjawab pertanaan 

- Mendemonstrasikan keterampilan berbicara dengan panduan gambar. 

1. Tujuan Pembelajaran Khusus 

Melalui pengamatan, penemuan dan penjelasan guru tentang materi 

pelajaran, diharapkan siswa dapat: 

- Mampu memahami jelas bacaan dan menjawab pertanyaan 

- Mendemonstrasikan keterampilan berbicara dengan panduan 

gambar. 



 

2. Kegiatan belajar mengajar 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Pemberian tugas 

2. Langkah-langkah kegiatan belajar mengajar 

a. Guru mengabsen siswa 

b. Guru ceramah di depan kelas 

c. Guru memberikan materi kepada siswa. 

d. Guru meminta siswa untuk membacakan teks tersebut di depan 

kelas dan mendemonstrasikan gambar dengan keterampilan 

berbicara. 

e. Guru meminta siswa menjawab pertanyaan 

f. Guru menyimpulkan materi. 

3. Metode Pembelajaran 

a. Alat: teks bacaan dan gambar. 

b. Sumber bahan :  1. Buku paket bahasa Indonesia kelas VI. 

2. Buku lembar kerja siswa bahasa Indonesia. 

4. Penilaian 

a. Aspek yang dinilai : kognitif, afektif dan psikomotorik. 

b. Jenis tagihan : tanya jawab dan penugasan 

c. Bentuk soal : pilihan ganda. 

 



 

INSTRUMEN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN 

A. Teks bacaan untuk menghitung kemampuan membaca pemahaman  

Bacaan I 

Transmigrasi 

Usaha pemerintah dalam mengatasi kepadatan penduduk adalah 

dengan cara menggalakkan transmigrasi. Penduduk dari daerah yang padat 

dipindahkan ke daerah yang masih jarang penduduknya. Pulau Jawa 

merupakan daerah yang terdapat penduduknya. Adapun daerah-daerah yang 

menjadi tujuan transmigrasi antara lain : Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Irian 

Jaya. Sehingga dengan transmigrasi diharakan taraf kehidupan rakyat akan 

meningkat. 

 

B. Pertanyaan bacaan untuk menghitung kemampuan membaca pemahaman. 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang paling 

benar di lembar jawab yang telah tersedia. 

1. Kalimat utama paragraf dalam bacaan di atas adalah…. 

a. Usaha pemerintah dalam mengatasi kepadatan penduduk adalah 

dengan menggalakkan program transmigrasi. 

b. Menggalakan program transmigrasi. 

c. Perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang masih 

jarang penduduknya. 

d. Usaha pemerintah 



 

2. Danau toba berpasir putih yang indah. Danau ini banyak mendapat 

perhatian dari wisatawan, baik dari luar maupun dalam negeri. Untuk 

meningkatkan pelayanan kepada para wisatawan, disana telah dibangun 

pelabuhan-pelabuhan kecil. Banyak perahu sampan dan perahu bermotor 

yang disewakan. 

Kalimat utama paragraf di atas ialah…. 

a. Kalimat pertama 

b. Kalimat kedua 

c. Kalimat ketiga 

d. Kalimat keempat 

3. Tanpa tanah tak berarti tidak dapat menanam bunga. Setidaknya kini telah 

berkembang sebuah cara bercocok tanam baru yang dikenal dengan nama 

hidroponik, hidroponik menggunakan kerikil pecahan genting, pasir kali 

dan gabus putih. Pokoknya benda berpori sebagai tempat pertumbuhan 

tanaman. 

Pikiran utama pada paragraf di atas adalah …. 

a. Cara bercocok tanam baru 

b. Menanam bunga 

c. Benda berpori pengganti tanah 

d. Bertanam tanpa tanah 

4. Ayah andi memelihara seekor anak kambing dihalaman belakang. Setiap 

pagi dan sore, andi mendapat tugas untuk memberi makan kambing itu, 

yang diberi nama Kimba. Andi sangat senang melihat Kimba yang 



 

bertubuh kecil. Setiap hari, ia tidak pernah lupa untuk memberi makan 

Kimba. Ia ingin Kimba tumbuh Ide Pokok paragraf di atas adalah….. 

a. Memelihara kambing 

b. Memberi makan kambing 

c. Memberi nama kambing 

d. Mendapat tugas memberi makan kambing 

5. Perkampungan itu sangat kumuh. Rumahnya terbuat dari karton-karton 

bekas, seng, kayu-kayu bekas, triplek, dan plastik, letak dan bentuknya 

tidak beraturan, semua berdempetan tidak berjarak. 

Ide pokok paragraf di atas adalah …. 

a. Rumah-rumah kumuh 

b. Perkampungan kumuh 

c. Letak dan bentuk rumah 

d. Jarak rumah 

6. Ihsan sedang membaca sajak ketika ibu guru masuk kelas. 

“Wah bagus sekali sajakmu, sedang asyik rupanya! Kata ibu guru. 

Gagasan utama penggalan paragraf itu adalah … 

a. Ibu guru masuk kelas. 

b. Sajaknya bagus sekali 

c. Sedang asyik rupanya 

d. Ihsan sedang membaca sajak. 

 

 



 

Bacaan 2 

Pencemaran Suara 

Pencemaran suara terjadi di kota-kota. Hal ini terjadi akibat dari 

berbagai suara yang dikeluarkan mesin-mesin atau kendaraan di abad modern 

ini. Pada umumnya orang tidak menyadari bahaya yang dapat ditimbulkan 

oleh suara-suara bising itu. Misalnya, jika ada sesuatu yang tiba-tiba meledak 

atau suara bising yang terus menerus, akan menimbulkan tanggapan kepada 

manusia. Tanggapan tersebut dapat berbentuk perubahan tekanan darah, 

kecepatan bernafas, dan denyut nadi, serta kontraksi perut. 

Jika kebisingan yang terus menerus itu berkekuatan seperti petir, 

pesawat jet yang sedang tinggal landas, maka dapat menyebabkan pusing-

pusing. Lebih jauhnya lagi suara yang bising menjadi penyebab penyakit 

jantung, tuli, gila, radang perut bahkan dapat memperpendek umur 8 sampai 

12 tahun. 

7. Himbauan yang tepat untuk mengatasi bahaya pencemaran udara tersebut 

adalah …. 

a. Upayakan agar kegiatan yang Anda lakukan tidak menimbulkan 

kebisingan! 

b. Barang siapa yang mengakibatkan pencemaran suarat akan diajukan ke 

pengadilan. 

c. Dilarang mengeluarkan suara-suara keras yang dapat memekatkan 

telinga  

d. Lebih baik tinggal di desa daripada bising tinggal di kota. 



 

8. Suara bising yang terus menerus dapat menimbulkan tanggapan pada 

manusia. Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas adalah …. 

a. Apakah akibatnya jika suara bising itu terjadi terus menerus? 

b. Mengapa terjadi suara bising yang terus menerus? 

c. Bagaimanakah suara bising yang terus menerus itu? 

d. Kapan timbulnya suara bising yang terus menerus itu? 

9. Apa judul bacaan tema di atas? 

a. Kebakaran hutan 

b. Pencemaran suara 

c. Kehidupan di desa 

d. Akibat sakit jantung 

10. Kesimpulan yang tersirat dalam bacaan tersebut adalah … 

a. Suara yang berkekuatan tinggi menjadi penyebab pusing kepala. 

b. Kebisingan yang terus menerus jadi penyebab sakit jantung. 

c. Pencemaran suarat dapat mengancam kehidupan manusia. 

d. Keramaian di kota-kota dapat menimbulkan pencemaran suara. 

11. Apakah akibatnya jika kebisingan yang terus menerus itu berkekuatan 

seperti pesawat jet yang sedang tinggal landas? 

a. Kebisingan terjadi di kota-kota, akibat dari berbagai suara. 

b. Suara yang berkekuatan tinggi menjadi penyebab pusing kepala 

c. Kebisingan selalu ada di mana-mana. 

d. Pencemaran suara mengancam lingkungan kita. 

 



 

12. Diikutip dari manakah wacana di atas? 

a. Bunga rampai lingkungan segar 

b. Bunga rampai lingkungan kita 

c. Bunga rampai lingkungan hidup 

d. Bunga rampai lingkungan indah 

Bacaan 3 

Barong 

Di pulau Bali ada sebuah kerajaan yang sangat makmur. Raja itu 

bernama Yudistira, sedangkan permaisurinya bernama Dewi Kunti. Mereka 

dikaruniani seorang putra bernama Sadewa. Dewi Kunti pernah berjanji 

dengan Randa seorang dukun sakti berilmu hitam. Randa pernah menolong 

pemaisuri dengan syarat Sadewa dijadikan tumbal. 

Randa menyebarkan teluh untuk merusak seisi kerajaan sehingga 

menimbulkan bencana dan mengakibatkan kematian. Kemudian Randa 

mengerahkan kesaktiannya, roh Randa masuk ke tubuh Dewi Kunti. 

Permaisuri yang lembut hati itu marah, kemudian memukul Sadewa. Roh  

Randa pun menyusup ke dalam tubuh patih, patih yang kesurupan itu 

memukul Sadewa bertubi-tubi. Sadewa kemudian berdua dan mohon 

pertolongan kepada Dewa Syiwa. Syiwa memberi sekuntum bunga, bunga itu 

dapat digunakan untuk melawan Randa. Tubuh Randa mati namun rohnya 

menyusup ke tubuh Kalika, sehingga menjelma seekor burung garuda. 



 

Melihat gelagat yang semakin mengerikan muncullah seorang pendeta 

yang sakti menciptakan Barong. Merekapun terus bertempur sampai akhir 

zaman. 

13.  Tokoh kejahatan pada wacana Barong adalah…. 

a. Barong 

b. Randa  

c. Sadewa 

d. Syiwa 

14. Masyarakat Bali banyak yang memasang topeng Barong di rumahnya. 

Mereka berharap agar….. 

a. Digunakan untuk hiasan rumah. 

b. Barong melindungi keluarga mereka 

c. Orang yang melihat akan tertarik dengan hasil seni orang Bali. 

d. Barong merupakan 

15. Pernyataan dibawah ini yang paling benar adalah … 

a. Permaisuri sangat kejam, karena tega membunuh Sadewa. 

b. Dewi Kunti membantu Randa. 

c. Patih menyiksa Sadewa setelah tubuhnya kemasukan Roh Randa. 

d. Sadewa tidak pernah mengalahkan Randa. 

16. Sadewa berhasil mengalahkan Randa akibat senjata yang diberikan oleh…. 

a. Yudistira 

b. Penduduk di pulau Bali 

c. Barong 



 

d. Dewa syiwa 

17. Burung Garuda yang bertempur dengan Saweda merupakan jelmaan…. 

a. Barong 

b. Randa dan Kalika 

c. Dewi Kanti 

d. Orang-orang Bali 

18. Wacana di atas memberikan  gambaran kepada kita bahwa….. 

a. Kejahatan dan kebaikan selalu ada di dunia sampai akhir zaman. 

b. Masyarakat Bali yang sebagian besar penduduknya beragama Hiundu 

c. Anak yang baik akan selalu dicintai oleh ayah dan ibunya. 

d. Orang yang kuat akan mengalahkan orang yang lemah. 

19. Barong dan Randa akan terus melakukan perang abadi. 

Pernyataan tersebut dapat kita jumpai pada paragraf ke … 

a. Satu 

b. Dua 

c. Tiga 

d. Empat  

Bacaan  

Di sekolah dokter ini ia mulai mengenal politik, bukan saja melalui 

pergaulannya dengan banyak pelajar dari berbagai daerah, melain keadaan 

intern di asrama STOVIA yang tidak memuaskan para pelajar. Pada tahun 

1909 Suwardi (nama kecil Ki Hajar Dewantara) terpaksa keluar dari 

sekolah karena biaya. Ia bekerja sebagai analis pada pabrik gula di Bojong. 



 

Kemudian ia kembali ke Yogyakarta dan bekerja di Apotek Rahtkamp. 

Dari lingkungan itu Suwardi mulai tertarik pada dunia kewartawaman, ia 

menjadi pembantu pada surat kabar Sajatma di bawah Pimpinan E.F.E 

Douswes Dekker dan H.O.S Cokroaminoto. 

20. Di sekolah dokter ini ia mulai mengenal politik, bukan sasja melalui 

pergaulannya dengan banyak pelajar dari berbagai daerah, melainkan 

keadaan intern di asrama STOVIA yang tidak memuaskan para pelajar. 

Sinonim dari kata mengenal yang tepat untuk menggantikan para kalimat 

di atas adalah …. 

a. Mempelajari 

b. Mendengar 

c. Menyesuaikan 

d. Mendekati 

21. Keikutsertanya dalam partai itu mengantarkannya ke pembuangan. 

Sinonim dari kata pembuangan yang tepat untuk menggantikan pada 

kalimat di atas adalah …. 

a. Penjara 

b. Pengasingan 

c. Hukuman 

d. Penyiksaan 

22. Pekenalan dengan Douwes dekker itu membawanya pindah ke Bandung. 

Antonym dari kata pindah yang tepat untuk menggantikan pada kalimat di 

atas adalah … 



 

a. Tinggal  

b. Bermukim  

c. Menetap  

d. Pergi  

23. Unsur-unsur “Barat” itu harus diselaraskan dengan nilai adat isdtiadat, dan 

kehidupan bangsa. 

Antonym dari kata diselaraskan yang tepat untuk menggantikan pada 

kalimat di atas adalah … 

a. Menyesuaikan 

b. Bertolak belakang 

c. Berhadapan 

d. Bertentangan 

24. Hakekat metode itu adalah hendak melepaskan ikatan-ikatan yang sangat 

menyempitkan budi manusia serta menurunkan derajat kemanusiaan 

supaya manusia dapat hidup mereka lahir batin. 

Sinonim dari kata menyempitkan dan menurunkan yang tepat untuk 

menggantikan pada kalimat di atas adalah…. 

a. Membatasi dan merendahkan 

b. Merendahkan dan membatasi 

c. Menghalangi dan menghina 

d. Merendahkan dan menghina 

 

 



 

Bacaan 5 

Tatkala Raden Ajeng Kartini meninggal pada bulan September 

1904. Gema perjuangan Kartiniini sampai juga ke telinga Dewi Sartika. 

Dewi Sartika sudah berumud dua puluh tahun, ketika kartini meninggal 

dalam usia dua puluh lima tahun. Dewi Sartika dilahirkan pada 4 

Desember 1884. Ayah sartika Raden Somanagara adalah seorang patih di 

Bandung. Raden Romanagara adalah mempunyai harga diri yang tinggi. 

Sering bentrok dengan pejabat-pejabat Belanda sampai akhirnya suatu 

ketika pemerintah colonial Belanda menyimpulkan bahwa Raden 

Somangara sangat berbahya. Raden Somanagar harus disingkirkan dari 

rakyatnya. Ia harus dibuang. Demikianlah Raden Somanagar beserta 

istriya, Raden Ayu Raja Permas, dibuang ke Ternate. 

25. Menurut bacaan di atas adalah …. 

a. Ketika R.A. Kartini lahir, Dewi Sartika berusia lima tahun. 

b. Ketika R.A. Kartini meninggal, Dewi Sartika lahir 

c. Ketika Dewi Sartika lahir, R.A. Kartini berusia lima tahun. 

d. Ketiika Dewi Sartika lahir, R.A. Kartini berusia dua puluh tahun. 

26. Ayah Dewi Sartika mempunyai sifat-sifat dibawah ini, kecuali…. 

a. Mempunyai harga diri yang tinggi 

b. Menjadi lemah setelah diberi jabatan 

c. Sering bentok dengan penjajah 

d. Tidak takut dipecat dari jabatannya. 

 



 

27. Pemerintah Belanda menyimpulkan bahwa …. 

a. Dewi Sartika harus dijauhkan dari ayahnya. 

b. Raden Somanagara harus dijauhkan dari istrinya. 

c. Raden Ayu Rajapermas harus dijauhkan dari suaminya. 

d. Raden Somanagar harus dijauhkan dari rakyatnya. 

28. Karena beliau dianggap berbahaya oleh penjajah. 

Kalimat tanya untuk jawaban di atas adalah …. 

a. Mengapa Raden Somanagara di buang? 

b. Kapan Raden Somanagara dianggap berbahaya? 

c. Kemana Raden Somanagara dibuang? 

d. Siapa yang dibuang oleh penjajah? 

29. Prinsip yang mendasari pendidikan adalah sistem among. Seorang 

pendidik, entah itu orang tua atau guru, dan pemimpin tidak boleh 

bersikap tut wuri (ke serba bolehan) atau handayani (otoriter), tetapi harus 

bersikap tut wuri handayani (otoriter), tetapi  harus bersikap tut wuri 

handayani (otoritarian, di belakang memberi dorongan). Murid dibina agar 

mampu “berjalan sendiri” menjadi manusia merdeka yang dapat 

mengambil keputusan bebas (value judgemenet) 

Kalimat tanya yang jawabannya terdapat pada pernyataan paragraf di atas 

adalah …. 

a. Bagaimanakah Ki Hajar Dewantara tur Wuri Handayani? 

b. Apa yang dimaksud dengan tut wuri handayani itu? 

c. Kapan Ki Hajar Dewantara tut wuri Handayani? 



 

d. Bagaimanakah yang mendasari prinsip pendidikan di Ki Hajar 

Dewantara? 

30. Pada masa kemerdekaan pendiri Taman Siswa ini pernah diserahi 

tanggung jawab menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan 

Kebudayaan. Ia tetap aktif di media bakti pendidikan generasi muda 

hingga tutup usia dengan tenang dan pada tanggal 26 April 1959 di 

Yogyakarta. 

Kalimat tanya yang jawabannya terdapat pada pernyataan paragraf di atas 

adalah …. 

a. Apa jabatan terakhir Ki Hajar Dewantara? 

b. Apa yang dimaksud dengan Taman Siswa? 

c. Kapan Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa? 

d. Bagaimanakah Ki Hajar Dewantara meninggal. 

 


