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ABSTRAK 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ROLE PLAYING TERHADAP 

KETERAMPILAN MEMBACA NYARING PADA MATA PELAJARAN 

BAHASA INDONESIA SISWA 

KELAS IV MIN 6 BANDAR LAMPUNG 
 

Oleh 

Vero Nika 

 

Model pembelajaran yang di pergunakan oleh guru dalam proses belajar 

mengajar masih mengacu pada pembelajaran konvensional. Didalam 

pembelajaran guru sering tidak melibatkan peserta didik  secara langsung 

dalam proses pembelajaran, tidak maksimalnya sebuah pencapaian nilai 

seorang peserta didik ini bisa menjadi acuan bahwa proses pembelajaran yang 

dilaksanakan selam belajar mengajar belum efektif. Rumusan masalah  dalam 

penelitian ini adalah, adakah pengaruh  model pembelajaran role playing 

terhadap keterampilan membaca nyaring pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

siswa kelas IV MIN 6 Bandar Lampung tahun ajaran 2019/2020.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

role palying terhadap keterampilan membaca nyaring siswa kelas IV MIN 6 

Bandar Lampung. Jenis penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen, 

populasi pada penelitian ini adalah peserta didik kelas IV MIN 6 Bandar 

Lampung tahun ajaran 2019/2020. Sampel terdiri dari dua kelas yaitu kelas 

IVA sebagai kelas eksprimen yang berjumlah 36 peserta didik dan kelas IVB 

sebagai kelas kontrol yang berjumlah 38 peserta didik. Sampel ini di ambil 

dengan cara random sampling tekhnik acak kelas dari populasi yang dilakukan 

secara acak dan tanpa memperhatikan strata didalam populasi itu sendiri. Hasil 

penelitian uji hipotesis tes yang dilaksanakan pada kelas eksprimen dan kelas 

kontorol menggunaka uji-t nilai yang di peroleh adalah 87,744> ttabel  yaitu 

1.688 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh penggunaan model pembelajarn role playing terhadap 

keterampilan membaca nyaring pada mata pelajaran bahasa indonesia siswa 

kelas IV MIN 6 Bandar lampung. 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Role Playing, Keterampilan Membaca Nyaring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

 

 

                      

                           

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

Katakanlah Perkataan yang benar, Niscaya Allah memperbaiki bagimu 

amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan 

Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia 

telah mendapat kemenangan yang besar. (Q.S. Al-Ahzab, Ayat 70-71) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LatarBelakang 

Dalam undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan 

nasional, pendidikan disebut sebagai usaha yang nyata dan terencana untuk 

menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didikbisa  

secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa 

dan Negara.
1
 

Dalam dunia pendidikan khususnya tingkat sekolah dasar (SD) atau 

madrasah ibtidaiyah (MI) sebagai sarana yang mempunyai tanggung jawab 

dalam membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan membaca , dengan 

kemampuan membaca yang baik peserta didik dapat memperoleh semua 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk keberhasilan 

mereka di sekolah dan di dalam kehidupan sehari hari.
2
 Hal tersebut tentunya 

diperoleh dari proses belajar mengajar karena belajar adalah bentuk perubahan 

kemampuan siswa untuk bertingkah laku secara baru sebagai akibat dari hasil 

                                                 
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h. 42. 
2
Nurul Hidayah Dan Fiki Hermansyah, “Hubungan Antara Motivasi Belajar Dan 

Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V Madrsah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar Lampung 

Tahun 2016/2017,” Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar 3, No. 2 (2016), 

h.282. 



 

intraksi stimulus dan respon lingkungn yang didapatnya.
3
Belajar merupakan 

suatu proses perubahan pengembangan atau kegiatan terencana guna untuk 

merangsang seseorang untuk melakukan suatu kegiatan belajar mengajar sesuai 

dengan tujuan. Disamping memiliki perubahan, belajar juga mengarahkan 

suatu kegiatan serta menuju ke pemusatan perhatian.Perubahan yang terdapat 

dalam kegiatan belajar jauh lebih dalam karena menyangkut fungsi kejiwaan 

dan keseluruhan pribadi seseorang.
4
 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dala berkomunikasi menggunkan bahasa Indonesia secara 

baik dan benar dalam keterampilan berbahasa terdapat empat aspek 

keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca dan keterampilan 

menulis.
5
Keempat keterampilan itu sangat berkaitan antara keterampilan satu 

dengan keterampilan yang lainnya. Karena berguna untuk mata pelajaran yang 

lainnya, menggunakan bahasa Indonesia bahkan berguna juga dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang penting di dalam dunia 

pendidikan, secara umum pembelajaran bahasa Indonesia mempunyai tujuan 

sebagai berikut menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa negara, memahami bahasa Indonesia dari segi 

bentuk, makna, dan fungsi serta mengunakannya dengan tepat dan kreatif untk 

                                                 
3
Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer (Formula Dan 

Penerapannya Dalam Pembelajaran) (Yogyakarta: IRCISSOD), 2017), h. 18. 
4
Esti Ismawati Dan Faraz Umaya, Belajar Bahasa Di Kelas awal, (Yogyakarta : Ombak, 

2017), h. 1. 
5
Fitria Akhyar, Keterampilan Berbahasa Indonesia Di Sekolah Dasar (Yogyakarta: 

Textium, 2017), h. 7-8. 



 

bermacam-macam tujuan, keperluan dan keadaan, memiliki kemampuan 

mengunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan, kematangan 

emosional, dan kematangan sosial, memiliki disiplin dalam berpikir dan 

berbahasa, mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan keperibadian, memperluas wawasan kehidupan, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, menghargai dan 

membangakan karya sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual 

bahasa Indonesia.
6
 

Pendidikan bahasa Indonesia di SD/MI mengarah pada empat 

keterampilan berbahasa yang telah disebutkan tadi yaitu membaca, menulis, 

menyimak dan berbicara, keterampilan berbahasa biasanya dikuasai 

berdasarkan urutan, dimulai dari masa kecil. Pertama anak belajar menyimak 

dari lingkungan sekitar lalu berbicara kemudin belajar menulis dan 

membaca.
7
Dari kegiatan membaca tersebut ada usaha untuk mendapatkan 

informasi dan makna dalam suatu tulisan. Siswa diharapkan memperoleh 

dasar-dasar kemampuan membaca disamping kemampuan membaca disamping 

kemampuan menulis dan menghitung serta kemapuan esensial lainnya.
8
 Dalam 

pendidikan sekolah dasar peserta didik di beri bekal kemampuan dasar yang 
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meliputi kemampuan membaca , menulis, dan berhitung serta keterampilan lain 

yang sesuai dengan perkembangan siswa itu sendri. 

Salah satu aspek yang sangat penting yang ada dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia adalah membaca, dengan membaca kita bisa dapat 

mengetahui berbagai hal yang belum kita ketahui. Dengan membaca seseorang 

dapat memperoleh informasi yang di perlukan bahkan dari membaca seseorang 

juga dapat memperoleh ilmu baru yang belum di katahui sebelumnya.Seorang 

manusia memiliki kemampuan ataupun memiliki keterampilan membaca itu 

sangatlah penting. Sebagian dari peserta didik sering menganggap membaca 

merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang cenderung membuat bosan, 

jenuh dan malas untuk mengerti isi bacaan itu sendiri, siswa kurang aktif 

karena sering menganggap membaca merupakan pembelajaran yang kurang 

menarik.Lingkungan pendidikan merupakan lingkungan yang strategis untuk 

mengembangkan kebiasaan membaca.Kebiasaan membaca merupakan hal 

penting dan fundamental yang harus dikembangkan sejak dini.Hal ini bertujuan 

dalam untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, baik 

pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi.Membaca merupakan 

salah satu bagian yang ada dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Allah SWT 

telah mengajarkan manusia untuk membaca. Perintah ini secara eksplisit dapat 

kita lihat dalam kitab suci Al-Qur’an dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 

dengan 5 yaitu sebagai berikut :
9
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Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptkan 

(1) dia telah menciptkan manusia dari segumpal darah (2) bacalah dan 

tuhanmulah yang maha pemurah (3) yang mengajar (manusia) dengan 

perantara kalam (4) dimengajar kepada  manusia apa yang tidak 

diketahuinnya.(5)”. 

Dari ayat di atas dapat dipahami maknannya yaitu, Allah SWT 

menurunkan ayat tentang perintah membaca pada ayat pertama dan juga 

merupakan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW, hal tersebut berarti 

memberi makna pentingnya membaca bagi umat manusia. Malaikat jibril 

mengulang ayat tersebut sampai tiga kali iqra “bacalah” kepada Nabi 

Muhammad SAW. Sebuah kata yang memberi penekanan membaca, karena 

manusia dapat membaca bila diperintahkan secara berulang serta memahami 

bacaan dengan baik. Begitu pentingnya penekanan pembelajaran membaca 

sampai-sampai dalam SNP (Standar Nasional Pendidikan), pasal 6 

dikemukakan pentingnya penekanan kemampuan dan kegemaran membaca dan 

menulis pada sekolah dasar. Karena setiap warga negara mempunyai tanggung 

jawab terhadap hal tersebut maka anak-anak pada usia tujuh sampai dengan 

lima belas tahun wajib mengikuti sekolah dasar dan diajarkan masalah 

pendidikan. 

 

 



 

Membaca pada hakikatnya merupakan sesuatu yang rumit yang 

melibatkan banyak hal, tidak hanya melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan 

aktivitas visual, berfikir, psikoliguistik, dan metakognitif.
10

Menurut Spodek 

dan Saracho membaca merupakan psoses memperoleh makna dari barang 

cetak.
11

Membaca adalah proses pengubahan lambang dari apa yang dilihat 

menjadi bunyi.
12

 Dari pengertian lain membaca adalah suatu proses memahami 

isi buku atau bacaan sesuai dengan apa yang di maksud oleh 

penulisnya.
13

Dengan demikian berarti membaca adalah kemampuan mengubah 

lambang dari apa yang dilihat yang berupa teks bacaan dari barang cetak agar 

memperoleh pemahaman dari apa yang telah dibaca, dan pemahaman itu bisa 

di peroleh dari factor kebiasaan membaca.  

Beberapa jenis membaca sebagai berikut: a) Membaca nyaring, b) 

Membaca dalam hati, membaca dalam hati dibedakan menjadi: (1) membaca 

ekstensif yang meliputi: membaca survey, membaca sekilas, dan membaca 

dangkal. (2) membaca intensif yang meliputi, membaca telaah isi, membaca 

pemahaman, membaca kristis, membaca ide.
14

 

Membaca nyaring merupakan bagian dari jenis-jenis membaca, membaca 

nyaring merupakan suatu kegiatan membaca lisan yang bermanfaat bagi anak-

anak jika maksud dan tujuan membaca nyaring  diarahkan dengan baik serta 
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berguna bagi siswa itu sendiri. Membaca nyaring merupakan sebuah 

pendekatan yang memuaskan serta memenuhi berbagai ragam tujuan serta 

mengambangkan keterampilan minat. Oleh karena itu, dalam mengajarkan 

keterampilan-keterampilan membaca nyaring guru harus memahami proses 

komunikasi dua arah. Lingkaran komunikasi belumlah lengkap kalau 

pendengar belum memberi tanggapan secukupnya terhadap pikiran atau 

perasaan di diekspresikan oleh si pembaca.  

Dari hasil tes prapenelitian / observasi di MIN 6 Bandar Lampung pada 

14 januari 2019 didapatkan beberapa permasalahan yang ada dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia, permasalahan tersebut antara lain adalah 

rendahnya keterampilan membaca nyaring dikelas IV. Berdasarkan hasil 

observasi dengan guru kelas sekaligus guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia,didapatkan beberapa permasalahan yang ada dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia, permasalahan tersebut antara lain adalah rendahnya 

keterampilan membaca nyaring di kelas IV. Dimana peserta didik yang 

mencapai KKM di kelas IVA hanya 14 peserta didik dan yang belum mencapai 

KKM berjumlah 22. Sedangkan di kelas IVB yang mencapai KKM hanya 17 

peserta didik dan yang belum mencapai KKM berjumlah 21. Hal ini 

disebabkan oleh perasaan takut untuk membaca di depan kelas, malu, ragu-

ragu, terburu-buru, tidak percaya diri dan penggunaan bahasa dan pengucapan 



 

kata yang belum tepat.
15

 Dengan demikian peneliti menyajikan data observasi 

dalam bentuk table yaitu sebagai berikut: 

Tabel.1.1 

Hasil Nilai Harian Bahasa Indonesia Kelas IV MIN 6 

Bandar Lampung 

Kelas KKM Nilai Jumlah Persentase Keterangan 

IVA 70 < 70 14 37,83% Tuntas 

70 > 70 22 62,16% Tidak Tuntas 

IVB 70 <70 17 45,94% Tuntas 

70 > 70 22 54,05% Tidak Tuntas 

Sumber: daftar nilai harian kelas IV MIN 6 Bandar Lampung 

Berdasarkan keterampilan membaca nyaring disebabkan oleh beberapa 

factor diantaranya: kepekaan terhadap fenomena, kemampuan kognisi atau 

imanjinasi, kemampuan berbahasa kemampuan psikologis, dan performa 

kepekaan terhadap fenomena berhubungan dengan kemampuan membaca 

untuk menjadikan segala sesuatu yang ada disekitarnya sebagai sumber ide, 

sebaliknya seseorang yang tidak tanggap terhadap fenomena tidak akan mampu 

menghasilkan gagasan walaupum sebuah peristiwa besar terjadi pada dirinya. 

Kemampuan kognisi berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi 

pembaca. Kemampuan bahasa merupakan kemampuan membaca yang 

mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. 

 Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembaca, 

misalnya kemampuan membaca, ketenangan dan daya adaptasi psikologis 

ketika membaca kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik 
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membaca.
16

Jika kondisi itu di biarkan berlarut-larut, maka keterampilan 

membaca dikalangan peserta didik SD/MI akan terus menurun. Para peserta 

didik akan mengalami kesulitan dalam melafalkan bacaan yang mereka baca, 

saat peserta didik membaca dengan perasaan gugup maka intonasi dalam 

bacaan itu tidak akan jelas  dalam membaca nyaring.  

Mengembangkan minat baca pada anak merupakan hal yang sangat 

penting karena dengan membaca, pengetahuan anak akan bertambah, minat 

dalam membaca pada anak dapat mulai melalui lingkungan keluarga, sekolah, 

dan lingkungan masyarakat. Dengan cara memilih cerita yang menarik maka 

anak akan senantiasa menumbuhkan minat membacanya, contoh dengan cerita 

dongeng biasa nya anak akan lebih tertarik untuk membaca dengan sering 

membaca maka anak akan lebih terlatih lagi dalam membaca, anak yang sering 

membaca akan lebih mengetahui lagi isi cerita, peran tokoh yang ada dalam 

cerita dongeng tersebut. Di jenjang sekolah dasar, disini anak lebih suka 

melakukan hal yang sesuai dengan nalurinya, disini anak akan lebih tertarik 

dengan hal-hal yang berhubungan dengan permainan, keseruan, keceriaan, dan 

kesanangan. 

 Dalam hal mengembangkan minat baca anak disini guru harus mampu 

menciptakan dan mengembangkan lagi model pembelajaran sehingga anak pun 

akan lebih tertarik untuk membaca. Untuk memperbaiki kondisi pembelajaran 

dalam hal ini yaitu mengenai membaca nyaring pada kelas IVMIN 6 Bandar 

Lampung tersebut perlu dicarikan solusi, solusi itu di harapkan dapat 
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memecahan permasalahan yang ada sehingga mampu meningkatkan 

kemampuan membaca nyaring pada siswa itu sendiri, yang dapat dijadikan 

solusi untuk memecahkan masalah yang ada yaitu dengan menerapkan model 

yang tepat. 

Maka sebab itu perlu dikembangkan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keterampilan membaca peserta didik. Sebagai salah satu 

solusinya, penelitian ini menggunakan modelRole Playing sebagai model 

pembelajaran keterampilan membaca nyaring. Adapun alasan pemilihan 

modelRole Playing adalah dengan pertimbangan bahwa model ini dirasa lebih 

tepat yaitu lebih efektif dan lebih efesien untuk diterapkan dalam permasalahan 

berbagai penyebab rendahnya keterampilan membaca nyaringsiswa. Model 

pembelajaran Role Playing dikatakan afektif karena penerapan model ini akan 

lebih menghemat waktu,  hal ini disebabkan karena peserta didik dapat tampil 

membaca nyaring secara baik dengan intonasi yang tepat. Selain itu peserta 

didik juga dapat menghilangkan perasaan takut dan malu saat membaca 

dihadapan temannya.Sedangkan dikatakan efesien, dimungkinkan karena 

proses belajar lebih banyak dilakukan dengan bermain sambil belajar dengan 

menggunakan media permainan. Permainan adalah hal paling menarik untuk 

anak-anak usia sekolah dasar. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik mengangkat judul“Pengaruh 

Model Pembelajaran Role PlayingTerhadap Keterampilan Membaca 

Nyaring Siswa pada mata pelajaran bahasa indonesia Kelas IV MIN 6  

Bandar Lampung”. 



 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat 

diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Peserta didik kelas IV MIN 6 Bandar Lampung masih memiliki 

perasaan takut untuk membaca di depan kelas, malu, ragu-ragu dan 

penggunaan ucapan dan tanda baca ang belum tepat. 

2. Kurang latihan keterampilan membaca yang diterapkan dalam 

pembelajaran. Dan mengakibatkan peserta didik tidak terbiasa terlatih 

dalam keterampilan membaca nyaring didepan kelas. 

3. Proses pembelajaran masih teacher center sehingga peserta didik 

menjadi pasif dalam proses pembelajaran. 

C. Batasan Masalah 

Dari indentifikasi masalah di atas, peneliti melakukan batasan masalah. 

Pembatasan masalah disebabkan karena keterbatasan kemampuan peneliti 

sebagai pemula. Batasan masalah yang diambil oleh peneliti adalah 

keterampilan membaca nyaring siswa pada mata pelajaran bahasa indonesia 

kelas IV dengan penerapan model pembelajarn model role playing.  

D. Rumusan Masalah 

Menurut Suryadi Suryabrata yang dimaksud masalah adalah kesenjangan 

antara dassolen (apa yang seharusnya) dan dasein (kenyataan yang terjadi) ada 

perbedaan yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan antara apa yang 

diperlukan dan apa yang tersedia antara harapan dan kenyataan, dan yang 



 

sejenis dengan itu.
17

Masalah dapat diartikan sebagai suatu penyimpangan 

antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara suatu teori 

dan juga praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan 

pelaksanaan.
18

 Masalah dapat di sebut juga sebagai kesenjangan antara yang 

kita harapkan dengan apa yang terjadi, maka dengan itu rumusan masalah juga 

merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui 

pengumpulan data. 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: “Adakah Pengaruh Model Pembelajaran 

Role Playing Terhadap Keterampilan Membaca NyaringSiswa pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia  Kelas IV MIN 6 Bandar Lampung? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model 

pembelajaran role playing terhadap keterampilan membaca nyaring siswa pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia kelas IV MIN 6 Bandar Lampung. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Guru 

Memberikan informasi kepada tenaga pendidik bahwa dalam upaya 

meningkatkan keterampilan membaca nyaring melalui penerapan model 

role playing dan dapat memotivasi pendidik untuk meningkatkan model 

pembelajaran lain yang inovatif dan kreatif. Guna meningkatkan 

motivasi, prestasi dan keterampilan membaca nyaring peserta didik. 

2. Bagi Siswa 

Model role playing diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

membaca nyaring dalam pembelajaran bahasa Indonesia khusunya. 

3. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah dapat mendesain pembelajaran yang lebih baik untuk 

menumbuh kembangkan keterampilan membaca nyaringpeserta didik 

agar menjadi lebih baikagar tercapai tujuan dengan maksimal. 

4. Bagi Peneliti 

Menjadi masukan dalam meneliti dan meningkatkan keterampilan 

membaca nyaring melalui model role playing. 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Model Pembelajaran Role Playing 

a. Pengertian Model Pembelajaran Role Playing 

Model adalah rencana keseluruhan bagi bahan-bahan penyajian bahasa 

secara teratur dan tertib yang tidak ada bagian-bagiannya  dan semuanya 

didasari pada pendekatan yang sudah di pilih.
19

Model merupakan suatu cara 

kerja yang memudahkan suatu pelakasanaan kegiatan yang di lakukan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Banyaknya model pembelajaran membuat 

guru harus perlu mempertimbangkan setiap model pembelajaran yang harus 

tepat untuk digunakan dalam menyampaikan materi tertentu supaya 

tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

Model pembelajaran merupakan cara ataupun pola yang khusus dalam 

menggunakan berbagai prinsip dasar pendidikan. Model pendidikan sendiri 

mememiliki sesuatu yang harus perlu diperhatikan khususnya bagi para 

pendidik, karena dalam menentukan suatu model yang tepat bisa membuat 

suatu keberhasilan seorang peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. 
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Pembelajaran di lakukan tujuannya untuk mentransfer suatu materi yang 

mengarahkan pada suatu tujuan pembelajaran.Pembelajaran akan memberikan 

hasil yang lebih baik jika didesain sesuai cara manusia itu belajar.
20

Role 

Playing juga bisa menambah keterampilan peserta didik untuk lebih bisa 

memahami lagi dirinya sendiri dan lebih mengenal karakter yang ada 

disekitarnya serta bisa mengambil pelajaran dari sisi positif dari orang yang 

bermain peran di dalam model Role Playing itu sendiri.
21

  

Jadi dapat disimpulkan model merupakan suatu cara untuk memudahkan 

guru dalam melaksanakan suatu kegiatan yang ingin dicapai.  Menurut Siti 

Anisatun Nafi’ah Role Playingsendiri merupakan sejenis permainan gerak yang 

di dalamnya ada sebuah tujuan dan aturan yang akan membuat sesuatu unsur 

menjadi kesenangan.
22

 Menurut Zainal Aqif, model Role Playingmerupakan 

model yang melibatkan suatu intraksi antara dua siswa atau lebih dalam suatu 

topik atau situasi tertentu.
23

 Sedangkan pendapat menurut Hamdayana “Role 

Playingadalah suatu model menguasai bahan-bahan pelajaran dengan cara 

pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa.
24
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran role playing merupakan model pembelajaran atau cara guru 

dalam pembelajaran yang mengarahkan atau melibatkan siswa untuk 

berintraksi aktif untuk berimajinasi dalam memerankan suatu peranan sebagai 

orang lain dengan pengetahuan yang telah didapatkan peserta didik. 

1. Tujuan dan fungsi ModelPembelajaran Role Playing 

Model Role Playing merupakan dimana siswa bisa berperan langsung 

dalam suatu drama baik itu masalah sosial/psikologis, modelrole playing ialah 

suatu model pembelajaran sebagai dari bagian simulasi yang ditunjukan untuk 

mengkreasikan suatu peristiwa sejarah, peristiwa aktual atau kejadian-kejadian 

yang mungkin akan muncul pada masa yang akan datang.
25

 Setiap model 

pembelajaran memiliki tujuannya dan fungsinya masing-masingdengan 

kesamaan untuk mencapai tujuan kompetensi yangdiinginkan. Fungsi model 

role playing guna mengetahui kehidupan yang nyata terhadap seseorang. 

Fungsi model pembelajaran role playing itu sendiri sebagai berikut: 

1. Bisa mempelajari emosi peserta didik 

2. Memperlihatkan pengetahuan tentang perbuatan dan pengenalan kepada 

peserta didik. 

3. Menumbuhkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah dan tingkah 

laku. 
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4. Mengeksplorasi obyek pembelajaran dengan cara yang berbeda.
26

 

Adapun tujuan role playing menurut Kurniasih dan Sani adalah “untuk 

melatih siswa agar mereka mampumenyelesaikan masalah-masalah sosial 

psikologis serta melatih peserta didik agar mereka dapat bergaul dan memberi 

pemahaman peserta didik karena akan lebih jelas dan dihayati oleh peserta 

didik .
27

 Tujuan penggunaan dari modelrole playing yaitu: 

1. Agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain. 

2. Dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab. 

3. Dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi kelompok 

secara spontan. 

4. Merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. 

2. Kelebihan dan Kelemahan ModelRole Playing 

1. Kelebihan ModelRole Playing 

Role playing bisa memberikan pengalaman pembelajaran yang baik dan 

menyenangkan dan sangat sulit untuk di lupakan oleh perserta didik, artinya 

peserta didik sangat mempunyai kesan salama suatu proses pembelajaran  

berlangsung, karena dalam proses pembelajaran tersebut peserta didik 

diminta untuk langsung bermain peran dan bermain lakon sehingga peserta 

didik mudah mengingat suatu kejadian yang telah dialami. Selain itu peserta 

didik juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan semangat yang tinggi 
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dalam suatu kelompok.Menurut Kurniasih dan Sani terdapat beberapa 

kelebihan modelrole playingdiantaranya yaitu sebagai berikut :
28

 

1. Proses pembelajarannya melibatkan seluruh siswa untuk 

berpartisipasi. 

2. Melatih kerja sama. 

3. Siswa dapat belajar menggunakan bahasa baik dan benar. 

4. Siswa bebas beekspresi dan mengambil keputusan secara utuh. 

5. Guru dapat mengevaluasi pengalaman siswa melalui pengamatan 

pada waktu bermain peran. 

6. Dapat berkesan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. 

7. Sangat menarik bagi siswa, sehingga kelas akan lebih dinamis dan 

antusias. 

8. Membangkitkan gairah dan semangat, menumbuhkan rasa 

kebersamaan dan kesetiakawanan antar siswa. 

9. Penghayatan yang dilakukan siswa lebih bermakna.  

Setiap model pembelajaran yang sudah atau akan dilaksanakan oleh guru 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Hamdayana menyebutkan kelebihan 

model role playing sebagai berikut:
29

 

1) Melibatkan seluruh peserta didik di mana peserta didik  

dapatberpartisipasi dan mempunyai kesempatan untukmemajukan 

kemampuannya dalam bekerja sama. 
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2) Siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secarautuh. 

3) Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapatdigunakan 

dalam situasi dan waktu yang berbeda. 

4) Guru bisa mengevaluasi sebuah pemahaman setiap peserta didk 

dengan cara melalui pengamatan pada waktu peserta didik 

melakukan permainan.  

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, bisa dapat disimpulkan 

bahwa modelrole playing memiliki kelebihan yang sangat banyak setelah 

model tersebut diterapkan dalam pembelajaran. Modelroleplaying ini bisa 

sangat berguna sekali dalam meningkatkan aktivitas dan hasil pembelajaran 

terpadu pada penilaian terhadap keterampilan membaca peserta didik.  

2. Kelemahan ModelRole Playing 

Selain kelebihan, modelrole playing memiliki kelemahan.Menurut 

Kurniasih dan Sani, adapun kelemahan roleplaying sebagai berikut:
30

 

 Memerlukan waktu yang relatif panjang. 

 Memerlukan kreativitas dan daya kreasi tinggi dari gurudan siswa. 

 Banyak siswa sebagai pemeran merasa malu melakukan adegan 

tertentu. 

 Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melaluimodel ini. 
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Hal yang sama diutarakan oleh Hamdayana, kelemahan model role 

playing yaitu :
31

 

 Banyak memakan waktu 

 Memerlukan tempat yang luas 

 Sering kelas lain merasa terganggu oleh suara parapemain dan 

tepuk tangan penonton. 

Berdasarkan penjabaran diatas, bahwa ada beberapa kelemahanyang 

dimiliki oleh model pembelajaran role playing, maka guruharus dapat 

mengantisipasi agar kelemahan-kelemahan tersebutdapat diminimalisir untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yangingin dicapai. 

3. Langkah-langkah ModelRole Playing 

Keberhasilan model pembelajaran melalui role playing (bermainperan) 

diikuti oleh prosedur bermain peran dalam pembelajaran.Adapun menurut 

Zainal Aqib,langkah-langkah modelpembelajaran role playing sebagai 

berikut:
32

 

 Guru menyusun dan mempersiapkan skenario yang akan 

ditampilkan dengan model role playing. 

 Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempelajariskenario dalam 

waktu beberapa hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 

 Guru membentuk kelompok siswa yang beranggotakan 5orang 

 Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingindicapai 
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 Memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untukmelakonkan 

skenario yang sudah dipersiapkan 

 Masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil mengamati 

skenario proses pertunjukan yang sedang diperagakan. 

 Setelah selesai ditampilkan masing-masing siswadiberikan lembar 

kerja untuk membahas penampilanmasing-masing kelompok 

 Masing-masing kelompok menyampaikan hasilkesimpulannya 

 Guru memberikan kesimpulan secara umum. 

 Evaluasi  

 Penutup 

 

B. Keterampilan Membaca Nyaring 

1. Pengertian membaca 

Keterampilan Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif 

yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam 

tuslisan.
33

Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami 

isi teks yang dibaca. Oleh sebab itu, membaca bukan hanya sekedar melihat 

kumpulan huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragrap, 

dan wacana saja, tapi lebih dari itu bahwa membaca merupakan kegiatan yang 

memahami dan menginter prestasikan lambang, tanda, tulisan yang bermakna 

sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh sipembaca 
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Pada definisi ini memberi makna bahwa membaca bukan hanya 

mengubah lambang menjadi bunyi dan mengubah bunyi menjadi makna, 

namun lebih ke proses pemetikan informasi atau makna sesuai dengan 

informasi yang diusung oleh penulisnya. Membaca merupakan kegiatan yang 

di lakukan oleh pembaca agar mendapaktan informasi/berita dari penulis 

dengan media kata-kata/ bahasa tulis.
34

 

Reading is the heart of educationyang artinya membaca merupakan 

jantung pendidikan. Dalam hal ini, orang yang sering membaca, pendidikan 

nya akan maju dan ia akan memiliki wawasan yang luas. Tentu saja hasil 

membacanya itu akan menjadi skemata baginya. Skemata ini adalah 

pengetahuan pengalaman yang dimiliki seseorang. Jadi semakin sering 

seseorng membaca, maka semakin besaralah peluang mendapatkan skemata 

dan berarti semakin maju pulalah pendidikan nya. Hal ini yang melatar 

belakangi banyak orang yang megatakan bahwa membaca sama dengan 

membuka jendela. Dengan membaca kita dapat mengtahui seisi dunia dan pola 

berpikir kitapun akan berkembang. Membaca juga bisa dikatakan suatu 

kegiatan untuk memahami dari kelompok kata yang berasal dari suatu kesatuan 

meskipun hanya dalam suatu pandangan sekilas namun makna kata-kata secara 

individual akan dapat diketahui.
35
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Menurut St. Y. Slamet membaca adalah satu jenis kemampuan berbahasa 

tulis yang reseptif, mengapa disebut reseptif karena dengan seseorang 

membaca bisa memperoleh informasi ilmu pengetahuan dan pengalaman-

pengalaman baru. Yang di peroleh dari suatu bacaan akan mampu membuat  

seseorang mempunyai daya pikir yang tinggi. Dengan kegiatan membaca 

merupakan kegiatan yang sangat deperlukan oleh siapapun untuk membuat 

dirinya ingin maju dan meningkatkan diri. 
36

 

Sedangkan membaca menurut Fitria menyatakan bahwa membaca adalah 

memahami isi buku sesuai dengan apa yang di maksud oleh 

penulisnya.
37

Menurut Tarigan membaca adalah suatu proses yang di lakukan 

serta di pergunakan oleh pembaca untuk meperoleh pesan yang hendak di 

sampaikan oleh penulis melalui media kata-kata bahasa tulis.
38

 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa membaca merupakan proses 

memahami kata dan memadukan arti kata dalam kalimat dan struktur bacaan, 

sehingga pembaca mampu memahami isi teks yang di bacanya dan pada 

akhirnya dapat merangkai isi bacaan tersebut dengan menggunakan bahasa 

sendiri.Membaca  itu besifat reseptif. Artinya si pembaca menerima pesan atau 

informasi yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah teks bacaan. Pesan 

yang disampaikan itu merupakan informasi fokus yang dibutuhkn.
39
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Membaca bukanlah suatu subjek melainkan salah satu proses yang 

diajarkan, dilatih dan ditingkatkan sebuah proses tersebut bukan suatu yang 

terjadi secara incidental maupun potensi yang dimiliki secara alamiah, karena 

tidak ada seorang anak yang dapat membaca hanya dengan cara melihat orang 

lain membaca melainkan harus dengan mempraktekannya secara langsung. 

Dalam hal ini, si pembaca harus mampu memahami makna 

lambang/tanda/tulisan dalam teks berupa kata, kelompok kata, kalimat, 

paragrap, ataupun wacana yang utuh. Jadi membaca merupakan proses 

mengubah lambang, tanda, tulisan menjadi wujud makna.  

Disekolah pembelajaran membaca perlu difokuskan pada aspek 

kemampuan memahami isi bacaan. Oleh sebab itu siswa perlu dilatih secara 

intensif untuk memahami sebuah teks bacaan. Hal ini berarti siswa bukan 

menghafal isi bacaan tersebut melainkan memahami isi bacaan. keterampilan 

membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa tulis yang bersifat 

reseptif yang perlu dimiliki oleh siswa SD agar supaya mampu berkomunikasi 

tertulis. Maka dari itu peranan seorang pengajar bahasa Indonesia khususnya 

pengajaran membaca di SD menjadi sangat penting.
40

Dalam hal ini peran guru 

sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan siswa dalam memahami isi 

bacaan. Guru bahasa indonesia sebaiknya mengajarkan kepada siswa tentang 

strategi, model, dan tekhnik memaca yang baik sehingga siswa mampu 

memahami isi  bacaan dengan baik pula.  
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b. Jenis-jenis membaca  

Beberapa jenis membaca sebagai berikut: 

a. Membaca nyaring, membaca bersuara (reading aloud; oral 

reading). 

b. Membaca dalam hati (silent reading).  

c. Memebaca dalam hati di bedakan menjadi: 

Proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Oleh sebab itu, 

membaca bukan hanya sekedar melihat kumpulan huruf yang telah membentuk 

kata, kelompok kata, kalimat, paragrap, dan wacana saja, tapi lebih dari itu 

bahwa membaca merupakan kegiatan yang memahami dan menginter 

prestasikan lambang, tanda, tulisan yang bermakna sehingga pesan yang 

disampaikan penulis dapat diterima oleh sipembaca. 

2. Tujuan Membaca dan Teknik Membaca 

A. Tujuan Membaca 

Pada dasarnya sebuah kegiatan membaca bertujuan untuk mencari 

dan memperoleh suatu pesan atau memahami makna melalui sebuah 

bacaan. Tujuan utama dalam proses membaca tersebut akan berpengaruh 

terhadap jenis bacaan yang dipilh, misalnya fiksi atau nonfiksi.
41

 

Menurut Zainal Rafli dan kawan-kawan, ada sepuluh macam tujuan dari 

kegiatan membaca, yaitu: 
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 Menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan 

 Membaca bersuara 

 Menggunakan strategi untuk memahami bacaan. 

 Menggali simpanan pengetahuan atau schemata 

 Menghubungkan pengetahuan baru dengan schemata 

 Mencari informas untuk pembuatan laporan yang di sampaikan baik 

lisan atau tertulis. 

 Melakukan penguatan atau penolakan terhadap ramalan-ramalan siswa 

sebelum membaca. 

 Memberikan kesempatan kepada sisea untuk bereksperementasi 

 Mempelajari struktur bacaan 

 Menjawab pertanyaan khusus yang di kembangkan oleh guru atau 

penulis.
42

 

Tujuan membaca tertentu menuntut teknik membaca tertentu pula. Ada 

beberapa macam variasi tujuan membaca, yaitu: (1) membaca untuk tujuan 

studi (telaah ilmiah); (2) membaca tujuan untuk menangkap garis besar bacaan; 

(3) membaca untuk menikmati karya sastra; (4) membaca untuk mengisi waktu 

luang; (5) membaca untuk mencari ketenangan tentang suatu istilah.Jadi, 

jelaslah bahwa tujuan membaca seseorangitu didasari atas kebutuhan seseorang 

atas informasi dan hiburan yang dirasakan penting baginya. 

Pada dasarnya, tujuan pembelajaran membaca di bagi atas dua tujuan 

utama, yaitu: tujuan behavioral dan tujuan ekspresif. Tujuan behavioral disebut 
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dengan tujuan tertutup ataupun tujaun instruksional, sedangkan tujuan 

ekspresif disebut dengan tujuan terbuka.
43

Tujuan behavioral diarahkan kepada 

kegiatan-kegiatan membaca: (a) pemahaman makna kata, (b) keterampilan-

keterampilan studi, dan (c) membaca kreatif. 

Dalam pembelajaran membaca, belajar membaca harus sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, tujuan membaca dapat berupa: 

a. Memahami secara detail dan menyeluruh isi bacaan. Cara membacanya 

adalah baca dengan teliti dalam kecepatan normal. Pahami gagasan 

yang diungkapkan dengan cermat. Buatlah catatan apabila perlu. 

b. Menangkap ide pokok/gagasan utama buku secara cepat (waktu 

terbatas). Caranya, bacalah dengan kecepatan tinggi halaman demi 

halaman. 

c. Mendaptkan informasi tentang sesuatu (misalnya, kebudayaan suku 

Indian). Caranya, skimlah dan entri katanya dengan cepat, sampai anda 

menemukan entri “Indian”. 

d. Menganali makna kata-kata (istilah) sulit. 

e. Ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi diseluruh dunia. 

Dalam hal ini, siswa dituntut untuk terampil dalam membaca sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. Keterampilan membaca harus dibiasakan 

sejak sedini mungkin disekolah, seorang siswa dituntut harus dapat membaca 

dengan cepat dan harus memahami apa yang dibaca.
44
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Oleh sebab itu, pembelajaran membaca perlu difokuskan pada 

pemahaman isi bacaan. Dengan demikian, siswa diharapkan terampil 

memahami isi bacaan sesuai dengan tujuan membaca. 

B. Teknik Membaca 

Pada dasarnya membaca bertujuan mendapatkan informasi efisiensi 

membaca akan lebih baik, jika informasi yang dibutuhkan sudah ditentukan 

lebih dahulu.Informasi yang dibutuhkan disebut informasi fokus. Jadi, 

informasi fokus adalah informasi terpenting atau hal-hal terpenting yang 

terdapat dalam teks bacaan. Dalam sebuah bacaan informasi yang kita 

butuhkan itu dalah informasi fokus. Untuk menemukan informasi fokus secara 

efisien, ada beberapa teknik membaca yang digunakan, yaitu: (1) baca pilih 

(selecting), (2) baca lompat (skipping), (3) baca layap (skimming), dan (4) baca 

tatap (scanning). 

Dalam jurnal Nurul Hidayah, Tampubolon menjelaskan dalam membaca 

paragrap yang terutama harus ditemukan adalah pikiran pokok. Pikiran pokok 

yang dimakasud adalah informasi fokus,  kecuali jika dengan cara khusus yang 

dicari adalah pikiran jabaran (pikiran).
45

 Karena pikiran pokok selalu  

terkandung dalam kalimat topik, maka  dari itu dalam kegiatan membaca 

paragrap, kalimat topik itulah yang harus ditemukan.  Teknik yang paling tepat 

dipergunakan untuk menemukan kalimat topik ialah baca layap (skimming) dan 
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baca tatap (scanning). Dengan teknik ini tidak perlu seluruh kalimat dalam 

paragrap bersangkutan di baca. 

4. Pengertian Membaca Nyaring. 

Membaca nyaring adalah suatu pendekatan yang memusatkan serta 

memenuhi berbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah 

keterampilan serta minat. Oleh karena itu, dalam mengajarkan keterampilan 

membaca nyaring guru harus memahami proses komunikasi dua arah. Menurut 

Crawley dan Mountain dalam buku Farida Rahim menjelaskan bahwa 

membaca nyaring hendaknya mempunyai tujuan tertentu dan tidak 

menggunakan format round robin. Yang dimaksud dengan format round robin 

ialah setiap siswa secara random mendapat giliran untuk membaca nyaring satu 

paragrap.
46

Terkait dengan pendapat tersebut dijelaskan bahwa kegiatan yang 

paling penting untuk membangun pengetahuan dan keterampilan berbahasa 

siswa memerlukan membaca nyaring. Membaca nyaring adalah suatu cerita 

membantu siswa menambah kosakatanya, walaupun guru tidak menjelaskan 

makna kata yang terdapat dalam sebuah cerita. 

 Menurut Tarigan membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan 

yang merupakan alat bagi guru.
47

Siswa ataupun pembaca bersama-sama 

dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami 

informasi, pikiran, dan perasaan. Jadi, untuk melakukan membaca nyaring, 

pembaca di tuntut untuk memenuhi ketepatan mata ynag tinggi serta 
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pandangan memelihara kontak mata dengan para pendengar. Hakikatnya 

membaca nyaring merupakan suatu masalah lisan atau oral matter. 

Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan 

yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan 

pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis baik 

berupa pikiran, perasaan ataupun pengalaman penulis.
48

 

Pembaca nyaring adalah aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi 

guru, siswa ataupun membaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar 

untuk menangkap serta perasaan yang terkandung dalam bahan bacaan. Orang 

yang membaca nyaring pertama-tama haruslah mengerti  makna serta perasaan 

yang terkandung dalam bahan bacaan. Dia juga harus mempelajari 

keterampilan-keterampilan penafsiran atas lambang-lambang tertulis sehingga 

penyusun kata-kata serta penekanan sesuai dengan ujaran pembicaraan yang 

hidup. Membaca nyaring yang baik untuk menuntut agar si pembaca memliki 

kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh, karena dia 

haruslah melihat pada bahan bacaan untuk memelihara kontak mata dengan 

para pendengar, dia juga harus mengelompokan kata-kata dengan baik dan 

tepat agar jelas maknanya bagi para pendengar. 

Membaca nyaring merupakan sebuah kegiatan membaca yang dilakukan 

dengan cara membaca keras-keras di depan umum.
49

Membaca nyaring adalah 

sebuah pendekatan yang dapat memuaskan serta memenuhi berbagai ragam 

tujuan mengembangkan sejumlah keterampilan serta minat. Oleh karena itu 
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maka dalam mengajarkan keterampilan-keterampilan membaca nyaring, sang 

guru/ siswa harus  bisa memahami komunikasi dua arah. Keterampilan 

membaca nyaring yang harus di pelajari oleh siswa di sekolah dasar sebagi 

berikut: 

o Mempergunakan ucapan yang tepat  

o Mempergunakan frase/ kosa kata yang tepat 

o Mempergunakan intonasi suara yang tepat 

o Memiliki sikap dan percaya diri yang baik 

o Menguasai tanda-tanda baca seperti 

o Titik (.) 

o Koma (,) 

o Tanda Tanya (?) 

o Tanda seru (!) 

Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan 

yang dibacannya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan 

pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan. Keterampilan yang 

dituntut dalam membaca nyaring adalah berbagai kemampuan, diantaranya 

yaitu: 

 Membaca dengan terang dan jelas 

 Membaca dengan penuh perasaan, ekspresif 

 Membaca dengan tidak terbata-bata 

 Mengerti serta memahami bahan bacaan yang di bacanya 

 



 

 Kecepatan bergantung pada bahan bacaan yang di bacanya 

 Membaca dengan tanpa harus menerus melihat bahan bacaan 

 Membaca dengan penuh kepercayaan pada diri sendri 

Membaca nyaring akan digunakan pada saat membacakan puisi di depan 

kela, membacakan teks berita di depan kelas, membacakan pengumuman, 

membacakancerita, membacakan dongeng, membacakan teks pidato, 

membacakan cerita pengalaman pribadi yang berkesan, dan lain sebagainya. 

4. Unsur-Unsur Yang Dinilai Dalam Membaca Nyaring 

Menurut Tarigan keterampilan yang di tuntut dalam membaca nyaring 

yaitu: 

a. Mempergunakan ucapan yang tepat 

b. Mempergunakan frase yang  tepat 

c. Mempergunakan intonasi suara yang wajar agar makna bisa mudah di 

pahami.
50

 

Secara garis besarnya yaitu mencangkup aspek kelancaran dalam 

membaca yang membantu pendengar untuk menangkap bacaan yang jelas. 

Dengan membaca lancar kita dapat mengetahui maksud dan isi bacaan, 

kelancaran disini artinya tidak tersandat-sandat dalam membaca. Ketepatan 

dalam penggunaan intonasi yang berperan dalam pemenggalan kata atau 

kalimatsehingga nantinya menjadi intonasi pengucapan yang benar sesuai 

konteks pembicaraan. Ketepatan dalam pelafalan mencangkup poin-poin yang 
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mendukung dalam membaca nyaring yaitu poin artikulasi dan poin jeda. 

Artikulasi kejelasan pengucapan. Artikulasi yang baik dan jelas nantinya akan 

berkaitan dengan pelafalan yang berhubungan dengan olah vocal. Seseorang 

dalam membaca nyaring hendaknya memiliki olah vocal yang baik, jelas 

mudah untuk dipahami. Latihan dasar untuk mengolah vocal antara lain dengan 

latihan deklamasi atau menyanyi. 

Kenyaringan suara menentukan terdengar tidaknya suara dalam 

membaca, membaca nyaring membantu anak dalam menguasai atau 

memahami frase yang sempurna dan memperhatikan tanda-tanda baca. Karena 

anak dalam membaca nyaring akan berusaha keras menguasai atau memahami 

farse-frase yang sempurna dan memeperhatikan tanda-tanda baca waktu anak 

menginterpretasikan atan menafsirkan bacaan.Kriteria penilaian tes unjuk kerja 

siswa dalam membaca nyaring mengunakan rubrik penilaian. Indikator 

keberhasilan adalah siswa mampu membaca lancar. Pendoman penilaian di 

dasarkan pada kelancaran dalam membaca, kenyaringan suara, ketepatan dalam 

pelafalan, ketepatan dalam pengunaan intonasi dalam membaca,  seperti tabel 

berikut. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2.1 

Aspek Skor Penilaian Membaca Nyaring 

No 
Aspek-aspek yang di nilai Skor Maksimal 

1 Kelancaran dalam membaca 10 

2 Ketepatan dalam penggunaan intonasi 10 

3 Ketepatan dalam pelafalan 10 
4 Kenyaringan suara51 5 

 Jumlah 5 
 

Pejabaran masing-masing aspek yang di nilai dalam penilaian tes untuk 

kerja membaca nyaring dan katagori penilaian dapat lihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 2.2 

Aspek Penilaian, Skor, Kriteria Dan Katagori Membaca Nyaring 

NO Aspek Penilaian  Skor Kriteria Katagori 

1 Kelancaran 
Dalam 
Membaca 

10 Lancar dalam membaca Sangat baik 

8 
 

Lancar dalam membaca tetapi 
masih ada bacaan yang di ulang 

Baik 

6 
 

Ada beberapa pengulangan 
dalam membaca, tetapi nafas 
teratur 

Cukup 

4 
 
 

Tersendat-sendat dalam 
membaca nafas tersengal-
sengal dan banyak pengulangan 

Kurang 

1 Tidak lancar sama sekali dalam 
membaca 

Kurang 
sekali 

2 Ketepatan 
Dalam 
Penggunaan 
Intonasi 

10 Terdapat variasi irama dan 
tekanan 

Snagat baik 

8 Terdapat variasi irama tetapi 
masih terdapat pengunaan 
tekanan kurang tepat 

Baik 

6 Terdapat variasi irama tetapi 
penggunaan tidak tepat 

Cukup 
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4 Irama dan tekanan monoton Kurang 

  
 
 
 
 
 

1 Tidak menggunakan variasi 
irama dan tekanan sama sekali 
dalam membaca 

Kurang 
sekali 

3 Ketapatan 
Dalam Pelafalan 
 
 

5 Tidak terdapat kesalahan dalam 
pelafalan 

Sangat baik 

4 Terdapat 1 kesalahan dalam 
melafalkan 

Baik 

3 Terdapat 2 kesalahan dalam 
melafalkan 

Cukup 

2 Tedapat banyak kesalahan 
dalam melafalkan 

Kurang 

1 Tidak dapat melafalkan bacaan 
dengan tepat 

Kurang 
sekali 

4 Kenyaringan 
Suara 

5 Suara nyaring artinya volume 
suara dapat dijangkau oleh 
semua pendengar (siswa) dari 
awal hingga akhir membaca 

Sangat baik 

4 Volume suara dapat dijangkau 
oleh semua pendengar namun 
masih kurang maksimal 

Baik 

3 Valume suara hanay dapat di 
jangkau sebagian pendengar 

Cukup 

2 Volume suara hanya dapat 
dijangkau pada kata-kata 
tertentu saja oleh sebagian 
pendengar 

Kurang 

1 Volume suara lirih tidak dapat 
didengar 

Kurang 
Sekali 

 

Tabel 2.3 

Uraian Katagori Dan Rentang Nilai 

No Kategori Rantang nilai 

1 Sangat baik 85-100 

2 Baik 70-84 

3 Cukup 55-69 



 

4 Kurang 40-54 

5 Sangat kurang 0-39 
 

C. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

1. Pengertian Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia adalah sebuah alat komunikasi yang dapat 

dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk di pergunakan sehari hari, 

misalnya belajar, bekerja sama dan berintraksi.
52

Bahas Indonesia adalah alat 

komunikasi paling penting untuk mempersatukan seluruh bangsa. Maka dari itu 

bahasa Indonesia merupakan alat untuk mengungkapkan sebuah gagasan dalam 

fikiran baik secara lisan atau tulisan dari segi rasa, cipta dan karsa secara 

efektif dan logis.
53

Bahasa adalah sebuah cara berkomunikasi yang digunakan 

oleh manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada dua cara dalam 

berbahasa, yaitu bahasa lisan dan juga bahasa tulis. 

 Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Indonesia. 

Indonesia mempunyai banyak suku yang menggunakan berbagai macam 

bahasa. Oleh karena itu, digunakanlahbahasa Indonesia.
54

 Bahasa Indonesia 

sebagai bahasa pemersatu di negara Indonesia ini. Pembelajaran bahasa 

Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran penting yang ada di dalam 
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kurikulum SD dan wajib dipelajari oleh semua siswa.Dapat disimpulkan bahwa 

bahasa adalah sebuah sistem, dimana bahasa itu bersifat unik dan sebagai ciri 

khas suatu bangsa atau negera yang dipakai oleh sebagian masyarakat untuk 

berkomunikasi baik antar kelompok maupun antar pribadi. Secara sosilogis, 

bahasa Indonesia baru diterima keberadaannya pada tanggal 28 oktober 1928. 

Secara yuridis, bahasa Indonesia secara resmi di akui keberadaannya pada 

tanggal 18 agustus 1945. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi republik 

Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. 

Maka dari itu bahsa Indonesia merupakan alat mengungkapkan diri, baik 

secara lisan maupun tulisan, dari segi rasa, karsa dan cipta serta pikir baik 

secara efektif maupun logis.
55

 

Menurut badan standar nasional pendidikan (BSNP) standar isi bahasa 

Indonesia ialah pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta diddik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 

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

apresiasi terhadap hasil karya kesastaraan manusia Indonesia. 

 Pembelajaran bahasa Indonesia di SD/MI dapat diartikan sebagai usaha 

pendidikan untuk mengubah perilaku peserta didik dalam berbahasa Indonesia, 

perubahan tersebut akan tercapai bila seorang pendidik dalam menggajarkan 

kepeserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di 

SD/MI.
56

Pengajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah pembelajaran 
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keterampilan berbahasa, bukan pengajaran tentang bahasa. Bahasa Indonesia 

mempunyai persentasi dalam perkembangan intlektual, sosial dan emosional 

peserta didik dan sebagai penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua 

mata pelajaran.
57

 Materi pembelajaran bahasa Indonesia secara garis besar 

terdiri atas enam aspek, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, 

kebahasaan dan apresiasi bahasa dan sastra Indonesia.
58

 

2. Tujuan Bahasa Indonesia di SD/MI 

Tujuan pelajaran bahasa Indonesia di SD/MIyaitu sebagai tujuan agar 

peserta didik bisa menikmati dan bisa memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan  keperibadian, memperluas wawasan dan meningkatkan 

pengetahuan sebuah kemampuan berbahasa. Dalam proses pembelajaran harus 

ada strategi untuk mencapai sebuah proses pembelajaran yang 

maksimal.
59

Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk menjadikan siswa 

untuk memiliki keempat keterampilan tersebut ialah menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Pembelajaran bahasa Indonesia diorientasikan secara 

terpadu untuk menjadikan siswa bisa terampil dalam komunikasi dengan 

menguasai semua keterampilan berbahasa itu secara keseluruhan.Dari tujuan 

yang ada di atas pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan pada sebuah proses 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak dengan baik dan benar serta siswa 

mampu mengguasai keempat keterampilan tersebut dengan baik dan terarah. 
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D. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah sebuah hasil yang ditemukan oleh seorang 

penelitian yang telah melakukan penelitian jauh sebelum penelitian baru 

dilakukan, namun baik peneliian yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan 

memiliki kesamaan mengenai penelitian yang dilakukan. Agar penelitian yang 

dilakukan ini lebih jelas dan kuat, peneliti melakukan penelusuran terhadap 

penelitian terdahulu yang terkait dengan objek dalam penelitian ini. Dan 

berdasarkan pada hasil penelusuran yang peneliti lakukan terdapat beberapa 

penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. 

Diantaranya penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut : 

1. Berdasarkan penelitian Ni Nyoman Sukareni, Dkk (2014) 

penelitian ini dilakukan di SD Negeri 5 subagan sebagai kelas eksperimen 

dengan jumlah 33 orang siswa dan SD Negeri 4 Pertama sebagai kelas kontrol 

dengan jumlah 30 orang siswa. Penilain keterampilan berbicara dilakukan 

dengan menggunakan rubrik penilaian yang terdiri dari lima aspek kebahasaan 

meliputi pelafalan, intonasi, struktur kata/kalimat, kelancaran, dan 

pemahaman/ekspresi.
60

 masing-masing aspek memiliki rentang nilai 1-5. Dari 

hasil upengujian normalitas untuk data kelompok eksperimen nilai X2hit = 

7,13 dan X2tab = 11,07 sedangkan untuk kelompok kontrol nilai X2hit = 4,36 
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dan X2tab = 11,07.disimpulkan bahwa X2hit< X2tab artinya keterampilan 

berbicara bahasa Indonesia normal dan homogen. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan uji-t, dari perhitungannya didapat thitung = 3,29 sedangkan 

ttab dengan taraf signifikansi 5% dan dk = 61 adalah 2,000 yang berarti thit > 

ttab yang menyatakan model pembelajaran role playing berpengaruh terhadap 

keterampilan berbicara bahasa Indonesia. 

2. Penerapan metode role playing untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Penelitian 

ini dilakukan oleh Ismawati Atep Sujana, Ali Sudin, dengan  hasil penelitian 

menunjukan sebuah peningkatan dari hasil belajar siswa, pada siklus pertama 

persentasenya berjumlah 26,92%, siklus kedua 57,69%, dan siklus ketiga 

92,31% maka penerapan metode role playing bisa meningkatkan hasil 

belajar.
61

 

E. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan bagian dari suatu karya ilmiah, yang 

menjelaskan tentang bagaimana sebuah teori  yang berhubungan dengan 

berbagai faktor yang di nilai dari mempengaruhinya.
62

Keterampilan yang harus 

dimiliki oleh  seorang peserta didik dalam sebuah kegiatan belajar mengajar di 

sekolah ialah salah satunya dengan adanya didalam keterempilan membaca 

nyaring yaitu keterampilan membaca nyaring dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Berdasarkan pada kondisi awal yang terjadi di kelas IV MIN 6 
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Bandar Lampung ialah perlu segera diselesaikan, maka dari itu perlu adanya 

sebuah tindakan sebagai  sebuah solusi dari suatu permasalah yang ada 

dilapangan. 

Model yang digunakan ialah model role playing untuk bisa membantu 

peserta didik dalam memahami bacaan, memahami intonasi dan tanda baca 

dengan baik sambil bermain sehingga bisa mengurangi rasa malu dan takut saat 

ingin menyampaikan materi bacaan yang dilakukan selama pembelajaran 

dikelas hal ini masih mengalami beberapa hambatan yang dapat menyebabkan 

rendah keterampilan membaca peserta didik. Maka dari itu Tindakan yang 

harus dilakukan dengan cara mengunakan model untuk meningkatkan 

keterampilan membaca nyaring siswa MIN 6 Bandar Lampung, model yang 

harus digunakan adalah model role playing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 1 Tabel Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis 

 

 

 

Peserta Didik Kelas IV 

MIN 6 Bandar Lampung 

 

 

Model Role Playing 

Role playing merupakan suatu model pembelajaran yang 

mengarahkan atau melibatkan siswa untuk berintraksi aktif 

untuk berimajinasi dalam memerankan suatu peranan dengan 

menggunakan model role playing maka kegiatan siswa dalam 

keterampilan membaca nyaring dapat lebih meningkat lagi 

contohnya dalam segi kelancaran dalam membaca 

memperhatikan intonasi dan tanda baca karena kegiatan 

belajar role playing ini langsung melibatkan siswa untuk 

memerankan suatu peranan. 

 

 

Terdapat pengaruh terhadap 

keterampilan membaca nyaring 

siswa kelas V MIN 6 Bandar 

Lampung dengan menerapakan 

pembelajaran menggunakan model 

role palying 

Tidak terdapat pengaruh terhadap 

keterampilan membaca nyaring 

siswa kelas V MIN 6 Bandar 

Lampung dengan menerapkan 

pembelajaran menggunakan 

model role playing 

Keterampilan Membaca Nyaring 

1. Kegiatan keterampilan membaca nyaring 

pada peserta didik yang terjadi di min 6 

bandar lampung dengan menggunakan 

metode ceramah. 



 

1. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya 

dalam penelitian. Hipotesis dikatakan sementara karena kebenarannya masih 

perlu diuji atau dites kebenarannya dengan data yang asalnya dari lapangan. 

Hipotesis juga penting perannya karena dapat menunjukkan harapan dari si 

peneliti yang direfleksikan dalam hubungan ubahan atau variable dalam 

permasalahan penelitian.
63

 Jadi, dari pendapat di atas bahwa hipotesis adalah 

dugaan sementara dari permasalahan yang perlu diuji kebenarannya melalui 

analisis. 

Berdasarkan pada kajian pustaka dan kerangka berfikir diatas maka 

peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2 H0 : µ1  µ2(model roling playing tidak memberikan peningkatan 

keterampilan membaca nyaring yang lebih baik pada siswa). 

3 H1 : µ1  µ2(model roling playing memberikan peningkatan keterampilan 

membaca nyaring yang lebih baik pada siswa). 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

1. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan dalam sebuah 

penelitian, sedangkan penelitian sendiri merupakan keseluruhan sebuah 

kegiatan pencarian, penyelidikan dan sebuah percobaan secara ilmiah dalam 

sebuah bidang tertentu untuk memproleh sebuah fakta atau prinsip baru yang 

bertujuan untuk memperoleh sebuah pengertian baru dan menaikkan tingkat 

ilmu serta teknologi yang akan lebih baik lagi dari sebelumnya. 

Dalam sebuah cara mengumpulkan data dan menganalisis data pada 

peneliatian ini maka penulis akan menggunakan metode penelitian Quasi 

Eksperimen. Penelitian eksprimen merupakan suatu cara yang akan digunakan 

untuk menghubungkan sebab akibat antara faktor yang sengaja yang 

ditimbulkan oleh peneliti dengan mengurangi atau menyisihkan suatu faktor 

pengganggu dalam penelitian tersebut, eksprimen dilakukan dengan maksud 

agar melihat sebuah akibat dari suatu perlakuan dalam suatu penelitian.
64

Dalam 

penelitian yang dilakukan, peneliti akan mengambil dua kelas untuk di teliti 

yaitu kelas eksprimen dan kelas control. Perlakuan yang diberikan dikelas 

eksprimen adalam pembelajaran keterampilan membaca nyaring menggunakan 

model pembelajaran role playing dan sedangkan pada kelas kontrol 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran demontrasi. Pada akhir 
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pembelajaran kedua kelas yaitu kelas eksprimen dan kelas kontrol yang akan 

diukur keterampilan membaca nyaring melalu sebuah tes. Hal ini akan 

dilakukan untuk kedua kelas. Dalam metode ini akan menggunakan 

nonequivalent control grup design yang pelaksanaannya hampir sama dengan 

pelaksanan pretest-posttest only control design dimana pada design ini 

kelompok eksprimen atau kontrol akan dipilih secara random. Berikut gambar 

desain tersebut: 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian Quasi Eksperimen 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

R1 O1 X O2 

R2 O3 X O4 

Keterangan: 

a. R1  : Kelompok kelas eksprimen 

b. R2  : Kelompok kelas kontro  

c. O1  : Pretest kelas eksprimen 

d. O3  : Pretest kelas kontrol 

e. X   : Perlakuan dengan menggunakan model  

pembelajaran Role Playing 

f. O2  : Postest kelas eksprimen 

g. O4  :  Posttest kelas kontrol 

 



 

Dalam desain penelitian ini objek yang akan di teliti akan diberikan 

sebuah proses suatu pembelajaran. Sebelum di berikan perlakuan kelompok 

kelas eksprimen dan kelompok kelas kontrol akan diberikan test pritest untuk 

mengetahui nilai awal siswa. Kelompok kelas eksprimen akan diberikan 

perlakuan dengan sebuah pembelajran menggunakan model pembelajaran role 

playing dan sedangkan kelompok kelas kontrol akan diberikan perlakuan 

dengan menggunakan model pembelajaran demonstrasi. Selanjutnya akan 

diberikan tes akhir setelah kedua kelompok kelas tersebut diberikan perlakuan. 

 

2. Tempat dan waktu penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini di lakukan di MIN 6 Bandar LampungSiswa kelas IV di 

MIN 6 Bandar Lampung 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester 1 tahun ajaran 2019/2020 di 

kelas IV MIN 6 Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang diteliti oleh peneliti, baik itu 

manusia, benda, sistem maupun yang lainnya.Dalam hal ini, sebagian besar 

percaya bahwa penelitian selalu melibatkan statistik.Sedangkan statistik selalu 

berhubungan dengan variasi nilai.
65

Karena itu, variabel sering kali diartikan 

sebagai “sesuatu yang mempunyai variasi nilai”. Dengan catatan, bahwa jika 

sesuatu itu tidak mempunyai variasi nilai, maka sesuatu itu tidak bisa dianalisis 

(terutama secara statistik).Berdasar pengertian diatas variabel  dalam penelitian 

ini terdapat beberapa variabel yang digunakan, yaitu : 

1. Variabel Bebas (variabel X) 

Variabel bebas atau sering disebut variabel independen.Pada prinsipnya 

variabel ini adalah suatu variabel yang memberi pengaruh terhadap variabel 

terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi sub variabel bebas, yaitu  roling 

playing. 

2. Variabel Terikat (variabel Y) 

Variabel terikat atau sering disebut variabel dependen yaitu variabel 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang 

menjadi sub variabel terikat adalah keterampilan membaca nyaring siswa kelas 

IV MIN 6  Kota Bandar Lampung. 
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4. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

5. Populasi 

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan sebuah objek/subjek yang 

dijadikan sebagai sumber data dalam suatu penelitian
66

. Dalam penelitian yang 

menjadi populasi adalah peserta didik kelas IV semester ganjil MIN 6 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan distribusi kelas sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Distribusi Peserta Didik Kelas IV Semester Ganjil 

MIN 6 Kota Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

 

NO KELAS JUMLAH PESERTA DIDIK 

1 IV A 36 

2 IV B 38 

 Jumlahpopulasi 74 

 

6. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan objek/subjek 

penelitian.Jadi sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Adapun cara yang digunakan untuk mengambil sebuah 

sampel yang akan digunakan peneliti adalah purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel berdasarkan sebuah tujuan penelitisn.
67

 Sampel pada 

penelitian ini akan diambil 1 kelas eksperimen yaitu kelas IVA, dan yang akan 
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diajarkan menggunakan model pembelajaran Role Playing. Dan kelas IVB 

sebagai kelas kontrol.  

7. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik sampling yang digunakan. Salah satu tekhnik pengambilan sampel yang 

ada pada penelitian yaitu Non Probability Sampling. Di mana teknik ini 

merupakan teknik penarikan sampel yang memberi peluang/kesempatan yang 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini dalam 

pengambilan kelas eksprimen dan kelas kontrol  adalah sampel random teknik 

acak kelas, penggunaan teknik acak kelas dari populasi dilakukan secara acak 

atau random tidak memperhatikan strata didalam populasi itu. Penggundian 

dilakukan dengan membuat daftar nama kelas, memberi kode pada nama kelas 

dengan angka menulis kode kertas tersebut dan menggulungnya. Selanjutnya 

dimasukan kedalam kaleng dan dikocok. Pada pengambilan pertama untuk 

kelas eksprimen dan pengambilan kedua adalah kelas kontrol. Sampel dalam 

penelitian ini adalah kelas IVA jumlah peserta didiknya ialah 36 siswa yang 

dijadikan kelas eksperimen yang di terapkan dengan menggunakan model 

pembelajaran role playing, dan kelas IVB berjumlah 38 peserta didik yang 

dijadikan kelas kontrol diterapkan menggunakan model pembelajaran 

demonstrasi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 



 

Data yang akan dikumpulkan berupa data tentang keterampilan membaca 

puisi yang diamati berdasarkan model pembelajaran role playing. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagaimana yang 

dijelaskan di instrument penelitian berupa observasi, tes lisan, dokumentasi dan 

rekaman suara. 

a. Observasi 

Sutrisno Hadi berpendapat dalam buku Sugiyono bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dan 

berbagai proses biologis dan psikolgis. Dua diantara yang sangat penting ialah 

proses pengamatan dan ingatan. Observasi dibedakan menjadi participant 

observation (observasi berbpera serta) dan non participant observation. Peneliti 

menggunakan participant observation, observasi ini peneliti akan terlibt dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian.
68

Peneliti melakukan observasi guna meperoleh suatu 

informasi yang akurat. 

b. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
69

Dalam 

penelitian ini tes digunakan untuk mengumpulkan data-data mengenai 
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keterampilan membaca menyaring peserta didik kelas IV MIN 6 Bandar 

Lampung tes yang digunakan guna untuk mengukur kemampuan peserta didik. 

Tes yang dilakukan oleh peneliti adalah tes keterampilan membaca 

nyaring, tes ini dilakukan untuk mengukur keterampilan membaca nyaring 

peserta didik. Dalam penelitian ini tes yang dilakukan adalah test awal (pretest) 

dan test akhir (posttest). Tes awal dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan peserta didik dalam keterampilan membaca nyaring, tes akhir 

dilakukan untuk mengetahui ketermpilan membaca nyaringdalam pelajaran 

bahasa Indonesia  akhir untuk mengetahui keterampilan membaca nyaring 

dalam pelajaran bahasa Indonesia setelah diterapkannya model pembelajaran 

role playing. Dalam tes yang akan dilakukan peneliti mencangkup beberapa 

deskripsi yang akan dijadikan dasar peneliti untuk menilai hasil dari test yang 

diberikan oleh peneliti. Deskripsi yang di maksud sebagai berikut: 

a. Kelancaran dalam membaca 

b. Ketepatan dalam menggunakan intonasi 

c. Ketepatan dalam pelafalan 

d. Kenyaringan suara  

e. Penampilan/sikap, kesempurnaan dalam sebuah penampilan 

c. Rekaman suara 

Rekaman suara ini digunakan agar pendidik bisa lebih jelas dalam 

menilai ketermpilan membaca nyaring peserta didik. Dari rekaman suara itu 

pendidik bisa lebih jelas dan lebih detail menilai ketermpilan membaca nyaring 

peserta didik.  



 

 

 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah smber tertulis bagi sebuah informasi dalam sejarah 

sebagai kebalikan dari pada sebuah kesaksian lisan atau dapat berupa 

pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun baik yang bersifat 

tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.Metode dokumentasi dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengambil data yang berbentuk tertulis lisan atau gambar 

seperti nama peserta didik, profil sekolah, daftar keterampilan membaca 

nyaring peserta didik dan yang lain yang akan di perlukan dalam peneliitian. 

6. Instrumen Penelitian 

Instrument adalah suatu alat bantu yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data dengan cara dilakukannya pengukuran.Pada prinsipnya 

meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang 

baik.Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian.Jadi 

instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati. Instrumenpenelitian yang digunakan 

berbentuk sebuah perintah petunjuk kerja digunkanan keterampilan membaca 

nyaring. Instrumensebagai alat pengumpulan data harus betul-betul dirancang 

dan dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan data empiris 

sebagaimana adanya. Alat yang digunakan sebagai pengumpulan data ialah 

berupa tes. 

 Tes 



 

Tes merupakan suatu bentuk alat evaluasi untuk mengukur seberapa jauh 

tujuan pengajaran telah tercapai. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan tes 

adalah evaluasi terhadap hasil belajar. Untuk tes  keterampilan membaca 

nyaring digunakan tes lisan dengan menggunakan materi cerita dongeng, cerita 

dongeng sendiri merupakan suatu karya sastra lama berisi cerita luar biasa dan 

penuh khayalan (fiksi) atau cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar 

terjadi. Di sini peserta didik diminta berkelompok untuk  memerankan tokoh-

tokoh yang ada di dalam cerita dongeng tersebut kemudian di tes akhir peserta 

didik diminta untuk membaca dongeng tersebut di depan kelas dengan 

membaca nyaring dengan memperhatikan kelancaran dalam membaca, 

memperhatikan intonasi, tanda baca dan kenyaringan suara saat membaca 

dongeng tersebut.Peserta didikdisini di nilai menggunakan rubrik penilaian 

keterampilan membaca nyaring. Berikut peneliti menyajikannya dalam bentuk 

tabel. 

Tabel 3.3 

Aspek Skor Penilaian Membaca Nyaring 

No Aspek-aspek yang di nilai Skor Maksimal 

1 Kelancaran dalam membaca 10 

2 Ketepatan dalam penggunaan intonasi 10 

3 Ketepatan dalam pelafalan 10 

4 Kenyaringan suara
70

 5 

 Jumlah 5 
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Pejabaran masing-masing aspek yang di nilai dalam penilaian tes untuk 

kerja membaca nyaring dan katagori penilaian dapat lihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 3.4 

Aspek Penilaian, Skor, Kriteria Dan Katagori Membaca Nyaring 

NO Aspek Penilaian  Skor Kriteria Katagori 

1 Kelancaran 

Dalam 

Membaca 

10 Lancar dalam membaca Sangat baik 

8 

 

Lancar dalam membaca tetapi 

masih ada bacaan yang di ulang 

Baik 

6 

 

Ada beberapa pengulangan 

dalam membaca, tetapi nafas 

teratur 

Cukup 

4 

 

 

Tersendat-sendat dalam 

membaca nafas tersengal-sengal 

dan banyak pengulangan 

Kurang 

1 Tidak lancar sama sekali dalam 

membaca 

Kurang 

sekali 

2 Ketepatan 

Dalam 

Penggunaan 

Intonasi 

10 Terdapat variasi irama dan 

tekanan 

Snagat baik 

8 Terdapat variasi irama tetapi 

masih terdapat pengunaan 

tekanan kurang tepat 

Baik 

6 Terdapat variasi irama tetapi 

penggunaan tidak tepat 

Cukup 

4 Irama dan tekanan monoton Kurang 

  

 

 

 

 

 

1 Tidak menggunakan variasi 

irama dan tekanan sama sekali 

dalam membaca 

Kurang 

sekali 

3 Ketapatan 

Dalam Pelafalan 

 

 

5 Tidak terdapat kesalahan dalam 

pelafalan 

Sangat baik 

4 Terdapat 1 kesalahan dalam 

melafalkan 

Baik 

3 Terdapat 2 kesalahan dalam 

melafalkan 

Cukup 

2 Tedapat banyak kesalahan dalam 

melafalkan 

Kurang 

1 Tidak dapat melafalkan bacaan Kurang 



 

dengan tepat Sekali 

4 Kenyaringan 

Suara 

5 Suara nyaring artinya volume 

suara dapat dijangkau oleh 

semua pendengar (siswa) dari 

awal hingga akhir membaca 

Sangat baik 

4 Volume suara dapat dijangkau oleh 

semua pendengar namun masih 

kurang maksimal 

Baik 

3 Valume suara hanay dapat di 

jangkau sebagian pendengar 

Cukup 

2 Volume suara hanya dpat dijangkau 

pda kata-kata tertentu saja oleh 

sebagian pendengar 

Kurang 

1 Volume suara lirih tidak dapat 

didengar 

Kurang 

Sekali 

 

Tabel 3.5 

Uraian Katagori Dan Rentang Nilai 

No Kategori Rantang nilai 

1 Sangat Baik 85-100 

2 Baik 70-84 

3 Cukup 55-69 

4 Kurang 40-54 

5 Sangat Kurang 0-39 

 

 

7. Uji Instrumen Penelitian  

2. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kelayakan instrument yang 

dipakai, maka perlu dilakukan uji instrumen. Intrumen penilaian berupa 

perintah kerja untuk melaksanakan keterampilan membaca nyaring, maka 

validitas instrument menggunakan validitas kontruksi. Untuk menguji validitas 

kontruksi dapat digunakan oleh pendapat para ahli (judgment expres). Setelah 



 

instrument di kontruksikan tentang aspek-aspek yang diukur dengan teori-teori 

tertentu maka dikonsuktasikan dengan para ahli. Validitas kontruksi sam 

dengan logical validity atau validity by definition. Instrumen yang mempunyai 

validitas kontruksi jika instrumentersebut dapat digunakan untuk mengukur 

gejala sesuai dengan yang didefinisikan. 

8. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis 

data yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari responden serta menyajikan data 

tiap variable yang diteliti dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan dalam sebuah penlitian. 

1) Uji prasyarat 

G. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

terdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas menggunakan 

uji Liliefors yang merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji 

hipotesis dengan rumus sebagai berikut: 

Lhitung = max | ( )   ( )| ,    = 
(   )

 
 

Dengan : 

F (  ) = P ( Z ≤   ) ; Z    N (0,1) 

S (  ) = Proporsi cacah z ≤ zi terhadap seluruh cacah zi 

X



 

Xi = skor responden 

Dengan hipotesis : 

Ho : data distribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian : 

Jika Lhitung Ltabel , maka data berdistribusi normal 

Jika Lhitung Ltabel , maka data berdistribusi normal. 

Dalam menghitung uji normalitas, Metode normalitas dalam penelitian 

ini dialakukan dengan menggunakan teknik kolmogorov-smirnov pada program 

computer. peneliti menggunakan program komputer SPSS. 

H. Uji Homogenitas 

 

Setelah uji normalitas, dilakukan juga uji homogenitas.Uji ini untuk 

mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi. Uji homogenitas yang 

digunakan adalah uji homogenitas dua varians atau uji bartlett, yaitu: 

5. Hipotesis 

H0 :  
  =   

  = ... =   
  

H1 : tidak semua varians sama 

6. Tingkat Signifikan 

α = 5% 

7. Statistik Uji 

F = N – k 

C = 1 + 
 

  (   )
( Ʃ

 

  
 - 
 

 
 ) 



 

Rerata Kuadrat Galat (RKG) = 
     

    
 

A. = 
     

 
 (f log RKG – Ʃ fj log sj²) 

 

 

8. Daerah Kritis 

DK = {X
2 

| X
2 

>X
2
 3.418} dapat dilihat pada tabel ini chi kuadrat dengan 

derajat kebebasan (k -1). 

9. Keputusan Uji 

H0 diterima jika harga statistik X
2
, yakni X

2
hitung <X

2
tabel, k-1.Berarti varians 

dari populasi homogen. 

Dalam menghitung uji homogenitas peneliti menggunakan program 

komputer SPSS v.23 for windows. 

I. Uji Hipotesis 

a. Uji T 

Untuk menguji hipotesis pada sebuah penelitian ini dilakukan uji 

independent sample t test pada taraf signifikansi 5%. Uji independent sample t 

test digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata nilai kedua 

kelompok sampel yang tidak saling berhubungan atau bebas. Uji 

independentsample t test dapat dihitung menggunakan software SPSS versi 23. 

Dengan langkah sebagai berikut: 



 

 Membuka lembar kerja SPSS versi 23 kemudian klik menu 

analyze, pilih compre means, kemudian pilih independentsampel t test, lalu 

klik pilihan define lalu klik continue dan ok 

 Jika nilai sig. (2-tailed) yang diperoleh < 0,05 maka dapat 

dikatakan terdapat pengaruh penggunaan model Role Playing. 

 

HO: Tidak terdapat pengaruh pengunaan model Role Playingterhadap 

keterampilan membaca nyaring siswa kelas IV MIN 6 Bandar Lampung 

H1: Terdapat pengaruh penggunaan model Role Playingterhadap 

keterampilan membaca nyaring siswa kelas IV MIN 6 Bandar Lampung. 

1. Adapun kriteria pengujianberdasarkan 
t
Hitung 

1. Jika 
t
hitung > tTabeldalam hal lain H1 Diterima 

2. Jika 
t
hitung > tTabeldengan =0,05 (5%) 

2. Adapun c ggriteria pengujiannya berdasarkan Sig. (2-tailed) 

4 Jika nilai probability sig. atau (sig <0,05) maka HO ditolak 

5 Jika nilai probability sig. atau (sig >0.05) maka HO diterima 

 

 

  



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Hasil Penelitian 

1. Distribusi jawaban hasil test keterampilan membaca nyaring. 

 

Tabel 4.1 

Distribusi jawaban hasil tes pretest keterampilan membaca nyaring 

kelas eksprimen 

No Item Jawaban Hasil Tes Total 

Sangat 

Baik 

(5) 

Baik 

(4) 

Cukup 

(3) 

Kurang 

(2) 

Sangat 

Kurang 

(1) 

F % F % F % F % F % F % 

1 
Y1 0 0% 9 25% 24 66,6

% 

3 8,3

% 

0 0% 36 100

% 

2 
Y2 1 2,7

% 

10 27,7

% 

22 61,1

% 

3 8,3

% 

0 0% 36 100

% 

3 
Y3 0 0% 21 58,3

% 

15 41,6

% 

0 0% 0 0% 36 100

% 

4 
Y4 0 0% 22 61,1

% 

12 33,3

% 

2 5,5

% 

0 0% 36 100

% 

5 
Y5 4 11,

1% 

15 41,6

% 

17 47,2

% 

0 0% 0 0% 36 100

% 

Berdasarkan data distribusi hasil jawaban test keterampilan membaca 

nyaring pada saat pretest di  kelas eksprimen di atas dengan menggunakan 

model role playing, dari ke 5 item test yang dinilai, bisa dilihat perolehan 

distrubusi jawaban di atas 50 % terdapat  pada hasil tes dengan jawaban dalam 



 

katagori cukup. Yaitu Y1 66,6%, Y2 61,1% dan Y3 dengan jawaban dalam 

katagori baik yaitu sebesar 58,3%, Y4 61,1% dan Y5 distribusi jawabannya di 

bawah 50% yaitu sebesar 41,6%. 

Tabel 4.2 

Distribusi Jawaban Hasil Tes Posttest Keterampilan membaca nyaring 

Kelas Eksperimen 

No 
Item Jawaban Hasil Tes Total 

Sangat 

Baik 

(5) 

Baik 

(4) 

Cukup 

(3) 

Kurang 

(2) 

Sangat 

Kurang 

(1) 

F % F % F % F % F % F % 

1 
Y1 0 0% 9 25% 24 66,6

% 

3 8,3

% 

0 0% 36 100

% 

2 
Y2 1 2,7

% 

10 27,7

% 

22 61,1

% 

3 8,3

% 

0 0% 36 100

% 

3 
Y3 0 0% 21 58,3

% 

15 41,6

% 

0 0% 0 0% 36 100

% 

4 
Y4 0 0% 22 61,1

% 

12 33,3

% 

2 5,5

% 

0 0% 36 100

% 

5 
Y5 4 11,

1% 

15 41,6

% 

17 47,2

% 

0 0% 0 0% 36 100

% 

 

Berdasarkan data distribusi hasil jawaban test keterampilan membaca 

nyaring pada saat postets yang di laksanakan di kelas eksperimen dengan 

menggunakan model pembelajaran role playing, dari ke 5 item yang dinilai, 

bisa dilihat perolehan distribusi jawaban diatas 50% terdapat pada hasil test 

dengan jawaban dalam katagori baik, yaitu Y1 66,6%, Y2 66,6% dan dalam 

katagori sangat baik yaitu Y3 72,2%, Y4 72,2%, Y5 58,3%. 



 

 

Tabel 4.3  

Distribusi Jawaban Hasil Tes Pretest Keterampilan Membaca Nyaring 

Kelas control 

No 
Item Jawaban Hasil Tes Total 

Sangat 

Baik 

(5) 

Baik 

(4) 

Cukup 

(3) 

Kuran

g 

(2) 

Sangat 

Kurang 

(1) 

F % F % F % F % F % F % 

1 
Y1 0 0% 3 7,8

% 

23 60,5

% 

0 0% 3 7,8% 23 60,5

% 

2 
Y2 0 0% 1 2,6

% 

31 81,5

% 

0 0% 1 2,6% 31 81,5

% 

3 
Y3 0 0% 13 34,2

% 

23 60,5

% 

0 0% 13 34,2% 23 60,5

% 

4 
Y4 0 0% 21 55,2

% 

17 44,7

% 

0 0% 21 55,2% 17 44,7

% 

5 
Y5 0 0% 8 21,0

% 

30 78,9

% 

0 0% 8 21,0% 30 78,9

% 

 

Berdasarkan dari data distribusi hasil jawaban test keterampilan 

membaca nyaring pada saat pretest yang di laksanakan di kelas kontrol dengan 

menggunakan model pembelajaran demontrasi, dari ke 5 item yang dinilai , 

bisa dilihat dari perolehan distribusi jawaban diatas 50% terdapat pada hasil 

test dengan jawaban dalam katagori cukup yaitu sebagai berikut Y1 60,5%, Y2 

81,5% Y3 60,5%, Y5 78,9%, dan dalam katagori baik yaitu Y4 55,2%. 

 

 

 



 

Tabel 4.4 

Distribusi Jawaban Hasil Tes Posttest Keterampilan Membaca 

Nyaring Kelas Kotrol  

No Item Jawaban Hasil Tes Total 

Sangat 

Baik 

(5) 

Baik 

(4) 

Cukup 

(3) 

Kurang 

(2) 

Sangat 

Kurang 

(1) 

F % F % F % F % F % F % 

1 
Y1 4 10,

5% 

23 60,5

% 

11 28,

9% 

4 10,

5% 

23 60,5

% 

11 28,9

% 

2 
Y2 2 5,2

% 

22 57,8

% 

14 36,

8% 

2 5,2

% 

22 57,8

% 

14 36,8

% 

3 
Y3 10 26,

3% 

22 57,8

% 

6 15,

7% 

10 26,

3% 

22 57,8

% 

6 15,7

% 

4 
Y4 18 47,

3% 

19 50% 1 2,6

% 

18 47,

3% 

19 50% 1 2,6

% 

5 
Y5 10 26,

3% 

24 63,1

% 

4 10,

5% 

10 26,

3% 

24 63,1

% 

4 10,5

% 

 

Berdasarkan dari data distribusi hasil jawaban test keterampilan 

membaca nyaring pada saat posttes yang dilaksanakan di kelas kontrol dengan 

menggunakan model pembelajaran demontrasi , dari ke 5 item yang di nilai, 

bisa dilihat dari perolehan hasil distribusi jawaban di atas 50 % terdapat pada 

hasil nilai tes dengan jawaban dalam katagori baik yaitu sebagai berikut Y1 

60,5%, Y2 57,8% Y3 57,8% Y4 50% dan Y5 63,1%.  

 

 

 



 

2. Data hasil penelitian 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan pada kelas IVA 

MIN 6 Bandar Lampung tahun ajaran 2019/2020 berjumlah 36 peserta 

didiksebagai kelas eksprimen yang menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Role Playing. Dan kelas IVB berjumlah 38 

peserta didik sebagai kelas control yang diterapkan dengan menggunakan 

model pembelajaran demontrasi, hasil yang  didapatkan dari tes keterampilan 

membaca nyaring peserta didik disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

1) Kelas eksprimen 

Tabel4.5 

Rekapitulasi Nilai Keterampilan Membaca Nyaring Pada Kelas 

Eksprimen Menggunakan Model Role Playing 

 

 Pretest Postets 

Jumlah 
2500 3208 

Nilai Rata-Rata 
69,44 89,11 

Nilai Tertinggi 
80 100 

Nilai Terendah 
52 76 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai keterampilan membaca nyaring 

dengan menggunakan model pembelajaran role playing. Pada nilai pretest 

jumlah keseluruhan nilai yang di peroleh adalah 2500, dengan nilai tertinggi 

diperoleh yaitu 80, jumlah nilai terendah di peroleh 52 dan nilai rata-rata 

berjumlah 69,44. Setelah susudah melakukan penelitian, nilai posttest 

keterampilan berbicara peserta didik mengalami peningkatan. 



 

 Keseluruhan nilai yang di peroleh dari postets berjumlah 3208, nilai 

rata-rata yaitu 89,11 sedangkan nilai tertinggi diperoleh 100, dan nilai terendah 

sendiri diperoleh 76. Secara keseluruhan nilai keterampilan membaca nyaring 

di kelas eksprimen dengan menggunakan model Role Playingterdapat 

peningkatan pada nilai posttest. Berikut diagram rekapitulasi nilai keterampilan 

membaca nyaring menggunakan model pembelajaran role playing dapat di 

lihat pada gambar 1, sebagai berikut: 

 

Gambar  1 Rekapitulasi Nilai Kelas Eksprimen Menggunakan Model 

Pembelajaran Role Playing 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Rata-Rata Nilai Tertinggi Nilai Terendah
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Tabel 4.6 

Deskriptif Statistik Kelas Eksperimen 

 

Descriptive Statistics 

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Sum Mean 

Std. 

Deviation 

Varianc

e 

Kelas 

Eksperimen 
36 52.00 80.00 

2500.0

0 

69.444

4 
8.34418 69.625 

Kelas 

Eksperimen 
36 76.00 100.00 

3208.0

0 

89.111

1 
6.09345 37.130 

Valid N 

(listwise) 36       

 

Berdasarkan tabel diskriptif statistik kelas eksprimen diatas jumlah peserta 

didik 36 orang pada saat pretest nilai sum 2500, nilai minum 52, nilai 

maksimum 80, dan nilai mean 69.. Setalah susudah melakukan penelitian, nilai 

posttest keterampilan membaca nyaring peserta didik mengalami peningkatan, 

nilai sum 3208, nilai minimum 76, nilai maksimum 100 dan nilai mean 

89.Berikut gambar histogram kelas eksperimen dengan menggunakan model 

pembelajaran role playing  dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut. 

 



 

Gambar 2. Histogram Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Kelas kontrol  

Tabel4.7 

Rekapitulasi Nilai Keterampilan Membaca Nyaring Pada Kelas 

Kontrol Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Demontrasi 

 

 Pretest Posttest 

Jumlah 
2380 3050 

Nilai Rata-Rata 
62,63 80,26 

Nilai Tertinggi 
76 92 

Nilai Terendah 
52 64 

 

Pada tabel dapat dilihat nilai keterampilan membaca nyaring pada kelas 

kontrol dengan menggunakan model demontrasi. Pada saat pretest jumlah nilai 

keseluruhan diperoleh 2380, dengan nilai tertinggi diperoleh dengan angka 76, 

nilai terendah diperoleh dengan angka 52 dan nilai rata-rata pretestsendiri 

berjumlah 62,63. Setelah melakukan penelitian nilai posttes keterampilan 

membaca nyaring peserta didik mengalami peningkatan. Jumlah keseluruhan 

nilai posttes di kelas kontrol adalah 3050, nilai rata-rata postet sendri yaitu 

80,26, nilai tertinggi di peroleh berjumlah 92, sedangkan nilai terendah di kelas 

kontrol saat posttes adalah 64. Secara keseluruhan nilai keterampilan membaca 

nyaring yang di peroleh di kelas kontrol dengan menggunakan model 

pembelajaran demontrasi terdapat peningkatan pada nilai posttes.Berikut 

diagram rekapitulasi nila keterampilan membaca nyaring pada kelas kontrol 

dengan menggunakan pembelajaran demontrasi dapat dilihat pada gambar 2 

sebagai berikut: 



 

 

Gambar 3 Rekapitulasi Nilai Kelas kontrol Menggunakan Demontrasi 

 

 

Tabel 4.8 

Deskriptif Statistik Kelas Kontrol 

Descriptive Statistics 

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Sum Mean 

Std. 

Deviation 

Varianc

e 

Kelas Kontrol 
38 48.00 76.00 

2252.0

0 

62.555

6 
6.70371 44.940 

Kelas Kontrol 
38 64.00 92.00 

2890.0

0 

80.277

8 
7.47036 55.806 

Valid N 

(listwise) 
38       

 

Berdasarkan tabel diskriptif statistik kelas kontrol diatas jumlah peserta 

didik 38 orang pada saat pritest nilai sum 2252, nilai minum 48, nilai 

maksimum 76, dan nilai mean 62. Setalah susudah melakukan penelitian, nilai 

posttest keterampilan membaca nyaring peserta didik mengalami peningkatan, 

nilai sum 2890, nilai minimum 64, nilai maksimum 92 dan nilai mean 80. 

Nilai Rata-rata Nilai Tertinggi Nilai Terendah

60 

76 

52 

76 

92 

64 

Pretest Posttest



 

Berikut gambar histogram kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran 

demontrasi dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut. 

 
Gambar 4. Histrogram Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 



 

3. Analisis Data  

 Uji Normalitas 

Tabel 4.9 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-

Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 

Statistic Df Sig. 

Statisti

c df Sig. 

Keterampila

n membaca 

nyaring 

Siswa 

Pre-Test 

Eksperimen 

(Role 

Playing) 

.215 36 .100 .895 36 .120 

Pos-Test 

Eksperimen 

(Role 

Playing) 

.205 36 .110 .906 36 .150 

Pre-Test 

Kontrol 
.181 38 .130 .945 38 .590 

Pos-Test 

Kontrol 
.160 38 .150 .922 38 .110 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Nilai signifikansi uji normalitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

data berdistribusi normal. Hal tersebut dibuktikan oleh: 

1. Pre-Test Eksperimen (Role Playing) dengan nilai sig Kolmogorov-

Smirnov 0.100> 0.05 dan Shapiro-Wilk 0.120 >0.05. 

2. Pos-Test Eksperimen (Role Playing) dengan nilai sig Kolmogorov-

Smirnov 0.110> 0.05 dan Shapiro-Wilk 0.150 > 0.05. 

3. Pre-Test Kontrol dengan nilai sig Kolmogorov-Smirnov 0.130> 0.05 dan 

Shapiro-Wilk 0.590 > 0.05. 



 

4. Pos-Test Kontrol dengan nilai sig Kolmogorov-Smirnov 0.150> 0.05 dan 

Shapiro-Wilk 0.110 > 0.05. 

 Uji Homogenitas 

 

Tabel 4.10 

Test of Homogeneity of Variances 

Keterampilan membaca nyaring Siswa   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

3.483 3 144 .0 18 

 

Berdasarkan output spss di atas dapat diketahui nilai signifikan tes 

homogenitas dalam penelitian ini adalah sebesar 0.018 > 0.005 sehingga dapat 

diartikan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat homogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Uji Hipotesis 

1. Uji T 

Tabel4.11 

Uji T Role Playing Terhadap Keterampilan Membaca Nyaring 

Siswa 

 

Berdasarkan output spss di atas maka dapat di ketahui nilai t hitung 

dalam penelitian ini adalah sebesar 87.744> t tabel yaitu 1.688, artinya terdapat 

pengaruh penggunaan model Role Playing terhadap keterampilan membaca 

nyaring siswa kelas IV MIN 6 Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t Df 

Sig.  

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Keterampilan 

membaca nyaring 

Siswa 

87.74

4 
35 .000 89.111 87.05 91.17 



 

 Pembahasan  

Pembahasan berikut ini mengacu pada permasalahan yang dimunculkan 

yaitu apakah langkah pembelajaran dengan menggunakan model role playing 

dapat berpengaruh terhadap keterampilan membaca nyaring pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia siswa MIN 6 Bandar Lampung? Menjawab 

rumusan masalah tersebut, hasil penelitian menunjukan bahwa sampel berasal 

dari data berdsitribusi normal, dan memiliki varian yang homogen, artinya 

kedua sampel memiliki kemampuan yang sama sehingga dapat digunakan 

sebagai sampel penelitian. Penggunaan pembelajaran model role playing telah 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan membaca 

nyaring siswa kelas IV MIN 6 Bandar Lampung  

Berdasarkan hasil perhitungan di kelas eksperimen pada nilai pretest 

hasil tertinggi adalah 80, yang paling terendah 52 pada saat posttest nilai 

tertinggi 100, dan nilai yang paling rendah 76 dengan nilai rata-rata untuk 

pretes 69,44 dan untuk posttest 89,11. Sementara pada kelas kontrol nilai yang 

paling  tinggi disaat pretes adalah 76, dan nilai terendah 52 pada saat posttest 

nilai tertinggi di kelas control adalah 92, dan nilai terendah 64 dengan nilai 

rata-rata untuk pretes 62,63 dan nilai posttes 80,26. Bisa dilihat dari hasil nilai 

tersebut terlihat peningkatan pada kelas eksperimen lebih unggul dibandingkan 

kelas kontrol pada saat pretest sampai saat posttes. 

 



 

 Selanjutnya hasil uji normalitas kelas eksperimen saat pretest dengan 

nilai sig 0.100> 0.05 dan 0.120 >0.05 dan nilai posttest sig 0.110> 0.05 dan 

0.150> 0.05. Dan nilai kelas kontrol saat pretest  dengan nilai sig 0.130> 0.05 

dan 0.590> 0.05 dan nilai posttest sig 0.150> 0.05 dan 0.110> 0.05. Dapat 

disimpulkan nilai uji normalitas tersebut menujukan berdistribusi normal. Nilai 

uji homogenitas yang terjadi di  kelas eksprimen dan kelas kontrol dapat  di 

ketahui nilai sig adalah sebesar 0.18> 0.005 sehingga hal ini dapat diartikan 

bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat homogen atau sama. 

Menurut Imas Kurniasih kegiatan model pembelajaran role playing bisa 

membuat peserta didik pun menjadi lebih aktif dan lebih antusias dalam sebuah  

proses pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran tersebut peserta ddik 

diminta untuk langsung bermain peran dan bermain lakon sehingga peserta 

didik mudah mengingat suatu kejadian yang telah di alami. Role playing 

sendiri bisa membuat banyak terjadi intraksi antara peserta didik dengan guru 

maupun perserta didik dengan peserta didik itu sendiri. 
71

 

Ismawati Alidha, menjelaskan arti dari role secara harfiah adalah peranan 

dan play adalah bermain. Maka role playing atau bermain peran merupakan 

salah satu dari pengajaran berdasarkan pengalaman, karena melalui bermain 

                                                 
71

 Imas Kurniasih dan Sani Berlin, Ragam Pengembangan Model 

Pembelajaran Untuk Peningkatan Profesionalitas Guru, (Jakarta : Kata Pena, 

2016), h. 68. 



 

peran anak mampu mengekspresikan perasaan tanpa adanya keterbatasan kata 

atau gerak.
72

  

Fitria Akhyar, menjelaskan role playing juga bisa menambah 

keterampilan peserta didik untuk lebih bisa memahami lagi dirinya sendiri dan 

lebih mengenal karakter yang ada di sekitarnya serta bisa mengambil pelajaran 

dari sisi positif dari orang yang bermain peran di dalam role playing. 
73

 

Zainal Abidin mengemukakan bahwa keterampilan membaca harus 

sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, keterampilan membaca harus 

dibiasakan sejak sedini mungkin di sekolah, seseorang siswa dituntut harus 

dapat membaca dengan jelas, membaca dengan penuh perasaan, harus 

memahami apa yang di baca dan membaca dengan penuh kepercayaan dan 

kenyaringan dalam membaca.
74

 

Henry Guntur Tarigan menjelaskan hal-hal yang harus di perhatikan 

dalam membaca nyaring ialah dengan mempergunakan ucapan yang tepat 

memperhatikan kelancaran dalam membaca, ketepatan dalam penggunaan 

intonasi dan kenyaringan suara harus jelas dan menggunakan tanda baca harus 

tepat. 
75
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 Ismawati Alidha Nurhasanah, Dkk, “Penerapan Metode Role Playing Unuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Hubungan Mahluk Hidup Dengan 

Lingkungannya” Jurnal Pena Ilmiah, Vol. 1, 2016, h. 84. 
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 Fitria Akhyar, Keterampilan Berbahasa Indonesia Di Sekolah Dasar (Yogyakarta: 

Textium, 2017), h. 112. 
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 Zainal Abidin, “Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Kelas IX IPA 6 Melalui 

SQ3R SMA Negeri Bontonompo” Jurnal Nalar Pendidikan, Vol. 5, 2017, h. 102 
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 Hendri Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Membaca (Bandung: 

Angkasa, 2015), h. 7. 



 

Sehingga Disini Peserta didik di minta untuk membaca dongeng di depan 

teman-temannya dengan bergantian dan peserta didik di minta memerankan 

tokoh yang ada di dalam cerita dongeng tersebut dengan lancar dalam 

membaca, mempergunakan ucapan yang tepat, ketepatan dalam menggunakan 

intonasi, ketapatan dalam menggunakan tanda baca dan kenyaringan suara 

harus jelas.  

Ernani sendiri menjelaskan model role playing  bisa membuat peserta 

didik menjadi tidak malu-malu untuk maju kedepan karena tidak sendiri, 

melatih peserta didik untuk mampu mengondisikan keadaan dikelas dan 

melatih kepercayaan diri peserta didik itu sendiri.
76

 Peserta didik maju secara 

berkelompok untuk berlatih memerankan peranan yang ada di dalam cerita 

dongeng secara sederhana tetapi tetap menekankan keterampilan membaca 

nyaring peserta didik. Ini semua membuat peserta didik merasa tidak ragu 

untuk mencoba memerankan peranan yang ada didongeng secara bergantian.  

Pada peneletian kelas kontrol tanpa menggunakan model pembelajaran 

role playing  dijelaskan oleh Ni Nyoman Sukreni, terlihat tidak semua peserta 

didik ikut aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Disini masih banyak 

peserta didik yang masih malu-malu untuk membaca dongeng dan memberikan 

tanggapan maupun untuk menyimpulkan materi yang sudah di bahas, hanya 

beberapa peserta didik saja yang mau maju kedepan untuk membacakan 

dongeng dengan intonasi yang jelas dan kenyaringan suara yang jelas. Disini 
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 Ernani, “Pengeruh Metode Role Playing Terhadap Keterampilan Berbicara Siswa Pada 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V Di Madrasah Ibtidaiyah Wathoniyah Palembang” Jurnal 

Ilmiah PGMI 2, No. 1, 2016, h. 220. 



 

suasana di kelas menjadi sedikit membosankan dan kurang intraksi antar 

peserta didik yang lainnya. Akibatnya tujuan pembelajaran tidak sepenuhnnya 

tercapai.
77

 

Hal ini menegaskan bahwa penggunaan model role playing tersebut 

dapat diaplikasikan dalam bentuk untuk meningkatkan keterampilan membaca 

nyaring peserta didik dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Hasil Uji 

hipotesis tes yang di lakukan pada kelas eksprimen dan kelas kontrol yang di 

output menggunakan spss di ketahui nilai thitung 87.744>dan ttabel 1.688. Artinya 

dapat disimpulkan terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran role 

playing terhadap keterampilan membaca nyaring siswakelas IV MIN 6 Bandar 

Lampung. 
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BAB V 

PENUTUP 

2) KESIMPULAN 

Berdasarkan dari analisis data dan pembahasan pada penelitian ini yang 

sudah dilakukan bisa disimpulakan bahwa terdapat pengaruh dalam 

penggunaan model pembelajaran role playing terhadap keterampilan membaca 

nyaring siswa kelas IV di MIN 6 Bandar Lampung. Hal tersebut dapat dilihat 

dari rata-rata nilai posttest yaitu pada kelas eksperimen adalah 89,11 dan 

jumlah nilai rata-rata posttest kelas kontrol adalah 80,26. Dari kedua nilai 

tersebut bisa dilihat perbandingan antara keduanya dimana nilai rata-rata 

posttest kelas eksperimen lebih tinggi dari pada nilai rata-rata posttest kelas 

kontrol. 

Pada uji hipotesis dengan uji-t di peroleh  nilai t dalam penelitian ini 

adalah 87,744> ttabel yaitu 1.688 maka yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. 

Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran 

role playing terhadap keterampilan membaca nyaring siswa kelas IV MIN 6 

Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) SARAN  

3) Bagi Guru 

Diharapkan dalam proses belajar mengajar, guru bisa menerapkan model 

pembelajaran role playing guna meningkatkan keterampilan membaca 

nyaring peserta didik dan bisa menggunakan model dan media 

pembelajaran yang lainya dalam proses belajar mengajar.  

4) Bagi peserta didik 

Dianjurkan kepada peserta didik untuk lebih giat dan semangat lagi dalam 

mengasah keterampilan membaca nyaring.  

5) Bagi sekolah  

Diharapkan kepada pihak sekolah agar dapat melengkapi lagi fasilitas 

belajar yang ada di sekolah, dan pihak sekolah dapat lebih meningkatkan 

lagi kedisiplinan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar sehingga 

proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilaksanakan akan lebih 

berjalan kondusif. 
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1. Profil Sekolah 

Berdirinya MIN 6 Bandar Lampung berlatar belakang dari kebutuhan 

masyarakat terhadap Sekolah Dasar yang pada waktu itu di Way Halim belum ada 

sehingga timbulah inisiatif mendirikan sebuah Madrasah Swasta yang berdiri pada 

tahun 1968, untuk menyediakan lembaga pendidikan Islam Formal bagi 

masyarakat di lingkungan sekitarnya,tokoh-tokohpendirinya adalah sebagai 

berikut: 

a. Bapak Sugi Pranoto 

b. Bapak Danuri 

c. Bapak Miyono 

d. Bapak Suroyo 

Madrasah ini didirikan atas tanah wakaf Bapak Kafil (Alm), dengan luas 

tanah seluruhnya 3.451 meter persegi.Adapun luas bangunan yang dipakai 

sekarang adalah 2.046 meter persegi. Setelah Madrasah ini mengalami pergantian 

kepengurusan periode demi periode, maka pada tahun 1992 Madrasah swasta 

resmi bersetatus Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Way Halim Kota Bandar 

Lampung dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 

II/1992, pada tahun 2014 MIN Way Halim Berubah Nama menjadi MIN 6 Bandar 

Lampung melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No 157 Tahun 2014 

tentang perubahan nama madrasah yang ditetapkan pada tanggal 17 September 

2014 hingga sekarang ini. Semenjak awal berdirinya MIN 6 Bandar Lampung 

hingga sekarang telah mengalami pergantian Kepala Sekolah diantaranya sebagai 

berikut: 



 

a. Bapak Miyono tahun 1968-1974 

b. Bapak Hamami tahun 1974-1979 

c. Bapak Abdullah tahun 1979-1983 

d. Bapak Saiduri Ari tahun 1983-1986 

e. Bapak Sugito Saripin 1986-1989 

f. Bapak Suroyo tahun 1989-1992 

g. Bapak Saidi Rahman tahun 1992-2003 

h. Bapak Abdul Rahman 2003-2004 

i. Ibu Dra. Upik Dahlenawati tahun 2004-2012 

j. Ibu Dra. Hj. Nurlaily, M.Pd tahun 2012 sampai tanggal 20 November 

2014 

k. Bapak Khoiri, S.Ag.,M.Pd 2014-2018 

l. Ibu Evi Linawati, S.Ag., MM.Pd 2018 sampai dengan sekarang. 

Dibawah pimpinan Ibu Evi Linawati, S.Ag., MM.Pdsedang diupayakan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran sehingga bisa menarik minat 

masyarakat agar menyekolahkan anaknya di MIN 6 Bandar Lampung. 

2. Visi Misi dan Tujuan MIN 6 Bandar Lampung 

a. Visi  

Menjadikan siswa yang islami, cerdas, kreatif, terampil, mandiri, 

bertanggung jawab,  berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT. 

b. Misi 

1. Meningkatkan profesional guru dan karyawan. 

2. Meningkatkan kinerja seluruh komponen madrasah. 



 

3. Meningkatkan pengamalan siswa terhadap pelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang menunjang KBM 

5. Meningkatkan potensi siswa di bidang akademik maupun 

ekstrakurikuler. 

c. Tujuan 

1. Untuk meningkatkan mutu guru dan karyawan yang menguasai materi, 

terampil dan berwawasan luas dalam  melaksanakan tugasnya 

2. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, Islami, cerdas, kreatif, 

trampil, mandiri, berguna bagi nusa bangsa dan agama 

3. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEK dan IMTAQ 

4. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bernuansa Islami 

5. Untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang Islami dan kreatif di 

masyarakat mendatang. 

3. Letak Geografis Sekolah MIN 6 Bandar Lampung 

MIN 6 Bandar Lampung berada dalam wilayah administratif kecamatan Way 

Halim Permai, tepatnya di jalan Kimaja No. 50 Way Halim Kota Bandar 

Lampung. 

4. Data Tenaga Pengajar/ Guru dan Staf Tata Usaha 

Guru dan karyawan MIN 6 Bandar Lampung Berjumlah 43 orang terdiri dari 

jumlah guru tetap 33 orang, guru tidak tetap 6 orang, Staf Tata Usaha tetap 1 



 

orang dan pegawai tidak tetap 1 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

table dibawah ini : 

Tebel 2 

Daftar Guru MIN 6 Bandar Lampung TP. 2019/2020 
 

NO NAMA STATUS JABATAN 

1 Evi Linawati, S.Ag., MM.Pd PNS Kepala Sekolah 

2 Ayumas, S.Pd.I PNS Wali Kelas 1a 

3 Sabta Ma’rifah, S.Pd.I PNS Wali Kelas 1b 

4 Hamidah, S.Pd.I PNS Wali Kelas 1c 

5 Windarti, S.Pd.I PNS Wali Kelas 1d 

6 Nur Fatonah, S.Pd.I PNS Wali Kelas 1e 

7 Siti Zaenaf, S.Pd.I PNS Wali Kelas 2a 

8 Nurjanah, S.Pd.I PNS Wali Kelas 2b 

9 Harani Vitriani, S.Pd PNS Wali Kelas 2c 

10 Sukminah, S.Pd.I PNS Wali Kelas 2d 

11 
Masroro Hasta Handayani, 

S.Ag 
PNS Wali Kelas 3a 

12 Marwiah, S.Pd.I PNS Wali Kelas 3b 

13 Roliyah, S.Pd.I PNS Wali Kelas 3c 

14 Afrida Erni. D., S.Pd.I PNS Wali Kelas 3d 

15 Islamana, S.Pd.I PNS Wali Kelas 4a 

16 Tri Maylina Widyastuti,S.Pd Honorer Wali Kelas 4b 

17 Hadisi, S.Pd.I PNS Wali Kelas 4c 

18 Ida Hartati, S.Pd.I PNS Wali Kelas 4d 

19 Ely Urpiah, S.Ag PNS Wali Kelas 5a 

20 Apriyati, S.Pd.I PNS Wali Kelas 5b 

21 Ervina, S.Pd PNS Wali Kelas 5c 

22 Nur Asiah, S.Pd.I PNS Wali Kelas 5d 

23 Septianingsih, S.Pd.I PNS Wali Kelas 6a 

24 Annisa Rahmawati, S.Pd Honorer Wali Kelas 6b 

25 Nopridawati, S.Pd.I PNS Wali Kelas 6c 

26 Cahri Hidayat, S.Pd.I PNS Guru PENJAS 

 

 

27 Siti Aminah, S.Pd.I PNS Guru Akidah 

28 Handayana, S.Pd.I PNS Guru Fiqih 

29 Markila, S.Pd.I PNS Guru Fiqih, SKI 

30 Herlina, S.Ag PNS Guru Q.Hadits 

31 Rosalina Nursyam, S.Pd PNS Guru B.Inggris 



 

32 Febri Catur Saputra, S.Pd.I Honorer Guru B.Studi 

33 Junaedi, S.Pd.I Honorer Guru B.Studi 

 34 Akmaluddin, S.Pd.I Honorer Guru B.Studi 

35 Meki Saputra, S.Pd.I Honorer Guru B.Studi 

36 Khairunnisa Honorer Guru B.Studi 

37 Andrian Jaya, S.Hi Honorer Guru BBQ 

38 Agung Kurnia PNS Bendahara 

39 Etika Ledi, S.Pd.I PNS Ka.TU 

40 Okta Ria Supemi Hany, A.Md Honorer Staf TU 

41 Hery Yusmar Honorer 
Penjaga 

Sekolah 

42 Budi Omara Honorer 
Cleaning 

Service 

43 Ramli Honorer SATPAM 

Sumber : Dokumentasi MIN 6 Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SILABUS 
TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020 

 
 

Nama Sekolah :    MIN 6 Bandar Lampung 

Kelas / Semester : IV (Empat) / 1 (satu) 
Tema4 : Berbagai Pekerjaan 
 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

Sub Tema 1 PB 1 

IPA   

3.8 Memahami pentingnya 
upaya keseimbangan dan 
pelestarian sumber daya 
alam di lingkungannya.  

 

Menyampaikan contoh 
dari kegiatan 
untukmenjaga kelestarian 
sumber daya alam 

 

 Menyimpulkan nilai-
nilai yang perlu dimiliki 
sehubungan dengan 
pelestarian alam dan 
sumber daya alam 

4.8 Melakukan kegiatan upaya 
pelestarian sumber daya 
alam bersama orang-orang 
di lingkungannya.  

IPS   

3.3 Mengidentifikasi kegiatan 
ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat dibidang 
pekerjaan, sosial dan budaya 
di lingkungan sekitar sampai 
provinsi. 

 

Jenis pekerjaan Membandingkan jenis 
pekerjaan disekitardengan 
menggunakan diagram 
venn 

 

4.3 Menyajikan hasil identifikasi 
kegiatan ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat dibidang 
pekerjaan, sosial dan budaya 
di lingkungan sekitar sampai 
provinsi.  

 

Bahasa Indonesia   



 

3.5 Membangun pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra (cerita, dongeng, dan 
sebagainya).  

 

Tokoh dari suatucerita 

 

Menilai 
danmendeskripsikan 
tokoh dari suatucerita 

 

4.5 Mengomunikasikan secara 
lisan dan tulisan pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra yang dipilih sendiri 
dan dibaca yang didukung 
oleh alasan.  

 

 

 

 

Sub Tema 1 PB 2 

PPKN   

1.   Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang 

dianutnya.  

Mendiskusikan makna 
sila pertama Pancasila 

 

 Pada pertemuan kali 

ini, siswa akan 

mendiskusikan makna 

dari sila pertama 

Pancasila. 

 Membahas maksud 
dari setiap makna sila 
pertama. 

 Siswa diberi 
kesempatan untuk 
memberikan contoh 
lain yang dalam 
kehidupan sehari-hari. 

 Siswa kembali lagi 
mengamati gambar-
gambar yang ada di 
buku siswa. 

 

2.   Memiliki perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, dan 

guru.  

1.1 Menerima dengan rasa 

syukur hubungan simbol 

dengan makna sila-sila 

Pancasila sebagai satu 

kesatuan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

2.1 Menerima hubungan simbol 
dengan makna sila-sila 
Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

3.1 Memahami hubungan 
simbol dengan makna sila-
sila Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4.1 Menceritakan hubungan 
simbol dengan makna sila-



 

sila Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari  

SBdP   

3.1 Memahami gambar dan 
bentuk tiga dimensi.  

Menggambar sesuai 
kreasi 

 

 Guru menyampaikan 
bahwa untuk menjadi 
seorang arsitek 
haruslah kreatif. 
Rancangan 
bangunannya harus 
unik. Siswa diminta 
mengamati gambar-
gambar bangunan 
karya arsitek.  

 

4.1 Menggambar dan 
membentuk tiga dimensi.  

 

Sub Tema 1 PB 3 

IPA   

3.8 Memahami pentingnya 
upaya keseimbangan dan 
pelestarian sumber daya 
alam di lingkungannya.  

Kegiatan pelestarian 
sumber 

daya alam 

Mempraktikkan kegiatan 
pelestarian sumber 

daya alam 

4.8 Melakukan kegiatan upaya 
pelestarian sumber daya 
alam bersama orang-orang 
di lingkungannya.  

BAHASA INDONESIA   

3.5 Membangun pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra (cerita, dongeng, dan 
sebagainya).  

Sifat-sifat tokoh. 

 

Membandingkan sifat-sifat 
tokoh. 

 

4.5 Mengomunikasikan secara 
lisan dan tulisan pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra yang dipilih sendiri 
dan dibaca yang didukung 
oleh alasan.  

 

Sub Tema 1 PB 4 

PPKn   

1.   Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang 

dianutnya.  

Menghubungkan sikap 
tokoh dengan silapertama 
Pancasila 

 

 Di awal pembelajaran, 

guru mengingatkan 

kembali nilai-nilai yang 

sesuai dengan sila 2.   Memiliki perilaku jujur, 



 

disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, dan 

guru.  

pertama Pancasila. 

Salah satunya adalah 

jujur.  

 Membaca teks yaitu 

“pemimpin Idola, 

Pemimpin yang Jujur” 

yang ada di buku 

siswa. Siswa membaca 

teks tersebut dengan 

membaca dalam hati.  

 

1.1 Menerima dengan rasa 

syukur hubungan simbol 

dengan makna sila-sila 

Pancasila sebagai satu 

kesatuan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2.1 Menerima hubungan simbol 
dengan makna sila-sila 
Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

3.1 Memahami hubungan 
simbol dengan makna sila-
sila Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4.1 Menceritakan hubungan 
simbol dengan makna sila-
sila Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

 

 

 

BAHASA INDONESIA   

3.5 Membangun pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra (cerita, dongeng, dan 
sebagainya).  

Memberikan pendapat 
tentang sikap tokoh 

 

 Guru membacakan 
cerita seorang tukang 
taman.  

 Siswa diminta 
mencoba 
menyelesaikan 
masalah tersebut 
dengan menggunakan 
keterampilan 
mengerjakan soal 
cerita yang sudah 
dipelajari.  

4.5 Mengomunikasikan secara 
lisan dan tulisan pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra yang dipilih sendiri 
dan dibaca yang didukung 
oleh alasan.  

 

 

Sub Tema 1 PB 5 

IPS   



 

3.3 Mengidentifikasi kegiatan 
ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang 
pekerjaan, sosial dan budaya 
di lingkungan sekitar sampai 
provinsi.  

Menggali informasi 
tentang kegiatan ekonomi 

dan berbagai pekerjaan 
yang terkait 

 Menggali informasi 
tentang berbagai 
kegiatan ekonomi dan 
pekerjaan yang terkait 
dengan kegiatan 
ekonomi tersebut di 
sekitar mereka dan 
kegiatan ekonomi yang 
terkait dengan 
pekerjaan tersebut.  

 

4.3 Menyajikan hasil identifikasi 
kegiatan ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan.  

SBdP   

3.1 Memahami gambar dan 
bentuk tiga dimensi.  

Menggambar tiga dimensi 

 

 Membuat sketsa 
terlebih dahulu.  

 Setelah itu, 
berdasarkan sketsa, 
siswa membuat 
gambar pada selembar 
kertas.  

 Selanjutnya, siswa 
mewarnai gambar yang 
telah mereka buat. 

 Selanjutnya, siswa 
mewarnai gambar yang 
telah mereka buat.  

 

4.1 Menggambar dan 
membentuk tiga dimensi.  

 

Sub Tema 1 PB 6 

PPKn   

1.   Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang 

dianutnya.  

Sikap tokoh dalam cerita 
danmengaitkan dengan 
nilai-nilai Pancasila 

Menganalis sikap tokoh 
dalam cerita 
danmengaitkan dengan 
nilai-nilai Pancasila 

2.   Memiliki perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, dan 

guru.  

1.1 Menerima dengan rasa 

syukur hubungan simbol 

dengan makna sila-sila 

Pancasila sebagai satu 

kesatuan dalam kehidupan 

sehari-hari. 



 

2.1 Menerima hubungan simbol 
dengan makna sila-sila 
Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

3.1 Memahami hubungan 
simbol dengan makna sila-
sila Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

  

4.1 Menceritakan hubungan 
simbol dengan makna sila-
sila Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

BAHASA INDONESIA   

3.5 Membangun pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra (cerita, dongeng, dan 
sebagainya). 

Tokoh dalam cerita 

 

Menilai tokoh dalam cerita 

 

4.5 Mengomunikasikan secara 
lisan dan tulisan pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra yang dipilih sendiri 
dan dibaca yang didukung 
oleh alasan. 

Sub Tema 2 PB 1 

IPA   

3.8 Memahami pentingnya 
upaya keseimbangan dan 
pelestarian sumber daya 
alam di lingkungannya. 

Pemanfaatan teknologi 

modern dan tradisional 
serta dampaknya bagi 

sumber daya alam 

 

Membandingkan 
pemanfaatan teknologi 

modern dan tradisional 
serta dampaknya bagi 

sumber daya alam 

 

4.8 Melakukan kegiatan upaya 
pelestarian sumber daya 
alam bersama orang-orang 
di lingkungannya. 

 

IPS   

3.3 Mengidentifikasi kegiatan 
ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang 
pekerjaan, sosial dan budaya 
di lingkungan sekitar sampai 
provinsi. 

Jenis-jenis pekerjaan 
dalamsuatu kegiatan 
ekonomi 

Membandingkan jenis-
jenis pekerjaan dalam 

suatu kegiatan ekonomi 



 

4.3 Menyajikan hasil identifikasi 
kegiatan ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang 
pekerjaan, sosial dan budaya 
di lingkungan sekitar sampai 
provinsi.  

Bahasa Indonesia   

3.5 Membangun pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra (cerita, dongeng, dan 
sebagainya). 

Menilai cerita utuh 

 

 Siswa diminta untuk 
membaca teks tentang 
„Pak Welly, Kepala 
Sekolah‟ dalam hati. 

 

4.5 Mengomunikasikan secara 
lisan dan tulisan pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra yang dipilih sendiri 
dan dibaca yang didukung 
oleh alasan.  

  

Sub Tema 2 PB 2 

PPKn   

1.   Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang 

dianutnya.  

Makna sila kedua 
Pancasila 

 

Mendiskusikan makna sila 
kedua Pancasila 

 

2.   Memiliki perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, dan 

guru.  

1.1 Menerima dengan rasa 

syukur hubungan simbol 

dengan makna sila-sila 

Pancasila sebagai satu 

kesatuan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2.1 Menerima hubungan simbol 
dengan makna sila-sila 
Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

3.1 Memahami hubungan 
simbol dengan makna sila-
sila Pancasila sebagai satu 



 

kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4.1 Menceritakan hubungan 
simbol dengan makna sila-
sila Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari.  

 

SBdP   

3.1 Memahami gambar dan 
bentuk tiga dimensi. 

Kreasi Menggambar sesuai 
kreasi 

4.1 Menggambar dan 
membentuk tiga dimensi. 

 

  

Sub Tema 2 PB 3 

IPA   

3.8 Memahami pentingnya 
upaya keseimbangan dan 
pelestarian sumber daya 
alam di lingkungannya.  

Penggunaan sumber 
daya alam sebagai 
upayapelestarian 

Memberi contoh kegiatan 
pembatasanpenggunaan 
sumber daya alam 
sebagai upayapelestarian 

4.8 Melakukan kegiatan upaya 
pelestarian sumber daya 
alam bersama orang-orang 
di lingkungannya.  

BAHASA INDONESIA   

3.5 Membangun pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra (cerita, dongeng, dan 
sebagainya). 

Sifat-sifat tokoh 

 

Membandingkan sifat-sifat 
tokoh 

 

4.5 Mengomunikasikan secara 
lisan dan tulisan pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra yang dipilih sendiri 
dan dibaca yang didukung 
oleh alasan. 

Subtema 2 PB 4 

PPKn     

1.   Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang 

dianutnya. 

Pendapat tentang sikap 
tokoh 

 

Memberikan pendapat 
tentang sikap tokoh 

 

2.   Memiliki perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

  



 

santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, dan 

guru.  

1.1 Menerima dengan rasa 

syukur hubungan simbol 

dengan makna sila-sila 

Pancasila sebagai satu 

kesatuan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2.1 Menerima hubungan simbol 
dengan makna sila-sila 
Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

 

3.1 Memahami hubungan 
simbol dengan makna sila-
sila Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari.  

4.1 Menceritakan hubungan 
simbol dengan makna sila-
sila Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari.  

Bahasa Indonesia   

3.5 Membangun pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra (cerita, dongeng, dan 
sebagainya). 

Kesepakatan kelas 

 

Membuat kesepakatan 
kelas 

 

4.5 Mengomunikasikan secara 
lisan dan tulisan pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra yang dipilih sendiri 
dan dibaca yang didukung 
oleh alasan.  

Sub Tema 2 PB 5 

SBdP   

3.1 Memahami gambar dan 
bentuk tiga dimensi.  

Gambar tiga dimensi 

 

Menggambar tiga dimensi 

 

4.1 Menggambar dan 
membentuk tiga dimensi 



 

IPS   

3.3 Mengidentifikasi kegiatan 
ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang 
pekerjaan, sosial dan budaya 
di lingkungan sekitar sampai 
provinsi.  

Kegiatan ekonomi dan 

berbagai pekerjaan terkait 

Mendiskusikan tentang 
kegiatan ekonomi dan 

berbagai pekerjaan terkait 

4.3 Menyajikan hasil identifikasi 
kegiatan ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang 
pekerjaan, sosial dan budaya 
di lingkungan sekitar sampai 
provinsi.  

Sub Tema 2 PB 6 

PPKn   

1.   Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang 

dianutnya.  

Sikap yang sesuai dan 

yang tidak sesuai 

dengannilai-nilai 

Pancasila 

Menyajikan contoh sikap 

yang sesuai dan 

yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila 2.   Memiliki perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, dan 

guru.  

1.1 Menerima dengan rasa 

syukur hubungan simbol 

dengan makna sila-sila 

Pancasila sebagai satu 

kesatuan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

2.1 Menerima hubungan simbol 
dengan makna sila-sila 
Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

3.1 Memahami hubungan 
simbol dengan makna 
silasila Pancasila sebagai 
satu kesatuan dalam 
kehidupan seharihari.  

4.1 Menceritakan hubungan 

simbol dengan makna 

silasila Pancasila sebagai 



 

satu kesatuan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

BAHASA INDONESIA   

3.5 Membangun pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra (cerita, dongeng, dan 
sebagainya).  

 

Pesan moral suatu cerita Menilai pesan moral suatu 

cerita 

 

4.5 Mengomunikasikan secara 
lisan dan tulisan pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra yang dipilih sendiri 
dan dibaca yang didukung 
oleh alasan.  

Sub Tema 3 PB 1 

BAHASA INDONESIA   

3.5 Membangun pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra (cerita, dongeng, dan 
sebagainya).  

Cerita 

 

Menilai cerita utuh 

 

4.5 Mengomunikasikan secara 
lisan dan tulisan pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra yang dipilih sendiri 
dan dibaca yang didukung 
oleh alas an. 

IPA   

3.8 Memahami pentingnya 
upaya keseimbangan dan 
pelestarian sumber daya 
alam di lingkungannya.  

Kegiatanterkait 
pengontrolandalampeman
faatan sumber daya alam 

 

Mengidentifikasi kegiatan 

terkait 
pengontrolandalampemanf
aatan sumber daya alam 

 4.8 Melakukan kegiatan upaya 
pelestarian sumber daya 
alam bersama orang-orang 
di lingkungannya.  

IPS   

3.3 Mengidentifikasi kegiatan 
ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang 
pekerjaan, sosial dan budaya 
di lingkungan sekitar sampai 
provinsi.  

Jenis-jenis 
pekerjaanterkait sosial 
budaya 

Melaporkan jenis-jenis 
pekerjaanterkait sosial 
budaya 



 

4.3 Menyajikan hasil identifikasi 
kegiatan ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat dibidang 
pekerjaan, sosial dan budaya 
di lingkungan sekitar sampai 
provinsi.  

  

Sub Tema 3 PB 2 

PPKn   

1.   Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang 

dianutnya.  

Makna sila 
ketigaPancasila 

 

Mendiskusikan makna sila 
ketigaPancasila 

 

2.   Memiliki perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, dan 

guru.  

1.1 Menerima dengan rasa 

syukur hubungan simbol 

dengan makna sila-sila 

Pancasila sebagai satu 

kesatuan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

2.1 Menerima hubungan simbol 
dengan makna sila-sila 
Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

3.1 Memahami hubungan 
simbol dengan makna sila-
sila Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4.1 Menceritakan hubungan 
simbol dengan makna sila-
sila Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

 

SBdP    

3.1 Memahami gambar dan 
bentuk tiga dimensi.  

Gambar sesuai kreasi Menggambar sesuai 
kreasi 

4.1 Menggambar dan 



 

membentuk tiga dimensi.  

 

Sub Tema 3 PB 3 

IPA   

3.8 Memahami pentingnya 
upaya keseimbangan dan 
pelestarian sumber daya 
alam di lingkungannya.  

Kegiatanpemanfaatan 
barang bekas/sampah 

Memberi contoh 
kegiatanpemanfaatan 
barang bekas/sampah 

4.8 Melakukan kegiatan upaya 
pelestarian sumber daya 
alam bersama orang-orang 
di lingkungannya.  

BAHASA INDONESIA   

3.5 Membangun pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra (cerita, dongeng, dan 
sebagainya).  

Dongeng 

 

Menilai dongeng 

 

4.5 Mengomunikasikan secara 
lisan dan tulisan pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra yang dipilih sendiri 
dan dibaca yang didukung 
oleh alasan.  

Sub Tema 3 PB 4 

PPKn   

1.   Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang 

dianutnya.  

Sikap tokohdengan sila 
tiga Pancasila 

 

Menghubungkan sikap 
tokohdengan sila tiga 
Pancasila 

 
2.   Memiliki perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, dan 

guru.  

1.1 Menerima dengan rasa 

syukur hubungan simbol 

dengan makna sila-sila 

Pancasila sebagai satu 

kesatuan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2.1 Menerima hubungan simbol 
dengan makna sila-sila 



 

Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

3.1 Memahami hubungan 
simbol dengan makna sila-
sila Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4.1 Menceritakan hubungan 
simbol dengan makna sila-
sila Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

BAHASA INDONESIA   

3.5 Membangun pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra (cerita, dongeng, dan 
sebagainya).  

 

Sikap tokoh 

 

Memberikan pendapat 
tentangsikap tokoh 

 

4.5 Mengomunikasikan secara 
lisan dan tulisan pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra yang dipilih sendiri 
dan dibaca yang didukung 
oleh alasan.  

 

Sub  Tema 3 PB 5 

SBdP   

3.1 Memahami gambar dan 
bentuk tiga dimensi. 

Gambar tiga dimensi 

 

Menggambar dan 
mengapresiasigambar 
tiga dimensi 

 

4.1 Menggambar dan 
membentuk tiga dimensi. 

  

IPS   

3.3 Mengidentifikasi kegiatan 
ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang 
pekerjaan, sosial dan budaya 
di lingkungan sekitar sampai 
provinsi.  

Kegiatan ekonomi 

dan berbagai pekerjaan 

Mendiskusikan kegiatan 
ekonomidan berbagai 
pekerjaan 

4.3 Menyajikan hasil identifikasi 
kegiatan ekonomi dalam 



 

meningkatkan kehidupan 
masyarakat di bidang 
pekerjaan, sosial dan budaya 
di lingkungan sekitar sampai 
provinsi.  

 

Sub Tema 3 PB 6 

PPKn   

1.   Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang 

dianutnya.  

Sikap tokoh dalamcerita 

dikaitkan dengan nilai-

nilaiPancasila 

Mendiskusikan sikap 

tokoh dalamcerita 

dikaitkan dengan nilai-

nilaiPancasila 2.   Memiliki perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, dan 

guru.  

1.1 Menerima dengan rasa 

syukur hubungan simbol 

dengan makna sila-sila 

Pancasila sebagai satu 

kesatuan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

2.1 Menerima hubungan simbol 
dengan makna sila-sila 
Pancasila sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

3.1 Memahami hubungan 
simbol dengan makna 
silasila Pancasila sebagai 
satu kesatuan dalam 
kehidupan sehari-hari.  

4.1 Menceritakan hubungan 
simbol dengan makna 
silasila Pancasila sebagai 
satu kesatuan dalam 
kehidupan sehari-hari.  

  

BAHASA INDONESIA   

3.5 Membangun pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra (cerita, dongeng, dan 
sebagainya).  

Pesan moral 

yangterdapat dalam cerita 

 

Menilai pesan moral 

yangterdapat dalam cerita 

 

4.5 Mengomunikasikan secara 



 

lisan dan tulisan pendapat 
pribadi tentang isi buku 
sastra yang dipilih sendiri 
dan dibaca yang didukung 
oleh alasan.  

 

 

Mengetahui 

Kepala MIN 6 Bandar Lampung 

 

EVI LINAWATI, S. Ag. MM. Pd 

NIP. 197111272003122002 

Bandar Lampung,                  2019 

Guru kelas IV MIN 6 Bandar Lampung 

 

ISMALANA, S.Pd. I 

NIP.197011101994032001 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS EKSPERIMEN   

 

 

Satuan Pendidikan  : MIN 6 Bandar Lampung 

Kelas / Semester : IV (Empat) / I 

Tema 4 : Berbagai Pekerjaan 

Sub Tema 3 : Pekerjaan orang tuaku 

Alokasi Waktu : 4 X 35 Menit (1 X pertemuan) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.  

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain. 



 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.5  Membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita, dongeng, 

dan sebagainya). 

4.5  Mengomunikasikan secara lisan dan tulisan pendapat pribadi tentang isi   

buku sastra yang dibaca dan didukung oleh alasan.  

Indikator : 

1. Mengemukakan dan mendeskripsikan tokoh dari suatu cerita. 

2. Membandingkan watak yang dimiliki setiap tokoh. 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Melalui kegiatan mengamati, bertanya dan mengikuti proses 

pembelajaran peserta didik dapat mengemukakan dan mendeskripsikan 

tokoh dalam cerita/dongeng. 

b. Melalui kegiatan mengamati, bertanya dan mengikuti proses 

pembelajaran peserta didik dapat membandingkan watak yang dimiliki 

setiap tokoh dalam cerita/dongeng. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

a. Membaca cerita dongeng tentang  “si kancil dan si siput” 

E.  METODE PEMBELAJARAN  

Pendekatan :  Saintifik. 



 

         Model :  Role Playing 

         Metode : Diskusi, tanya jawab, dan penugasan. 

 

 

 

 

 

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Kegiatan Awal 

 Gurumemberikansalam dan mengajak 

semua siswaberdo’a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing. 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran dan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi 

dan tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

 Guru menginformasikan tema yang 

akan dipelajari yaitu tentang ”Berbagai 

pekerjaan”. 

 Guru melakukan apresepsi dengan 

memberikan pertanyaan apa yang 

kalian ketahui tentang dongeng? 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
1.  

2 x 5 

menit 



 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Inti Mengamati 

 Guru menjelaskan materi cerita 

dongeng  tentang si kancil dan si siput. 

 Guru mengajak peserta didik untuk 

membaca materi yang di buku siswa. 

 

 Setelah membaca materi secara mandiri 

peserta didik diminta untuk membaca 

cerita tentang “si kancil dan si siput” 

secara individu. 

 Guru memberikan waktu dengan 

batasan 5-10 menit untuk membaca dan 

memahami cerita “si kancil dan si 

siput” 

 Guru meminta peserta didik untuk 

membuat kelompok dan mendiskusikan 

hasil cerita yang telah di bacakan oleh 

peserta didik 

 Guru meminta perwakilan setiap 

kelompok untuk maju kedepan dan 

menyampaikan isi meteri yang telah di 

diskusikan. 

 Guru mengonfirmasi dan megepresiasi 

jawaban setiap kelompok 

 Guru memberikan kesempatan untuk 

kelompok lain jika ada jawaban yang 

berbeda 

 Guru meminta Peserta didik untuk 

2 x 50 

menit 

 



 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

bercerita didepan teman-temannya 

dengan lafal yang jelas, lancar, intonasi 

tepat, sesuai dengan isi tema, dan 

percaya diri. Interaksi pada tahap ini 

diharapkan dapat berbagi jawaban 

setiap masing-masing kelompok. 

 Guru memberikan nilai setiap peserta 

didik yang melakukan unjuk kerja 

Penutup Kegiatan Penutup 

 Guru dan Peserta didik bersama-sama 

membuat kesimpulan/ rangkuman 

materi pembelajaran hari ini. 

 Guru memberikan gambaran mengenai 

materi pertemuan berikutnya 

 Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini 

guru meminta kepada ketua kelas untuk 

memimpin doa. 

2 x 15 

menit 

 

G. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

Buku Siswa Tema : Berbagai Pekerjaan Kelas 4 (Buku Tematik 

TerpaduKurikulum 2013 Edisi Revisi 2017, Jakarta: Kementrian dan 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). 

H. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian  

a. Penilaian awal : Pretest 

b. Penilaian proses  : Tes Formatif 

c. Penilaian akhir  : Posstest 



 

2. Teknik penilaian  : Tes keterampilan berbicara 

3. Bentuk Tes  : Perintah Unjuk Kerja 
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NIP.197011101994032001 

Bandar Lampung,                    2019 
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NPM 1511100113 

 

  

Mengetahui 

Kepala MIN 6 Bandar Lampung 

 

EVI LINAWATI, S. Ag. MM. Pd 

NIP. 197111272003122002 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerita 1 

 

“SI KANCIL DAN SI SIPUT” 

Pada suatu hari di dalam hutan,ada se ekor kancil sedang berlari-lari,si 

kancil lalu berpapasan dengan seekor siput di pinggir kali. sikancil yang 

sombong meledek siput, betapa lambannya jalannya si siput, betapa tak bisa 

cepatnya si siput berjalan.Si Kancil dengan sifat angkuhnya bicara kepada si 

siput."Siput, beranikah kamu adu balap lari denganku?"  Dia tahu siput pasti 

http://guruceritaku.blogspot.com/2014/09/cerita-kancil-dan-siput.html
http://guruceritaku.blogspot.com/2014/09/cerita-kancil-dan-siput.html


 

menolak, karena tak mungkin bisa menang melawannya.Tetapi di luar dugaan si 

kancil, sisiput menerima tantangan itu. Dan kedua nya pun membuat suatu 

perjanjian dan menentukan hari dimana keduanya akan lomba balap lari.Si kancil 

sangat menantikan hari dimana perlombaanakan dimulai. Dan selama itu, siput 

membuat sebuah strategi,siput mengajak teman-teman siput yang lainnya untuk 

berkumpul dan menceritakan tentang tantangan si kancil kepada dirinya.Siput dan 

kawan-kawan siput yang lainnya sedang berdiskusi untuk bisa menang dan bisa 

mempermalukan si kancil.Begini Strategi  nya sepanjang tepian sungai siput-siput 

berbaris rapi, dan Jika kancil memanggil, maka siput yang ada di depan kancil 

harus menjawabnya,begitu sampai garis finish.Akhirnya, hari yang sangat di 

nantikan si kancil pun tiba.Hampir semua penghuni dalam hutan datang untuk 

menontonnya. Kancil dan siput sudah bersiap-siap di garis start."Apa kalian sudah 

siap?" tanya pemimpin adu lari kepada Kancil dan siput.Keduanya pun 

mengangguk."Mulai!"Keduanya langsung lari.Kancil langsung berlari dengan 

kecepatan penuh.dan setelah beberapa jauh, sikancil mulai kelelahan, nafasnya 

mulai terengah-engah. Si kancil berhenti sejenak untuk istirahat sebentar,dia pun 

memanggil si siput, "Put, siput?"panggil kancil kepada siput."Ya, aku di sini," 

sahut siput, bergerak dengan lamban di depan kancil.Si kancil kaget karena siput 

sudah berada di depannya,dia tidak jadi istirahat dan si kancil pun langsung 

bergegas berlari kembali dengan sekuat tenaga.Kancil pu merasa sangat 

lelah,mulai kehausan,dan terengah-engah dengan nafas yang seperti hampir 

habis,kancil berhenti,dan kemudian memanggil si  siput kembali,si kancil mengira 

siput berada di belakangnya,tetapi dugaan si kancil salah,si siput tetap menjawab 



 

di depan kancil,karena itu memang strateginya siput. Si kancil berlari kembali dan 

begitu seterusnya, sampai akhirnya kelelahan dan menyerah kepada 

siput.Penghuni-penghuni hutan pun terkejut melihat kancil menyerah balap lari 

dengan siput,Akhirnya berkat strategi yang sukses si siput menang dalam lomba 

larinya. 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS KONTROL 1 

 

 

Satuan Pendidikan  : MIN 6 Bandar Lampung 

Kelas / Semester : IV (Empat) / I 

Tema 4 : Berbagai Pekerjaan 

Sub Tema 1 : Jenis Jenis Pekerjaan 

Alokasi Waktu : 4 X 35 Menit (1 X pertemuan) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

http://guruceritaku.blogspot.com/2014/09/cerita-kancil-dan-siput.html
http://guruceritaku.blogspot.com/2014/09/cerita-kancil-dan-siput.html


 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya.  

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.5  Membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita, dongeng, 

dan sebagainya). 

4.5  Mengomunikasikan secara lisan dan tulisan pendapat pribadi tentang isi   

buku sastra yang dibaca dan didukung oleh alasan.  

Indikator : 

3. Mengemukakan dan mendeskripsikan tokoh dari suatu cerita. 

4. Membandingkan watak yang dimiliki setiap tokoh. 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 



 

a. Melalui kegiatan mengamati, bertanya dan mengikuti proses 

pembelajaran peserta didik dapat mengemukakan dan mendeskripsikan 

tokoh dalam cerita/dongeng. 

b. Melalui kegiatan mengamati, bertanya dan mengikuti proses 

pembelajaran peserta didik dapat membandingkan watak yang dimiliki 

setiap tokoh dalam cerita/dongeng. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

a. Membaca cerita dongeng tentang  “si kancil dan si siput” 

E. METODE PEMBELAJARAN  

Pendekatan :  Saintifik. 

         Model :  demonstrasi 

         Metode : Diskusi, tanya jawab, dan penugasan. 

 

 

 

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Kegiatan Awal 

 Gurumemberikansalam dan mengajak 

semua siswaberdo’a menurut agama 

dan keyakinan masing-masing. 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran dan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi 

dan tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

 Guru menginformasikan tema yang 

2 x 5 

menit 



 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

akan dipelajari yaitu tentang ”Berbagai 

pekerjaan”. 

 Guru melakukan apresepsi dengan 

memberikan pertanyaan apa yang 

kalian ketahui tentang dongeng? 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
2.  

Inti  Guru menjelaskan materi cerita 

dongeng  tentang si kancil dan si siput. 

 Guru mengajak peserta didik untuk 

membaca materi yang ada di buku 

siswa. 

 Setelah membaca materi secara mandiri 

peserta didik diminta untuk membaca 

cerita tentang “si kancil dan si siput” 

secara individu. 

 Guru menyajikan sekilas tentang cerita 

si kancil dan si siput. 

 Kemudian guru meminta perwakilan 

seorang siswa untuk mendemontrasikan 

cerita si kancil dan si siput di depan 

teman-temannya. 

 Seluruh siswa memperhatikan siswa 

yang sedang mendemontrasikan cerita 

si kancil dan si siput. 

 Setiap siwa diminta untuk 

mengemukakan pendapat tentang cerita 

2 x 50 

menit 

 



 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

si kancil dan si siput. 

 Guru memberikan nilai setiap peserta 

didik yang melakukan unjuk kerja 

Penutup Kegiatan Penutup 

 Guru dan Peserta didik bersama-sama 

membuat kesimpulan/ rangkuman 

materi pembelajaran hari ini. 

 Guru memberikan gambaran mengenai 

materi pertemuan berikutnya. 

 

 Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini 

guru meminta kepada ketua kelas untuk 

memimpin doa. 

 

2 x 15 

menit 

 

 

G. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

Buku Siswa Tema : Berbagai Pekerjaan Kelas 4 (Buku Tematik 

TerpaduKurikulum 2013 Edisi Revisi 2017, Jakarta: Kementrian dan 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). 

H. PENILAIAN 

4. Prosedur Penilaian  

a. Penilaian awal : Pretest 

b. Penilaian proses  : Tes Formatif 

c. Penilaian akhir  : Posstest 

5. Teknik penilaian  : Tes keterampilan berbicara 

6. Bentuk Tes  : Perintah Unjuk Kerja 
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Cerita 1 



 

 

“SI KANCIL DAN SI SIPUT” 

Pada suatu hari di dalam hutan,ada se ekor kancil sedang berlari-lari,si 

kancil lalu berpapasan dengan seekor siput di pinggir kali. sikancil yang 

sombong meledek siput, betapa lambannya jalannya si siput, betapa tak bisa 

cepatnya si siput berjalan.Si Kancil dengan sifat angkuhnya bicara kepada si 

siput."Siput, beranikah kamu adu balap lari denganku?"  Dia tahu siput pasti 

menolak, karena tak mungkin bisa menang melawannya.Tetapi di luar dugaan si 

kancil, sisiput menerima tantangan itu. Dan kedua nya pun membuat suatu 

perjanjian dan menentukan hari dimana keduanya akan lomba balap lari.Si kancil 

sangat menantikan hari dimana perlombaanakan dimulai. Dan selama itu, siput 

membuat sebuah strategi,siput mengajak teman-teman siput yang lainnya untuk 

berkumpul dan menceritakan tentang tantangan si kancil kepada dirinya.Siput dan 

kawan-kawan siput yang lainnya sedang berdiskusi untuk bisa menang dan bisa 

mempermalukan si kancil.Begini Strategi  nya sepanjang tepian sungai siput-siput 

berbaris rapi, dan Jika kancil memanggil, maka siput yang ada di depan kancil 

harus menjawabnya,begitu sampai garis finish.Akhirnya, hari yang sangat di 

http://guruceritaku.blogspot.com/2014/09/cerita-kancil-dan-siput.html
http://guruceritaku.blogspot.com/2014/09/cerita-kancil-dan-siput.html


 

nantikan si kancil pun tiba.Hampir semua penghuni dalam hutan datang untuk 

menontonnya. Kancil dan siput sudah bersiap-siap di garis start."Apa kalian sudah 

siap?" tanya pemimpin adu lari kepada Kancil dan siput.Keduanya pun 

mengangguk."Mulai!"Keduanya langsung lari.Kancil langsung berlari dengan 

kecepatan penuh.dan setelah beberapa jauh, sikancil mulai kelelahan, nafasnya 

mulai terengah-engah. Si kancil berhenti sejenak untuk istirahat sebentar,dia pun 

memanggil si siput, "Put, siput?"panggil kancil kepada siput."Ya, aku di sini," 

sahut siput, bergerak dengan lamban di depan kancil.Si kancil kaget karena siput 

sudah berada di depannya,dia tidak jadi istirahat dan si kancil pun langsung 

bergegas berlari kembali dengan sekuat tenaga.Kancil pu merasa sangat 

lelah,mulai kehausan,dan terengah-engah dengan nafas yang seperti hampir 

habis,kancil berhenti,dan kemudian memanggil si  siput kembali,si kancil mengira 

siput berada di belakangnya,tetapi dugaan si kancil salah,si siput tetap menjawab 

di depan kancil,karena itu memang strateginya siput. Si kancil berlari kembali dan 

begitu seterusnya, sampai akhirnya kelelahan dan menyerah kepada 

siput.Penghuni-penghuni hutan pun terkejut melihat kancil menyerah balap lari 

dengan siput,Akhirnya berkat strategi yang sukses si siput menang dalam lomba 

larinya. 
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Nama Siswa Sampel Penelitian Eksperimen 

No Nama Siswa Kelas Eksprimen Keterangan 

1 Adinda Putri P 

2 Ahmda Alfatih L 

3 Aldrich Bahtiar Ashito L 

4 Alias Al Haura L 

5 Alnefshah Revando L 

6 Aqniya Paiqa Qanita P 

7 Arif Miftahul Ulum L 

8 Arifa’i Firzatullah L 

9 Dania Nur Faiza P 

10 Ibra Noufrizal L 

11 Intan Novelin P 

12 Jihan Salsabila P 

13 Khofifah Farida Burhan P 

14 Kwinny Filya  Azzahra P 

15 Kirana Nata Neila D P 

16 M. Afkar Hifzi L 

17 M. Barkah Elyaz L 

18 M. Khoirul Razak L 

19 M. Raffi Pratama L 

20 M. Ragil Kurniawan L 

21 M. Ridho Rizki Lazuardi L 

22 M. Yazid Alkifari L 

23 Naila Talita Nuraini P 

24 Nindya Putrid P 

25 Raditya Yoza Alhadika L 

26 Raffa Arosyid L 

27 Ratipah Fadilah P 

28 Rahma Salsabila Putri P 

29 Sausan Kirana P 

30 Siti Khoiriyah Az-Zahra P 

31 Syihabuddin Jalil L 

32 Tridika Kurniawan L 

33 Yusron Fairus L 

34 Yusuf Fadhil L 

35 Zahra P 

36 Zhasqia Mega Prayoga 

 

P 

\\ 



 

Nama Siswa Sampel Penelitian Kontrol 

No Nama Siswa Kelas Eksprimen Keterangan 

1 Andini Fatmawati P 

2 Anindia Naifa B P 

3 Annisa Rafidatul Idris P 

4 Arva Griseldis Grania P 

5 Asnita Mal Insane P 

6 Aziz Abdul Roni L 

7 Daffa Fahri Faturahman L 

8 Depi Intan Putr id P 

9 Gibran Farand N L 

10 Hafizha Alyya Putrid P 

11 Hera Khairani P 

12 Icha Putri Hadivyani P 

13 Intan Shafira Hendrawan P 

14 Kayla Balqis Azizah P 

15 Lubna Shofa P 

16 M. Adilla Farrasidiq L 

17 M. Arfa Faiza L 

18 M. David Fadilah L 

19 M. Fahri Fairuz L 

20 M. Hadi Ramadhan Jaya L 

21 M. Hafidz Azhriel L 

22 M. Idris L 

23 M.Lucky Zahran Nur L 

24 M. Mario Dafa L 

25 M.Nurtasyrifan Dwi L 

26 M. Raffi Maulan L 

27 M. Raffif Surya P 

28 M. Rakha Adilla Prtama P 

29 M. Rizki P 

30 Muthia Sophiani P 

31 Najla Putrid Aryanti P 

32 Naufal Ibrahimovid L 

33 Naufal Al Musyaffa L 

34 Nuara Lintang Trisya P 

35 Nazlatul Hasnatiamelia P 

36 Ramadhani Adelia Syafitri P 

37 Tiyas Ica Mareta P 

38 Zalfaa Aarifa Qatrunada P 

 



 

Uraian Katagori Dan Rentang Nilai Keterampilan membaca nyaring 
No Kategori Rantang nilai 

1 Sangat baik 85-100 

2 Baik 70-84 

3 Cukup 55-69 

4 Kurang 40-54 

5 Sangat kurang 0-39 

 

 

Aspek Skor Penilaian Membaca Nyaring 

No Aspek-aspek yang di nilai Skor Maksimal 

1 Kelancaran dalam membaca 10 

2 Ketepatan dalam penggunaan intonasi 10 

3 Keteapatan dalam pelafalan 10 

4 Kenyaringan suara 5 

 Jumlah 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aspek Penilaian, Skor, Kriteria Dan Katagori Membaca Nyaring 

NO Aspek Penilaian  Skor Kriteria Katagori 

1 Kelancaran 

Dalam 

Membaca 

10 Lancar dalam membaca Sangat baik 

8 

 

Lancar dalam membaca tetapi 

masih ada bacaan yang di ulang 

Baik 

6 

 

Ada beberapa pengulangan 

dalam membaca, tetapi nafas 

teratur 

Cukup 

4 

 

 

Tersendat-sendat dalam 

membaca nafas tersengal-sengal 

dan banyak pengulangan 

Kurang 

1 Tidak lancar sama sekali dalam 

membaca 

Kurang 

sekali 

2 Ketepatan 

Dalam 

Penggunaan 

Intonasi 

10 Terdapat variasi irama dan 

tekanan 

Snagat baik 

8 Terdapat variasi irama tetapi 

masih terdapat pengunaan 

tekanan kurang tepat 

Baik 

6 Terdapat variasi irama tetapi 

penggunaan tidak tepat 

Cukup 

4 Irama dan tekanan monoton Kurang 

  

 

 

 

 

 

1 Tidak menggunakan variasi 

irama dan tekanan sama sekali 

dalam membaca 

Kurang 

sekali 

3 Ketapatan 

Dalam Pelafalan 

 

 

5 Tidak terdapat kesalahan dalam 

pelafalan 

Sangat baik 

4 Terdapat 1 kesalahan dalam 

melafalkan 

Baik 

3 Terdapat 2 kesalahan dalam 

melafalkan 

Cukup 

2 Tedapat banyak kesalahan dalam 

melafalkan 

Kurang 

1 Tidak dapat melafalkan bacaan 

dengan tepat 

Kurang 

sekali 

4 Kenyaringan 

Suara 

5 Suara nyaring artinya volume 

suara dapat dijangkau oleh 

semua pendengar (siswa) dari 

awal hingga akhir membaca 

Sangat baik 

4 Volume suara dapat dijangkau oleh 

semua pendengar namun masih 

Baik 



 

kurang maksimal 

3 Valume suara hanay dapat di 

jangkau sebagian pendengar 

Cukup 

2 Volume suara hanya dpat dijangkau 

pda kata-kata tertentu saja oleh 

sebagian pendengar 

Kurang 

1 Volume suara lirih tidak dapa 

didengar 

Kurang 

sekali 

 

  



 

Soal Cerita Prites 

 

 “SI KANCIL DAN SI SIPUT”  

Pada suatu hari di dalam hutan, ada se ekor kancil sedang berlari-lari, si 

kancil lalu berpapasan dengan seekor siput di pinggir kali. si kancil yang 

sombong meledek siput, betapa lambannya jalannya si siput, betapa tak bisa 

cepatnya si siput berjalan. Si Kancil dengan sifat angkuhnya bicara kepada si 

siput. "Siput, beranikah kamu adu balap lari denganku?"  Dia tahu siput pasti 

menolak, karena tak mungkin bisa menang melawannya. Tetapi di luar dugaan si 

kancil, si siput menerima tantangan itu. Dan kedua nya pun membuat suatu 

perjanjian dan menentukan hari dimana keduanya akan lomba balap lari. Si kancil 

sangat menantikan hari dimana perlombaan akan dimulai. Dan selama itu, siput 

membuat sebuah strategi, siput mengajak teman-teman siput yang lainnya untuk 

berkumpul dan menceritakan tentang tantangan si kancil kepada dirinya. Siput 

dan kawan-kawan siput yang lainnya sedang berdiskusi untuk bisa menang dan 

bisa mempermalukan si kancil. Begini Strategi  nya sepanjang tepian sungai siput-

siput berbaris rapi, dan Jika kancil memanggil, maka siput yang ada di depan 

kancil harus menjawabnya, begitu sampai garis finish. Akhirnya, hari yang sangat 

http://guruceritaku.blogspot.com/2014/09/cerita-kancil-dan-siput.html
http://guruceritaku.blogspot.com/2014/09/cerita-kancil-dan-siput.html


 

di nantikan si kancil pun tiba. Hampir semua penghuni dalam hutan datang untuk 

menontonnya. Kancil dan siput  sudah bersiap-siap di garis start. "Apa kalian 

sudah siap?" tanya pemimpin adu lari kepada Kancil dan siput. Keduanya pun 

mengangguk. "Mulai!" Keduanya langsung lari. Kancil langsung berlari dengan 

kecepatan penuh.dan setelah beberapa jauh, sikancil mulai kelelahan, nafasnya 

mulai terengah-engah. Si kancil berhenti sejenak untuk istirahat sebentar, dia pun 

memanggil si siput, "Put, siput?"panggil kancil kepada siput. "Ya, aku di sini," 

sahut siput, bergerak dengan lamban di depan kancil. Si kancil kaget karena siput 

sudah berada di depannya, dia tidak jadi istirahat dan si kancil pun langsung 

bergegas berlari kembali dengan sekuat tenaga. Kancil pu merasa sangat lelah, 

mulai kehausan, dan terengah-engah dengan nafas yang seperti hampir habis, 

kancil berhenti, dan kemudian memanggil si  siput kembali, si kancil mengira 

siput berada di belakangnya, tetapi dugaan si kancil salah,si siput tetap menjawab 

di depan kancil, karena itu memang strateginya siput. Si kancil berlari kembali 

dan begitu seterusnya, sampai akhirnya kelelahan dan menyerah kepada siput. 

Penghuni-penghuni hutan pun terkejut melihat kancil menyerah balap lari dengan 

siput, Akhirnya berkat strategi yang sukses si siput menang dalam lomba larinya. 
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Soal Cerita Posstest  

 

“KUPU-KUPU BERHATI MULIA” 

Di suatu pagi yang cerah, ada seekor semut sedang berjalan-jalan di taman. 

Dengan perasaan yang gembira, semut tersebut berkeliling taman yang indah itu 

dan menyapa hewan-hewan lain yang juga berada disana. Hingga matanya tertuju 

pada sebuah kepompong yang sedang menggantung di ranting. Semut mendekati 

kepompong itu dan berkata, “Kepompong, buruk sekali nasibmu. Sudah jelek dan 

hanya bisa menggantung di sana, tak bisa melakukan apa-apa. Ayo turun sini dan 

nikmati taman yang indah ini.” Mendengar ejekan semut tersebut, kepompong 

memilih diam dan tak menanggapinya. Pada suatu hari terjadilah kejadian yang 

tidak disangka-sangka. Saat si semut sedang berjalan mengelilingi taman, ia jatuh 

dalam kubangan lumpur yang terbentuk akibat hujan semalam. Dengan 

mngerahkan seluruh tenaganya, ia berteriak sekencang mungkin berharap ada 



 

yang menolongnya. Tak lama kemudian, seekor kupu-kupu terbang melintas dan 

mendengar teriakannya. Kupu-kupu tersebut mengambil ranting dan 

menjulurkannya ke arah semut. “Semut, cepat pegang ranting ini erat-erat, aku 

akan mengangkatnya dan menyelamatkanmu,” kata kupu-kupu. Dengan sekuat 

tenaga akhirnya kupu-kupu berhasil mengangkat ranting itu dan berhasil 

menyelamatkan semut. Kemudian semut mengucapkan terima kasih karena sudah 

ditolong. Tapi, alangkah terkejutnya si semut setelah mendengar pengakuan 

bahwa kupu-kupu yang menolongnya adalah kepompong yang pernah ejek. Semut 

malu dan berjanji tak akan menghina sesama makhluk Tuhan lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Instrumen Wawancara 

 

1. Selama ibu mengajar disini, model atau metode apa saja yang pernah ibu 

gunakan dalam pembelajaran bahasa indonesia? 

2. Selama ibu mengajar dikelas IV apa saja kesulitan yang sering ibu alami? 

3. Kurikulum yang dipakai di MIN 6 khususnya di kelas V itu kurikulum 

apa? 

4. Selama ibu mengajar disini yang ibu liat kesulitan apa yang sering dialami 

oleh perserta didik, khususnya di dalam keterampilan membaca nyaring 

siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia ? 

5. Apakah metode atau model pembelajaran role playing sudah pernah ibu 

gunakan selama ibu mengajar di kelas ? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hasil Wawancara 

1. Tidak, biasanya menggunakan metode ceramah, Tanya jawab dan 

penugasan. 

2. Kesulitan yang sering saya alami itu, disaat anak masih kurang aktif dalam 

proses pembelajaran, dan waktu yang tersedia masih kurang, terkadang 

materi yang disampaikan belum tersampaikan semua karena waktunya 

kurang. 

3. Kurikulum K13 

4. Kesulitan yang peserta didik alami mereka masih malu-malu dalam 

menyampaikan pendapat terkadang intonasi dan kelancaraan mereka 

dalam berbicara masih terbata-bata. 

5. Belum pernah dan saya belum tau tentang metode atau model role playing 

tersebut. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UJI NORMALITAS 

 

Case Processing Summary 

 

Kelas 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Keterampilan 

Membaca 

Nyaring 

Siswa 

Pre-Test 

Eksperimen 

(Roll Playing) 

36 100.0% 0 0.0% 36 100.0% 

Pos-Test 

Eksperimen 

(Roll Playing) 

36 100.0% 0 0.0% 36 100.0% 

Pre-Test 

Kontrol 
38 100.0% 0 0.0% 38 100.0% 

Pos-Test 

Kontrol 
38 100.0% 0 0.0% 38 100.0% 

 
 

Descriptives 

 

Kelas 

Statist

ic 

Std. 

Error 

Ketera

mpilan 

Memba

ca 

Nyaring 

Pre-Test 

Eksperimen 

(Roll 

Playing) 

Mean 69.44 1.391 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Low

er 

Boun

d 

66.62  



 

Siswa Uppe

r 

Boun

d 

72.27  

5% Trimmed Mean 69.83  

Median 72.00  

Variance 69.62

5 
 

Std. Deviation 8.344  

Minimum 52  

Maximum 80  

Range 28  

Interquartile Range 12  

Skewness -.332 .393 

Kurtosis -.866 .768 

Pos-Test 

Eksperimen 

(Roll 

Playing) 

Mean 89.11 1.016 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Low

er 

Boun

d 

87.05  

Uppe

r 

Boun

d 

91.17  

5% Trimmed Mean 89.23  

Median 88.00  

Variance 37.13

0 
 

Std. Deviation 6.093  

Minimum 76  

Maximum 100  

Range 24  

Interquartile Range 4  

Skewness .013 .393 

Kurtosis .330 .768 

Pre-Test Mean 62.63 1.070 



 

Kontrol 95% Confidence Interval for 

Mean 

Low

er 

Boun

d 

60.46  

Uppe

r 

Boun

d 

64.80  

5% Trimmed Mean 62.70  

Median 60.00  

Variance 43.48

2 
 

Std. Deviation 6.594  

Minimum 48  

Maximum 76  

Range 28  

Interquartile Range 8  

Skewness -.104 .383 

Kurtosis .096 .750 

Pos-Test 

Kontrol 

Mean 80.26 1.263 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Low

er 

Boun

d 

77.70  

Uppe

r 

Boun

d 

82.82  

5% Trimmed Mean 80.51  

Median 80.00  

Variance 60.57

8 
 

Std. Deviation 7.783  

Minimum 64  

Maximum 92  

Range 28  

Interquartile Range 9  



 

Skewness -.337 .383 

Kurtosis -.238 .750 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-

Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Stat

istic df Sig. 

Stat

istic df Sig. 

Keterampilan 

Membaca 

Nyaring Siswa 

Pre-Test 

Eksperimen 

(Roll Playing) 

.21

5 
36 .010 .895 36 .012 

Pos-Test 

Eksperimen 

(Roll Playing) 

.20

5 
36 .011 .906 36 .015 

Pre-Test 

Kontrol 

.18

1 
38 .013 .945 38 .059 

Pos-Test 

Kontrol 

.16

0 
38 .015 .922 38 .011 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJI HOMOGENITAS 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Keterampilan Membaca nyaring Siswa   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

3.483 3 144 .018 

 

 
 

ANOVA 

Keterampilan Membaca Nyaring Siswa   

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Between 

Groups 
15135.588 3 5045.196 95.761 .000 

Within Groups 7586.655 144 52.685   

Total 22722.243 147    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJI T 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Keterampilan 

Membaca Nyaring 

Siswa 

36 89.11 6.093 1.016 

 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Keterampilan 

Membaca Nyaring 

Siswa 

87.744 35 .000 89.111 87.05 91.17 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabel  

Deskriptif Statistik Kelas Eksperimen 

 

Descriptive Statistics 

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Sum Mean 

Std. 

Deviation 

Varianc

e 

Kelas 

Eksperimen 
36 52.00 80.00 2500.00 69.4444 8.34418 69.625 

Kelas 

Eksperimen 
36 76.00 100.00 3208.00 89.1111 6.09345 37.130 

Valid N 

(listwise) 
36       

 

Tabel  

Deskriptif Statistik Kelas Kontrol 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum 

Maximu

m Sum Mean 

Std. 

Deviation 

Varianc

e 

Kelas Kontrol 36 48.00 76.00 2252.00 62.5556 6.70371 44.940 

Kelas Kontrol 36 64.00 92.00 2890.00 80.2778 7.47036 55.806 

Valid N 

(listwise) 
36       

 

 

 



 

Dokumentasi Kelas Eksperimen 

 

Gambar 1.  Disaat Pembelajaran Berlangsung Di Kelas Eksperimen 

 

 

 

Gambar 2. Disaat Siswa Sedang Berdiskusi Bersama Kelompok 

 

 



 

 

 

 

Gambar 3. Disaat Siswa Maju Kedepan Menjelaskan Hasil Diskusi 

Kelompok 

 

Gambar 4. Di Saat Siswa Memerankan Tokoh Yang Ada Dicerita 

 



 

 

 

 

Kelas Kontrol 

 

Gambar 5. Disaat Pembelajaran Berlangsung Di Kelas Control 

 



 

 

Gambar 6. Disaat Siswa Sedang Mendemontrasikan Cerita 

 

 

 



 

Gambar 7. Disaat Siswa Diminta Untuk Mengemukakan Tentang Cerita 

Yang Dipelajari 

 

 

Gambar 8. Bersama Kepalak MIN 6 Bandar Lampung 

 



 

 

Gambar 9. Bersama Wali Kelas IV A 

 

Gambar 10. Bersama Wali Kelas IVB 


