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ABSTRACT 
 
 
Sri Widiastuti. NIM X7108765. Applications Remedial Teaching To Increas 
Fluenty Reading Ability Of Second Year Students SDN IV Ngadirojo 
Wonogiri In Academic Year 2009/2010. Scription, Surakarta : Institute 
Faculty and Education Science of Sebelas Maret Surakarta University, July 
2010. 

The purpose of this research are to increase fluenty reading ability of 
second year students SDN IV Ngadirojo Wonogiri by remedial teaching.  

This classroom action research which consists of three cycles by strategy 
are following the theory Kemmis and Taggart. Subject research are all students 
second years SDN IV Ngadirojo Wonogiri in academic year 2009/2010 about 18 
student, they are 8 boy and 10 girls. The prime source are : student head masters, 
teachers, and parents. The secondary source are : file of documents, test result in 
reading and observation. Collecting technique are document, observation, reading 
test, notes or anecdotes. Valid data uses triangulation method and data source 
triangulation. Data analyses technique uses interactive analyses is data reduction, 
data serve, conclusion and verification. 

Based on the result of this research  that before doing remedial teaching, 
the result of mean study fluenty reading ability 60,00, after cycle learning I the 
result of mean 61,83. Where as cycle learning II the result of mean 66,00 and 
cycle III the result of mean that students is 80,33.  

So, the result of this research can are concluded that Indonesian language 
learning with remedial teaching can be used to increase fluenty reading ability of 
second year students SDN IV Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.  
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ABSTRAK 

 
 Sri Widiastuti. NIM X7108765. Penerapan Remedial Teaching Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Membaca Lancar Siswa Kelas II SDN IV 
Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2009/2010. Skripsi : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2010. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca 
lancar siswa kelas II SDN IV Ngadirojo Kabupaten Wonogiri dengan menerapkan 
remedial teaching. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas sebanyak 3 siklus  
dengan strategi tindakan berupa teori yang diungkapkan oleh Kemmis dan 
Taggart. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas II SDN IV Ngadirojo, 
Wonogiri Tahun Pelajaran 2009/2010 sejumlah 18 siswa yang terdiri dari 8 siswa 
putra dan 10 siswa putri. Sumber data pokok adalah siswa, Kepala Sekolah, guru 
lain, dan orang tua. Sumber data sekunder adalah arsip dan dokumen, hasil tes 
perbuatan membaca dan observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah dokumen, observasi, tes perbuatan membaca, catatan lapangan atau 
anecdot. Validitas data menggunakan trianggulasi metode dan trianggulasi sumber 
data. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif yaitu reduksi data, 
sajian data, penarikan simpulan atau verifikasi. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas bahwa hal ini terbukti sebelum 
dilakukan remedial teaching hasil belajar kemampuan membaca lancar siswa 
diperoleh nilai rata-rata 60,00, setelah pembelajaran siklus I diperoleh nilai rata-
rata 61,83, sedangkan siklus II nilai rata-rata 66,00 dan siklus III nilai rata-rata 
yang dicapai siswa 80,33.  

Dengan demikian, berdasarkan hasil peneletian tindakan kelas dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia pada kompetensi membaca 
dengan menggunakan remedial teaching dapat meningkatkan kemampuan 
membaca lancar siswa kelas II SDN IV Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. 
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 vii

 MOTTO 

 
 

”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai dari pekerjaan/tugas, kerjakanlah yang lain dengan sungguh." 

(Terjemahan : QS. Al Nasyirah 6-7). 

 

 

“Hanya kepada-Mu hamba meminta dan hanya kepada-Mu hamba memohon 

pertolongan.” 

(Terjemahan Q.S. Al-Faatihah ayat 5). 

 

 

”Tiada Kesuksesan Tanpa Cucuran Keringat dan Air Mata” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
 

Dengan memperhatikan arah dan prioritas pendidikan nasional 

dinyatakan bahwa penguasaan kemampuan membaca dikenal sebagai kunci 

pembuka untuk memasuki dunia yang lebih luas dan penguasaan kemampuan 

membaca sejak dini dipandang sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan 

membaca. Melalui pembelajaran membaca yang baik akan dapat memacu 

penguasaan kemampuan membaca dan perkembangan dimensi afektif anak dapat 

dioptimalkan. 

Kemampuan membaca merupakan salah satu standar kemampuan 

Bahasa dan Sastra Indonesia yang harus dicapai pada semua jenjang, termasuk di 

jenjang Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (MI). Melalui kemampuan 

membaca tersebut diharapkan siswa mampu membaca dan memahami teks 

bacaan dengan kecepatan yang memadai (Depdiknas, 2003). Tanpa memiliki 

kemampuan membaca yang memadai sejak dini, anak akan mengalami kesulitan 

belajar di kemudian hari. Dengan terbatasnya kemampuan membaca siswa sangat 

mengganggu aktifitas belajar mengajar, tidak hanya pada guru sendiri melainkan 

juga pada siswa. Kemampuan membaca menjadi dasar utama tidak saja bagi 

pengajaran bahasa sendiri, tetapi juga bagi pengajaran mata pelajaran lain 

(Depdikbud, 1991 / 1992). 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar bertujuan 

meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi secara efektif, baik lisan 

maupun tertulis. Kemampuan membaca sebagai salah satu kemampuan 

berbahasa tulis yang bersifat reseptif perlu dimiliki siswa SD agar mampu 

berkomunikasi secara tertulis . Oleh karena itu, peranan pengajaran Bahasa 

Indonesia, khususnya pembelajaran membaca di SD menjadi sangat penting. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diawali dengan pengajaran keterampilan 

reseptif sedangkan keterampilan produktif dapat turut tertingkatkan pada tahap– 
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tahap selanjutnya. Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan bahasa tulis 

yang reseptif. Dengan membaca, seorang akan dapat memperoleh informasi, ilmu 

pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman baru. Semua yang diperoleh 

melalui bacaan akan memungkinkan seseorang mampu mempertinggi daya 

pikirannya, mempertajam pandangannya dan memperluas wawasannya. 

Kemampuan membaca harus segera dikuasai oleh para siswa di SD 

karena kemampuan ini secara langsung berkaitan dengan seluruh proses belajar 

siswa di SD. Keberhasilan belajar siswa dalam mengikuti proses kegiatan belajar 

mengajar di sekolah sangat ditentukan oleh penguasaan kemampuan membaca 

mereka. Siswa yang tidak  mampu membaca dengan lancar akan mengalami 

kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa akan mengalami 

kesulitan dalam menangkap dan memahami informasi yang disajikan dalam 

berbagai buku pelajaran, buku–buku penunjang dan sumber–sumber belajar 

tertulis yang lain. Akibatnya, kemajuan belajar juga lamban jika dibandingkan 

dengan teman–temannya yang lancar dalam membaca. 

Ketidakmampuan membaca lancar ini juga dialami dan terjadi di kelas II 

SDN IV Ngadirojo Wonogiri terutama pada awal semester II. Ini tercermin dari 

hasil tes kemampuan membaca secara individual yang dilakukan guru. Dari 18 

siswa, ada sebanyak 6 anak yang belum lancar membaca sehingga materi bacaan 

yang dibaca harus dieja. Materi yang seharusnya terselesaikan tidak dapat 

terselesaikan karena harus diulang-ulang.  

Selain harus mengeja kata demi kata pengucapan lafal dan intonasi 

kalimat belum benar. Selain itu siswa belum bisa memahami isi bacaan. Tuntutan 

dalam kurikulum KTSP kelas II siswa harus dapat membaca teks atau kalimat 

dengan lafal dan intonasi yang tepat dan dapat menceritakan isi bacaan. Standar 

kemampuan yang tertuang dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 

dalam standar isi pelajaran Bahasa Indonesia kelas II, khususnya aspek membaca 

disebutkan bahwa siswa mampu membaca nyaring teks (15-20 kalimat) dengan 

memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat dan menyebutkan teks agak panjang 

(20-25 kalimat) yang dibaca dalam hati. 
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Sebagai bagian dari standar kemampuan yang akan dicapai dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia, kemampuan membaca mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup seseorang. Melalui kemampuan 

membaca tidak hanya memungkinkan seseorang meningkatkan keterampilan 

kerja dan pengusaan berbagai bidang akademik, tetapi juga memungkinkan 

berpartisipasi dalam kehidupan sosial-budaya, politik dan memenuhi kebutuhan 

emosional.   (Mulyono Abdurrahman, 2003: 200). 

Pengajaran membaca pada dasarnya memberi bekal pengetahuan kepada 

siswa untuk menguasai teknik-teknik membaca yang baik dan benar. Betapa 

besar manfaat membaca dalam rangka menambah pengetahuan siswa. Membaca 

juga bermanfaat untuk rekreasi atau untuk memperoleh kesenangan. Oleh karena 

itu guru perlu merancang pembelajaran membaca yang baik sehingga mampu 

menumbuhkan kebiasaan membaca sebagai sesuatu yang menyenangkan. 

Kebiasaan membaca dapat dibiasakan sejak anak berada pada Sekolah 

Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Pembelajaran membaca pada siswa sekolah 

dasar dimulai dari hal yang paling dasar yaitu kelancaran membaca. Salah satu 

tujuan pengajaran membaca di sekolah dasar adalah agar siswa dapat 

menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual 

serta kematangan emosional dan sosial. 

Walaupun pengajaran membaca banyak dilatihkan tetapi kenyataan 

menunjukkan kemampuan membaca siswa masih memprihatinkan. Masalah 

kesulitan membaca lancar ini merupakan masalah yang perlu dicari penyebab dan 

cara pemecahannya. 

Faktor-faktor penyebab dari permasalahan rendahnya kemampuan 

membaca siswa antara lain sebagai berikut: (1) Penguasaan gramatika Bahasa 

Indonesia yang kurang (2) Sikap siswa terhadap Bahasa Indonesia masih kurang 

(3) Rendahnya kemampuan kebahasaan para siswa (4) Kemandirian belajar siswa 

(5) Status sosial siswa (6) Ketidakmampuan guru dalam memilih dan 

menerapkan pendekatan yang kurang tepat (7) Penekanan bahan pengajaran yang 

teortis (8) Kurangnya kegiatan praktis dalam meningkatkan kemampuan 
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membaca siswa (9)Sistem penilaian yang kurang tepat (10) Ketersediaan waktu 

yang kurang memadai dan sebagainya. 

Siswa berkesulitan membaca lancar harus memperoleh perhatian yang 

cukup dari para guru dan secepatnya harus segera ditangani. Kenyataan tersebut 

tidaklah mustahil apabila ada siswa yang belum dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum tuntas dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 

Mengacu kenyataan di atas, maka untuk meningkatkan kemampuan 

membaca lancar perlu kiranya guru memberikan program pengajaran yang tepat, 

yaitu memberikan remedial teaching. Proses remedial teaching merupakan salah 

satu bentuk pelayanan khusus karena disesuaikan dengan kondisi dan 

karakteristik kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Proses bantuan lebih 

ditekankan pada usaha perbaikan cara belajar, cara mengajar, menyesuaikan 

materi pelajaran, penyembuhan hambatan–hambatan yang dihadapi. Jadi dalam 

remedial teaching yang diperbaiki adalah keseluruhan proses belajar.  

Dari uraian di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan 

judul “Penerapan Remidial Teaching Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Lancar  Siswa Kelas II SDN IV Ngadirojo Kabupaten  Wonogiri 

Tahun Pelajaran 2009/2010 “. 

 

B. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti rumuskan masalah 

sebagai berikut : Apakah penerapan model remedial teaching dapat 

meningkatkan kemampuan membaca lancar siswa  kelas II SDN IV Ngadirojo 

Kabupaten Wonogiri ? 
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C. Tujuan Penelitian 
 
 

              Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk  meningkatkan kemampuan 

membaca lancar siswa kelas II SDN IV Ngadirojo Kabupaten Wonogiri dengan 

menerapkan remedial teaching. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat : 

1. Manfaat Teoretis 

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada guru dalam meningkatkan         

kemampuan membaca lancar. 

b. Dapat memberikan arah para guru dalam proses pembelajaran dengan 

memperhatikan perbedaan siswa. 

c. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran membaca lancar. 

 

2. Manfaat  Praktis 

a. Bagi siswa 

Penerapan  remedial teaching dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya kemampuan membaca lancar memungkinkan siswa melakukan 

aktivitas pembelajaran melalui proses yang tepat dan memudahkan siswa 

memahami dan mengikuti pelajaran berikutnya serta dapat meningkatkan 

prestasi belajar Bahasa Indonesia. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman langsung pada 

guru khususnya peneliti yang terlibat dalam memperoleh pengalaman baru 

untuk menerapkan metode yang lebih inovasi dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia dan menjadi acuan dalam penerapan strategi pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang tepat dan sesuai dalam mengatasi masalah pembelajaran. 

c. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman pada guru-guru 

lain sehingga memperoleh pengalaman baru untuk menerapkan  remidial 
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teaching dalam pembelajaran Bahasa Indonesia serta dapat menumbuhkan 

pembelajaran yang aktif, efektif dan menyenangkan. Selain itu sebagai 

masukan untuk program sekolah agar dapat membimbing dan mendidik siswa 

yang berkesulitan belajar, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik 

kesulitan belajar yang dihadapi untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

                                   A. Kajian Teori    

1. Hakikat  Kemampuan Membaca Lancar 

a. Pengertian Membaca 

 Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis 

yang bersifat reseptif. Disebut reseptif karena dengan membaca seorang akan 

memperoleh informasi, memperoleh ilmu dan pengetahuan serta pengalaman- 

pengalaman baru. Semua yang diperoleh melalui bacaan akan memungkinkan 

seseorang mampu mempertinggi daya pikirnya, mempertajam pandangannya, 

dan memperluas wawasannya. (Darmiyati Zuchdi dan Budiasih, 2001: 56). 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan 

oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan. Pesan 

atau makna yang terkandung dalam teks bacaan merupakan interaksi timbal 

balik, interaksi aktif, dan interaksi dinamis antara pengetahuan dasar yang 

dimiliki pembaca dengan kalimat-kalimat, fakta, dan informasi yang tertuang 

dalam teks bacaan. Kematangan anak untuk belajar membaca tercemin pada 

beberapa kemampuan tertentu pada anak. Misalnya kemampuan melihat, 

kemampuan mendengar, kemampuan memahami, dan besarnya perhatian.   

Pada hakikatnya membaca merupakan memahami dan 

merekonstruksikan makna yang terkandung dalam bahan bacaan. Pesan atau 

makna yang terkandung dalam teks bacaan merupakan interaksi timbal balik, 

interaksi aktif, dan interaksi dinamis antara pengetahuan dasar yang dimiliki 

pembaca dengan kalimat-kalimat, fakta dan informasi yang tertuang dalam 

teks bacaan (Winihasih, 2005: 123). 

Sementara itu, Dwi Sunar Prasetyono (2008: 57) berpendapat bahwa 

membaca merupakan kegiatan pikiran yang dilakukan dengan penuh 

perhatian untuk memahami suatu informasi melalui indra penglihatan dalam 

bentuk simbol-simbol yang rumit, yang disusun sedemikian rupa sehingga 

mempunyai arti dan makna. Dengan demikian membaca adalah kegiatan 
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untuk mencerna dan memahami serta memaknai simbol-simbol. Dalam 

Depdiknas (2003: 1) membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan melalui kata-

kata/bahasa tulis.  

Reading is a thinking active process that is done thrugh eyes from 

reading text. In reading actifity, a reader process the information from the 

text to get some meaning. Reading is an important activity in daily life 

because reading is not only to get information but also has a function as a 

means to improve one’s language knowledge. There fore, from the beginnung 

of elementary school children need to practive reading well especially early 

reading. International Journal of Special Reading. (http://www.international 

sped .com). 

Jazir Burhan  dalam Sty. Slamet dan Amir (1996: 3) menyatakan 

bahwa membaca sesungguhnya merupakan perbuatan yang dilakukan 

berdasarkan kerjasama beberapa keterampilan yaitu mengatasi, memahami, 

dan memikirkan. Dengan demikian membaca adalah interaksi aktif antara 

pembaca dan teks, oleh karenanya diperlukan pengetahuan tentang bahasa 

dan topik bacaan yang cukup. 

Membaca adalah keterampilan menerima pesan tertulis yang dapat 

dikembangkan melalui keterampilan menyimak dan berbicara (http://www.sil. 

org/lingualinks/LANGUAGELEARNING/otherResources/GudlnsFrALnggAn

CltrLrnngm/ReadingSkill.htm). Sedangkan tindakan membaca terdiri atas dua 

bagian yaitu membaca sebagai proses dan membaca sebagai produk,  Burns 

dan Roe dalam Hairudin, dkk (2007: 3-21). Membaca sebagai proses mengacu 

pada aktivitas, baik yang bersifat mental maupun fisik, sedang membaca 

sebagai produk mengacu pada konsekuensi dari aktifitas yang dilakukan pada 

saat membaca. 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui 

media kata-kata/bahasa tulis (Henry Guntur Tarigan, 2008: 7). Sedangkan 

menurut St.Y Slamet (2007: 58) membaca adalah memahami isi ide/gagasan 
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baik tersurat, tersirat bahkan tersorot dalam bacaan. Dengan demikian 

pemahamanlah yang menjadi produk membaca yang bisa diukur, bukan 

perilaku fisik duduk berjam-jam di ruang belajar sambil memegang buku. 

Hakikat membaca adalah pemahaman. Membaca adalah aktivitas memahami, 

menafsirkan, mengingat, lalu yang terakhir adalah menuliskannya kembali 

berdasarkan analisis pikiran sendiri (http:// tanggo.wordpress .com/ membaca-

apa-it%E2%80%A6). 

Proses membaca sangat komplek dan rumit. Proses ini melibatkan 

sejumlah aktivitas, baik yang  meliputi kegiatan mental/fisik. Menurut Burns 

dan Syaie dalam Hairudin, dkk (2007: 3-22). Proses membaca terdiri atas 

delapan aspek. Kedelapan aspek tersebut adalah: (1) Aspek Sensori, yakni 

kemampuan untuk memahami simbol-simbol tertulis, (2) Aspek Perseptual, 

yakni aspek kemampuan untuk menginterpretasikan apa yang dilihatnya 

sebagai simbol atau kata, (3) Aspek Sekuensial, yakni kemampuan mengikuti 

pola-pola urutan, logika dan gramatikal teks, (4) Aspek Asosiasi, yakni aspek 

kemampuan mengenal hubungan antara simbol dan bunyi dan antara kata-

kata dan yang dipresentasikan, (5) Aspek Pengalaman, yakni aspek 

kemampuan menghubungkan kata-kata dengan pengalaman yang telah 

dimiliki untuk memberikan makna itu, (6) Aspek Berfikir, yakni kemampuan 

untuk membuat interferensi dan evaluasi dari materi yang dipelajari, (7) 

Aspek Belajar, yakni aspek kemampuan untuk mengingat apa yang telah 

dipelajari dan menghubungkan dengan apa yang telah dipelajari dan 

menghubungkannya dengan gagasan dan fakta yang baru dipelajari, (8) 

Aspek Afektif, yakni aspek yang berkenaan dengan minat pembaca yang 

berpengaruh terhadap keinginan membaca. 

Nuriadi (2008: 29) menyatakan bahwa membaca dalam pengertian 

yang luas merupakan proses awal bagi manusia untuk berfikir dan 

memutuskan sikap dan perilakunya. Oleh karena membaca sebagai aktifitas 

yang sangat umum itu, setiap orang mempunyai serangkaian kebiasaan 

membaca yang tentu berbeda dengan orang-orang lainnya. Serangkaian 
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kebiasaan ini terjadi karena dilakukan secara terus menerus dalan jangka 

waktu yang relatif lama yang melibatkan proses mental maupun fisik. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa  yang 

dimaksud membaca adalah aktivitas auditif dan visual untuk memperoleh 

makna dari simbol berupa huruf dan kata atau melihat serta memahami isi 

dari apa yang tertulis baik dengan melisankan atau hanya dalam hati. 

b. Tujuan Membaca 

Menurut Henry Guntur Tarigan (2008: 9) tujuan utama membaca 

adalah mencari serta memperoleh informasi. Mencakup isi, memahami 

makna bacaan. Makna arti (meaning) erat hubungannya dengan maksud 

tujuan, atau intensif kita dalam membaca. 

Sedangkan menurut Sabarti Akhadiah (1998: 43) tujuan membaca 

adalah sebagai berikut : (1) Untuk mendapatkan informasi yang mencakup 

informasi tentang fakta dan kejadian sehari-hari sampai informasi tingkat 

tinggi tentang teori-teori serta penemuan dan temuan ilmiah yang canggih. 

(2) Ada orang-orang tertentu yang membaca dengan tujuan agar citra dirinya 

meningkat. (3) Untuk melepaskan diri dari kenyataan,  misalnya pada saat ia 

jenuh, sedih bahkan putus asa. (4) Rekreatif atau untuk mendapatkan 

kesenangan atau hiburan. (5) Untuk mencari nilai-nilai kehidupan atau 

pengalaman estis dan nilai-nilai kehidupan lainnya. 

Anderson dalam Henry Guntur Tarigan (2008: 9) berpendapat 

bahwa tujuan membaca antara lain (1) untuk memperoleh perincian-perincian 

atau fakta-fakta (2) untuk memperoleh ide-ide utama (3) untuk mengetahui 

urutan atau susunan organisasi cerita (4) untuk menyimpulkan (5) untuk 

mengelompokkan / mengklasifikasikan (6) untuk menilai atau mengevaluasi 

(7) untuk membandingkan atau mempertentangkan.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa 

tujuan membaca adalah untuk memahami isi bacaan dan memperoleh 

informasi yang berupa perincian- perincian atau fakta dari kejadian sehari- 

hari sampai informasi tingkat tinggi, tujuan semacam itu ternyata belum 

dapat sepenuhnya dicapai oleh anak-anak terutama pada saat awal belajar 
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membaca. Banyak anak yang dapat membaca secara lancar suatu bahan 

bacaan tetapi tidak memahami isi bacaan tersebut. Ini menunjukkan bahwa 

kemampuan membaca bukan hanya terkait erat dengan kematangan gerak 

motorik mata tetapi juga tahap perkembangan kognitif. Mempersiapkan anak 

untuk belajar membaca merupakan suatu proses panjang. 

c. Manfaat Membaca 

Menurut Slamet (1996: 69) manfaat membaca adalah: (1) 

Memperoleh banyak pengetahuan. (2) Memperoleh pengetahuan umum dan 

berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. (3) 

Mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu 

bangsa. (4) Dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

mutakhir di dunia. (5) Dapat mengayakan batin, memperluas cakrawala 

pandang dan pikir, meningkatkan taraf hidup dan  budaya keluarga, 

masyarakat, nusa dan bangsa. (6) Dapat memecahkan berbagai masalah 

kehidupan, dapat mengantarkan seseorang menjadi cerdik pandai. (7) Dapat 

memperkaya perbendaharaan kata, ungkapan, istilah dan lain-lain yang dapat 

menunjang keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. (8) 

Mempertinggi potensialitas setiap pribadi dan mempermantap eksistensi dan 

lain-lain. 

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan membaca tentu 

mempunyai maksud mengapa  perlu membaca teks tersebut yang selanjutnya 

dapat mengambil manfaat setelah kegiatan membaca berlangsung. Manfaat 

kegiatan membaca antara: (1) Sebagai media rekreatif. (2) Media aktualisasi 

diri. (3) Media informatif. (4) Media penambah wawasan. (5) Media untuk 

mempertajam penalaran. (6) Media belajar suatu keterampilan. (7) Media 

membentuk kecerdasan emosi dan spiritual. (http: //ksdpum.50webs.org). 

Dwi Sunar  Prasetyono (2008: 60) berpendapat bahwa manfaat dari 

aktifitas membaca antara lain (1) sebagai suatu kesenangan tidak melibatkan 

pemikiran yang rumit (2) meningkatkan pengetahuan dan wawasan (3) untuk 

dapat melakukan sesuatu pekerjaan atau profesi. 
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Dari beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa 

manfaat membaca adalah memperoleh pengetahuan umum dan berbagai 

informasi tertentu serta dapat menambah wawasan yang berguna bagi 

kehidupan. Oleh karena kegiatan membaca mempunyai berbagai manfaat 

dalam kehidupan, maka kegiatan membaca perlu dilatih secara intensif dalam 

pembelajaran di sekolah, utamanya dimulai dari jenjang SD/MI. 

Pembelajaran membaca di SD/MI secara intensif dilatihkan dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia.  

d.  Pengertian Kemampuan Membaca 

Kata kemampuan dalam penelitian ini diartikan sebagai 

kesanggupan seseorang dalam memahami teks bacaan. Kemampuan di sini 

adalah kemampuan membaca. Membahas tentang kemampuan membaca, 

Darmiyati Zuchdi (2008: 24) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

kemampuan membaca adalah kecepatan membaca dan pemahhaman isi 

sedangkan faktor penentu kemampuan membaca antara lain (1) kompetensi 

kebahasaan, (2) kemampuan mata, (3) penentuan informasi fokus (4) teknik- 

teknik dan metode- metode membaca, (5) fleksibilitas membaca, dan (6) 

kebiasaan membaca.   

Menurut Nuriadi (2008: 115),  Tingkat kemampuan membaca 

memiliki peran yang sangat signifikan di dalam memacu kelancaran proses 

pembelajaran siswa. Siswa yang memiliki tingkat kemampuan membaca 

yang lebih tinggi mempunyai akselerasi pembelajaran yang baik dan 

menjadikan lebih baik dibanding teman-temannya. Karena akses informasi 

yang didapatnya lebih cepat daripada yang lain. 

Kemampuan membaca bukanlah sekedar kemampuan mengartikan 

sintaksis dan teksikal sebuah teks melainkan juga kemampuan menyadari 

kebermaknaan dan tujuan informasi. Menurut Dwi Sunar Prasetyono (2008: 

76) menyatakan bahwa untuk bias mencapai tingkat kemampuan membaca 

yang lebih tinggi, setiap orang harus belajar agar terjadi perubahan perilaku.            

Berdasarkan beberapa pengertian dan pemaparan teori di atas 

tentang hakikat kemampuan membaca dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
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membaca adalah suatu kesanggupan siswa/ pembaca untuk dapat 

mengucapkan, menafsirkan makna suatu bahasa yang disertai dengan 

pemahaman isi bacaan. 

e. Membaca Lancar 

Membaca lancar menurut Atar dalam Winihasih (2005:5) membaca 

lancar adalah membaca dengan kecepatan tinggi, hampir keseluruhan materi 

bacaan dibaca. Biasanya membaca dengan cara ini tidak mungkin dengan 

cara membaca kata demi kata, tetapi membaca kalimat dan paragraf. 

Menurut Band dan Tinker, kecepatan membaca harus diartikan lagi 

sebagai kecepatan memahami bahan-bahan tercetak dan tertulis. Dengan 

demikian, mengukur kecepatan membaca berarti mengukur kecepatan 

pemahaman terhadap bahan yang dibaca. (http://www.bpk.penabur.or.id). 

Henry Guntur Tarigan dalam (http: //www.bpk.penabur.or.id) mengatakan 

kemampuan membaca cepat siswa SD adalah: (1) kelas I 60-80 kata per 

menit, (2) kelas II 90-100 kata per menit, (6) kelas IV 190-250 kata per 

menit. Sedangkan untuk pemahaman isi bacaan sekurang-kurangnya 70%. 

Menurut Burron dan Claybough ada 6 hal dalam membaca lancar: 

(1) fasilitas bahasa lisan, (2) latar belakang pengalaman, (3) diskriminasi 

auditori, (4) intelegensi, (5) sikap dan minat, (6) kematangan emosi. Untuk 

belajar permulaan perlu diperlukan poin 1, 3, 6 yaitu fasilitas bahasa lisan, 

diskriminasi auditori, kematangan emosi,  Yap (1978) menunjukkan bukti 

bahwa faktor intelegensi tidaklah terlalu berkontribusi terhadap kemampuan 

membaca seseorang yaitu 20%. Faktor yang terbesar adalah intensitas 

membaca 65%. Yaitu sikap, kebiasaan, minat dan motivasi. Dalam 

(http://www.geocities.com). 

Ada beberapa hal yang menghambat kecepatan membaca seseorang: 

(1) membaca dengan bersuara (memvokalisasi). Memvokalisasi adalah 

kebiasaan buruk yang dapat menghambat kecepatan membaca. Kecepatan 

membaca mengeluarkan suara (nyaring) sama dengan kecepatan berbicara, 2) 

membaca dengan aktivitas mental (subvokalisasi). Membaca subvokalisasi 

yaitu membaca dengan tidak menggerakkan bibir dan lidah, tetapi dengan 
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alat pikirnya membaca oral, untuk dirinya sendiri. Maksudnya membaca kata 

demi kata sebagaimana membaca oral tetapi tidak terdengar suaranya, (3) 

Membaca dengan menggerakkan kepala. Membaca dengan menggerakkan 

kepala pada hakiakatnya pembaca sedang berada di posisi menunjukkan 

huruf, (4) Membaca dengan kebiasaan menunjuk kata. Kebiasaan membaca 

dengan menunjuk kata adalah kebiasaan buruk yang dilakukan seolah-olah 

yang bersangkutan tidak mau kehilangan sebuah hurufpun dalam membaca, 

(5) membaca dengan melihat kembali ke belakang (Regresi). Regresi adalah 

kebiasaan membaca melihat kembali ke belakang untuk membaca ulang 

suatu kata atau beberapa kata sebelumnya. Regresi dapat  mengacaukan 

susunan kata yang dengan sendirinya mengacaukan arti. Dalam (http: // 

www. Bpk . penabur.or.id).  

Menurut Keke T. Aritong dalam (http: // www. bpkpenabur.or.id), 

Ciri-ciri membaca lancar adalah: (1) Tidak membaca dengan dieja. Biasanya 

membaca dengan cara ini tidak mungkin dengan cara membaca kata demi 

kata, tetapi membaca kalimat dan paragraf, (2) Membaca dengan kecepatan 

tinggi. Membaca dengan kecepatan tinggi, hampir keseluruhan materi dibaca 

dalam waktu tertentu yang disertai dengan pemahaman isi 70%. Materi dalam 

hal ini adalah jumlah kata yang terkandung dalam suatu bacaan, sedangkan 

waktu tertentu artinya untuk memahami materi bacaan memerlukan waktu. 

(3) Pemahaman isi bacaan sekurang-kurangnya 70%. Waktu yang diperlukan 

dalam membaca cepat adalah satuan waktu, yaitu menit. 

Munby (dalam Henry Guntur Tarigan, 1991: 37), ia mengatakan 

bahwa sesuai dengan tujuan pengajaran membaca, indikator kemampuan 

siswa dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam (1) menetapkan ide pokok, 

(2) memilih butir-butir penting, (3) mengikuti petunjuk-petunjuk, (4) 

menentukan organisasi bahan bacaan, (5) menentukan citra visual dan citra 

lainnya dalam bacaan, (6) menarik kesimpulan-kesimpulan, (7) menduga dan 

meramalkan dampak dari kesimpulan, (8) meramalkan bacaan, (9) 

membedakan fakta dari pendapat, (10) memperoleh informasi dari aneka 

sarana khusus. 
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Adapun penilaian terhadap membaca lancar hendaknya bersifat 

mendorong pribadi siswa atau kelas dalam menumbuhkan kegemaran 

membaca. Guru memberikan tugas- tugas yang dapat memberikan gambaran 

keaktifan, ketelitian, dan kerajinan siswa. Yang dinilai antara lain hasil 

kemampuan membaca, rangkuman isi wacana, hasil diskusi kelompok 

mengenai buku atau wacana yang dibaca, menceritakan isi bacaan dan 

sebagainya. 

 Dalam membaca lancar, guru telah mempunyai skala penilaian 

berdasarkan materi yang akan dinilai. Hal ini untuk memperkecil perasaan 

guru ikut dalam menilai sehingga menimbulkan kesan  pilih kasih. Hal-hal 

yang dinilai dalam membaca lancar meliputi (1) ketepatan ucapan atau lafal, 

(2) ketepatan nada, irama, lagu , dan intonasi kalimat, (3) Kewajaran nada, 

irama, lagu, dan intonasi kalimat sebagai pemakaian bahasa dalam kehidupan 

sehari- hari, (4) kelancaran siswa dalam membaca. Dalam (http: www. 

scribd.com/ doc/ Hal 113- 128- Memacu- Minat- Membaca- Siswa- Sekolah- 

Dasar. htm). 

 Menurut St.Y. Slamet dan Amir (1996: 19), mengatakan bahwa “ 

Dalam membacalancar melibatkan berbagai aspek dalam penilaian, seperti: 

pelafalan, intonasi, jeda secara tepat mengena, sesuai dengan isi dan situasi, 

kelancaran, kewajaran, tanpa adanya cacat baca yang meliputi mengulang 

kata yang telah dibaca, mengeja, atau membaca kata demi kata. Semua aspek 

tersebut secara bersama-sama diterapkan dalam kegiatan penilaian membaca 

lancar. Dengan demikian akan didapatkan hasil membaca yang utuh. 

 Dari beberapa pendapat tentang membaca lancar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa membaca lancar adalah membaca tanpa dieja kata 

perkata tetapi sudah membaca kalimat dengan baik dan benar. Pengucapan 

lafal dan intonasi kalimat dengan tepat dan lancar dalam membaca. 
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2. Hakikat Remedial Teaching 

a. Pengertian Pembelajaran Remedial ( Remidial Teaching ) 

Pembelajaran remedial (remidial teaching) bertolak dari konsep 

belajar tuntas (masteri learning). Pada tiap akhir kegiatan pembelajaran dari 

suatu unit pelajaran, guru melakukan evaluasi formatif, dan setelah adanya 

evaluasi formatif itulah anak-anak yang belum menguasai bahan pelajaran 

diberikan pengajaran remedial, agar tujuan belajar yang telah ditetapkan 

sebelumnya dapat dicapai. 

Menurut Mukhtar dan Rusmini (2003: 7), menyatakan bahwa 

“Pengajaran remedial merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat 

mengobati, menyembuhkan, atau membetulkan pengajaran dan membuat 

menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan yang maksimal”. 

Pembelajaran Remedial adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta 

didik yang belum mencapai ketuntasan pada KD tertentu, menggunakan 

berbagai metode yang diakhiri dengan penilaian untuk mengukur kembali 

tingkat ketuntasan belajar peserta didik. Pada hakikatnya semua peserta didik 

akan dapat mencapai standar kompetensi yang ditentukan, hanya waktu 

pencapaian berbeda. 

Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang 

diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasinya sehingga 

mencapai kriteria yang ditetapkan. Apabila dijumpai adanya peserta didik 

yang tidak mencapai penguasaan kompetensi yang telah ditentukan, maka 

muncul permasalahan mengenai apa yang harus dilakukan oleh pendidik. 

Salah satu tindakan yang diperlukan adalah pemberian program pembelajaran 

remedial atau perbaikan. Dengan kata lain, remedial teaching diperlukan bagi 

peserta didik yang belum mencapai kemampuan minimal yang ditetapkan 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Pemberian program pembelajaran 

remedial didasarkan atas latar belakang bahwa pendidik perlu memperhatikan 

perbedaan individual siswa. Dengan diberikannya pembelajaran remedial 

bagi peserta didik yang belum mencapai tingkat ketuntasan belajar, maka 

peserta didik ini memerlukan waktu lebih lama daripada mereka yang telah 
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mencapai tingkat penguasaan. Mereka juga perlu menempuh penilaian 

kembali setelah mendapatkan program pembelajaran remedial. 

(http://kidispur.blogspot.com/ pembelajaran-remedial html).  

Remedial education is an educational effort to help learners to 

overcome their difficulties in learning, specifically in reading, writing and 

arithmetic (3Rs). This effort is realised through the teaching and learning 

activities which help learners through the use of suitable alternative 

approach, learning materials activities to suit their difficulties in learning. In 

addition, it also stresses on changing learners attitude towards their 

learning. International Journal of Special Education. (http:// 

www.internationalsped .com / documents /Bolich2.DO). 

Menurut Marika Subrata dan Munzanayah (1992: 1) “ Remedial 

Teaching atau pembelajaran remedial adalah suatu bentuk pengajaran yang 

bersifat penyembuhan atau membetulkan dengan singkat, pengajaran yang 

membuat lebih baik.” 

Sementara itu menurut Henry Guntur Tarigan (2009: 43) 

menyatakan bahwa pembelajaran remedial dalam pendidikan berarti tindakan 

atau proses penyembuhan atau remedi atau penanggulangan ketidakmampuan 

atau masalah-masalah pembelajaran. Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono 

(2004: 152), mengemukakan bahwa “Remedial teaching atau pengajaran 

remedial adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau 

membetulkan, atau dengan singkat pengajaran yang membuat menjadi baik”. 

           Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran remedial adalah pengajaran yang ditujukan kepada peserta 

didik yang mengalami hambatan dalam proses belajar yang bersifat 

menyembuhkan dan membetulkan anak menjadi baik untuk untuk mencapai 

tujuan yang telah direncanakan secara optimal. 

b. Tujuan Pembelajaran Remedial 

Menurut Mukhtar dan rusmini (2003: 21), Pengajaran remedial 

mempunyai beberapa tujuan di antaranya: (1) Agar siswa memahami dirinya, 

khususnya prestasi belajarnya, dapat mengenal kelemahannya dalam 
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mempelajari suatu bidang studi dan juga kekuatannya. (2) Agar siswa dapat 

memperbaiki atau mengubah cara belajar ke arah yang lebih baik. (3) Agar 

siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. (4) Agar siswa 

dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong 

tercapainya hasil yang lebih baik. (5) Agar siswa dapat melaksanakan tugas-

tugasnya belajar yang diberikan kepadanya, setelah ia mampu mengatasi 

hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kesulitan belajarnya, dan dapat 

mengembangkan sikap serta kebiasaan yang baru dalam belajar.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran remedial, pada hakikatnya bertujuan memberikan bantuan 

kepada siswa agar memahami dirinya, terutama mengenai prestasi belajarnya, 

sehingga ia dapat mengubah atau memperbaiki cara belajar, atau mengatasi 

hambatan-hambatan lainnya yang menjadi penyebab kesulitan belajarnya. 

Melalui pembelajaran remedial bertujuan mengembangkan sikap serta 

kebiasaan baru dalam belajar. 

c. Prinsip Pembelajaran remedial 

Pembelajaran Remedial merupakan pemberian perlakuan khusus 

terhadap peserta didik yang mengalami hambatan dalam kegiatan belajarnya. 

Hambatan yang terjadi dapat berupa kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan prasyarat atau lambat dalam mencapai kompetensi. Beberapa 

prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan 

sifatnya sebagai pelayanan khusus antara lain : 

1. Adaptif 

         Setiap peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena 

itu program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta 

didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar 

masing-masing. Dengan kata lain, pembelajaran remedial harus 

mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. 

2. Interaktif 

Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk 

secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang 
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tersedia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kegiatan belajar 

peserta didik yang bersifat perbaikan perlu selalu mendapatkan monitoring 

dan pengawasan agar diketahui kemajuan belajarnya. Jika dijumpai adanya 

peserta didik yang mengalami kesulitan segera diberikan bantuan. 

3.Fleksibilitas dalam Metode Pembelajaran dan Penilaian. 

Sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang 

berbeda-beda, maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan 

berbagai metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik. 

4.Pemberian Umpan Balik Sesegera Mungkin 

Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik 

mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. Umpan 

balik dapat bersifat korektif maupun konfirmatif. Dengan sesegera mungkin 

memberikan umpan balik dapat dihindari kekeliruan belajar yang berlarut-

larut yang dialami peserta didik. 

5.Kesinambungan dan Ketersediaan dalam Pemberian Pelayanan 

Program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial 

merupakan satu kesatuan, dengan demikian program pembelajaran reguler 

dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia 

agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan 

kesempatan masing-masing. ( http://akhmadsudrajat.wordpress.com). 

d. Fungsi Pembelajaran Remedial 

Dalam keseluruhan proses pembelajaran, pengajaran remedial 

memiliki fungsi. Fungsi pengajaran remedial menurut Mukhtar dan Rusmini 

(2003:  22) diantaranya: 

1) Fungsi Korektif 

Fungsi korektif ini berarti bahwa melalui pengajaran remedial dapat 

dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang 

belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses 

pembelajaran. 

2) Fungsi Pemahaman 
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Fungsi pemahaman berarti bahwa dengan pembelajaran remedial 

memungkinkan guru, siswa atau pihak-pihak lainnya akan dapat 

memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai 

pribadi siswa. 

3) Fungsi Penyesuaian 

Fungsi penyesuaian berarti bahwa pengajaran remedial dapat 

membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya (proses belajarnya).  

4) Fungsi Pengayaan 

Fungsi pengayaan berarti bahwa pembelajaran remedial akan dapat 

memperkaya proses pembelajaran, sehingga materi yang tidak 

disampaikan dalam pengajaran reguler, akan dapat diperoleh melalui 

pengejaran remedial. Demikian juga metode dan alat pembelajaran yang 

digunakan, sehingga hasil yang diperoleh siswa diharapkan menjadi lebih 

banyak, lebih dalam, atau singkatnya, prestasi belajarnya lebih kaya. 

5) Fungsi Akselerasi 

Fungsi akselerasi berarti bahwa dengan pengajaran remedial akan 

dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu 

yang lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain, dapat mempercepat 

proses pembelajaran, baik dari segi waktu maupun materi. 

6) Fungsi Terapeutik 

Fungsi terapeutik berarti bahwa secara langsung atau tidak, 

pengajaran remedial akan dapat membantu menyembuhkan atau 

memperbaiki kondisi-kondisi kepribadian siswa yang diperkirakan 

menunjukkan adanya penyimpangan. Hal ini tentunya akan dapat 

menunjang pencapaian prestasi belajar yang lebih baik akan dapat 

mempengaruhi pribadi (timbal balik). 

e. Pembelajaran Remedial dalam Konteks Belajar Tuntas 

Menurut Iscak SW dan Warji R dalam Mukhtar dan Rusmini (2003: 

23), menyatakan bahwa “Belajar tuntas (mastery learning) adalah suatu 
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sistem yang menginginkan sebagian besar siswa dapat menguasai tujuan 

intruksional (pembelajaran) umum (basic learning objectives) dari suatu 

satuan atau unit pelajaran secara tuntas”. 

Pengajaran remedial bertitik tolak dari konsep belajar tuntas, yang 

ditandai dengan adanya sistem pembelajaran dengan modul. Artinya pada 

setiap kegiatan pembelajaran dari suatu unit pelajaran, guru harus melakukan 

evaluasi formatif, dan setelah adanya evaluasi formatif, siswa-siswa yang 

belum menguasai bahan pelajaran hendaknya diberikan pengajatran remedial, 

agar tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai secara 

optimal. 

Belajar tuntas ini merupakan salah satu pendekatan yang mencoba 

untuk melihat kesulitan belajar yang disebabkan oleh rendahnya penguasaan 

keterampilan akademik. Rendahnya penguasaan keterampilan akademik ini 

disebabkan siswa belum menguasai materi yang disajikan guru secara tuntas. 

Menurut Abi Syamsuddin, mengatakan bahwa “Proses belajar 

mengajar yang berorientasi pada belajar tuntas harus dimulai dengan 

penguasaan bagian-bagian terkecil. Penguasaan bagian-bagian terkecil ini 

merupakan prasarat dari penguasaan bagian selanjutnya” (Anton Sukarno, 

2006: 163-164). 

Menurut Benyamin S. Bloom dalam Anton Sukarno (2006: 164), 

menyatakan bahwa “Tingkat ketuntasan belajar bagi siswa yang berkesulitan 

belajar adalah 85%. Jika siswa telah menguasai bahan ajar yang sebesar 85%, 

siswa tersebut telah mencapai ketuntasan belajar”. 

Menurut Janet Lenner (dalam Anton Sukarno 2006: 164) langkah-

langkah pengajaran tuntas, sebagai berikut: 

1) Merumuskan tujuan pembelajaran secara spesifik, yang dapat 
diamati dan diukur. 

2) Menyusun garis besar langkah-langkah yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan tersebut. 

3) Menentukan langkah-langkah mana yang diketahui siswa. 
4) Sequensi/ rangkaian langkah-langkah yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan tersebut. 
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Block & Burn dalam Arnie Fajar (2004: 236), menyatakan tiga 

kelebihan pembelajaran tuntas, yaitu: 

1) Pembelajaran tuntas lebih efektif daripada pembelajaran yang 
tidak menganut paham pembelajaran tuntas. Keunggulan 
pembelajaran tuntas termasuk juga pencapaian siswa dan retensi 
(daya tahan konsep yang dipelajari) lebih lama. 

2) Efisiensi belajar siswa keseluruhan lebih tinggi pada pembelajaran 
tuntas daripada pembelajaran yang tidak menerapkan 
pembelajaran tuntas. Siswa yang tergolong lambat menguasai 
standar kompetensi/pokok bahasan secara tuntas dapat belajar 
hampir sama dengan siswa yang mempunyai kemampuan lebih 
tinggi. 

3) Sikap yang ditimbulkan akibat siswa mengikuti pembelajaran 
tuntas positif, dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak 
menganut faham pembelajaran tuntas. Adanya sikap positif dan 
rasa keingintahuan yang besar terhadap suatu materi yang 
dipelajarinya. Sikap positif lainnya misalnya adanya rasa percaya 
diri yang berarti, kemauan belajar secara kooperatif atau dengan 
yang lainnya, dan sikap yang positif terhadap pembelajaran 
dengan memberikan perhatian yang besar. 

 
f. Bentuk-bentuk Pendekatan dan Metode Pembelajaran Remedial 

Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran remedial adalah 

pendekatan yang bersifat kuratif, preventif dan pengembangan. Cece Wijaya 

(2007: 108) menyebutkan ada 3 pendekatan dalam pengajaran remedial 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Pendekatan yang Bersifat Kuratif 

Pendekatan ini diadakan apabila ada seseorang, sejumlah siswa, 

bahkan seluruh anggota kelompok belajar/kelas tidak mampu 

menyelesaikan program secara sempurna sesuai dengan kriteria 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar/KKM. 

Pendekatan yang digunakan adalah: 

a) Pengulangan 

Pendekatan ini dapat dilakukan dengan tingkatan sesuai dengan 

diagnostik, yaitu: 

(1) Pada setiap akhir pertemuan. 
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(2) Pada setiap akhir unit pelajaran tertentu. 

(3) Pada akhir setiap satuan program studi. 

b) Pengayaan/Pengukuhan 

Layanan ini dikenakan para siswa yang kelemahannya ringan dan 

secara akademik mungkin termasuk berbakat. 

c) Percepatan/Akselerasi 

Layanan ini ditujukan kepada siswa yang berbakat tetapi 

menunjukkan kesulitan psikososial (ego emosional). 

2) Pendekatan yang Bersifat Preventif 

Pendekatan ini ditujukan kepada siswa tertentu berdasarkan 

data/informasi diprediksikan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

suatu program studi tertentu yang akan ditempuhnya. 

3) Pendekatan yang Bersifat Pengembangan 

Pendekatan ini merupakan upaya guru selama proses belajar 

mengajar berlangsung (during teaching diagnostic). Sasaran pendekatan 

ini adalah siswa dapat mengatasi hambatan-hambatan atau kesulitan-

kesulitan yang mungkin dialami selama proses belajar mengajar 

berlangsung. 

Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran remedial adalah 

metode yang dilaksanakan dalam keseluruhan bimbingan belajar, mulai dari 

tingkat identifikasi kasus sampai dengan tindak lanjut. Metode pengajaran 

remedial menurut Cece Wijaya (2007: 119) meliputi: 

1) Metode Tanya Jawab 

Metode ini digunakan dalam rangka pengenalan kasus untuk 

mengetahui jenis dan sifat kesulitannya. 

2) Metode Diskusi 

Metode ini digunakan dengan memanfaatkan interaksi antar 

individu dalam kelompok untuk memperbaiki kesulitan belajar yang 

dialami oleh kelompok siswa. 

3) Metode Tugas 
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Metode ini digunakan dalam rangka mengenal kasus dan dalam 

rangka pemberian bantuan. 

4) Metode Kerja Kelompok 

Sasaran metode ini adalah interaksi diantara anggota kelompok 

dengan harapan terjadi perbaikan pada diri siswa yang mengalami 

kesulitan belajar. 

5) Metode Tutor 

Tutor adalah siswa sebaya yang ditunjuk/ditugaskan membantu 

tmannya yang mengalami kesulitab belajar. 

6) Metode Pengajaran Individual 

Pengajaran individual adalah interaksi antar guru-siswa secara 

individual dalam proses belajar mengajar. Pengajaran ini bersifat 

terapeutik, artinya mempunyai sifat penyembuhan dengan cara 

memperbaiki cara-cara belajar siswa. Hasil dari pengajaran individual 

adalah perubahan prestasi belajar serta perubahan dalam pemahaman diri 

siswa. 

g. Pembelajaran Remedial dalam Membaca Lancar 

Pembelajaran remedial merupakan tindakan perbaikan jika dalam 

suatu pembelajaran masih ada siswa belum dapat menyerap bahan pelajaran 

yang diberikan, harus segera diatasi dengan jalan mencari di mana letak 

kesulitan yang dihadapi siswa. Setelah diketahui dengan jelas kesulitan yang 

dihadapi siswa segera di atasi dengan tindakan remediasi atau perbaikan, 

dengan cara mengulang kembali pelajaran yang telah diberikan. 

Pembelajaran remedial merupakan suatu bentuk pengajaran khusus 

yang harus dipahami dan dilaksanakan guru. Pengajaran remediasi bertujuan 

membantu kesulitan belajar siswa. Pembelajaran remedial dilaksanakan 

dengan cara menciptakan situasi belajar-mengajar yang memungkinkan siswa 

untuk mengembangkan diri dalam mencapai  prestasi belajar yang optimal. 

Lovitt dalam Abdurrahman (2003: 65), ada lima macam pendekatan 

remedial bagi anak berkesulitan belajar bahasa, pendekatan proses, 

pendekatan analisis tugas, pendekatan behavioral, pendekatan interaktif-
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interpersonal, dan pendekatan sistem lingkungan total. Pendekatan proses 

bertujuan untuk memperkuat dan menormalkan proses yang dipandang 

sebagai dasar dalam memperoleh kemahiran berbahasa dan berkomunikasi 

verbal. Proses yang ditekankan pada jenis remediasi ini adalah persepsi 

auditoris, memori, asosiasi, interpretasi, dan ekspresi verbal. Tujuan 

remediasi ditekankan pada peningkatan pemahaman bahasa dan 

penggunaannya melalui modalitas auditoris, menulis, dan bahasa nonverbal. 

Pelaksanaan pembelajaran remedial dapat dilakukan dengan 

pendekatan kuratif, preventif dan pengembangan. Pendekatan kuratif 

ditempuh dengan cara pengulangan materi pelajaran, pengayaan atau 

pengukuhan dana percepatan. Sedangkan pendekatan preventif dapat 

dilakukan dengan cara layanan individual, kelompok belajar homogen dan 

pengajaran kelas khusus. Secara umum metode yang dapat dipergunakan 

dalam pelaksanaan pembelajaran remedial adalah metode pemberian tugas, 

diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, tutor sebaya, dan pengajaran 

individual. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran remedial 

dalam penelitian ini diberikan dengan menggunakan gabungan beberapa 

metode pembelajaran remedial agar siswa yang mengalami kesulitan belajar 

membaca lancar mempunyai motivasi yang tinggi dalam membaca lancar 

sehingga dapat mengatasi kesulitan belajarnya. 

h. Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Remedial 

Pembelajaran remedial yang merupakan salah satu bentuk bimbingan 

belajar dapat dilaksanakan melalui prosedur/langkah menurut pendapat Cece 

Wijaya (2007: 128) meliputi enam hal, yaitu: 

1) Meneliti Kasus dengan Permasalahannya sebagai Titik Tolak Kegiatan-

kegiatan berikutnya. 

Tujuan penelitian kembali kasus ini adalah agar memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai kasus tersebut, serta cara dan 

kemungkinan pemecahannya. Berdasarkan atas penelitian kasus akan 

dapat ditentukan murid-murid yang perlu mendapatkan pengajaran 
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remedial (remedial teaching). Kemudian ditentukan besarnya kelemahan 

yang dialami dan dalam bidang studi apa saja mengalami kelemahan. 

Selanjutnya meneliti dalam domain apa mengalami kesulitan 

apakah kognitifnya seperti hafalan, pemahaman ataukah aplikasinya: 

efektif seperti penganggapan, sikap maupun penghargaan, ataukah 

psikomotornya: keterampilan, kemampuan ekspresinya dan lain-lainnya. 

Dalam langkah ini, dibahas mengenai faktor-faktor penyebab 

kesulitan murid, baik berasal dari diri sendiri maupun yang berasal dari 

luar diri siswa. 

2) Menentukan Tindakan yang harus Dilakukan. 

Dalam langkah ini sebagai kelanjutan langkah pertama di atas 

dilakukan usaha-usaha untuk menentukan karakteristik kasus yang 

ditangani. Apakah kasus yang berat, cukup atau ringan. Kasus yang 

cukup bila murid telah mampu menemukan pola belajar tetapi belum 

dapat berhasil karena ada hambatan psikologis. 

Kasus yang ringan bila murid belum mampu menemukan cara 

belajar yang baik. Kasus yang berat bila murid belum memiliki cara 

belajar yang baik, masalah psikososial juga masalah hambatan emosional. 

Setelah karakteristik harus ditentukan, maka tindakan 

pemecahannya sebagai berikut: 

a) Kasus ringan, tindakan yang ditentukan adalah memberikan 

pengejaran remedial. 

b) Kasusnya cukup berat, maka sebelum diberikan pengajaran remedial 

harus diberi layanan konseling lebih dahulu, yaitu untuk mengatasi 

hambatan-hambatan emosional yang mempengaruhi cara belajarnya. 

Dalam tahap ini adalah membuat keputusan tentang cara mana 

yang harus dipilih diantara a dan b tersebut. Pertimbangan yang dapat 

dipakai dalam mengambil keputusan adalah sebagai berikut: 

a) Faktor efektivitas, yaitu ketepatan tercapainya tujuan pengajaran 

remedial. 
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b) Faktor efisiensi, yaitu sedikit tenaga, bea dan waktu yang digunakan, 

namun hasilnya seoptimal mungkin. 

c) Faktor kesusilaan dengan jenis masalah, sifat individu, fasilitas dan 

kesempatan yang tersedia. 

3) Pemberian Layanan Khusus yaitu Bimbingan dan Konseling. 

Tujuan dari layanan khusus ini adalah mengusahakan agar siswa 

yang menjadi kasus itu terbatas dari hambatan mental emosional 

(ketegangan batin), sehingga kemudian siap menghadapi kegiatan belajar 

secara wajar. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh petugas BP atau 

psikolog ataupun konselor atau dapat juga bentuk konseling yaitu 

psikoterapi. Tetapi guru juga dapat menghadapi masalah sendiri apabila: 

a) Kasus yang mempunyai latar belakang kurang termotivasi dan minat 

belajar. Cara yang ditempuh adalah: 

(1) Menghindarkan anak dari pertanyaan-pertanyaan yang negatif 

yang dapat melemahkan semangat belajarnya. 

(2) Menciptakan suasana kompetitif yang sehat. 

(3) Memberikan dorongan agar lebih berhasil dalam belajar pada 

waktu-waktu berikutnya. 

(4) Memberikan hukuman bila terjadi kealpaan secara bijaksana dan 

adil. 

(5) Memberi pujian secara wajar. 

b) Kasus yang mempunyai latar belakang sikap negatif terhadap guru. 

Langkah yang dilakukan adalah: 

(1) Menciptakan hubungan yang hangat antara guru dengan murid, 

murid dengan murid dan murid dengan guru. 

(2) Menciptakan iklim sosial yang sehat dalam kelas. 

(3) Memberikan pengalaman yang menyenangkan. 

c) Kasus yang mempunyai latar belakang kebiasaan belajar yang salah. 

Cara yang ditempuh antara lain: 

(1) Menunjukkan akibat dari kebiasaan belajar yang salah. 
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(2) Memberikan kesempatan berlatih dengan pola-pola belajar yang 

baru. 

d) Kasus yang berlatar belakang ketidakcocokan antara keadaan pribadi 

dengan lingkungannya dan programnya. Saran dalam kasus ini yaitu: 

(1) Memberi bimbingan infrmasi dalam memilih program dan cara 

belajar. 

(2) Pengenalan dengan memberikan wawasan tentang program yang 

ditempuh. 

Beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan mengenai berhasil 

tidaknya layanan pada langkah ke-3, yaitu : 

a) Menunjukkan minat untuk mencari pemecahan masalahnya. 

b) Menunjukkan kesediaan kerja sama dengan petugas-petugas Bp/guru. 

c) Adanya sikap terbuka karena ketegangan mulai berkurang. 

d) Mulai menyadari masalahnya secara realistis. 

e) Menunjukkan sikap positif dalam memilih langkah pemecahan 

berikutnya. 

f) Menunjukkan kesediaan untuk menyesuaikan diri terhadap 

lingkungannya. 

4) Langkah Pelaksanaan Pengajaran Remedial 

Sasaran pokok pada langkah ini adalah peningkatan prestasi 

maupun kemampuan menyesuaikan diri sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya oleh guru. 

5) Melakukan Pengukuran Terhadap Prestasi Belajar 

Pengukuran ini untuk mengetahui apakah rencana yang telah 

ditetapkan dalam pengajaran remedial sesuai apa belum. Untuk 

mengetahui pengukuran terhadap prestasi siswa, dilakukan pengukuran 

kembali prestasi dengan ala tes sumatif. 

6) Melakukan Re-evaluasi dan Re-diagnostik 

Hasil pengukuran pada langkah ke-5 kemudian ditafsirkan dengan 

membandingkan dengan kriteria seperti pada proses belajar mengajar. 

Hasil penafsiran dapat terjadi 3 kemungkinan : 
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a) Kasus menunjukkan kenaikan prestasi yang dihasilkan sesuai dengan 

kriteria yang diharapkan. 

b) Kasus menunjukkan kenaikan prestasi, namun belum memenuhi 

kriteria yang diharapkan. 

c) Kasus belum menunjukkan perubahan yang berarti dalam hal prestasi. 

Sebagai tindak lanjut dari prosedur/langkah/langkah pengajaran 

remedial adalah 3 kemungkinan, yaitu: 

1) Bagi kasus yang berhasil, maka selanjutnya diteruskan program 

berikutnya. 

2) Bagi kasis yang belum berhasil sepenuhnya diserahkan pada pembimbing 

untuk diadakan pengayaan. 

3) Bagi kasus yang belum berhasil, perlu didiagnosis lagi untuk 

mengetahui letak kelemahan pengajaran remedial untuk selanjutnya diadakan 

ulangan dengan alternatif yang sama.  

 

B. Penelitian yang Relevan 

St. Y. Slamet dalam St.Y Slamet & Suwarto (2007:139), Pembelajaran 

Membaca dan Menulis Permulaan (PMMP) Bagi Anak Berkesulitan Belajar 

Dengan Menggunakan Model Remedial Teaching pada siswa kelas II di SDN 

Trangsan Kabupaten Klaten. Jurnal Tindakan kelas (2003), menyatakan bahwa 

peningkatan kemampuan membaca dan menulis permulaan siswa dapat dilihat 

dari proses dan hasil belajar mengajar. Proses belajar mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran remidiasi dapat meningkatkan kemampuan 

membaca dan menulis permulaan siswa. 

Melalui pengajaran remidiasi disusun perangkat ulangan harian yang 

diusahakan keseimbangannya dan pada dikte diberikan secara mengeja perlahan-

lahan, disesuaikan dengan kemampuan siswa lebih dahulu agar hasil 

pembelajaran remidiasi yang diperoleh siswa dapat memberi motivasi pada siswa 

untuk selalu berusaha banyak membaca di rumah dan anak akan senang 

membaca, guru harus dengan sabar menjelaskan tentang mengeja bila menulis 

dikte yang diberikan guru. 
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Pada akhir simpulannya penelitian itu menyatakan bahwa dengan 

pembelajaran remedial (remedial teaching) dapat meningkatkan prestasi belajar 

menulis permulaan siswa kelas II SDN Trangsan Kabupaten Klaten. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 
Dengan adanya  sebagian siswa yang pada awalnya enggan dan kurang 

berminat dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, dikarenakan anak kurang 

mengerti makna dan tujuan dari pembelajaran Bahasa Indonesia selalu dianggap 

sebagai mata pelajaran yang sulit, rumit, kurang menarik, dan membosankan. 

Anggapan siswa tersebut mengakibatkan mereka enggan dan malas untuk 

mempelajari Bahasa Indonesia, sehingga pembelajaran Bahasa Indonesia kurang 

bermakna. Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2 dalam membaca cenderung 

lebih rendah. Hal ini terlihat masih ada siswa dalam memahami isi bacaan masih 

mengalami adanya kesulitan. 

Proses pembelajaran remedial merupakan salah satu bentuk pelayanan 

khusus karena disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik kesulitan belajar 

yang dihadapi siswa. Untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan 

pembelajaran remedial Bahasa Indonesia maka guru harus memperhatikan hal-

hal yang berkaitan dengan penggunaan dan penerapan pembelajaran remedial 

agar dapat dilaksanakan oleh siswa secara efektif dan efisien dan dapat 

menggiring siswa ke arah belajar tuntas. Pelaksanaan pembelajaran remedial 

dilaksanakan pada jam maupun di luar jam pelajaran, melalui prosedur tindakan 

kelas yang terdiri dari siklus-siklus. Tiap-tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan 

perubahan yang dicapai. Pelaksanaannya meliputi tiga siklus dan berakhir pada 

siklus III. 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran 

remedial dapat meningkatkan kemampuan membaca lancar yang diperuntukkan 

bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca lancar.  

Alur kerangka pemikiran yang ditunjukkan untuk mengarahkan jalannya 

penelitian agar tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan, maka 
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kerangka pemikiran di atas dilukiskan dalam sebuah gambar skema agar peneliti 

mempunyai gambaran yang jelas dalam melakukan penelitian. Bagan kerangka 

berfikir tertera pada gambar 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Alur Kerangka Befikir 

 
 

D. Hipotesis 

 
Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas maka dapat 

dirumuskan hipotesis  tindakan  sebagai berikut : “Pembelajaran  membaca 

dengan menggunakan remidial teaching dapat meningkatkan kemampuan 

membaca lancar siswa kelas II SDN IV Ngadirojo Wonogiri Tahun Pelajaran 

2009/2010 dapat”. 

Kondisi Awal 
Guru melaksanaan 
Pembelajaran masih 
Konvensional dan siswa pasif 

Kemampuan membaca lancar 
siswa rendah. 

Tindakan 

Dalam Pembelajaran Guru 
menerapkan remedial teaching. 

Siklus I: Dalam pembelajaran 
Membaca (KD:membaca nyaring 
teks dengan memperhatikan lafal, 
intonasi dan kelancaran dengan 
tepat). Guru menggunakan model 
remedial teaching. 

Siklus III: Dalam pembelajaran 
Membaca (KD:membaca nyaring 
teks dengan memperhatikan lafal, 
intonasi dan kelancaran dengan 
tepat). Guru menggunakan model 
remedial teaching. 
 Diduga melalui penerapan 

remedial teaching kemampuan 
membaca lancar akan meningkat. 

Kondisi Akhir 

Siklus II: Dalam pembelajaran 
Membaca (KD:membaca nyaring 
teks dengan memperhatikan lafal, 
intonasi dan kelancaran dengan 
tepat). Guru menggunakan model 
remedial teaching. 
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                                            BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang akan dijadikan 

obyek untuk memperoleh data-data yang berguna untuk mendukung tercapainya 

tujuan penelitian.Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SD Negeri IV 

Ngadirojo yang terletak di Kelurahan Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo 

Kabupaten Wonogiri.  

SDN IV Ngadirojo ini dipimpin oleh Bapak Paimin, S.Pd dan 9 Dewan 

guru. Di SDN IV Ngadirojo terdapat 6 ruang kelas yakni kelas I- VI, 1 ruang 

kantor, ruang perpustakaan, ruang UKS dan gudang. 

Pemilihan tempat ini berdasarkan alasan bahwa peneliti mengajar di SD 

tersebut, yang tempatnya tidak jauh dari tempat tinggal peneliti. Diharapkan 

peneliti tidak banyak mengalami kendala atau hambatan dan juga untuk 

penghemat biaya. Hubungan peneliti dengan anak didik dan sewan guru sudah 

terjalin dengan baik sehingga peneliti lebih mudah untuk mendapat data. 

Kemampuan anak di SDN IV Ngadirojo ini terutama dalam membaca 

tergolong rendah. Input anak yang masuk di kelas II rata- rata kurang lancar 

dalam membaca. Oleh karena itu, peneliti merasa tergugah untuk memperbaiki 

dan meningkatkan kemampuan membacanya. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 

II, tempat peneliti mengajar. 

2. Waktu Penelitian 

Penetapan waktu penelitian akan memudahkan di dalam menentukan 

langkah-langkah penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada 

semester genap tahun pelajaran 2009/2010 dan dimulai pada bulan Februari 2010 

sampai Juli  2010. ( Jadwal penelitian terlampir ).  

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II SD Negeri IV 

Ngadirojo, Tahun Ajaran 2009/2010 semester II  . Siswa kelas II Tahun Ajaran 
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2009/2010 terdiri dari 8 siswa putra dan 10 siswa putri yang seluruhnya 

berjumlah 18 siswa. Kesemua siswa tersebut berada dalam satu kelas dan yang 

mengalami kesulitan dalam membaca lancar berjumlah 6 orang. 

 

C. Bentuk dan Strategi Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Untuk mengkaji permasalahan penelitian secara detail dan lengkap 

diperlukan suatu pendekatan pemecahan masalah melalui pemilihan strategi 

penelitian yang tepat. Bentuk penelitian menurut paradigma kualitatif dapat 

berupa penelitian kualitatif eksploratif, penelitian kualitatif eksplanatif, penelitian 

kualitatif deskriptif, dan penelitian tindakan kelas atau Classroom Action 

Research (CAR). 

Berdasarkan masalah yang diajukan  dalam penelitian ini, yang 

menekankan pada pemecahan permasalahan untuk memperbaiki persoalan nyata 

dan praktis dalam peningkatan mutu pembelajaran di kelas yang dialami 

langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar lebih 

menekankan pada masalah proses, maka bentuk penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Ada tiga pengertian yang dapat diterangkan dalan penelitian 

tindakan kelas yaitu: 

1. Penelitian, menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek             
dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk 
memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam 
meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi 
peneliti. 

2. Tindakan, menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja 
dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk 
rangkaian siklus kegiatan untuk siswa. 

3. Kelas, dalam hal ini tidak terkait pada pengertian ruang kelas, tetapi 
dalam pengertian yang lebih spesifik. Seperti yang sudah lama 
dikenal dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang dimaksud 
dengan istilah kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu 
yang sama, menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama 
pula ( Suharsimi Arikunto, 2002: 2). 

 
Dengan menggabungkan batasan pengertian tiga kata ini, yaitu (1) 

penelitian, (2) tindakan, dan (3) kelas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 
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PERENCANAAN 

Refleksi 
 
Perlakuan & Pengamatan 
 
 
 
 
 
 

Refleksi 
 
Perlakuan & Pengamatan 

PERENCANAAN 

tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa 

tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama, tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru 

yang dilakukan siswa. 

 

2. Strategi Penelitian 

Untuk mengkaji permasalahan penelitian ini secara lengkap dan 

mendetail, diperlukan suatu pendekatan pemecahan masalah melalui pemilihan 

strategi penelitian yang tepat. Strategi yang dipilih oleh peneliti ini digunakan 

sebagai dasar untuk mengamati, mengumpulkan informasi, dan untuk 

menyajikan analisa hasil penelitian. 

Rancangan tindakan dalam penelitian ini sesuai dengan desain yang 

telah ditetapkan. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

desain classroom action research spiral dari Kemmis dan Taggart. Adapun 

gambar desain penelitian tertera pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Bagan Tindakan Penelitian Model Kemmis dan Mc. Taggart 

                   ( Suharsimi Arikunto, 2002: 84) 

 

Penetapan model dalam penelitian ini didasarkan pada desain PTK 

model Kemmis dan Mc. Taggart yang megacu pada teori belajar mengajar 
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terutama tentang prinsip belajar, pemberian motivasi serta stategi belajar 

mengajar. Bagan yang melukiskan kegiatan pada pelaksanaan penelitian terdiri 

dari menyusun rencana, melaksanakan tindakan dan observasi dan merefleksi 

untuk menyempurnakan tindakan berikutnya.         

 

D. Sumber Data 

Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji 

akan diperoleh sebagai data kualitatif. Informasi tersebut akan digali dari 

beragam sumber data dan jenis data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini 

meliputi: 

1. Informan atau nara sumber yang terdiri dari siswa, guru lain, kepala sekolah, 

wali murid kelas II. 

2. Arsip nilai hasil belajar membaca sebelum penelitian ini. 

3. Hasil pengamatan pelaksanaan pengajaran remedial di kelas II. 

4. Hasil tes perbuatan membaca. 

5. Hasil dari pengajaran remedial siswa kelas II. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara khusus yang dipergunakan untuk 

memperoleh data dalam penelitian. Data sangat diperlukan dalam penelitian guna 

membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan. Oleh karena itu suatu 

penelitian sangat membutuhkan data yang objektif. Untuk memdapatkan data 

yang objektif prlu diperhatikan mengenai teknik pengumpulan data yang 

digunakan sebagai alat pengumpul data atau pengambil data. 

Sesuai dengan bentuk penelitian juga jenis sumber data yang 

dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Dokumen 

Pengumpulan data dengan menggunakan dokumen adalah catatan atau 

rekaman peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan di sini 

berisi data-data yang berupa daftar nilai. Daftar nilai ini berupa nilai formatif 
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ataupun sumatif tentang membaca. Dokumen ini digunakan untuk 

mengetahui prestasi siswa  kelas II SDN IV Ngadirojo dalam membaca. 

2. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Observasi 

berjalan bersamaan dengan saat pelaksanaan tindakan. Peneliti melakukan 

pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan format observasi/ penilaian yang telah disusun, termasuk juga 

pengamatan secara cermat pelaksanaan tindakan dari waktu ke waktu serta 

dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa kelas II SDN IV 

Ngadirojo Wonogiri. 

Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan 

observasi berperan/ partisipatif. Observasi langsung (direct observation) yaitu 

observasi yang dilakukan tanpa perantara (secara langsung) terhadap objek 

yang diteliti. Observasi ini dilakukan secara formal di dalam kelas pada saat 

pembelajaran berlangsung oleh guru observer dengan mengamati secara 

langsung kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Peneliti 

menggunakan teman observer (kolaborator) dengan maksud agar hasil 

penelitian lebih objektif.   

3. Tes Perbuatan Membaca 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara siswa maju satu persatu 

membaca bacaan yang telah disediakan guru. Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui kemampuan membaca siswa kelas II SDN IV Ngadirojo tentang 

hasil pembelajaran membaca lancar. 

4. Catatan Lapangan/Anecdot 

Diperoleh dari hasil kegiatan siswa SDN IV Ngadirojo dalam membaca pada 

kehidupan sehari- hari 

 

. 
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F. Validitas Data 

Validitas merupakan keakuratan atau kesahihan data yang telah 

dikumpulkan nantinya akan dianalisis dan ditarik kesimpulan pada akhir 

penelitian. Untuk menetapkan keabsahan data yang diperlukan teknik 

pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Sedangkan dalam 

penelitian ini teknik pemeriksaan data yang dilakukan adalah dengan trianggulasi 

data.  

Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data yang akan 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah menggunakan trianggulasi. Trianggulasi 

adalah teknik pemeriksaan validitas data dengan memanfaatkan sarana di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan data itu. (Lexy J. 

Moleong dalam Sarwiji Suwandi, 2009: 60). 

Adapun dari trianggulasi yang ada hanya menggunakan 2 teknik yaitu 

trianggulasi data dan trianggulasi metode. 

1) Trianggulasi data (sumber) 

Yaitu dengan cara: mengumpulkan data yang sejenis dari sumber data 

yang berbeda. Dengan teknik tranggulasi data diharapkan dapat memberikan 

informasi yang lebih cepat, sesuai keadaan siswa kelas II SDN IV Ngadirojo. 

Sumber data dan jenis data dalam penelitian ini yaitu: 

a) Nara sumber, yang terdiri dari teman kolaborasi (guru kelas III), dan 

Siswa kelas II SD Negeri IV Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten 

wonogiri. 

b) Dokumen atau arsip yang berupa foto kegiatan siswa di kelas, lembar 

observasi guru dan siswa, dan tes hasil belajar  siswa kelas II SD Negeri 

IV Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia.  

c) Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia pada 

kemampuan membaca lancar di SD Negeri IV Ngadirojo Kecamatan 

Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. 
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2) Trianggulasi metode  

Menurut  St.Y. Slamet dan Suwarto, WA (2007: 54)  “ Trianggulasi 

metode adalah mengumpulkan data yang sejenis dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda”. Disini yang ditekankan adalah penggunaan 

teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda yang mengarah pada 

sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasinya. 

Trianggulasi metode ini digunakan untuk memantapkan validitas data 

keaktifan siswa dan data keterampilan guru saat mengajar. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data ini menggunakan analisis interaktif. Komponen 

dari analisis tersebut adalah reduksi data, sajian data, penarikan simpulan atau 

verifikasi. Aktivitas ketiga komponen itu dilakukan dalam bentuk interaktif 

dengan proses pengumpulan data sebagai siklus. Dalam model ini peneliti tetap 

bergerak di antara ketiga komponen tersebut selama proses pengumpulan data 

penelitian berlangsusng. 

Adapun rincian model tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

“Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan 

menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi” (Miles dan Huberman 

dalam H.B. Sutopo, 2002: 91). 

2. Sajian Data 

Sajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Sajian data untuk mempermudah dalam melihat gambaran keseluruhan atau 

bagian –bagian tertentu dari penelitian. Salah satu caranya yaitu membuat 

suatu tabel, yang isinya dibuat menurut kebutuhan, sesuai dengan aspek yang 

ingin dimunculkan. 
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3. Kesimpulan-kesimpulan: penarikan/verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh, sehingga kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. Verifikasi data yaitu “Pemeriksaan tentang 

benar dan tidaknya hasil laporan peneltian”. 

Berdasarkan uraian di atas maka reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu yang jalin menjalin pada saat 

sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar, untuk 

membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Kegiatan pengumpulan 

data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. 

Untuk jelasnya proses analisis interaktif dapat digambarkan dengan 

skema berikut : 

 

 
Gambar 3 : Bagan Model Analisis Interaktif Mile & Huberman 

                            ( H.B. Sutopo, 2002: 96)  

Dari bagan tersebut di atas langkah yang akan ditempuh dalam 

penelitian ini adalah: 

1.Melakukan analisis awal, bila data yang didapat di kelas sudah cukup, data       

dikumpulkan. 

2. Mengembangkan bentuk sajian data, dengan menyusun coding dan matrik 

yang berguna untuk penelitian lanjut 

Pengumpulan Data 
( Data Collection ) 

Sajian Data 
( Data Display ) 

Penarikan kesimpulan 
( Verifikasi ) 

Reduksi Data  
( Data Reduction 
) 
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3.  Melakukan analisis data di kelas dan mengembangkan matrik antar kasus. 

4. Melakukan verifikasi, pengayaan dan pendalaman data apbila dalam 

persiapan analisis ternyata ditemukan data yang kurang lengkap atau 

kurang jelas, maka perlu dilakukan pengumpulan data lagi secara 

terfokus. 

5. Melakukan analisis antarkasus. Dikembangkan sruktur sajian datanya bagi 

susunan laporan. 

6. Merumuskan kesimpulan akhir sebagai temuan penelitian. 

7. Merumuskan implikasi kebijakan sebagai bagian dari pengembangan saran 

dalam laporan akhir penelitian.  

 

H. Indikator Kerja 

Indikator kinerja merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan 

acuan atau tolak ukur dalam menentukan keberhasilan atau keefektifan 

penelitian. Yang menjadikan indikator kinerja dalam penelitian ini adalah 

meningkatnya kemampuan membaca lancar pada siswa kelas II SDN IV 

Ngadirojo, Wonogiri melalui penggunaan remedial teaching, indikator kinerja 

dalam penelitian ini bersumber dari silabus KTSP Bahasa Indonesia kelas II 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 67 yaitu apabila 85% dari jumlah siswa 

dalam mengerjakan soal mendapat nilai lebih dari atau sama dengan  67. 

 

I. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan Tindakan, meliputi : 

a. Mempelajari kurikulum 

b. Mengidentifikasi siswa yang lebih lancar membaca / belum. 

c. Membuat instrumen / alat peraga. 

d. Membuat lembar observasi. 
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2. Tahap Tindakan 

Dalam pelaksanaan tindakan ini diwujudkan dalam bentuk siklus. 

Direncanakan 3 siklus yang setiap siklusnya tercakup 4 kegiatan yaitu 

Perencanaan, Tindakan, Observasi dan Refleksi. 

a. Siklus Pertama 

Yang menjadi tolak ukur keberhasilan siklus I ini adalah siswa 

dapat membaca nyaring teks pendek dengan lafal dan intonasi yeng tepat. 

Pada siklus I ini bacaan yang disajikan berupa kalimat-kalimat berita. 

Pelaksanaan siklus I ini adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Perencanaan 

Tindakan pertama yang dilakukan dalam siklus I ini adalah 

mempersiapkan  sarana prasarana yang diperlukan dalam 

pembelajaran membaca, serta teks bacaan yang digunakan. Teks 

bacaan yang digunakan berjudul “Membuat Taman”. Untuk 

menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial 

dalam meningkatkan kemampuan membaca lancar maka peneliti 

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan 

pembelajaran remedial yang dapat menggiring siswa ke arah belajar 

tuntas. Setelah itu menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

tentang Kompetensi Dasar membaca nyaring teks (15-20 kalimat) 

dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat, kemudian 

menyediakan instrumen dan menyiapkan lembar observasi untuk 

mengetahui kemampuan membaca siswa. 

2) Tahap Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I dilaksanakan sesuai dengan 

rencana pembelajaran membaca dengan menggunakan remedial 

teaching. Peneliti menyiapkan materi dan perangkat pembelajaran. 

Peneliti membagikan lembar instrumen berupa teks bacaan yang 

berjudul “Membuat Taman”, kemudian peneliti membaca teks bacaan 

dengan nyaring dan siswa menyimak sambil melihat bacaan.  Peneliti 

memberi contoh membaca teks bacaan dengan lafal dan intonasi yang 
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tepat, siswa mengikutinya dengan lancar. Kemudian siswa berlatih 

membaca bersama / kelompok / perorangan dengan lafal dan intonasi 

yang tepat. 

Pada pertemuan kedua peneliti mengulang kembali 

pembelajaran membaca seperti yang telah direncanakan sebelumnya. 

Siswa membaca bergiliran satu persatu maju ke depan membaca 

dengan lafal dan intonasi yang tepat dilanjutkan tanya jawab. Setelah 

itu siswa menjawab pertanyaan bacaan. 

Pada pertemuan berikutnya peneliti masih melaksanakan 

kegiatan membaca dengan teks bacaan yang sama. Peneliti membuat 

laporan hasil kerja siswa dan melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai teks bacaan yang dibaca. Kegiatan membaca ini 

dilaksanakan secara bersama / kelompok / perorangan dengan lafal 

dan intonasi yang tepat. Setelah itu peneliti memberikan tes ulangan 

sebagai tes formatif dan mengevaluasi kemampuan membaca siswa 

melalui hasil tes formatif. Peneliti mengadakan pembelajaran 

remedial. Langkah- langkah yang dilakukan guru mengacu pada 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku dan hasilnya diharapkan berupa peningkatan 

kemampuan membaca lancar. Keterlibatan kolaborator adalah 

membantu peneliti untuk dapat lebih mempertajam refleksi dan 

evaluasi yang dilakukan terhadap apa saja yang terjadi di kelas selama 

penelitian.  

3) Tahap Observasi 

Pada tahap observasi ini diarahkan pada poin-poin yang telah 

ditetapkan dalam indikator yaitu siswa dapat membaca teks bacaan 

dengan lafal dan intonasi yang tepat secara kelompok maupun 

individu. Hasil observasi dicatat dalam lembar observasi pengamatan.  
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Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

melakukan pemantauan proses pembelajaran remedial teaching 

tentang perhatian dan aktifitas siswa. Selain itu observer 

mengumpulkan data hasil ulangan siswa. Observasi tindakan 

pelaksanaan dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan 

menggunakan instrumen monitoring yang telah direncanakan. 

Pada tahap observasi ini akan diperoleh gambaran tentang 

kemampuan membaca siswa. Apakah siswa sudah lancar membaca 

atau belum seperti yang ditentukan dalam indikator. Juga akan 

diketahui faktor yang menyebabkan ketidakmampuan siswa dalam 

membaca.  

4) Tahap Refleksi 

Sumber data yang dikumpulkan pada saat observasi dianalisis 

brsama antara peneliti dan kolaborator. Data-data yang diperoleh 

selanjutnya disimpulka bagaimana hasil ketercapaian indikator dalam 

siklus I ini, langkah berikutnya adalah refleksi terhadap hasil yang 

telah dikerjakan.  

Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dikemukakan dalam proses 

refleksi adalah: 

a) Apakah terjadi peningkatan kemampuan membaca lancar siswa 

setelah diadakan remedial teaching. 

b) Apakah proses pembelajaran menggunakan remedial teaching 

dapat efektif. 

c) Berapa banyak jumlah siswa yang mengalami peningkatan 

kemampuan membaca lancar, sudahkah mencapai target yang 

diinginkan sesuai indikator penilaian. 
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d) Apakah motivasi belajar siswa meningkat setelah diberikan 

pengajaran remedial. 

e) Sudahkah guru menerapkan struktur pengajaran Bahasa  Indonesia 

yang baik. 

f) Sudahkah guru mengadakan  pendekatan sebagaimana yang 

digariskan dalam penelitian tindakan kelas. 

Apabila dari siklus I belum terlihat adanya peningkatan hasil 

belajar yang signifikan dan memuaskan maka perlu dilakukan tes 

pada siklus II. 

b. Siklus kedua 

Pada siklus II ini tindakan diambil dari hasil yang telah dicapai, 

pada siklus I, sebagai usaha perbaikan. Pada siklus II ini tindakan yang 

dilakukan hampir sama dengan siklus I, namun kalimat-kalimat yang 

dipergunakan mencakup dari bermacam-macam kalimat (kalimat berita, 

kalimat tanya, kalimat perintah). Pada siklus II ini pembelajaran masih 

menggunakan remedial teaching. Pada siklus II ini pengajaran 

menekankan pada penguasaan lagu kalimat (intonasi) dan lafal yang 

tepat, yaitu anak dapat mengucapkan kalimat berita, kalimat tanya dan 

kalimat perintah dengan benar. 

1) Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mengkaji masalah pokok yang dihadapi 

dari hasil refleksi siklus I dan menyusun rencana pembelajaran 

membaca dengan menggunakan remedial teaching. Bacaan yang 

dibaca berjudul “Berlibur di Pantai”. Teks bacaan yang disajikan 

berupa teks bacaan yang mencakup dari berbagai kalimat yaitu 

kalimat berita, kalimat tanya dan kalimat seru. Untuk menunjang 

keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial dalam 

meningkatkan kemampuan membaca lancar maka peneliti 

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan 
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pembelajaran remedial yang dapat menggiring siswa ke arah belajar 

tuntas. 

Setelah menyusun rencana pembelajaran tentang Kompetensi 

Dasar membaca nyaring teks (15-20 kalimat) dengan memperhatikan 

lafal dan intonasi yang tepat.  Peneliti menyediakan media / alat 

peraga yang akan dipakai. Setelah itu menyiapkan lembar observasi. 

Lembar observasi ini digunakan untuk menuliskan hasil pengamatan. 

2) Tahap Tindakan 

Pada tahap tindakan ini peneliti melaksanakan proses 

pembelajaran membaca yang sesuai dengan rencana pembelajaran 

yang telah disusun sebelumnya. Peneliti melakukan semua tindakan 

sebagaimana pada siklus I.  

Pada kegiatan awal peneliti membagikan lembar instrument 

yang berupa teks bacaan yang berjudul “Berlibur di Pantai”. Peneliti 

memberi contoh membaca teks bacaan tersebut siswa mendengarkan. 

Peneliti memberi contoh kembali membaca bacaan siswa menirukan 

dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian siswa membaca teks 

bacaan tersebut bersama-sama dengan bimbingan peneliti. Peneliti 

mengamati siswa dalam kegiatan membaca secara bersama-sama 

tersebut. Peneliti mencatat hasil dari kegiatan membaca bersama 

tersebut. Hasil observasi ditulis di lembar observasi. 

Langkah selanjutnya sesudah siswa membaca secara bersama 

dilanjutkan dengan membaca secara kelompok. Kelompok di sini bisa 

kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok besar terdiri dari 1 

deret tempat duduk siswa dan kelompok kecil terdiri dari 2 orang 

siswa. Peneliti mengamati dan mencatat hasil dari kegiatan membaca 

secara individu tersebut. Hasil kegiatan tersebut dicatat di lembar 

observasi. 
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Sesudah kegiatan membaca secara kelompok, dilanjutkan 

dengan kegiatan membaca secara individu. Pada kegiatan membaca 

secara individu ini siswa maju satu per satu membaca bacaan dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. Peneliti mangamati dan menulis hasil 

kegiatan membaca ini dan menuliskan hasilnya di lembar observasi. 

Setelah siswa membaca teks bacaan baik bersama-sama/ 

kelompok/ individu dilanjutkan dengan tanya jawab tentang isi teks 

bacaan. Tanya jawab ini dilakukan secara lisan. Peneliti mengajukan 

pertanyaan siswa menjawab. 

Setelah bertanya jawab peneliti memberikan tugas kepada 

siswa untuk membuat kalimat tanya dengan kata-kata yang telah 

disediakan. Setelah selesai siswa maju membacakan di depan kelas. 

Peneliti mengadakan ulangan harian II untuk mengukur kemampuan 

mewmbaca lancar siswa dan mengevaluasi hasil belajar siswa. 

Langkah- langkah yang dilakukan guru adalah mengadakan 

pembelajaran remedial bagi siswa yang nilainya rendah dan belum 

lancar dalam membaca.    

3) Tahap Observasi 

Pada tahap ini observasi diarahkan pada poin-poin yang telah 

ditetapkan dalam indikator, yaitu siswa dapat melafalkan kalimat 

berita, kalimat tanya dan kalimat perintah dengan benar. 

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

melakukan pemantauan proses pembelajaran remedial teaching 

tentang perhatian dan aktifitas siswa. Observasi tindakan pelaksanaan 

dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan menggunakan 

instrumen monitoring yang telah direncanakan. 
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Tahap ini mengobservasi kegiatan kemampuan membaca 

lancar  siswa dalam mengucapkan kalimat berita, kalimat tanya dan 

kalimat perintah. Siswa dapat mengetahui perbedaan pengucapan 

ketiga kalimat tersebut dan tanda baca yang digunakan. 

Dari kegiatan ini dapat diketahui kemampuan membaca lancar 

siswa dalam pengucapan kalimat berita, kalimat tanya dan kalimat 

perintah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pada tahap ini juga akan 

diketahui hambatan-hambatan yang dialami siswa dalam 

pembelajaran membaca lancar. Selain itu juga dapat diketahui 

kelebihan dan kekurangan pembelajaran dengan remedial teaching. 

Hasil observasi dicatat di lembar observasi 

4) Tahap Refleksi 

Hasil observasi yang telah diperoleh kemudian dianalisis. 

Analisis ini dilakukan dengan cermat. Sehingga data yang diperoleh 

betul-betul tepat. Dari hasil analisis ini dapat diperoleh gambaran 

tentang kemampuan membaca lancar siswa yang dilakukan bersama 

kolaborator. 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui kelemahan-

kelemahan siswa dan keberhasilannya. Dan hambatan-hambatan yang 

dialami siswa dalam membaca lancar. Untuk itu peneliti harus banyak 

memberikan latihan-latihan dan contoh cara mengucapkan lagu 

kalimat yang tepat sehingga siswa dapat membaca dengan lancar. 

Berdasarkan hasil yang didapat tersebut akan menentukan 

langkah selanjutnya. Adapun kemampuan membaca lancar siswa 

mengalami peningkatan maksimal (sesuai indikator target) maka 

tindakan kelas dilanjutkan ke siklus siklus berikutnya yaitu siklus III.  

c. Siklus ketiga 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus II, pada langkah 

selanjutnya diambil tindakan peningkatan pada siklus ke III. Penekanan 

siklus III ini siswa diharapkan dapat membaca lancar cerita/ teks agak 
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panjang dengan lafal dan intonasi yang tepat dan dapat menceritakan isi 

teks bacaan dengan kata-kata sendiri. 

Adapun langkah-langkah pada siklus III ini adalah: 

1) Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mengkaji masalah pokok yang dihadapi 

dari hasil refleksi siklus II dan membuat rencana pembelajaran 

membaca dengan metode tugas. Bacaan yang dibaca “Singa Raja 

Hutan”. Untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan 

pembelajara remedial dalam meningkatkan kemampuan membaca 

lancar maka peneliti memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan 

penggunaan pembelajaran remedial yang dapat menggiring siswa ke 

arah belajar tuntas.  Setelah itu menyiapkan lembar observasi dan alat 

peraga. 

2) Tahap Tindakan 

Pada tahap tindakan ini peneliti melaksanakan langkah-

langkah pembelajaran membaca lancar dengan metode tugas. Peneliti 

memberikan teks bacaan/ dongeng agak panjang yang berjudul “Singa 

Raja Hutan”. 

Pada siklus III ini peneliti tidak memberi contoh membaca, 

tetapi siswa membaca bebas teks bacaan yang berjudul “Singa Raja 

Hutan”. Dalam membaca bebas ini siswa boleh membaca dalam hati 

ataupun dengan nyaring (keras). Setelah siswa membaca secara bebas 

peneliti menunjuk siswa untuk maju membaca dongeng tersebut di 

depan kelas, sementara siswa yang lain mendengarkan. Kemudian 

peneliti memberi tugas kepada siswa untuk menceritakan isi dari 

bacaan yang dibaca siswa yang lain mendengarkan cerita dari 

temannya tersebut. Setelah siswa menceritakan isi bacaan tersebut , 

apa judulnya, siapa tokoh-tokohnya, di mana tempatnya dan lain-lain. 

Peneliti memberi tugas menjawab soal-soal pada teks bacaan. Hasil 

tugas kemudian dikumpulkan.  
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Peneliti mengadakan ulangan harian III untuk mengetahui 

kemampuan membaca lancar siswa dengan mengevaluasi hasil 

belajar. Langkah- langkah yang dilakukan guru mengacu pada 

rencana pelaksanaan pembelajaranyang sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku dan hasilnya diharapkan berupa peningkatan 

kemampuan membaca lancar.   

3) Tahap Observasi 

Pada tahap ini ditujukan pada kelancaran membaca siswa 

secara individu tanpa dieja yaitu siswa dapat membaca teks bacaan/ 

dongeng dengan lancar tanpa dieja dan dapat menceritakan isi bacaan. 

Ketepatan siswa dalam menceritakan isi teks bacaan menjadi nilai 

yang bagus untuk penilaian siklus III ini. Hasil observasi dicatat 

dalam lembar observasi. Observer mendata hasil ulangan harian 

siswa. 

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

melakukan pemantauan proses pembelajaran remedial teaching 

tentang perhatian dan aktifitas siswa. Observasi tindakan pelaksanaan 

dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan menggunakan 

instrumen monitoring yang telah direncanakan. 

4) Tahap Refleksi 

Hasil observasi yang diperoleh bersama kolaborator kemudian 

dianalisis. Dari hasil analisis ini dapat diperoleh gambaran tentang 

kemampuan siswa dalam membaca teks  bacaan / dongeng. 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui kelemahan-

kelemahan siswa dan keberhasilannya. Pada siklus III siswa 

diharapkan lebih tekun membaca dongeng baik di sekolah, di rumah 

maupun di mana saja. Refleksi pada saiklus III merupakan renungan 

terakhir peneliti. Kegiatan ini untuk mengukur tugas kompetensi dasar 

membaca lancar. Dari hasil siklus III ini kemampuan siswa dalam 

membaca telah lancar. Dan siklus diakhiri sampai siklus ke III ini. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Permasalahan Penelitian 

1. Perencanaan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini direncanakan di SDN IV Ngadirojo 

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. Kegiatan awal yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu mengamati keadaan siswa melalui observasi pembelajaran di kelas 

untuk mencari dan menemukan berbagai kendala yang dihadapi sekolah dalam 

proses pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar tersebut. Peneliti 

mendapatkan data bahwa prestasi pembelajaran Bahasa Indonesia masih belum 

memuaskan. Daya serap siswa dalam kompetensi dasar membaca masih rendah 

dikarenakan kemampuan membaca lancar siswa yang masih rendah. Dari hasil 

pengamatan dan observasi tersebut peneliti menyusun permasalahan dan mencari 

solusi pemecahan. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian pembelajaran siswa yang rata-rata 

nilai prestasinya belum tuntas karena baru mencapai 60. sedangkan guru kelas II 

telah menentukan ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata 67. sehubungan 

dengan hal tersebut maka guru berusaha untuk menggunakan belajar tuntas 

melalui strategi pembelajaran remedial (Remedial Teaching). Pembelajaran 

remedial ini bertujuan untuk membantu siswa yang terlambat memahami standar 

kompetensi, dilaksanakan agar memberi kesempatan untuk memahami lebih baik 

dari pembelajaran yang biasa sehingga mutu, kualitas dan prestasi belajar siswa 

meningkat. Sesuai dengan konsep belajar tuntas maka ditentukan subyek yang 

dibahas siswa berdasarkan ketentuan standar kompetensi yang harus dikuasai 

siswa masing-masing topik materi subyek, dan guru menentukan prestasi yang 

dianggap tuntas belajarnya yaitu minimal 85%. 

Setelah ketentuan kategori ketuntasan berdasarkan standar kompetensi 

ditentukan sesuai dengan topik dan indikatornya, alokasi waktu serta alat ukur 

hasil belajar yang bersifat formatif dan dilengkapi skor standar kinerja siswa 

sebagai indikasi belajar tuntas dan melakukan koreksi terhadap pembelajaran. 

50 
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Setelah dilakukan koreksi pembelajaran guru melakukan evaluasi terhadap 

pencapaian siswa yang penekanannya kepada pencapaian secara individual 

dengan membuatkan peringkat pencapaian standar kompetensi atau peringkat 

ketuntasan belajar. 

Sesuai dengan fokus pembelajaran remedial di SD yang menekankan 

pada proses pemantapan keterampilan dasar dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia siswa kela II SDN IV Ngadirojo yang hendak diukur ketercapaian 

ketuntasan belajarnya adalah kompetensi dasar membaca nyaring teks (15-20) 

kalimat dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat dengan indikator 

mencakup dapat membaca dengan lafal yang tepat, membaca dengan intonasi 

yang tepat dan menjawab pertanyaan teks bacaan. Selain itu guru membuat 

peringkat pencapaian standar kompetensi yang sulit dicapai siswa. 

Adapun tingkat standar kompetensi dan kesulitan belajar siswa dalam 

pembelajaran membaca lancar, pedoman penilaian proses hasil belajar dapat 

dilihat pada tabel 1. 

Tabel I : Format Penilaian Proses 

No Kompetensi Dasar Membaca Siswa Skor 
nilai Jml Tingkat 

kesulitan 

% 
Pencapaian 
Ketuntasan 

 Nama 
Siswa Lafal Intonasi Kelanca

ran 4 3 2 1 
   

  A B C D A B C D A B C D A B C D    

 

 

                    

 
 
 
 
 
 

Keterangan Kriteria Ketuntasan : 

 

 

 

 

 

 

Skor Nilai : 

A  = 4 

B  = 3 

C  = 2 

D  = 1 

Interval Nilai/Pencapaian Ketuntasan : 
12 = Nilai 100 (Tuntas Istimewa) 
10-12 = Nilai 90 (Tuntas Baik Sekali) 
8-9 = Nilai 80 (Tuntas Baik) 
6-7 = Nilai 70 (Tuntas Cukup) 
4-5 = Nilai 60 (Belum Tuntas) 
3 = Nilai 50 (Tidak Tuntas) 
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(Depdiknas, 2003 : 27) 

Sedangkan untuk penilaian hasil pembelajaran isi bacaan dalam 

kompetensi membaca dapat digambarkan pada tabel 2. 

Tabel 2 : Format Penilaian Hasil Pemahaman 

No Nama Siswa Nilai 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Kriteria penilaian nilai 10-100 (Depdiknas, 2003 : 27)  
 
 
 
 
 
 
 

Siswa yang belum tuntas mempelajari kompetensi dasar membaca 

nyaring teks (15-20) kalimat dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat 

dengan indikator mencakup membaca dengan lafal yang tepat, membaca dengan 

intonasi yang tepat dan menjelaskan isi bacaan maka guru mengadakan 

pembelajaran remedial sebagai konsekuensi untuk mencapai ketercapaian 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya dalam kompetensi dasar membaca 

untuk meningkatkan kemampuan membaca lancar. 

Untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial 

maka peneliti memberikan petunjuk dan arahan hal-hal yang berkaitan dengan 

penggunaan pembelajaran remedial agar dapat dilaksanakan oleh guru dan siswa 

secara efektif dan efisien. Peneliti juga memberi petunjuk cara penggunaan 

pembelajaran remedial yang dapat mengiring siswa ke arah belajar tuntas. 

 

2. Implementasi Tindakan 

Setelah pengidentifikasian, penganalisisan masalah dan perumusan 

masalah, formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan, serta penganalisisan 

solusi maka peneliti segera melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas di SDN IV 
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Ngadirojo, Wonogiri dengan implikasi tindakan. Adapun implikasi tindakan ini 

mencakup langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Kegiatan Awal 

1) Peneliti melakukan pengamatan serta observasi di kelas untuk 

menentukan objek Penelitian Tindakan Kelas. 

2) Mengurus perijinan. 

3) Mempersiapkan alat pengumpul data yang cocok yaitu : field note 

(catatan lapangan), dokumentasi dan lain-lain. 

b. Persiapan 

Setelah kegiatan awal dilaksanakan, maka peneliti segera mengadakan 

Penelitian Tindakan Kelas. Subyek dan objek penelitian ini adalah siswa 

kelas II SDN IV Ngadirojo, Wonogiri yang berjumlah 18 (delapan belas) 

siswa dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang akan 

dibahas dalam pembelajaran remedial Bahasa Indonesia adalah kompetensi 

dasar membaca nyaring teks (15-20) kalimat dengan memperhatikan lafal dan 

intonasi yang tepat dengan indikator : membaca dengan lafal yang tepat, 

membaca dengan intonasi yang tepat dan menjawab pertanyaan tekas bacaan. 

Untuk mendukung keberhasilan dalam penelitian ini maka disiapkan 

perangkat dalam pembelajaran membaca seperti buku paket, teks cerita dan 

alat evaluasi untuk penilaian proses dan penilain hasil belajar membaca siswa 

kelas II SDN IV Ngadirojo, Wonogiri sesuai dengan pedoman penilaian yang 

telah ditentukan. 

c. Implementasi 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dilakukan dengan 

menggunakan strategi siklus berkelanjutan yang direncanakan 3 siklus 

dimana dalam tiap siklusnya terdapat empat langkah yaitu : perencanaan, 

observasi serta analisis dan refleksi. Adapun hasil penelitian sebagai berikut : 

1) Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 15-20 Maret 2010 yang diikuti 

oleh siswa kelas II sebanyak 18 orang. Dalam penelitian ini dibantu oleh 
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rekan guru sebagai observer yaitu guru kelas II yang bernama CH. 

Poniati. Adapun kegiatan siklus I ini adalah sebagai berikut : 

a) Perencanaan 

Berdasarkan informasi yang diperoleh sebagai data awal siswa 

sebagai subyek penelitian sebanyak 18 siswa mendapatkan rata-rata 

nilai Bahasa Indonesia hanya 60 sehingga belum mencapai standar 

ketuntasan yang diharapkan guru yaitu 67. setelah di cek sebagian 

besar siswa belum mampu membaca dengan lancar sehingga perlu 

diadakan pembelajaran remedial untuk meningkatkan ketuntasan dan 

kemampuan membaca lancar siswa dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

Pada tahap perencanaan ini peneliti mempersiapkan beberapa 

hal antara lain : 

(1) Mengidentifikasi masalah belajar siswa terutama dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

(2) Mengkaji materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas II semester 

II tentang kompetensi membaca dengan indikator : membaca 

dengan lafal yang tepat, membaca dengan intonasi yang tepat dan 

menceritakan kembali isi teks bacaan yang dibaca. 

(3) Membuat rencana pembelajaran dan media pembelajaran. 

(4) Merancang pelakasanaan kegiatan serta mempersiapkan sarana 

prasarana yang digunakan untuk memperlancar pembelajaran 

Bahasa Indonesia yang berupa : lembar pengamatan aktifitas 

belajar siswa khususnya dalam kompetensi membaca, menyiapkan 

buku teks, menyiapkan tes formatif untuk penilaian proses dan 

hasil belajar. 

b) Pelaksanaan 

Setelah rencana tindakan tersebut dibuat, peneliti segera 

melakukan tindakan penelitian dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 
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(a) Melakukan proses pembelajaran Bahasa Indonesia sesuai dengan 

tahapan model pembelajaran remedial untuk meningkatkan daya 

serap dan retensi belajar. 

(b) Melakukan pengamatan terhadap aktifitas belajar siswa selama 

proses pembelajaran remedial Bahasa Indonesia berlangsung. 

Untuk memperlancar pembelajaran remedial ini dibantu oleh 

seorang observer yaitu guru kelas II. Aktifitas siswa 

mencerminkan efektifitas belajar. 

Aktivitas siswa dengan tahapan pembelajaran remedial pada 

tahap motivasi terlihat 6 siswa masih pasif dan 2 siswa masih bicara 

sendiri. Siswa yang diharapkan mampu membaca dengan lafal, 

intonasi, kelancaran dan pemahaman terhadap isi bacaan yang 

dibacanya ternyata belum berhasil, pada penyusunan opini/ hipotesis 

masih ada 8 siswa yang masih memiliki kemampuan rendah dan 

bercerita sendiri dengan temannya. 

Untuk membangkitkan semangat belajar siswa maka peneliti 

bersama kolaborasi membimbing, menuntun siswa untuk membaca 

dengan lafal, intonasi dan kelancaran suara dengan benar serta 

membimbing siswa untuk dapat memahami isi bacaan. Beberapa 

upaya telah dilakukan oleh guru namun pemahaman membaca siswa 

masih belum optimal/ tuntas. Terlihat hanya 10 dari 18 siswa yang 

dapat membaca dengan lancar, sedangkan 8 siswa masih kurang 

lancar dalam membaca ditandai pelafalan, intonasi dan kelancaran 

pada saat membaca berlangsung. Aktivitas pembelajaran remedial 

dalam kompetensi membaca diterima antusias oleh siswa maupun 

masing-masing kelompok mereka, namun masih ada 6 siswa yang 

pasif.  

(a) Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan pertama, pelajaran Bahasa Indonesia yang 

diajarkan yaitu membaca teks bacaan dengan lafal, intonasi dan 

kelancaran yang tepat. Sebagai kegiatan awal, guru melakukan 
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pengkondisian kelas dan apersepsi. Pada kegiatan inti guru 

memberikan media berupa teks bacaan yang berjudul “Membuat 

Taman”. Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan 

tersebut secara berkelompok dengan lafal, intonasi dan 

kenyaringan yang tepat. Kegiatan ini dilakukan guru secara 

berulang-ulang, kemudian peneliti membaca teks bacaan dengan 

nyaring dan siswa menyimak sambil melihat bacaan.  Peneliti 

memberi contoh membaca teks bacaan dengan lafal dan intonasi 

yang tepat, siswa mengikutinya dengan lancar. Kemudian siswa 

berlatih membaca bersama / kelompok / perorangan dengan lafal 

dan intonasi yang tepat. 

Sebagai kegiatan akhir guru memberikan penguatan materi 

dan soal-soal yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. 

(b) Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua guru memberikan pelajaran dengan 

indikator yang sama. Sebagai kegiatan awal guru melakukan 

apersepsi tentang materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya dengan tujuan memberikan penguatan dan untuk 

mengingat kembali pada pelajaran yang telah dilaksanakan. 

Peneliti mengulang kembali pembelajaran membaca 

seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Siswa membaca 

bergiliran satu persatu maju ke depan membaca dengan lafal dan 

intonasi yang tepat dilanjutkan tanya jawab. Setelah itu siswa 

menjawab pertanyaan bacaan. 

Sebagai kegiatan inti guru memberikan teks bacaan yang 

berjudul “Membuat Taman”. Guru meminta siswa untuk membaca 

teks bacaan secara berulang-ulang dengan penekanan lafal, 

intonasi dan kenyaringan secara tepat. Sebagai kegiatan akhir guru 

memberikan penguatan materi dan pelatihan berupa pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan materi.  
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(c) Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga melakukan proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia dengan tahapan model pembelajaran remedial 

untuk meningkatkan daya serap dan retensi belajar siswa, 

melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa selama 

proses pembelajaran remedial berlangsung. 

Pada pertemuan berikutnya peneliti masih 

melaksanakan kegiatan membaca dengan teks bacaan yang sama. 

Peneliti membuat laporan hasil kerja siswa dan melakukan tanya 

jawab dengan siswa mengenai teks bacaan yang dibaca. Kegiatan 

membaca ini dilaksanakan secara bersama / kelompok / 

perorangan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Setelah itu 

peneliti memberikan tes ulangan sebagai tes formatif dan 

mengevaluasi kemampuan membaca siswa melalui hasil tes 

formatif. Peneliti mengadakan pembelajaran remedial. Langkah- 

langkah yang dilakukan guru mengacu pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan 

hasilnya diharapkan berupa peningkatan kemampuan membaca 

lancar. Keterlibatan kolaborator adalah membantu peneliti untuk 

dapat lebih mempertajam refleksi dan evaluasi yang dilakukan 

terhadap apa saja yang terjadi di kelas selama penelitian.  

c) Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan tingkah laku dan sikap siswa 

selama melakukan pembelajaran membaca dengan menerapkan 

remedial teaching serta mengamati kegiatan guru dalam mengajar 

dengan menggunakan remedial teaching siklus I.  
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a) Hasil observasi bagi Guru  

Dari data observasi dalam siklus 1 selama 3 kali pertemuan 

diperoleh observasi sebagai berikut berdasarkan lampiran 4a 

halaman 150.  

                     (1) Guru dalam memberikan informasi sudah baik. 

     (2) Guru telah  menggunakan waktu sesuai perencanaan sudah baik 

                     (3) Guru memperhatikan siswa dengan baik. 

                     (4) Guru cukup memotivasi siswa secara individu.  

                     (5) Guru cukup memotivasi siswa secara berkelompok. 

                     (6) Guru cukup menggambarkan berbagai sumber mengajar. 

      (7) Guru menggunakan multi metode dengan baik. 

                     (8) Guru cukup menggunakan alat peraga. 

                     (9) Guru melakukan penilaian proses dan tes membaca dengan baik.  

                    (10) Guru memberikan tindak lanjut dengan baik.  

                    Skor rata-rata aktivitas guru pada siklus I adalah 2,1. 

b) Hasil observasi bagi siswa 

Dari data observasi pada siklus I diperoleh data aktivitas 

siswa dalam pembelajaran sebagai berikut : 

                  (1) Perhatian siswa sudah baik dalam memperhatikan pelajaran yang 

disampaikan oleh guru tapi masih perlu ditingkatkan.  

                  (2)Sebagian dari keseluruhan siswa sudah berani menjawab 

pertanyaan dari guru.  

                  (3) Keberanian siswa mengerjakan soal di papan tulis masih kurang. 

                  (4) Kreatifitas dan inisiatif siswa masih kurang. 

                  (5)Sebagian besar siswa aktif mengerjakan tugas- tugas dari guru. 

Skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus I adalah 2,6. Hasil observasi 

terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran Siklus I tertera pada 

lampiran 5a halaman 153. 

Pada tahap observasi peneliti mengamati belajar membaca 

siswa sebagaimana telah dilaksanakan dalam pemantauan aktivitas 

belajar membaca lancar siswa. Apakah siswa telah membaca lancar 
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dengan lafal, intonasi yang sesuai dengan tanda baca dan kelancaran 

suara serta pemahaman isi teks bacaan yang diberikan oleh guru. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian siswa telah dapat 

membaca lancar namun masih banyak siswa yang pemahamannya 

kurang tuntas. Dari tahap observasi tersebut peneliti kemudian 

mengevaluasi dan mengolah data yang diperoleh, mengidentifikasi, 

menginterpretasikan data untuk menentukan pencapaian tindakan. 

Dalam menentukan pencapaian kegiatan dilakukan 

pemantauan dan evaluasi ini, guru secara kontinu memantau proses 

pembelajaran remedial tersebut. Dengan mengadakan evaluasi 

penilaian proses yang hasilnya terlihat dalam lampiran 11 halaman161 

dan lampiran 12 halaman 162. 

Berdasarkan hasil dari penilaian proses pada siklus I dengan 

kompetensi dasar membaca dengan indikator membaca dengan lafal 

dan intionasi yang tepat, kenyaringan dan menjawab pertanyaan tekas 

bacaan maka diperoleh pencapaian ketuntasan siswa sebagai berikut : 

kualitas tuntas istimewa tidak ada, 2 siswa mendapatkan kualitas 

ketuntasan baik sekali dengan pencapaian 91,66%, 3 siswa 

mendapatkan kualitas ketuntasan baik dengan pencapaian masing-

masing 1 siswa (83%) dan 2 siswa (75%), 3 siswa mendapatkan 

kualitas ketuntasan cukup dengan pencapaian 58,33%, 2 siswa 

mendapatkan kualitas belum tuntas dengan pencapaian 50%, dan 8 

siswa mendapatkan kualitas tidak tuntas dengan pencapaian masing-

masing 2 siswa (41%), 3 siswa (33,33%) dan 3 siswa (25%). 

Bertitik tolak dari penilaian proses tersebut maka sebagian 

besar siswa belum mencapai tingkat ketuntasan sebagaimana yang 

telah ditentukan guru yaitu di atas 85%. Oleh karena itu perlu 

dilanjutkan ke siklus II. Data hasil kemampuan membaca siswa tertera 

pada tabel 3. 
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Tabel 3 : Data Hasil Evaluasi Membaca Lancar Siswa Kelas II 

Semester II SDN IV Ngadirojo, Wonogiri siklus I 

No 
Urut Nilai Frekuensi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

50 

55 

60 

67 

70 

75 

80 

4 

2 

4 

4 

2 

1 

1 

Jumlah                 1113                                         18 

Rata-rata              61,83 

 
Dari hasil perolehan nilai dalam pembelajaran membaca 

lancar pada siklus I di atas menunjukkan 1 siswa mendapat nilai 80, 1 

siswa mendapat nilai 75, 2 siswa mendapat nilai 70, 4 siswa mendapat 

nilai 67, 4 siswa mendapat nilai 60, 2 siswa mendapat nilai 55 dan 4 

siswa mendapat nilai 50, sedangkan untuk nilai rata-rata 61,8 dengan 

kategori nilai cukup. 

d) Analisis dan Refleksi 

Hasil siklus I yang didapat dari hasil observasi, penilaian 

proses dan penilaian hasil pemahaman teks bacaan melalui tes 

kemudian dianalisis dan direfleksi sebagai langkah pengambilan 

tindakan pada siklus berikutnya. Adapun hasilnya antara lain : 

(1) Guru melaksanakan pembelajaran membaca guna memotivasi 

siswa pada awal pembelajaran terlihat 10 siswa merespon dengan 

membaca secara benar, 5 siswa pasif dan 3 siswa terlihat masih 

bicara sendiri. Untuk siklus selanjutnya sebaiknya melibatkan 

beberapa siswa untuk membaca sedangkan lainnya menyimak 

agar mereka terfokus pada proses pembelajaran. 
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(2) Pada saat menyimak, 10 siswa mampu membaca dengan benar, 5 

siswa kurang tepat dan 3 siswa diam. Untuk siklus selanjutnya 

guru sebaiknya memodifikasi tata cara membaca dan 

menggunakan alat peraga untuk memudahkan dalam pemahaman 

konsep. 

(3) Pelaksanaan pembelajaran remedial terlihat 12 siswa aktif 

melakukan kegiatan membaca, menyimak dan memberikan tanda 

baca serta intonasinya, tetapi 6 siswa masih belum memahami dan 

lancar membacanya. Untuk siklus berikutnya guru lebih banyak 

memberi kesempatan kepada siswa untuk berlatih membaca 

sambil membimbing dan mengarahkan siswa serta menyediakan 

beberapa instrumen pembelajaran untuk meningkatkan 

pemahaman siswa sambil berpartisipasi aktif. 

(4) Guru melakukan abstraksi guna memantapkan materi untuk 

dipahami siswa, seluruh siswa aktif memperhatikan dan membaca 

bacaan kemudian menceritakan kembali. Untuk selanjutnya guru 

perlu mengawasi waktu membaca siswa untuk selanjutnya 

diadakan evaluasi dari kegiatan membaca tersebut. 

(5) Guru memberikan tugas membaca di luar jam pelajaran supaya 

siswa lebih mendalami isi dan lancar membacanya. Akan tetapi, 

hasilnya belum memuaskan. Untuk siklus berikutnya guru 

memberikan arahan agar siswa lebih banyak membaca buku-buku 

cerita atau majalah-majalah anak di luar jam sekolah. 

Dari hasil penilaian kemampuan membaca lancar pada siklus I 

dapat dilihat pada interval nilai dari kualitas frekuensi pada tabel 4. 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 62

Tabel 4  : Distribusi Frekuensi Penilaian Kemampuan Membaca 

Lancar Siswa Kelas II SDN IV Ngadirojo, Wonogiri 

Siklus I 

No Interval 
Nilai 

Frekuensi 
(fi) 

Nilai 
Tengah 

(xi) 

fixi Prosentase 
(%) 

Keterangan 

1 41-50 4 45,5 182 22,22 Kurang Sekali 
2 51-60 6 55,5 333 33,33 Kurang 
3 61-70 6 65,5 262 33,33 Cukup 
4 71-80 2 75,5 151 11,11 Baik 

Jumlah 18  928 100  
 
Dari tabel distribusi frekuensi penilaian kemampuan membaca 

lancar siswa kelas II SDN IV Ngadirojo Wonogiri dapat dilihat pada 

grafik 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1 : Grafik Distribusi Frekuensi Penilaian Kemampuan 

Membaca Lancar Siswa Kelas II SDN IV Ngadirojo, 

Wonogiri Siklus I 

Dari data interval nilai kemampuan membaca siswa kelas II 

SDN IV Ngadirojo, Wonogiri, kualitas nilai sangat baik tidak ada, 

kualitas nilai baik sekali tidak ada, kualitas nilai baik sebanyak 2 
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orang atau 11,11%, kualitas cukup 6 orang atau 33,33% dan kualitas 

kurang 6 orang atau 33,33%, kualitas kurang sekali sebanyak 4 orang 

atau 22,22% dan kualitas buruk tidak ada. Ini berarti kemampuan 

membaca lancar siswa kelas II SDN IV Ngadirojo, Wonogiri dalam 

kategori cukup. 

Dari hasil kemampuan membaca lancar siklus I menunjukkan 

1 siswa mendapat nilai 80, 1 siswa mendapat nilai 75, 2 siswa 

mendapat nilai 70, 4 siswa mendapat nilai 67, 4 siswa mendapat nilai 

60, 2 siswa mendapat nilai 55 dan 4 siswa mendapat nilai 50, 

sedangkan untuk rata-rata 61,83 dengan kategori nilai cukup. 

Menurut Benyamin S. Bloom dalam Anton Sukarno 

(2006:164), menyatakan bahwa “Tingkat ketuntasan belajar bagi 

siswa yang berkesulitan belajar adalah 85%. Jika siswa telah 

menguasai bahan ajar yang sebesar 85%, siswa tersebut telah 

mencapai ketuntasan belajar”. Adapun perhitungan ketuntasan belajar 

pada siklus I adalah sebagai berikut : 

r % = 
N
n x 100% 

  = 
18
8  x 100% 

  = 44,44% 

Keterangan : 

r      :  Ketuntasan belajar 

n : Jumlah siswa yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan    

67 

N : Jumlah siswa 

Berdasarkan uraian di atas ketuntasan belajar membaca lancar 

siswa kelas II SDN IV Ngadirojo, Wonogiri masih belum tuntas, 

karena 44,44% siswa masih mendapatkan nilai di atas ketuntasan 

yaitu lebih dari atau sama dengan 67 dan rata-rata hasil penilaian 

membaca lancar siklus I adalah 61,83. Ini berarti belum mencapai 

ketuntasan yang diharapkan yakni 67. Oleh karena itu diadakan 
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pembelajaran remedial untuk memenuhi standar ketuntasan siswa 

yakni minimal 67. 

Dari hasil analisis dan diskusi lanjutan, maka peneliti 

memutuskan untuk mengadakan pembelajaran remedial proses 

pembelajaran siklus II dengan memperbaiki kekurangan yang 

ditemukan pada siklus I. 

2) Siklus II 

Pada siklus I hasil pembelajaran Bahasa Indonesia pada 

kompetensi dasar membaca lancar hasilnya belum tuntas. Oleh karena itu, 

kegiatan penelitian tindakan ini dilanjutkan pada siklus II dengan harapan 

pada siklus II dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang 

dilaksanakan pada siklus I sehingga tujuan pembelajaran remedial untuk 

menuntaskan kompetensi dasar membaca benar-benar terwujud. 

Kegiatan penelitian tindakan pada siklus II telah dilaksanakan 

pada tanggal 23-27 Maret 2010 yang diikuti oleh 18 siswa. Alokasi waktu 

yang digunakan yaitu 2 x 35 menit (2 jam pelajaran). Kegiatan dari siklus 

II adalah sebagai berikut : 

a) Perencanaan 

Pada tahap perencanaan kegiatannya meliputi : 

(a) Melanjutkan tindakan sebelumnya melalui proses belajar 

mengajar pada kompetensi dasar membaca dengan indikator 

dengan lafal dan intonasi yang tepat, kenyaringan suara serta 

pemahaman isi bacaan. 

(b) Merumuskan rencana pembelajaran. 

(c) Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan proses 

pembelajaran remedial yang meliputi : penyusunan indikator 

pencapaian hasil belajar, mempersiapkan materi pembelajaran 

strategi dan instrumen pembelajaran, buku catatan aktivitas belajar 

siswa dan lembar tes hasil belajar. 
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b) Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implikasi dari rencana 

pembelajaran siklus II. Setelah rencana tindakan dibuat, peneliti 

melakukan tindakan penelitian sebagai berikut : 

(a) Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan pertama, pelajaran Bahasa Indonesia yang 

diajarkan yaitu membaca teks bacaan dengan lafal, intonasi dan 

kelancaran yang tepat. Sebagai kegiatan awal, guru melakukan 

pengkondisian kelas dan apersepsi. 

Pada kegiatan inti guru memberikan media berupa teks 

bacaan yang berjudul “Berlibur si Pantai”. Guru meminta setiap 

siswa untuk membaca teks bacaan tersebut dengan lafal, intonasi 

dan kelancaran yang tepat. Teks bacaan mencakup dari kalimat 

berita, kalimat tanya dan kalimat perintah. Kegiatan ini dilakuakan 

guru secara berulang-ulang. Sebagai kegiatan akhir guru 

memberikan penguatan materi dan soal-soal yang berkaitan 

dengan materi yang diajarkan. 

(b) Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua guru memberikan pelajaran dengan 

indikator yang sama. Sebagai kegiatan awal guru melakukan 

apersepsi tentang materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya dengan tujuan memberikan penguatan dan untuk 

mengingat kembali pada pelajaran yang telah dilaksanakan. 

Sebagai kegiatan inti guru memberikan bacaan yang 

berjudul “Berlibur di Pantai”. Guru meminta siswa untuk 

membaca bacaan tersebut secara berulang-ulang dengan 

penekanan pada intonasi, lafal dan kelancaran yang tepat. Guru 

memberikan tugas kepada siswa untuk membuat kalimat berita, 

kalimat tanya dan kalimat perintah. Setelah selesai siswa maju 
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satu persatu dan peneliti mengamati siswa dalam membaca 

kalimat yang dibuatnya. Sebagai kegiatan akhir guru memberikan 

penguatan materi dan pelatihan berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi. 

(c) Pertemuan Ketiga 

Sebagai kegiatan awal setelah berdoa dan mengabsen guru 

mengadakan tanya jawab pelajaran kemarin sebagai apersepsi. 

Dalam kegiatan inti guru meminta siswa untuk membuat kalimat 

berita, kalimat tanya dan kalimat perintah yang berhubungan 

dengan kegiatan siswa sehari-hari. Guru meminta siswa untuk 

membaca kalimat yang dibuatnya dengan penekanan pada 

pelafalan, intonasi dan kelancaran. Sebagai kegiatan akhir guru 

memberikan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan dua penilaian 

yaitu penilaian proses dan hasil. Pada penilaian proses indikator 

yang dinilai adalah lafal, intonasi dan kelancaran dengan kriteria 

penilaian (A = baik sekali, B = baik, C = cukup dan D = kurang). 

Sedangkan hasil dengan penilaian pemahaman isi bacaan dengan 

skor 10-100. 

c) Observasi 
Peneliti melakukan pengamatan tingkah laku dan sikap 

siswa selama melakukan pembelajaran membaca dengan menerapkan 

remedial teaching serta mengamati kegiatan guru dalam mengajar 

dengan menggunakan remedial teaching siklus I.  

a) Hasil observasi bagi Guru  

Dari data observasi dalam siklus 2 selama 3 kali pertemuan 

diperoleh observasi sebagai berikut berdasarkan lampiran 4b 

halaman 151. 

                       (1) Guru dalam memberikan informasi sudah baik. 

       (2) Guru telah  menggunakan waktu sesuai perencanaan sudah baik 

                      (3) Guru memperhatikan siswa dengan sangat baik. 

                      (4) Guru  memotivasi siswa secara individu dengan baik.  
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                      (5) Guru  memotivasi siswa secara berkelompok dengan baik. 

                     (6) Guru cukup menggambarkan berbagai sumber mengajar. 

      (7) Guru menggunakan multi metode dengan baik. 

                     (8) Guru menggunakan alat peraga dengan baik. 

                     (9) Guru melakukan penilaian proses dan tes membaca sangat baik.  

                    (10) Guru memberikan tindak lanjut dengan baik.  

                    Skor rata-rata aktivitas guru pada siklus I adalah 3,1. 

b) Hasil observasi bagi siswa 

Dari data observasi pada siklus I diperoleh data aktivitas 

siswa dalam pembelajaran sebagai berikut : 

                 (1) Perhatian siswa sudah baik dalam memperhatikan pelajaran yang 

disampaikan oleh guru.  

                   (2)  Siswa sudah berani menjawab pertanyaan 

                   (3)  Keberanian siswa mengerjakan soal di papan tulis telah cukup. 

                   (4)  Kreatifitas dan inisiatif siswa telah cukup. 

                   (5) Sebagian besar siswa, aktif mengerjakan tugas- tugas. 

Skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus I adalah 2,8. Hasil 

observasi terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran Siklus I 

tertera pada lampiran 5b halaman 154. 

Pada tahap observasi ini dengan melaksanakan proses belajar 

mengajar seperti biasanya yang diakhiri dengan kegiatan ulangan 

harian sesuai dengan kompetensi dasar yang dibahas, hasilnya dinilai 

dan diolah guru. Berdasarkan hasil yang dicapai siswa kemudian 

dicatat oleh peneliti, digunakan sebagai bahan untuk menganalisis 

perkembangan kemampuan membaca lancar siswa kelas II SDN IV 

Ngadirojo, Wonogiri. 

Seperti yang dilakukan pada penelitian dan tindakan siklus I, 

pada kegiatan tindakan siklus II juga dilakukan pemantauan dan 

evaluasi. Pada pemantauan ini peneliti dan teman kolaborasi terus 

menerus memantau proses kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam 

meningkatkan kemampuan membaca lancar pada pembelajaran 
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Bahasa Indonesia. Pengamatan dilakukan secara kontinu dengan 

menggunakan panduan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa 

yang telah dibuat sebelumnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa pada 

siklus II terlihat bahwa : 

(a) Sebagian besar siswa telah memahami tahapan pembelajaran 

membaca lancar dengan indikator membaca dengan lafal yang 

jelas, intonasi dan pemahaman isi bacaan. 

(b) Sebagian besar siswa terlihat telah beradaptasi dengan 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

(c) Siswa terlihat dapat membaca lancar dengan lafal dan intonasi 

yang jelas serta cepat memahami isi bacaan. 

Adapun evaluasi penilaian proses dalam kompetensi membaca 

pada siklus II dapat dilihat pada lampiran 13 halaman 164 dan 

lampiran 14 halaman 165. berdasarkan hasil dari penilaian proses 

pada siklus II dengan kompetensi dasar membaca dengan indikator 

membaca dengan lafal dan intonasi dan kenyaringan tepat diperoleh 

pencapaian ketuntasan siswa sebagai berikut : 1 siswa memperoleh 

kualitas tuntas istimewa dengan ketercapaian 100%, 1 siswa 

mendapatkan kualitas ketuntasan baik sekali dengan pencapaian 

91,66%, 9 siswa mendapatkan kualitas ketuntasan baik dengan 

pencapaian 83% (3 siswa) dan 75% (65 siswa), 5 siswa mendapatkan 

kualitas ketuntasan cukup dengan pencapaian 66% (2 siswa) dan 58% 

(3 siswa), 2 siswa mendapatkan kualitas kurang tuntas dengan 

pencapaian 50% dan siswa yang mendapatkan kualitas tidak tuntas 

tidak ada. 

Bertitik tolak dari penilaian proses tersebut maka mayoritas 

siswa sudah mencapai tingkat ketuntasan dengan kualifikasi baik yang 

telah ditentukan guru yaitu di atas 85%. Oleh karena masih ada siswa 

yang belum tuntas, maka sebaiknya dilanjutkan ke siklus III. 
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Tabel 5 : Data Hasil Evaluasi Kemampuan Membaca Lancar 

Siswa Kelas II Semester II SDN IV Ngadirojo, 

Wonogiri Siklus II 

No 
Urut Nilai Frekuensi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

90 

80 

75 

70 

67 

60 

55 

50 

1 

1 

1 

5 

4 

1 

3 

2 

Jumlah                             1188 18 
Rata-rata                              66  

 
Dari hasil perolehan nilai dalam pembelajaran membaca 

lancar pada siklus II di atas menunjukkan 1 siswa mendapat nilai 90, 

1 siswa mendapat nilai 80, 1 siswa mendapat nilai 75, 5 siswa 

mendapat nilai 70, 4 siswa mendapat nilai 67, 1 siswa mendapat nilai 

60, 3 siswa mendapat nilai 55 dan 2 siswa mendapat nilai 50. 

sedangkan untuk nilai rata-rata 66,00 dengan kategori nilai tuntas 

cukup. 

d) Analisis dan Refleksi 

Hasil siklus II yang didapat dari hasil observasi, penilaian 

proses dan penilaian hasil pemahaman isi bacaan melalui tes 

kemudian dianalisis dan direfleksi sebagai langkah pengambilan 

tindakan pada siklus berikutnya. Refleksi untuk evaluasi tindakan 

yang telah dilakukan, memberi masukan yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menentukan tindakan pada pembelajaran 

remedial berikutnya yang dinilai guru. 
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Peningkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran remedial 

pada kompetensi dasar membaca lancar, selalu diamati guru dan 

peneliti, pada saat siswa melakukan kegiatan membaca lancar dan 

mengerjakan soal tes yang berkaitan dengan pemahaman isi bacaan. 

Dari hasil penilaian proses pada siklus ke II ini mayoritas 

siswa mencapai kualitas ketuntasan dalam kompetensi membaca 

lancar pada indikator membaca dengan lafal, intonasi yang tepat serta 

kenyaringan suara memperoleh predikat kualitas ketuntasan yaitu 1 

siswa memperoleh kualitas tuntas istimewa dengan ketercapaian 

100%, 1 siswa mendapat kualitas ketuntasan baik sekali dengan 

pencapaian 91,66%, 9 siswa mendapatkan kualitas ketuntasan baik 

dengan pencapaian 83% (3 siswa) dan 75% (6 siswa), 5 siswa 

mendapatkan kualitas ketuntasan tuntas cukup dengan pencapaian 

66% (2 siswa) dan 58% (3 siswa), 2 siswa mendapatkan kualitas 

kurang tuntas dengan pencapaian 50% dan siswa yang mendapatkan 

kualitas tidak tuntas tidak ada. Sedangkan hasil perhitungan rata-rata 

66 dengan kategori nilai tuntas cukup. Setelah hasil evaluasi 

pembelajaran remedial diketahui langkah selanjutnya yaitu 

menganalisis hasil penilaian tersebut. 

Adapun hasil penilaian kemampuan membaca lancar pada 

siklus II dapat dilihat pada interval nilai dan kualitas frekuensi dalam 

tabel 6  dan grafik 2. 
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Tabel 6 : Distribusi Frekuensi Penilaian Kemampuan Membaca 

Lancar Siswa Kelas II Semester II SDN IV Ngadirojo, 

Wonogiri Siklus II 
 

No Interval 
Nilai 

Frekuensi 
(fi) 

Nilai 
Tengah 

(xi) 

fixi Prosentase 
(%) 

Keterangan 

1 41-50 2 45,5 91 11,11 Kurang Sekali 
2 51-60 4 55,5 222 22,22 Kurang 
3 61-70 9 65,5 589,5 50,00 Cukup 
4 71-80 2 75,5 151 11,11 Baik 
5 81-90 1 85,5 85,5 5,55 Baik Sekali 

Jumlah 18  928 100  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 2 : Grafik Distribusi Frekuensi Penilaian Kemampuan 

Membaca Lancar Siswa Kelas II SDN IV Ngadirojo, 

Wonogiri Siklus II 

Dari data interval nilai kemampuan membaca siswa kelas II 

SDN IV Ngadirojo, Wonogiri diperoleh kualitas nilai sangat baik 

tidak ada, 1 siswa memperoleh nilai kualitas tuntas baik sekali dengan 

pencapaian 5,55%, 2 siswa memperoleh nilai kualitas baik dengan 
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pencapaian 11,11% dan 9 siswa memperoleh nilai kualitas cukup 

dengan pencapaian 50,00% dan kualitas kurang  sebanyak 4 orang 

atau 22,22%, Kualitas kurang sekali sebanyak 2 orang atau 11,11% 

dan kualitas buruk tidak ada. Ini berarti kemampuan membaca lancar 

siswa kelas II SDN IV Ngadirojo mayoritas telah tuntas belajarnya 

dalam kualitas baik. Namun masih ada 6 siswa yang belum tuntas 

belajarnya sehingga keenam siswa tersebut perlu dilakukan 

pembelajaran remedial kembali. 

Menurut Benyamin S. Bloom dalam Anton Sukarno 

(2006:164), menyatakan bahwa “Tingkat ketuntasan belajar bagi 

siswa yang berkesulitan belajar adalah 85%. Jika siswa telah 

menguasai bahan ajar yang sebesar 85%, siswa tersebut telah 

mencapai ketuntasan belajar”. Adapun perhitungan ketuntasan belajar 

pada siklus II adalah sebagai berikut : 

r % = 
N
n x 100% 

  = 
18
12  x 100% 

  = 66,6% 

Keterangan : 

 r    : ketuntasan belajar 

n  : Jumlah siswa yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan  

67 

N : Jumlah siswa 

Berdasarkan uraian di atas ketuntasan belajar membaca lancar 

siswa kelas II SDN IV Ngadirojo, Wonogiri masih belum tuntas, 

karena 66,6% siswa nilainya lebih dari 67. Namun masih ada 6 siswa 

yang belum tuntas belajarnya dan rata-rata hasil penilaian membaca 

lancar siklus II adalah 66,0. Ini berarti belum mencapai ketuntasan 
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yang diharapkan yakni 67. Oleh karena itu diadakan pembelajaran 

remedial untuk memenuhi standar ketuntasan siswa yakni minimal 67. 

Bertitik tolak dari hasil analisis di atas, maka penulis 

memutuskan untuk mengadakan pembelajaran remedial proses 

pembelajaran pada siklus ke III. 

3) Siklus III 

Pada siklus II hasil pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas II 

SDN IV Ngadirojo, Wonogiri pada kompetensi membaca lancar dengan 

indikator membaca dengan lafal, intonasi dan kelancaran serta 

pemahaman isi bacaan mayoritas telah mencapai ketuntasan belajarnya 

karena telah mendapatkan nilai di atas standar minimal ketuntasan yakni 

67. namun masih ada 6 siswa yang standar nilainya rata-rata kurang dari 

67. Oleh karena itu perlu diadakan pembelajaran remedial kembali pada 

siklus ke III ini. 

Dalam putaran siklus III dilaksanakan pada tanggal 5-15 April 

2010 dengan alokasi waktu 2 x 35 menit (2 jam pelajaran). Adapun 

tindakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a) Perencanaan 

Pada tahap perencanaan melanjutkan tindakan dari putaran 

sebelumnya, yaitu melanjutkan pembelajaran Bahasa Indonesia 

kompetensi dasar membaca dengan indikator : membaca dengan lafal, 

intonasi yang tepat, kelancaran suara serta pemahaman isi bacaan. 

Hasil dari pengamatan setelah dilaksanakan tindakan pembelajaran 

dengan menyeluruh siswa untuk mendemonstrasikan kegiatan 

membaca bersuara untuk mengetahui pelafalan, intonasi dan 

kelancaran suara serta kemampuan dalam membaca. Dengan 

menampilkan siswa yang kemampuan membacanya bagus untuk 

memberikan contoh kepada teman-temannya. 
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b) Pelaksanaan 

Berdasarkan nilai yang dicapai siswa dalam membaca, guru 

memberikan penguatan bagi siswa yang sudah lancar membaca 

dengan lafal, intonasi dan pemahaman isi bacaan. Sedangkan bagi 

siswa yang belum lancar membaca dan memahami isi bacaan 

diberikan pemupukan serta pemahaman agar lebih giat belajar untuk 

meraih nilai yang lebih baik. Berdasarkan perkembangan kemampuan 

siswa dalam menguasai materi, kemudian di analisis perkembangan 

pemahaman siswa dalam kompetensi dasar membaca. Oleh karena itu 

guru dan peneliti selalu mengamati perkembangan siswa dengan 

lembar penelitian. Melalui pengamatan ini dapat mengetahui siswa 

yang tuntas belajarnya dan siswa yang belum tuntas belajarnya untuk 

diberikan pembelajaran remedial. 

(a) Pertemuan Pertama 

Guru mengawali pembelajaran dengan berdoa bersama, 

mengabsen siswa, memusatkan konsentrasi dan bertanya jawab 

tentang pelajaran yang lalu. Pada kegiatan ini guru melakukan 

proses pembelajaran melalui penyampaian materi dengan 

kompetensi dasar membaca dengan indikator membaca dengan 

lafal yang tepat, membaca dengan intonasi yang tepat dan dapat 

menjelaskan isi bacaan. Pada pertemuan pertemuan pertama ini 

bacaan yang digunakan yaitu cerita/ dongeng yang berjudul 

“Singa Raja Hutan”. 

Pada kegiatan akhir guru memberikan penguatan materi 

dan pemberian soal-soal serta refleksi pembelajaran yang telah 

berlangsung untuk dimungkinkan memberikan tindak lanjut 

berupa pekerjaan rumah. 

(b) Pertemuan Kedua 

Pada kegiatan awal setelah berdoa dan mengabsen guru 

mengadakan tanya jawab pelajaran kemarin sebagai apersepsi. 

Sebagai kegiatan inti guru memberikan pelatihan membaca yang 
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terdiri dari pelatihan pelafalan huruf dan kata, pelatihan membaca 

dengan intonasi yang benar dan pelatihan pemahaman isi bacaan. 

Untuk kegiatan akhir guru memberikan tugas untuk dikerjakan di 

rumah sebagai tindak lanjut. 

(c) Pertemuan Ketiga 

Pada kegiatan awal ini guru menyiapkan teks cerita dengan 

tema binatang. Kegiatan diawali dengan berbagai cara untuk 

menarik minat siswa yaitu memperlihatkan sampul cerita yang 

menarik untuk membuat rasa ingin tahu siswa. Pada kegiatan inti 

peneliti meminta siswa secara bergiliran untuk membaca teks 

cerita yang telah dipersiapkan dengan bersuara. Membaca 

bersuara dimaksudkan untuk mengetahui apakah siswa lancar 

dalam membaca. Siswa mengamati pembacaan temannya dan 

memberikan tanggapan. Jika ada siswa yang mengatakan belum 

benar, guru meminta siswa lain mencoba memperbaiki cara 

membaca. 

Kegiatan selanjutnya secara bersama-sama membaca 

seperti contoh terutama cara pelafalan. Kegiatan dilanjutkan 

secara berpasangan, siswa membahas isi bacaan dengan menjawab 

pertanyaan bacaan. Beberapa siswa diberi kesempatan untuk 

mengemukakan kembali isi bacaan dengan kata-katanya sendiri. 

Apabila belum sempurna, guru mengajak siswa lain untuk 

menyempurnakan kembali isi bacaan. 

Sebagai kegiatan akhir guru memberikan evaluasi. 

Evaluasi dilakukan dengan dua penilaian proses dan penilaian 

hasil. Pada penilaian proses indikator yang dinilai adalah lafal, 

intonasi, kenyaringan dengan kriteria penilaian (A = baik sekali, B 

= baik,  C = cukup dan D = kurang). Sedangkan hasil dengan 

penilaian hasil dengan pemahaman isi bacaan dengan skor 10-100. 
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c) Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan tingkah laku dan sikap siswa 

selama melakukan pembelajaran membaca dengan menerapkan 

remedial teaching serta mengamati kegiatan guru dalam mengajar 

dengan menggunakan remedial teaching siklus I.  

a) Hasil observasi bagi Guru  

Dari data observasi dalam siklus 2 selama 3 kali pertemuan 

diperoleh observasi sebagai berikut berdasarkan lampiran 4c halaman 

152. 

            (1) Guru dalam memberikan informasi sudah baik. 

    (2) Guru telah  menggunakan waktu sesuai perencanaan sudah baik 

            (3) Guru memperhatikan siswa dengan sangat baik. 

            (4) Guru  memotivasi siswa secara individu dengan baik.  

            (5) Guru  memotivasi siswa secara berkelompok dengan baik. 

            (6) Guru  menggambarkan berbagai sumber mengajar dengan baik. 

    (7) Guru menggunakan multi metode dengan baik. 

            (8) Guru menggunakan alat peraga dengan  sangat baik. 

            (9) Guru melakukan penilaian proses dan tes membaca sangat baik.  

          (10) Guru memberikan tindak lanjut dengan baik.  

           Skor rata-rata aktivitas guru pada siklus I adalah 3,3 

b) Hasil observasi bagi siswa 

Dari data observasi pada siklus I diperoleh data aktivitas 

siswa dalam pembelajaran sebagai berikut : 

                  (1) Perhatian siswa sudah  baik dalam memperhatikan pelajaran 

           (2)  Siswa sudah berani menjawab pertanyaan 

           (3)  Keberanian siswa mengerjakan soal di papan tulis telah baik. 

           (4)  Kreatifitas dan inisiatif siswa telah cukup. 

           (5) Sebagian besar siswa, aktif mengerjakan tugas- tugas. 

Skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus I adalah 3,2. Hasil 

observasi terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran Siklus I 

tertera pada lampiran 5c halaman 155 
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Pada tahap observasi ini guru melaksanakan proses belajar 

mengajar seperti biasanya, diakhiri dengan evaluasi penilaian proses 

dan penilaian hasil sesuai dengan kompetensi dasar yang dibahas 

yakni membaca lancar. Dari hasil yang dicapai siswa kemudian 

dicatat oleh peneliti, digunakan sebagai bahan untuk menganalisis 

perkembangan kemampuan membaca lancar siswa kelas II SDN IV 

Ngadirojo, Wonogiri pada siklus III. 

Seperti yang dilakukan pada penelitian dan tindakan siklus II, 

pada kegiatan tindakan siklus III juga dilakukan pemantauan dan 

evaluasi. Pada pemantauan ini peneliti dan teman kolaborasi terus 

menerus memantau proses kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Pengamatan dilakukan secara 

kontinu dengan menggunakan panduan lembar pengamatan aktivitas 

belajar siswa yang telah dibuat sebelumnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa pada 

siklus III terlihat bahwa : 

(a) Sebagian besar siswa telah memahami tahapan pembelajaran 

membaca lancar dengan indikator membaca dengan lafal dan 

intonasi yang jelas dan pemahaman isi bacaan namun ada 6 siswa 

yang belum tuntas belajarnya karena memperoleh nilai rata-rata di 

bawah batas standar ketuntasan yang digariskan oleh guru yaitu 

67, sehingga harus dilaksanakan pembelajaran remedial.. 

(b) Siswa terlihat telah menguasai kompetensi membaca ditandai 

dengan dapat membaca lancar dengan pelafalan, intonasi, 

kenyaringan suara yang tepat dan mampu memahami isi bacaan. 

Adapun evaluasi penilaian proses hasil belajar Bahasa 

Indonesia yang diperoleh siswa yang belum tuntas belajarnya dapat 

disajikan dalam lampiran 15 halaman 167 dan lampiran 16 hal 168. 

Berdasarkan hasil dari penilaian proses pada siklus III dengan 

kompetensi dasar membaca lancar dengan indikator membaca dengan 

lafal, intonasi dan kenyaringan yang tepat di atas diperoleh 
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pencapaian ketuntasan siswa sebagai berikut : siswa memperoleh 

kualitas tuntas istimewa dengan ketercapaian 100% tidak ada, 2 siswa 

mendapatkan kualitas ketuntasan baik sekali dengan pencapaian 

91,66%, 4 siswa mendapatkan kualitas ketuntasan baik dengan 

pencapaian nilai 83,33% (2 siswa) dan 2 siswa lagi ketercapaian 

ketuntasannya 75%, siswa yang mendapatkan kualitas tuntas cukup 

tidak ada, serta siswa yang mendapatkan kualitas kurang tuntas tidak 

ada. 

Bertitik tolak dari penilaian proses tersebut maka mayoritas 

siswa sudah mencapai tingkat ketuntasan dengan kualifikasi baik 

sekali dan baik yang telah ditentukan guru yaitu di atas 65. Oleh 

karena siswa telah mencapai ketuntasan dan kompetensi dasar 

membaca lancar maka tidak perlu melanjutkan ke siklus berikutnya : 

Tabel 7 : Data Hasil Evaluasi Kemampuan Membaca Lancar 

Siswa Kelas II SDN IV Ngadirojo, Wonogiri Siklus II 

 

No Nilai Frekuensi 
1 67 1 

2 75 1 
3 80 1 

4 85 2 
5 90 1 

Jumlah 
Rata- rata 

482 
80,33 

6 

 

Dari hasil perolehan nilai dalam pembelajaran membaca 

lancar pada siklus III di atas menunjukkan siswa mendapat nilai 90, 2 

siswa mendapat nilai 85, 1 siswa mendapat nilai 80, 1 siswa mendapat 

nilai 75 dan 1 siswa mendapat nilai 67, sedangkan untuk nilai 80,33 

dengan kategori nilai tuntas baik. 
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d) Analisis dan Refleksi 

Hasil siklus III yang didapat dari hasil observasi, penilaian 

proses dan penilaian hasil pemahaman isi bacaan melalui tes 

kemudian dianalisis dan direfleksi sebagai langkah pengambilan 

tindakan pada siklus berikutnya. Refleksi untuk evaluasi tindakan 

yang telah dilakukan, memberi masukan yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menentukan tindakan pada pembelajaran 

remedial berikutnya yang dinilai guru. 

Peningkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran remedial 

pada kompetensi dasar membaca lancar, selalu diamati guru dan 

peneliti, pada saat siswa melakukan kegiatan membaca lancar dan 

mengerjakan soal tes yang berkaitan dengan pemahaman isi bacaan. 

Dari hasil penilaian proses pada siklus ke III dengan 

kompetensi membaca lancar pada indikator membaca dengan lafal, 

intonasi dan kelancaran yang tepat diperoleh pencapaian ketuntasan 

siswa sebagai berikut : siswa memperoleh kualitas tuntas istimewa 

dengan ketercapaian 100% tidak ada, 2 siswa mendapat kualitas 

ketuntasan baik sekali dengan pencapaian 91,66%, 4 siswa 

mendapatkan kualitas ketuntasan baik dengan pencapaian 83,33% (2 

siswa) dan 2 siswa lagi ketercapaian ketuntasannya 75% , siswa yang 

mendapatkan kualitas tuntas cukup tidak ada, serta yang mendapatkan 

kualitas kurang tuntas tidak ada. Sedangkan hasil perhitungan rata-

rata 80,33 dengan kategori nilai tuntas baik. 

Setelah hasil evaluasi pembelajaran remedial diketahui 

langkah selanjutnya yaitu menganalisis hasil penilaian tersebut. 

Adapun hasil penilaian kemampuan membaca lancar siswa pada 

siklus III dapat dilihat pada interval nilai dan ketuntasan frekuensi 

dalam tabel 8  dan grafik 3. 
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Tabel 8 : Distribusi Frekuensi Penilaian Kemampuan 

Membaca Lancar Siswa Kelas II SDN IV Ngadirojo, 
Wonogiri Siklus III 

 

No Interval 
Nilai 

Frekuensi 
(fi) 

Nilai 
Tengah 

(xi) 

fixi Prosentase 
(%) 

Keterangan 

1 61-70 1 65,5 65,5 16,66 Cukup 
2 71-80 2 75,5 151 33,33 Baik 
3 81-90 3 85,5 256,5 50,00 Baik Sekali 

Jumlah 6  473 100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3 : Grafik Distribusi Frekuensi Penilaian Kemampuan 

Membaca Lancar Siswa Kelas II SDN IV Ngadirojo, 

Wonogiri Siklus III 

 

Dari data interval nilai kemampuan membaca siswa kelas II 

SDN IV Ngadirojo, Wonogiri diperoleh kualitas nilai sangat baik 

tidak ada, 3 siswa memperoleh nilai kualitas tuntas baik sekali dengan 

pencapaian 50,00%, 2 siswa memperoleh nilai kualitas baik dengan 
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pencapaian 33,33%, 1 siswa memperoleh nilai ketuntasan cukup 

dengan pencapaian 16,66%, kualitas kurang  tidak ada, kualitas 

kurang sekali tidak ada dan kualitas buruk tidak ada. Ini berarti 

kemampuan membaca lancar siswa kelas II SDN IV Ngadirojo 

meyoritas telah tuntas belajarnya dalam kualitas tuntas baik sehingga 

tidak perlu ada siklus selanjutnya. 

Menurut Benyamin S. Bloom dalam Anton Sukarno 

(2006:164), menyatakan bahwa “Tingkat ketuntasan belajar bagi 

siswa yang berkesulitan belajar adalah 85%. Jika siswa telah 

menguasai bahan ajar yang sebesar 85%, siswa tersebut telah 

mencapai ketuntasan belajar”. Adapun perhitungan ketuntasan belajar 

pada siklus III adalah sebagai berikut : 

r % = 
N
n x 100% 

  = 
7
6  x 100% 

  = 85,71% 

Keterangan : 

r    :  ketuntasan belajar 

n : Jumlah siswa yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 

67 

N : Jumlah siswa 

Berdasarkan uraian di atas ketuntasan belajar membaca lancar 

siswa kelas II SDN IV Ngadirojo, Wonogiri telah tuntas, karena 

85,71% siswa nilainya telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

yaitu 67 dan rata-rata hasil penilaian membaca lancar siklus III adalah 

80,33. Oleh karena pembelajaran remedial untuk standar kompetensi 

membaca lancar dinyatakan telah berhasil karena semua siswa kelas II 

SDN IV Ngadirojo, Wonogiri telah tuntas dengan kualitas baik. 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian tindakan kelas ini pada masing-

masing siklus peneliti selalu memantau kegiatan guru dan siswa. Dalam 

memantau pembelajaran remedial peneliti menggunakan lembar penelitian dan 

catatan sebagai alat bantu untuk melihat perkembangan kemampuan membaca 

lancar siswa, serta mengamati perkembangan kemampuan siswa dari hasil 

pembelajaran remedial. Peneliti juga mencatat peristiwa penting, baik tindakan 

guru, maupun reaksi siswa atas tindakan yang diberikan kepadanya. Disamping 

itu guru sebagai pelaku utama dalam penelitian ini, juga mencatat setiap tindakan 

yang telah dilakukan dan setiap reaksi siswa dalam setiap tindakan. 

Setelah menyelesaikan tindakan pada setiap siklus, peneliti melaksanakan 

diskusi dengan guru, sebagai teman kolaborasi untuk mengadakan refleksi. 

Peneliti memberikan laporan hasil penelitian dan pantauannya, sedangkan teman 

kolaborasi membantu peneliti merefleksi pembelajaran dan tindakan yang telah 

dilakukan. 

Dari hasil penelitian dan pantauan tersebut dapat diperoleh hasil 

pembelajaran remedial dari masing-masing siklus sebagai berikut : 

1. Siklus I 

a. Penilaian proses pada siklus I dengan kompetensi dasar membaca dengan 

indikator lafal, intonasi dan kelancaran di atas diperoleh pencapaian 

ketuntasan siswa sebagai berikut : kualitas tuntas istimewa tidak ada, 2 

siswa mendapatkan kualitas ketuntasan baik sekali dengan pencapaian 

91,66%, 3 siswa mendapatkan kualitas ketuntasan baik dengan 

pencapaian masing-masing 1 siswa (83%) dan 2 siswa dengan pencapaian 

75%, 3 siswa mendapatkan kualitas ketuntasan cukup dengan pencapaian 

58,33%, 2 siswa mendapatkan kualitas belum dengan pencapaian 50% 

dan 8 siswa mendapatkan kualitas tidak tuntas dengan pencapaian 

masing-masing 2 siswa (41%), 3 siswa (33%) dan 3 siswa (25%). 

Sedangkan untuk penilaian proses pada indikator masing-masing 

adalah sebagai berikut : 
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1) Indikator membaca dengan lafal yang jelas dan benar diperoleh hasil 

kualifikasi tuntas baik sekali sebanyak 3 orang dengan pencapaian 

nilai ketuntasan 16,67%, kualifikasi tuntas baik sebanyak 5 orang 

dengan pencapaian nilai ketuntasan 27,77%, kualifikasi belum tuntas 

sebanyak 3 orang dengan pencapaian nilai ketuntasan 16,67%, 

kualifikasi tidak tuntas sebanyak 7 orang dengan pencapaian nilai 

ketuntasan 38,9%. Total kualitas nilai indikator membaca dengan lafal 

yang jelas dan benar adalah 40 : 18 = 2,22. jadi indikator membaca 

dengan lafal yang jelas dan benar dalam kualitas belum tuntas. 

2) Penilaian proses indikator membaca dengan intonasi yang jelas dan 

benar diperoleh hasil kualifikasi tuntas baik sekali sebanyak 2 orang 

dengan pencapaian nilai ketuntasan 11,11%, kualifikasi tuntas baik 

sebanyak 3 orang dengan pencapaian nilai ketuntasan 16,67%, 

kualifikasi belum tuntas sebanyak 5 orang dengan pencapaian nilai 

ketuntasan 27,2%, kualifikasi tidak tuntas sebanyak 8 orang dengan 

pencapaian nilai ketuntasan 44,4%. Total kualitas nilai indikator 

membaca dengan intonasi yang jelas dan benar adalah 35 : 18 = 1,94. 

jadi indikator membaca dengan intonasi yang jelas dan benar dalam 

kualitas belum tuntas. 

3) Penilaian proses pada indikator membaca dengan kelancaran suara 

diperoleh hasil kualifikasi tuntas baik sekali sebanyak 2 orang dengan 

pencapaian nilai ketuntasan 11,11%, kualifikasi tuntas baik sebanyak 

4 orang dengan pencapaian nilai ketuntasan 22,2%, kualifikasi belum 

tuntas sebanyak 7 orang dengan pencapaian nilai ketuntasan 38,8%, 

kualifikasi tidak tuntas sebanyak 5 orang dengan pencapaian nilai 

ketuntasan 27,7%. Total kualitas indikator membaca dengan 

kenyaringan suara adalah 39 : 18 = 2,16. Jadi nilai indikator membaca 

dengan kenyaringan suara dalam kualitas belum tuntas. 

b. Hasil penilaian pemahaman membaca siswa kelas II SDN IV Ngadirojo, 

Wonogiri nilai tertinggi dari hasil kemampuan membaca pemahaman oleh 
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siswa adalah 80 dan nilai terendah adalah 50. Kemudian hasil perhitungan 

mean nilai rata-rata 61,8 dengan kategori nilai cukup. 

2. Siklus II 

Berdasarkan hasil dari penilaian proses pada siklus II dengan 

kompetensi dasar membaca dengan indikator lafal, intonasi dan kelancaran di 

atas diperoleh pencapaian ketuntasan siswa sebagai berikut : 1 siswa 

memperoleh kualitas tuntas istimewa dengan ketercapaian 100%, 1 siswa 

mendapatkan kualitas baik sekali dengan pencapaian 91,66%, 9 siswa 

mendapatkan kualitas ketuntasan baik dengan pencapaian 75% (6 siswa) dan 

83% (3 siswa), 5 siswa mendapatkan kualitas ketuntasan tuntas cukup dengan 

pencapaian 66% (2 siswa) dan 58% 3 siswa, 2 siswa mendapatkan kualitas 

belum tuntas dengan pencapaian 50% dan siswa yang mendapatkan kualitas 

tidak tuntas tidak ada. 

Penilaian hasil pemahaman isi bacaan dalam kompetensi dasar 

membaca pada pembelajaran remedial siswa kelas II semester II tahun 

pelajaran 2009/2010 pada siklus II nilai tertinggi dari hasil kemampuan 

membaca yang diperoleh siswa adalah 90 dan nilai terendah adalah 50. 

sedangkan hasil perhitungan mean rata-rata 66,00 dengan kategori nilai tuntas 

cukup. 

Data interval nilai kemampuan membaca siswa kelas II SDN IV 

Ngadirojo Wonogiri diperoleh 1 siswa memperoleh nilai kualitas tuntas baik 

sekali dengan pencapaian ketuntasan 5,55%, 7 siswa memperoleh nilai 

ketuntasan kualitas tuntas baik dengan pencapaian 38,88%, 10 siswa 

memperoleh nilai kualitas cukup dengan pencapaian 55,55% dan kurang 

tuntas tidak ada. Ini berarti kemampuan membaca siswa kelas II SDN IV 

Ngadirojo, Wonogiri pada kompetensi membaca mayoritas telah tuntas 

belajarnya dalam kualitas tuntas baik. Namun masih ada 6 anak yang belum 

tuntas belajarnya sehingga ketujuh anak tersebut perlu dilakukan 

pembelajaran remedial kembali. 
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3. Siklus III 

Berdasarkan hasil penilaian proses pada siklus ke III ini, mayoritas 

siswa kualitas ketuntasan yang dicapai pada kompetensi dasar membaca 

dengan indikator membaca dengan lafal, intonasi yang tepat serta kelancaran 

suara yang diperoleh siswa kualitas tuntas istimewa dengan ketercapaian 

100% tidak ada, 2 siswa mendapatkan kualitas ketuntasan baik sekali dengan 

pencapaian 91,66%, 4 siswa mendapatkan kualitas ketuntasan baik dengan 

pencapaian nilai 83,33% (2 siswa) dan 2 siswa lagi ketercapaian ketuntasan 

75%, siswa mendapatkan kualitas tuntas cukup tidak ada, siswa mendapatkan 

kualitas kurang tuntas tidak ada. Sedangkan penilaian hasil dari pemahaman 

isi bacaan hasil dengan kompetensi dasar membaca yang diperoleh nilai 

tertinggi siswa adalah 90 dan nilai terendah adalah 67, sementara hasil 

perhitungan mean nilai rata-rata 80,33 dengan kategori nilai tuntas baik 

sekali. 

Interval nilai kemampuan membaca siswa kelas II SDN IV Ngadirojo 

Wonogiri diperoleh 1 siswa memperoleh nilai ketuntasan kualitas tuntas baik 

sekali dengan pencapaian ketuntasan 16,66%, 4 siswa memperoleh nilai 

ketuntasan kualitas tuntas baik dengan pencapaian 66,66%, siswa 

memperoleh nilai kualitas cukup tidak ada dan kurang tuntas dengan 

pencapaian 16,66. Ini berarti keterampilan membaca siswa kelas II SDN IV 

Ngadirojo, Wonogiri pada kompetensi dasar membaca mayoritas telah tuntas 

belajarnya dalam kualitas tuntas baik sehingga tidak perlu ada siklus 

selanjutnya. Sedangkan mean yang didapatkan dari hasil penilaian siklus III 

adalah 80,33, ini berarti sudah mencapai ketuntasan yang diharapkan yakni 

67. oleh karena itu pembelajaran remedial untuk standar kompetensi 

membaca dinyatakan telah berhasil karena semua siswa kelas II SDN IV 

Ngadirojo, Wonogiri telah tuntas dengan kualitas baik. 

Dengan melihat hasil penelitian di atas dapat diketahui adanya 

peningkatan proses pembelajaran terutama kemampuan membaca lancar 

siswa terhadap teks bacaan pada masing-masing siklus melalui penerapan 

remedial teaching. Peningkatan terlihat dari perhitungan rata-rata nilai belajar 
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yang diperoleh siswa pada siklus I, II dan III selama 3 kali pertemuan pada 

setiap siklusnya. Tabel rata- rata nilai kemampuan membaca dapat dilihat 

pada tabel 9. 

Tabel 9 : Tabel Rata-rata Nilai Evaluasi Kemampuan Membaca 

Lancar Siswa Kelas II Sdn IV Ngadirojo Wonogiri Pada 

Kompetensi Dasar Membaca Siklus I, Siklus II Dan Siklus 

III 

No Kompetensi dasar 
membaca 

Tindakan 
Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Nilai Rata-rata 61,83 66,00 80,33 

2 Presentase 44,44% 66,66% 85,71% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang 

memperoleh nilai > 67 (KKM) mengalami peningkatan yang signifikan. Hal 

ini menunjukkan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia yang dilaksanakan 

oleh guru dapat dinyatakan berhasil. 

Peningkatan rata-rata nilai kemampuan membaca lancar pada 

kompetensi membaca melalui penerapan remedial teaching tertera dalam 

grafik 4. 
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Grafik 4 : Grafik Peningkatan Nilai Rata-rata Kemampuan 

Membaca Lancar Pada Kompetensi Membaca Siswa 

Kelas II SDN IV Ngadirojo, Wonogiri Siklus I, Siklus 

II dan Siklus III 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 

dalam tiga siklus dengan menerapkan remedial teaching pada peningkatan 

kemampuan membaca lancar siswa kelas II SDN IV Ngadirojo, Kecamatan 

Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 

Dengan remedial teaching kemampuan membaca lancar siswa kelas II 

SDN IV Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri meningkat. Hal 

ini dapat dibuktikan pada data berikut, dari keadaan awal rata- rata 60,00, pada 

siklus I nilai rata-ratanya sebesar 61,8 menjadi meningkat pada siklus ke III 

dengan nilai rata-rata 80,33 sehingga kemampuan membaca lancar mengalami 

peningkatan. 

Dengan demikian pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan  

remedial teaching dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pembelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas II sehingga dapat meningkatkan kemampuan membaca lancar 

pada siswa kelas II SDN IV Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten 

Wonogiri. 

 

B. Implikasi 

Penetapan model dan prosedur dalam penelitian ini didasarkan model  

remedial teaching pada kompetensi dasar membaca. Model yang dipakai dalam 

Penelitian Tindakan Kelas ini adalah model proses, dalam satu model ditetapkan 

3 siklus yang masing-masing dilaksanakan dalam satu dua minggu, yaitu terdiri 

dari 3 tindakan yatu pengamatan, demontrasi membaca, latihan dan evaluasi. 

Dalam setiap tindakan/ siklus terdapat empat langkah kegiatan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Kegiatan ini dilakukan terus 

berdaur ulang. 

Sebelum melaksanakan tindakan dalam setiap siklus, perlu perencanaan 

dan perlu memperhatikan serta dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, ini 
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berdasarkan hasil analisis perkembangan dari pertemuan yang satu ke pertemuan 

yang lain dalam satu siklus, dan dari analisis perkembangan peningkatan dalam 

siklus pertama sampai siklus ketiga. 

Berdasarkan kriteria temuan studi yang dikembangkan seperti yang 

diuraikan di bab IV, maka penelitian ini layak dipergunakan untuk membantu 

guru dalam menghadapi permasalahan yang sejenis. Di samping itu perlu 

penelitian lebih lanjut tentang upaya guru mempertahankan atau menjaga dan 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Model ini pada hakekatnya layak digunakan 

dan dikembangkan oleh guru yang menghadapi permasalahan sejenis, terutama 

untuk mengatasi masalah peningkatan kemampuan membaca siswa, yang pada 

umumnya dimiliki sebagian besar siswa. Ada kendala yang dialami dalam 

menerapkan model pembelajaran remedial karena terbatasnya sarana yang ada 

atau kurang aktifnya siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran tersebut. Oleh sebab itu kreatifitas dan keaktifan guru sangat 

menentukan dalam menumbuhkan aktivitas dan kemampuan membaca siswa 

kelas II SDN IV Ngadirojo, Wonogiri. 
 
 

C. Saran 

Berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian dapat disampaikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya memberdayakan, memfasilitasi pembelajaran 

remedial bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan dalam belajarnya. Hal 

ini akan membantu guru, siswa dan dalam meningkatkan kemampuan 

membaca lancarnya. 

2. Bagi Guru 

Guru hendaknya mempersiapkan, merancang pembelajaran remedial 

bagi siswa-siswanya yang belum tuntas belajarnya, sehingga dapat digunakan 

sebagai sarana untuk penguatan dan pengayaan serta penguasaan kompetensi 

dasar membaca guna meningkatkan kemampuan membaca lancar. 
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3. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya menyadari bahwa pembelajaran remedial adalah 

salah satu wahana untuk membantu siswa yang belum mencapai standar 

ketuntasan dalam suatu kompetensi dasar, oleh karena itu perlu mengikuti 

kegiatan remedial tersebut. 

4. Bagi Orang Tua 

Informasi hasil Penelitian Tindakan Kelas tentang pembelajaran 

remedial dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk memotivasi anak agar 

belajar lebih baik sehingga kemampuan membaca lancarnya meningkat. 
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Lampiran 1 

STANDAR ISI BAHASA INDONESIA 
KELAS II 

Badan Standar Nasional Pendidikan 
 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Mendengarkan 
1. Memahami pesan pendek dan dongeng 

yang dilisankan. 

 
1.1. Menyampaikan pesan pendek 

yang didengarnya kepada orang 
lain. 

1.2. Menceritakan kembali isi dongeng 
yang didengarnya. 

Berbicara 
2. Mengungkapkan secara lisan beberapa 

informasi dengan mendieskripsikan 
benda dan cerita 

 
2.1. Mendeskripsikan tumbuhan atau 

binatang di sekitar sesuai ciri-
cirinya dengan menggunakan 
kalimat yang mudah dipahami 
orang lain. 

2.2. Menceritakan kembali cerita anak 
yang didengarkan dengan 
menggunakan kata-kata sendiri 

Membaca 
3. Memahami ragam wacana tulis dengan 

membaca nyaring dan membaca dalam 
hati 

 
7.1. Membaca nyaring teks (15-20 

kalimat) dengan memperhatikan 
lafal dan intonasi yang tepat. 

7.2. Menyebutkan isi teks agak 
panjang (20-25 kalimat) yang 
dibaca dalam hati 

Menulis 
4. Menulis permulaan dengan 

mendeskripsikan benda di sekitar dan 
menyalin puisi anak 

 
4.1. Mendeskripsikan tumbuhan atau 

binatang di sekitar secara 
sederhana dengan bahasa tulis 

4.2. Menyalin puisi anak dengan huruf 
tegak bersambung yang rapi. 
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Lampiran 2 

 Bahasa Indonesia 

PROGRAM SEMESTER, SILABUS KELAS II/SEMESTER II 

No 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar 

Materi 
Pelajaran 

Indikator Pengalaman Belajar 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Alat 
Belajar 

Penilaian 

7. Memahami 
ragam wacana 
tulis dengan 
membaca 
nyaring dan 
membaca 
dalam hati 

7.1. Membaca nyaring teks 
(15-20 kalimat) dengan 
memperhatikan lafal dan 
intonasi yang tepat. 

 

Teks bacaan - Membaca teks dengan 
lafal dan intonasi yang 
tepat 

- Menjawab pertanyaan 
dari isi teks yang dibaca 

- Membuat kalimat tanya 
jawab sesuai jawaban 
yang tersedia 

- Membaca 
bersama/kelompok./ 
perorangan dengan lafal 
dan intonasi yang tepat. 

- Membaca teks bacaan. 
- Tanya jawab tentang kosa 

kata baru yang ditemukan 
pada teks bacaan. 

- Menjawab pertanyaan 
sesuai bacaan. 

- Menulis kalimat tanya dari 
jawaban yang tersedia. 

16 Teks bacaan Lisan 
Tertulis 

  7.2. Menyebutkan isi teks 
agak panjang (20-25 
kalimat) yang dibaca 
dalam hati 

Teks cerita 
(20-25 
kalimat) 

- Membaca dalam hati 
untuk memahami teks 
agak panjang 

- Mengajukan pertanyaan 
yang sesuai dengan isi 
teks bacaan 

- Menceritakan kembali isi 
teks yang telah dibaca. 

- Membaca teks dengan 
lancar 

- Membaca teks dalam hati 
- Menjawab pertanyaan 

tentang isi teks. 
- Membuat pertanyaan 

sesuai isi teks secara 
tertulis 

- Menceritakan kembali isi 
teks bacaan. 

16 Teks bacaan Tertulis  
Lisan 
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Lampiran 3a 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I  

Pertemuan 1 

 

Tema : Lingkungan   
Sekolah : SDN IV Ngadirojo 
Kelas / semester : II/II 
Hari Tanggal         : Senin, 15 Maret 2010 
Waktu : 2 x 30  

 

Standar Kompetensi 

Memahami ragam wacana tulis dengan membaca nyaring dan membaca dalam 

hati. 

 
Kompetensi Dasar 

Membaca nyaring teks (15-20) kalimat dengan memperhatikan lafal dan intonasi 

yang tepat. 

 

Indikator 

1. Membaca teks cerita dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

2.  Mengajukan pertanyaan dari isi teks bacaan yang dibaca. 

3. Menjawab pertanyaan dari isi teks bacaan yang dibaca. 

 
Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat membaca teks cerita dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

2. Siswa dapat mengajukan pertanyaan dari isi teks yang dibaca. 

3. Siswa dapat menjawab pertanyaan dari isi teks yang dibaca. 

 
Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran selesai, secara bertahap diharapkan siswa menjadi gemar 

membaca. 

I. Materi Pembelajaran 
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Teks bacaan yang berjudul “Membuat Taman” 

II.Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan, unjuk kerja, tutor sebaya. 

III. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a.  Pra Kegiatan 

1.   Berdoa 

      2.   Presensi 

      3.   Menyiapkan alat peraga  

      4.   Memotivasi siswa 

b. Kegiatan Awal 

1. Membagi lembar instrumen / teks bacaan. 

2. Menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran. 

3. Memberikan pengantar tentang materi yang akan diajarkan. 

c. Kegiatan Inti 

1. Siswa mendengarkan   sebuah judul bacaan yang dibacakan guru.  

2. Siswa melanjutkan membaca isi bacaan selanjutnya dengan aba- aba 

dari guru untuk menjaga kekompakan mereka. 

3. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok masing- masing ada 6 kelompok 

dan setiap sub kelompok ada 1 tutor. 

4. Siswa  berlatih membaca teks bacaan secara berkelompok dengan 

lafal dan intonasi yang tepat dengan totor sebayanya. 

5. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang isi bacaan. 

6. Siswa maju satu per satu ke depan kelas untuk membaca teks bacaan 

dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

7. Siswa menanyakan materi yang belum dipahami. 

d. Kegiatan Akhir 

1. Memberikan kesimpulan. 

2. Mengadakan evaluasi. 

3. Memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas. 
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IV. Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber : Kurikulum KTSP kelas II BNSP Depdiknas 

  Buku Bahasa Indonesia kelas II penerbit Tiga Serangkai. 

Media : teks bacaan “Membuat Taman” 

V. Evaluasi 

a. Prosedur :Tes akhir dan proses 

b. Jenis tes :Tertulis 

c. Bentuk  :Isian 

d. Instrumen Penilaian :Soal evaluasi, kunci jawaban, instrumen penelitian 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

            Paimin, S.Pd 

NIP 195307241975121006 

 Wonogiri,  15   Maret 2010                  
Peneliti 

 

 

Sri Widiastuti 
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EVALUASI SIKLUS I 
Pertemuan I 

 
a. Tertulis 
    Bacalah! 
              Membuat Taman 
 

Banu dan Nina membantu ayahnya. 
Mereka sedang membuat taman. 
Taman itu berada di depan rumah. 
Banu membawa air di ember. 
Nina mengambil bibit tanaman. 
Pak Gani mencangkul tanah di taman. 
Taman itu akan ditanami bunga. 
Ada bunga mawar dan melati. 
Ada pula bunga matahari. 
Banu membantu menyiram tanaman. 
Mereka bekerja dengan gembira. 
Setelah selesai, mereka beristirahat. 
Sekarang taman itu tampak indah. 
Kalian harus merawat taman itu. 
Itulah pesan ayah. 
 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 

paling benar! 
1. Siapa yang mencangkul tanah di taman? 

a.  Banu                                 b. Pak Gani                                c. Nina 
 

2. Dimana taman itu berada? 
a.  Di depan rumah 
b. Di samping rumah 
c.  Di belakang rumah 

 
3. Bagaimana mereka bekerja? 

a.  Bekerja dengan semangat 
b. Bekerja dengan gembira 
c.  Bekertja dengan senang hati 

 
4. Apa yang dilakukan Nina? 

a.  Membawa air di ember 
b. Mencangkul tanah di taman 
c.  Mengambil bibit tanaman 

 
5. Siapa yang menyiram tanaman? 

a.  Nina                                  b. Banu                                      c. Pak Gani 
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6. Harga bunga itu sangat mahal. Lawan kata mahal adalah…. 
a.  sedikit                               b. murah                                    c. jarang 

 
7. Jagalah lingkungan sekitar agar tetap…. 

a.  dingin                                b. bersih                                     c. baru 
 

8.Kita dilarang membuang sampah di sembarangan tempat, karena sampah 
dapat menularkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor. Pesan dari teks di 
atas adalah…. 

a.  Kita bebas menjaga kesehatan. 
b. Kita tidak meludah di sembarang tempat. 
c.  Kita berhati-hati menjaga lingkungan. 

 
9. Jangan membuang sampah di…!  

a.  sembarang tempat 
b. tempatnya 
c.  sekitarnya 

 
10. Penulisan yang benar adalah…. 

a.  Pak Budi sedang membuat taman. 
b. pak Budi sedang membuat taman. 
c.  pak budi sedang membuat taman. 

 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Rumah yang kotor harus…. 

2. Orang yang bersih akan selalu…. 

3.   Lampu lalu lintas menyala hijau, mobil harus…. 

4.   Ketika banjir banyak penduduk kehilangan…. 

5.   Ciptakan lingkungan yang…! 

6.   Awan yang hitam tanda-tanda akan…. 

7.   Udara di desa  masih terasa sejuk dan…. 

8.   Anak gembala menceritakan kehidupan anak…. 

9.   Aku berangkat ke sekolah pagi karena melaksanakan piket…. 

10. Bibi berangkat dari brunai. Penulisan brunai yang tepat adalah…. 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Menceritakan apakah kalimat di 

atas?  

Jawab:…………………………………………………………………….. 

2. belajar – nyaman – bersih – untuk – yang – kelas.  
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 Susunlah kata-kata di atas menjadi kalimat yang padu! 

Jawab:……………………………………………………………………… 

3.  Tulislah kembali dengan benar! 

    Bubuhkan huruf capital yang tepat! 

     sepeda itu buatan jepang. 

Jawab:……………………………………………………………………... 

4.  Ani membersihkan lantai. 

 Buatlah kalimat Tanya sesuai dengan jawaban di atas!  

Jawab:……………………………………………………………………... 

5.  Disebut apakah orang yang memberi pelajaran di kelas?          

Jawab:……………………………………………………………………… 

 
SIKLUS I PERTEMUAN I 

Kunci Jawaban 

I. 1. B                             6. B 

2. A                             7. B 

3. B                             8. C 

4. C                             9. A 

5. B                             10.A 

 

II. 1. dibersihkan                                       6. hujan 

2. sehat                                                  7. segar 

3. berjalan                                             8. pedesaan 

4. rumah, harta benda                           9. kelas 

5. bersih dan sehat                              10. Brunai 

III. 1. pelangi 

2. Kelas yang bersih nyaman untuk belajar. 

 3. Sepeda itu buatan Jepang. 

4. Siapa yang membersihkan lantai? 

      5. Guru 
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Lampiran 3b 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Pertemuan 2 

 

Tema : Lingkungan   
Sekolah : SDN IV Ngadirojo 
Kelas / semester : II/II 
Hari Tanggal         : Rabu, 17 Maret 2010 
Waktu : 2 x 30  

 

Standar Kompetensi 

Memahami ragam wacana tulis dengan membaca nyaring dan membaca dalam 

hati. 

 
Kompetensi Dasar 

Membaca nyaring teks (15-20) kalimat dengan memperhatikan lafal dan intonasi 

yang tepat. 

 
Indikator 

1. Membaca teks cerita dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

2. Menjawab pertanyaan dari isi teks bacaan yang dibaca. 

3. Mengajukan pertanyaan dari isi teks bacaan yang telah dibaca. 

 
Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat membaca teks cerita dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

2. Siswa dapat menjawab pertanyaan dari isi teks bacaan yang dibaca. 

3. Siswa dapat mengajukan pertanyaan dari isi teks bacaan yang telah dibaca. 

Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran selesai, secara bertahap diharapkan siswa menjadi senang 

terhadap pelajaran Bahasa Indonesia. 

I. Materi Pembelajaran 

Teks bacaan yang berjudul “Membuat Taman” 
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 II. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan, unjuk kerja, tutor sebaya. 

III. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a.  Pra Kegiatan 

1.   Berdoa 

      2.   Presensi 

      3.   Menyiapkan alat peraga 

      4.   Memotivasi siswa 

b. Kegiatan Awal 

1. Membagi lembar instrumen / teks bacaan. 

2. Menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran. 

3. Memberikan pengantar tentang materi yang akan diajarkan. 

c. Kegiatan Inti 

1. Siswa mendengarkan   sebuah judul bacaan yang dibacakan guru.  

2.  Siswa melanjutkan membaca isi bacaan selanjutnya dengan aba- aba 

dari guru untuk menjaga kekompakan mereka. 

3. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok, setiap kelompok ada 6 anggota 

yang salah satunya adalah tutor sebaya. 

4.  Siswa  berlatih membaca teks bacaan secara berkelompok dengan 

lafal dan intonasi yang tepat dengan bimbingan tutor sebaya. 

5. Siswa membuat kalimat tanya tentang bacaan yang telah dibaca 

secara berkelompok. 

6. Siswa membacakan hasil pekerjaan membuat kalimat tanya secara 

berkelompok di depan kelas. 

7. Siswa menulis kalimat tanya yang dibacakan kelompok lain. 

8. Siswa menulis jawaban dari kalimat tanya yang dibacakan kelompok 

lain. 

9. Siswa menanyakan materi yang belum dipahami. 
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d. Kegiatan Akhir 

1. Memberikan kesimpulan. 

2. Mengadakan evaluasi. 

3.    Memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas. 

IV.Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber : Kurikulum KTSP kelas II BNSP Depdiknas 

  Buku Bahasa Indonesia kelas II penerbit Tiga Serangkai. 

Media : teks bacaan “Membuat Taman” 

V.Evaluasi 

a. Prosedur :  Tes akhir dan proses 

b.   Jenis tes : Tertulis 

c.   Bentuk : Isian 

 d.   Instrumen Penilaian : Soal evaluasi, kunci jawaban, instrumen 

penelitian 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

            Paimin, S.Pd 

NIP 195307241975121006 

 Wonogiri,  17  Maret 2010                  
Peneliti 

 

 

Sri Widiastuti 
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EVALUASI SIKLUS I 
Pertemuan 2 

 
1. Tertulis 

I. Berilah tanda silang (X) pada silang a, b, c atau d pada jawaban yang paling 
benar ! 

1. Apa saja bunga yang akan ditanam? 
a. Mawar, kamboja, melati 
b. Melati, mawar, matahari 
c. Melati, mawar, kenanga 

 
2. Siapa yang membawa air di ember? 

a. Banu                            b. Pak Gani                                c. Nina 
 

3. Apa pesan Pak Gani kepada anaknya? 
a. harus menyiram tanaman itu 
b. harus memupuk tanaman itu 
c. harus merawat tanaman itu 

 
4. Apa yang mereka lakukan setelah selesai bekerja? 

a. beristirahat                   b. bersantai                                c. bergembira 
 

5. Bagaimana keadaan taman sekarang? 
a. Tampak bersih                                        
b. Tampak rapi 
c. Tampak indah 

 
6. Kita membuang sampah di…. 

e. Sembarangan               b. kotak                                      c. tempatnya 
 

7. Lingkungan sekolah perlu dijaga…. 
a. Kebersihannya             b. keberadaannya                  c. kelestariannya 
 

8. Kata “menyiram” bila diuraikan menurut suku kata menjadi…. 
a. Menyi-ram                   b. Me-nyiram                             c. Me-nyi-

ram 
 

9. Lantai itu kotor 
Lawan kata kotor adalah…. 
a. Bersih                          b. mengkilat                              c. indah 

 
10. Benda yang berguna untuk membersihkan jendela rumah adalah…. 

a. Sapu                             b. kemoceng                              c. kain lap 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Sampah yang basah akan menimbulkan…. 
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2. Siang ini udaranya sangat panas. Lawan kata panas adalah…. 

3. Air terus menggenang. Banyak warga kampong mengungsi . 

      Uraian di atas menunjukkan adanya bencana…. 

4. Kita membuang sampah pada…. 

5. Sekarang musim kemarau. Musim kemarau banyak…. 

6. Kita patuh kepada bapak dan…guru di sekolah. 

7. Pupuk kandang berasal dari…. 

8. Ombak di laut menggunung. Menggunung artinya seperti…. 

9. Namaku Wita. Penulisan huruf kapital yang benar yang benar adalah…. 

10. Mike diberi uang jajan 2500 rupiah. Penggunaan tanda baca yang tepat 

adalah…. 

 
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Tulislah pesan menjaga kebersihan lingkungan kepada temanmu! 
Jawab:………………………………………………………………. 
 

2. Apa yang harus dilakukan anak sekolah agar pintar? 
Jawab:………………………………………………………………. 
 

3. Berlatih- sedang- Rani- menari 
Susunlah menjadi kalimat yang benar! 
Jawab:………………………………………………………………. 
 

4. Tulislah kembali dengan benar ! bubuhkan huruf capital yang tepat! 
kakak menyapu lantai 
Jawab:……………………………………………………………… 
. 

5. bapak itu bernama joko susanto. Bagaimana penulisan “ joko susanto” 
yang benar? 
Jawab:……………………………………………………………….  
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SIKLUS I PERTEMUAN II 

Kunci Jawaban 

 

I. 1. B                             6. C 

2. A                             7. A 

3. C                             8. C 

4. A                             9. A 

5. C                           10. B 

 

II.  1. bau                          6. ibu 

2. dingin                     7. hewan 

3. banjir                      8. gunung 

4. tempatnya               9. Namaku Wita 

5. air                          10. Mike diberi uang jajan 2.500 rupiah. 

 

III. 1. Jagalah kebersihan lingkungan kita! 

2. belajar. 

 3. Rani sedang berlatih menari. 

4. Kakak menyapu lantai. 

      5. Joko Susanto 
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Lampiran 3c 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Pertemuan 3 

 

Tema : Lingkungan   
Sekolah : SDN IV Ngadirojo 
Kelas / semester : II/II 
Hari Tanggal         : Sabtu, 20 Maret 2010 
Waktu : 2 x 30  

 

Standar Kompetensi 

Memahami ragam wacana tulis dengan membaca nyaring dan membaca dalam 

hati. 

 
Kompetensi Dasar 

Membaca nyaring teks (15-20) kalimat dengan memperhatikan lafal dan intonasi 

yang tepat. 

 
Indikator 

1. Membaca teks cerita dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

2.   Menjawab dan mengajukan pertanyaan dari isi teks yang dibaca. 

 
Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat membaca teks cerita dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

2. Siswa dapat menjawab dan menggunakan pertanyaan dari isi teks yang 

dibaca. 

 

Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran selesai, secara bertahap diharapkan siswa menjadi gemar 

membaca. 

I. Materi Pembelajaran 

Teks bacaan yang berjudul “Membuat Taman” 
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II. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan, pengajaran individual.. 

 
III. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a.  Pra Kegiatan 

1.   Berdoa 

      2.   Presensi 

      3.   Menyiapkan alat peraga 

      4.   Memotivasi siswa 

b. Kegiatan Awal 

1. Membagi lembar instrumen / teks bacaan. 

2. Menyampaikan apersepsi: 

      Pernahkah kalian pergi ke kebun? 

      Apa yang kalian lihat di kebun? 

3. Memberikan pengantar tentang materi yang akan diajarkan. 

c Kegiatan Inti 

1.  Siswa mendengarkan   sebuah judul bacaan yang dibacakan guru.  

2.  Siswa melanjutkan membaca isi bacaan selanjutnya dengan aba- aba 

  dari guru untuk menjaga kekompakan mereka. 

3. Siswa berlatih membaca teks bacaan secara individu dengan lafal dan     

intonasi yang tepat. 

4. Siswa yang masih membaca bacaan dengan lafal dan intonasi yang 

tidak tepat mendapat bimbingan secara individual dari guru. 

5. Siswa mendengarkan contoh membaca bacaan dengan lafal dan 

intonasi yang benar. 

6. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang isi bacaan. 

7. Siswa menceritakan teks bacaan dengan kata-katanya sendiri melalui 

bimbingan guru. 
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8. Siswa maju satu per satu untuk membacakan hasil pekerjaan 

menceritakan dengan kata- katanya sendiri. 

d.   Kegiatan Akhir 

a.    Memberikan kesimpulan. 

b. Mengadakan evaluasi. 

c. Memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas. 

 
IV. Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber : Kurikulum KTSP kelas II BNSP Depdiknas 

  Buku Bahasa Indonesia kelas II penerbit Tiga Serangkai. 

Media : teks bacaan “Membuat Taman” 

V. Evaluasi 

a. Prosedur :  Tes akhir dan proses 

b.   Jenis tes : Tertulis 

c.   Bentuk : Isian 

d. Instrumen Penilaian : Soal evaluasi, kunci jawaban, instrumen 

penelitian 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

            Paimin, S.Pd 

NIP 195307241975121006 

 Wonogiri,  20  Maret 2010                  
Peneliti 

 

 

Sri Widiastuti 
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EVALUASI SIKLUS I 
Pertemuan 3 

 
a. Tertulis 

I.    Berilah tanda silang (X) pada silang a, b, c atau d pada jawaban yang 
paling benar ! 
1. Bunga itu besar sekali. 
    Bagian tengahnya berwarna kuning. 
    Bunga itu menghadap kea rah matahari. 
    Bunga itu adalah…. 

a.  sepatu                                  b. mawar                             c.matahari 
 

2. Reni anak yang rajin membersihkan lingkungan rumah. 
    Kalimat Tanya yang sesuai dengan jawaban di atas adalah…. 

a.  Mengapa Reni itu? 
b. Bagaimana sifat Reni? 
c.  Apakah sifat Reni itu? 
 

3. Rumah Ida tidak jauh dari tempat banjir. 
 Makna kata yang tidak jauh adalah…. 

a.  dekat                              b. berseberangan                 c. berhimpitan 
 

4. Beragam binatang langka perlu…. 
a.  dilindungi                      b. dipelihara                        c. dibinasakan 

 
5. Lingkungan rumah perlu dijaga…. 
      a.  kebersihannya               b. keberadaannya               c. kelestariannya 
 
6. Jika lingkungan bersih, semua penyakit akan mewabah, siapa yang 

diuntungkan ? 
a.  diri sendiri                     b. tetangga                           c. warga desa   

7. Lingkungan rumah yang kotor sebaiknya…. 
      a. di sapu                           b. dibiarkan                         c. didiamkan 
 
8.Pada hari minggu ada kerja bakti. 
   Penulisan hari minggu yang benar adalah…. 

a.  Minggu                          b. minggu                             c. MINGGU 
 

9. …uang yang kamu bawa ? 
a.  dimana                           b. berapa                               c.siapa 

 
 
10. Mobil itu berhenti, karena lampu lalu lintas menyala…. 
      a. merah                             b. terang                                c. Kuning 
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II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1.   Sampah kering di kebun sebaiknya di…. 

2.   Lalat akan selalu hinggap di tempat…. 

3.   Ingat kelas harus tetap rapi dan bersih . Kalimat di atas merupakan…. 

4.   Sebaiknya kita perlu menjaga kebersihan lingkungan. 

      Kalimat di atas merupakan…. 

5.   Halaman sekolah itu masih bersih. Perlu dijaga…. 

6.   Kakak menyirami tanaman agar…. 

7.   Ibu menyapu lantai hingga…. 

8.   Keindahan alam pegunungan sangat…. 

9.   Mentari pagi artinya…. 

10. Gita berangkat ke malaysia. Penulisan Malaysia yang tepat adalah….  

 
III.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Susunlah menjadi kalimat yang baik! 
    sekolah - kotor – halaman – terlihat 

     
Jawab:………………………………………………………………… 

2. Lingkungan itu kotor sekali. Apakah lawan kata kotor? 
    Jawab:………………………………………………………………… 
3. Ibu itu bernama ending kurnia. Bagaimana penulisan “endang kurnia” 

yang        
   benar?     

Jawab:………………………………………………………………… 
4. Buatlah kalimat saran untuk menjaga kebersihan lingkungan! 

      
Jawab:………………………………………………………………… 

5. Tulislah kembali dengan benar! Bubuhkan huruf capital yang tepat! 
 

    Jawab:…………………………………………………………………………………………………………… 
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SIKLUS I PERTEMUAN III 

Kunci Jawaban 

 

I. 1. C                             6. C 

2. B                             7. A 

3. A                             8. A 

4. A                             9. B 

5. A                           10. A 

 

II. 1. dibakar                                                     6. tidak mati 

2. kotor                                                        7. bersih 

3. menjaga kebersihan lingkungan kelas    8. gunung 

4. menjaga kebersihan kelas                       9. matahari 

5. kebersihannya                                       10. Malaysia 

III. 1. Halaman sekolah terlihat kotor 

2. bersih 

 3. Endang Kurnia 

4. Jagalah kebersihan lingkungan! 

      5. Ayah membersihkan halaman rumah. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Siklus I  

 

Bacalah bacaan di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat! 

              Membuat Taman 

Banu dan Nina membantu ayahnya. 

Mereka sedang membuat taman. 

Taman itu berada di depan rumah. 

Banu membawa air di ember. 

Nina mengambil bibit tanaman. 

Pak Gani mencangkul tanah di taman. 

Taman itu akan ditanami bunga. 

Ada bunga mawar dan melati. 

Ada pula bunga matahari. 

Banu membantu menyiram tanaman. 

Mereka bekerja dengan gembira. 

Setelah selesai, mereka beristirahat. 

Sekarang taman itu tampak indah. 

Kalian harus merawat taman itu. 

Itulah pesan ayah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 115

Lampiran 3d 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Pertemuan 1 

 

Tema : Hiburan   
Sekolah : SDN IV Ngadirojo 
Kelas / semester : II/II 
Hari / tanggal        : Selasa, 23 Maret 2010 
Waktu : 2 x 30  

 

Standar Kompetensi 

Memahami ragam wacana tulis dengan membaca nyaring dan membaca dalam 

hati. 

 
Kompetensi Dasar 

Membaca nyaring teks (15-20) kalimat dengan memperhatikan lafal dan intonasi 

yang tepat. 

 
Indikator 

-   Melafalkan kalimat berita, kalimat tanya dan kalimat perintah dengan lafal dan 

intonasi yang tepat. 

 

Tujuan Pembelajaran 

-   Siswa dapat melafalkan kalimat berita, kalimat tanya dan kalimat perintah 

dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

 
Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran selesai, secara bertahap diharapkan siswa menjadi gemar 

membaca. 

 

I. Materi Pembelajaran 

Teks bacaan yang berjudul “Berlibur di Pantai” 
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II. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, kerja kelompok. 

III. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a.Kegiatan Awal 

1. Membagi lembar instrumen / teks bacaan. 

2. Menyampaikan apersepsi: 

     Siapa yang suka berlibur ke pantai? 

     Kapan kalian pergi ke pantai? 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b.Kegiatan Inti 

1. Siswa mendengarkan sebuah judul bacaan yang dibacakan guru. 

2. Siswa melanjutkan membaca teks bacaan selanjutnya yang  meliputi 

kalimat berita, kalimat tanya dan kalimat perintah dengan aba- aba 

dari guru untuk menjaga kekompakan mereka. 

3. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok yang masing- masing kelompok 

beranggotakan 6 orang. 

4. Siswa berlatih membaca teks bacaan secara berkelompok dengan lafal 

dan intonasi yang tepat. 

5. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang isi bacaan. 

6. Siswa maju satu per satu ke depan kelas untuk membacakan teks 

bacaan yang meliputi kalimat berita, kalimat tanya, kalimat 

perintahdengan lafal dan intonasi yang tepat. 

7. Siswa menanyakan materi yang belum dipahami. 

c.Kegiatan Akhir 

1. Memberikan kesimpulan. 

2. Mengadakan evaluasi. 

3. Memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 117

IV. Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber : Kurikulum KTSP kelas II BNSP Depdiknas 

  Buku Bahasa Indonesia kelas II penerbit Aneka ilmu 

                        Buku Bahasa Indonesia kelas II penerbit Intan Pariwara 

                        Buku  Penunjang Bahasa Indonesia “ Dimensi” 

Media : teks bacaan “Berlibur di Pantai” 

V. Evaluasi 

a. Prosedur :  Tes akhir dan proses 

b. Jenis tes : Tertulis dan perbuatan 

c. Bentuk : Isian 

d. Instrumen Penilaian : Soal evaluasi, kunci jawaban, instrumen 

penelitian 

 

 

 

            Mengetahui, 

          Kepala Sekolah 

 

 

            Paimin, S.Pd 

NIP 195307241975121006 

 Wonogiri,  23 Maret 2010                  
              Peneliti 

 

 

         Sri Widiastuti 
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EVALUASI SIKLUS II 
Pertemuan 1 

 
a.  Tertulis 
    Bacalah ! 

                 Berlibur  di pantai 
 

Murid-murid masuk kembali ke sekolah 
Sebelum mereka hadir. 
Hari ini mereka mulai belajar. 
Bu Wulan guru kelas dua bertanya, 
“Kemana kalian akan berlibur, anak-anak ?” 
Murid-murid belum menjawab 
“Ya, ceritakan tentang liburanmu yang lalu !” 
“Siapa yang akan bercerita ?” Tanya Bu Wulan. 
Beberapa murid mengangkat tangan. 
“Coba kamu, Andi ?” Tanya Bu Wulan. 
Andi lalu mengambil sesuatu dari tasnya. 
“Apa itu, Andi ?” Tanya Bu Wulan sambil tersenyum. 
“Ini foto ketika kami berlibur di pantai. 
saya memotretnya, “ kata Andi. 
“Bagus ! Ayo ceritakan !” kata Bu Wulan. 
Andi lalu bercerita. Ia bercerita sambil memperlihatkan foto itu. 
 
                                                          Dari: Pandai Membaca dan menulis 2a 
 

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 
paling   benar ! 

1. Siapakah guru kelas dua ? 
   a. Pak Andi                            b. Bu Wulan                            c. Bu Dewi 
 
2. Bercerita tentang apakah Andi ? 

a.  bercerita tentang pengalaman baru 
b. bercerita tentang liburan di pantai 
c.  bercerita tentang pegunungan 

 
3. Siapakah yang memotret ? 
    a. Andi                                  b. Ayah                                    c. Bu Wulan 
 
4. Kemanakah Andi akan berlibur ? 
    a. ke gunung                         b. ke hutan                               c. ke pantai 
 
 
5. Kata “bernyanyi” bila diuraikan menurut suku kata menjadi…. 
    a. ber-nyan-yi                        b. ber-nyanyi                           c. ber-nya-nyi 
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6. Penulisan kalimat yang benar adalah….    
    a. kakakku bernama rudi 
    b. Kakakku bernama rudi 
    c. Kakakku bernama Rudi 
 
7. Benda yang berguna untuk keramas adalah…. 
    a. sabun                                 b. sampo                                  c. rinso 
 
8. Sebelum masuk kelas, kita harus …dulu. 
    a. berebut                               b. berbaris                               c. berlari 
 
9. Ayah sedang membaca…. 
    a. radio                                   b. televisi                                c. Koran 
 
10. ..yang belum mengerjakan PR? 
    a. Mengapa                            b. siapa                                    c. di mana 
 

II. Isilah titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 
1.   Malam hari bertemu dengan Bu Guru mengucapkan…. 
2. Jika kita tertib di jalan raya maka akan selamat sampai…. 
3.  Binatang yang berkicau adalah…. 
4.  Aduh,…pusing sekali ! 
5.  …sedang menulis resep untuk membeli obat. 

    Kata isian yang tepat adalah…. 
 

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat ! 
1. rudi berangkat ke jakarta jam 630  

    Perbaiki kalimat di atas dengan memperhatikan huruf capital dan tanda 
baca! 

2. Ita anak yang rajin dan ramah. Ia sangat disenangi teman-temannya. 
 Ita tiga hari tidak masik sekolah. 
 Ternyata ia sakit gejala tipus. 
 Ia dirawat di rumah sakit. 
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 Buatlah dua kalimat tanya dari bacaan di atas! 
3. duduk – memadati – tempat – penonton 

 Susunlah kata-kata di atas menjadi kalimat yang padu! 
4. Tulislah pesan menjaga kebersihan di tempat hiburan! 
5. Pak Rudi membaca koran di teras 

 Berilah tanda intonasi yang tepat pada kalimat di atas! 
 

 
SIKLUS II PERTEMUAN I 

Kunci Jawaban 

 

I. 1. B                              6. C 

 2. B                              7. B 

 3. A                              8. B 

 4. C                              9. C 

5. C                              10.B 

 

II1. Selamat malam 

2.  tujuan  

3. burung 

4. Kepala 

5. Dokter 

 

III  1. Rudi berangkat ke Jakarta jam 6.30. 

2. Siapa yang sudah tiga hari tidak masuk sekolah? 

 Dimana Dita dirawat? 

 3. Penonton memadati tempat duduk. 

4. Sebaiknya, kita perlu menjaga tempat hiburan. 

      5. Pak Rudi membaca Koran di teras. 
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Lampiran 3e 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Pertemuan 2 

 

Tema : Hiburan   
Sekolah : SDN IV Ngadirojo 
Kelas / semester : II/II 
Hari / tanggal        : Kamis, 25 Maret 2010 
Waktu : 2 x 30  

 
Standar Kompetensi 

Memahami ragam wacana tulis dengan membaca nyaring dan membaca dalam 

hati. 

 
Kompetensi Dasar 

Membaca nyaring teks (15-20) kalimat dengan memperhatikan lafal dan intonasi 

yang tepat. 

 
Indikator 

-   Melafalkan kalimat berita, kalimat tanya dan kalimat perintah dengan lafal dan 

intonasi yang tepat. 

 
Tujuan Pembelajaran 

-   Siswa dapat melafalkan kalimat berita, kalimat tanya dan kalimat perintah 

dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

 
Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran selesai, secara bertahap diharapkan siswa menjadi gemar 

membaca. 

I   Materi Pembelajaran 

Teks bacaan yang berjudul “Berlibur di Pantai” 

 

II. Metode Pembelajaran 
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Ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, kerja kelompok. 

III.Langkah-Langkah Pembelajaran 

a. Kegiatan Awal 

1. Membagi lembar instrumen / teks bacaan. 

2. Menyampaikan apersepsi: 

   Siapa yang pernah berlibur ke pantai? 

   Mengapa kalian pergi ke pantai? 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

1.  Siswa mendengarkan sebuah judul bacaan yang dibacakan guru. 

2. Siswa melanjutkan membaca teks bacaan selanjutnya yang  meliputi      

kalimat berita, kalimat tanya dan kalimat perintah dengan aba- aba dari 

guru untuk menjaga kekompakan mereka.  

3.  Siswa berlatih membaca teks bacaan secara berkelompok dengan lafal 

dan intonasi yang tepat. 

4. Siswa membacakan teks bacaan secara berkelompok dengan lafal dan 

intonasi yang tepat secara klasikal. 

5. Siswa membuat contoh  kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat 

perintah masing-masing 5 soal sesuai dengan kata Tanya yang 

ditunjukkan guru.  

6.  Siswa maju satu per satu, membaca kalimat yang dibuatnya. 

  7. Siswa yang membaca dengan lafal dan intonasi yang tidak tepat 

mendapat bimbingan langsung dari guru. 

 8. Siswa mendengarkan contoh membaca kalimat berita, kalimat tanya, 

kalimat perintah  dari siswa lain yang telah dapat membaca lancar 

dengan benar. 

         9. Siswa menirukan membaca kalimat berita, kalimat tanya, kalimat  

perintahyang dicontohkan oleh guru. 
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c. Kegiatan Akhir 

1.Memberikan kesimpulan. 

         2.Mengadakan evaluasi. 

         3.Memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas. 

 
IV.Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber : Kurikulum KTSP kelas II BNSP Depdiknas 

  Buku Bahasa Indonesia kelas II penerbit Aneka ilmu 

                        Buku Bahasa Indonesia kelas II penerbit Intan Pariwara 

                        Buku  Penunjang Bahasa Indonesia “ Dimensi” 

Media : teks bacaan “Berlibur di Pantai” 

 

V.Evaluasi 

a. Proses                               : Tes akhir dan proses 

b. Jenis tes                            : Tertulis dan perbuatan 

c. Bentuk                             : Isian 

 d.   Instrumen Penilaian  :Soal evaluasi, kunci jawaban, instrumen  

penelitian 

 

 

            Mengetahui, 

          Kepala Sekolah 

 

 

            Paimin, S.Pd 

NIP 195307241975121006 

 Wonogiri, 25 Maret 2010                  
              Peneliti 

 

 

          Sri Widiastuti 
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a.Tertulis 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 

paling  benar ! 
1. Alat angkut yang ditarik oleh kuda adalah…. 

      a. becak                                b. delman                                c. mobil 
 
2.   Penulisan nama hari yang benar adalah…. 
      a. Senen                                b. rabu                                    c. Kamis 
 
3.   Anak sekolah harus rajin…. 
      a. bermain                             b. bekerja                               c. belajar 
 
4.   Saya menonton film di…. 
      a. Koran                                b. radio                                   c. televisi 
 
5.   ....keadaan nenekmu? 

Kata tanya yang tepat adalah…. 
a. bagaimana                         b. siapakah                             c. bilamana 
 

6. Susunan kalimat yang benar adalah…. 
a.  Deni dan difa ke bandung.  
b. Deni dan difa ke Bandung. 
c.  Deni dan Difa ke Bandung. 
 

7. Kalimat perkenalan yang benar adalah…. 
a.  Nama saya Neti. Dimana rumahku? 
b. Nama saya siapa. Dimana rumahku? 
c.  Nama saya Intan. Rumahku di Solo Baru. 

 
8. Anak-anak menunggu bus di…. 

a. halte                                  b. stasiun                                 c. peron 
 

9. Kursi berguna untuk….. 
a. tidur                                  b. berdiri                                  c. duduk 
 

10. Kucing saya gemuk 
Lawan kata gemuk adalah…. 
a. besar                                 b. kurus                                    c. kecil 
 
 

II.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Paman Hasan berasal dari papua 

Penulisan papua yang benar adalah…. 

2. Binatang itu dimasukkan ke kebun…. 
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3. Kupu-kupu itu mempunyai sayap 

      Sayapnya berwarna…. 

4. ……yang belum minta izin mama! 

5. Setiap fajar berkokok, suaranya saling bersautan, dengan binatang sejenis. 

      Binatang itu adalah…. 

 

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. panggung – balon – dihiasi – warna – beraneka 

      Susunlsh kata-kata di atas menjadi kalimat yang padu! 

2. Ranti mendapat wesel 15000 

      Perbaiki kalimat di atas dengan memperhatikan tanda baca! 

3. Imam mendapat hadiah sepeda baru. 

      Buatlah kalimat tanya yang jawabannya di atas! 

4. Ibu sedang memasak di dapur, tetapi kehabisan garam. 

      Ia menyuruh Roni membeli garam di warung. 

      Buatlah kalimat perintah dari bacaan di atas! 

5. Siapakah yang akan pergi ke Jakarta 

Perbaiki kalimat di atas dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda 

baca! 
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SIKLUS II PERTEMUAN II 

Kunci Jawaban 

 

I.    1. B                             6. C 

2. C                             7. C 

3. C                             8. A 

4. C                             9. C 

5. A                             10.B 

 

II    1. Papua 

2. Binatang 

3. warni 

4. Siapa 

5. Ayam 

 

III  1. Panggung dihiasi beraneka warna balon. 

2. Ranti mendapat wesel Rp. 15.000,00 

 3. Siapa yang mendapat  sepeda baru? 

4. Ton, tolong belikan garam di warung! 

      5. Siapa yang akan pergi ke Jakarta? 
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Lampiran 3f 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Pertemuan 3 

 

Tema : Hiburan   
Sekolah : SDN IV Ngadirojo 
Kelas / semester : II/II 
Hari / tanggal        : Sabtu, 27 Maret 2010 
Waktu : 2 x 30  

 
Standar Kompetensi 

Memahami ragam wacana tulis dengan membaca nyaring dan membaca dalam 

hati. 

 
Kompetensi Dasar 

Membaca nyaring teks (15-20) kalimat dengan memperhatikan lafal dan intonasi 

yang tepat. 

 
Indikator 

-   Melafalkan kalimat berita, kalimat tanya dan kalimat perintah dengan lafal dan 

intonasi yang tepat. 

 
Tujuan Pembelajaran 

-   Siswa dapat melafalkan kalimat berita, kalimat tanya dan kalimat perintah 

dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

 
Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran selesai, secara bertahap diharapkan siswa dapat memahami 

kalimat yang dibacanya. 

I. Materi Pembelajaran 

Teks bacaan yang berjudul “Berlibur di Pantai 

II. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, kerja kelompok. 
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III. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a.Kegiatan Awal 

1.  Membagi lembar instrumen / teks bacaan. 

2. Menyampaikan apersepsi: 

  Siapa yang pernah berlibur? 

  Kemana kalian berlibur? 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b.Kegiatan Inti 

1.  Siswa mendengarkan sebuah judul bacaan yang dibacakan guru. 

2. Siswa melanjutkan membaca teks bacaan selanjutnya yang  meliputi      

kalimat berita, kalimat tanya dan kalimat perintah dengan aba- aba dari 

guru untuk menjaga kekompakan mereka.  

3. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok yang masing- masing kelompok 

beranggotakan 6 orang. 

4.Siswa  memberi tanda baca dari kalimat yang ditulis guru di papan tulis      

secara berkelompok. 

5.Siswa maju satu per satu ke depan kelas untuk membaca kalimat yang 

telah diberi tanda baca. 

c.Kegiatan Akhir 

I. Memberikan kesimpulan 

2.  Mengadakan evaluasi 

3.  Memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas. 

IV. Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber : Kurikulum KTSP kelas II BNSP Depdiknas 

  Buku Bahasa Indonesia kelas II penerbit Aneka ilmu 

                        Buku Bahasa Indonesia kelas II penerbit Intan Pariwara 

                        Buku  Penunjang Bahasa Indonesia “ Dimensi” 

Media : teks bacaan “Berlibur di Pantai” 
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V.Evaluasi 

 1.Prosedur :  Tes akhir dan proses 

2.Jenis tes : Tertulis dan perbuatan 

3.Bentuk      : Isian 

4.Instrumen Penilaian      : Soal evaluasi, kunci jawaban, instrumen penelitian 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Paimin, S.Pd 

NIP 195307241975121006 

 Wonogiri,  27 Maret 2010 
Peneliti 

 

 

Sri Widiastuti 
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EVALUASI SIKLUS II 
Pertemuan 3 

1. Tertulis 
I.Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 

paling   benar ! 
1. Banyak jalan yang…air. 

a. digenang                        b. menggenang                    c. tergenang 
 

2. Kambing mengembik, anjing…. 
a. mengeong                      b. meringkik                     c. menggonggong 
 

3. “Skak!” kata Doni 
Doni sedang bermain…. 
a. kasti                               b. catur                                 c. basket 
 

4. Aku tidak suka ke pantai karena…. 
 a. takut hujan                    b. takut angin                       c. takut ombak 
 

5. Kalimat berita selalu diakhiri dengan tanda baca…. 
a. seru (!)                           b. tanya (?)                          c. titik (.) 
 

6. Kalimat berikut yang termasuk kalimat pesan adalah…. 
a. Paman baru pulang dari Bandung. 
      Itulah berita dari Paman. 
b. Paman tidak bisa datang 
      Itu pesan Paman 
c. Paman sedang sakit 
      Itulah kata ibu 
 

7. Kita sebaiknya tidak bermain sepeda…jalan ramai. 
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah…. 

a.   di                                 b. ke                                      c. dari 
 

8. Badanku panjang sekali 
Aku selalu dilalui kendaraan 
Pada waktu hujan, kadang aku licin 
Aku adalah…. 

a. ular                                b. perkampungan                 c. jalan raya 
 

9. Kendaraan di kebun binatang terlihat hilir…. 
a. selalu                             b. bebas                                c. mudik 
 

10. ….. kamu  akan pergi? 
a. kemana                          b. siapa                                 c. Bagaimana 
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 Isilah titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1.  Kita hanya dapat berbaring di tempat tidur. 

 Mereka sedang…. 

2.  Bulu binatang ini menarik  

 Ia sering berterbangan di antara  bunga. Binatang itu adalah…. 

3.  Sebaiknya, kita perlu menjaga kebersihan tempat wisata. 

 Kalimat di atas merupakan…. 

4. ….yang sedang dikerjakan Ayah? 

5. Orang itu Bu Titik Lestari 

 Penulisan bagian kalimat yang bergaris bawah yang benar. 

 

III. Jawablah pertanyaanb di bawah ini dengan tepat! 

1.  Kulit buah itu nberwarna hijau 

 Bagaimanakah kalimat tanya yang sesuai jawaban itu? 

2.  balet – upik – menari – mahir 

 Susunlah kata-kata di atas menjadi kalimat yang padu! 

3.  Tono sedang bermain sepeda 

  Ia semengayuh sepeda dengan kencangnya 

  Ia terjatuh saat menabrak batu 

  Buatlah kalimat tanya dari bacaan di atas! 

4.  Tolong tutuplah pintu itu 

 Berilah tanda intonasi yang tepat  pada kalimat di atas! 

5.  Nenek memberi uang sebesar 25000 rupiah 

 Perbaikilah penulisan kalimat di atas!    
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SIKLUS II PERTEMUAN III 

Kunci Jawaban 

 

I.    1. C                             6. B 

2. C                             7. A 

3. B                             8. C 

4. C                             9. C 

5. C                             10.A 

 

II.  1. sakit 

2. kupu-kupu 

3. pesan 

4. Apa 

5. Titik Lestari 

 

III  1. Apa warna balon itu? 

2. Upik mahir menari balet. 

 3. Siapa yang terjatuh? 

4. Tolong tutup pintu itu! 

      5. Nenek memberi uang sebesar 25.000 rupiah. 
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INSTRUMEN SIKLUS II 

 

Bacalah ! 

                 Berlibur  di pantai 

 

Murid-murid masuk kembali ke sekolah 

Sebelum mereka hadir. 

Hari ini mereka mulai belajar. 

Bu Wulan guru kelas dua bertanya, 

“Kemana kalian akan berlibur, anak-anak ?” 

Murid-murid belum menjawab 

“Ya, ceritakan tentang liburanmu yang lalu !” 

“Siapa yang akan bercerita ?” Tanya Bu Wulan. 

Beberapa murid mengangkat tangan. 

“Coba kamu, Andi ?” Tanya Bu Wulan. 

Andi lalu mengambil sesuatu dari tasnya. 

“Apa itu, Andi ?” Tanya Bu Wulan sambil tersenyum. 

“Ini foto ketika kami berlibur di pantai. 

saya memotretnya, “ kata Andi. 

“Bagus ! Ayo ceritakan !” kata Bu Wulan. 

Andi lalu bercerita. Ia bercerita sambil memperlihatkan foto itu. 

 

                                                 Dari: Pandai Membaca dan menulis 2a 
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Lampiran 3g 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Pertemuan 1 

 

Tema : Binatang   
Sekolah : SDN IV Ngadirojo 
Kelas / semester : II/II 
Hari Tanggal         : Senin, 5 April 2010 
Waktu : 2 x 30  

 

Standar Kompetensi 

Memahami ragam wacana tulis dengan membaca nyaring dan membaca dalam 

hati. 

 
Kompetensi Dasar 

Membaca nyaring teks (15-20) kalimat dengan memperhatikan lafal dan intonasi 

yang tepat. 

 
Indikator 

1.  Membaca dalam hati untuk memahami teks agak panjang. 

2.   Menjawab pertanyaan sesuai teks yang dibaca. 

3.   Mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan isi teks bacaan. 

4.   Menceritakan isi teks yang dibaca menggunakan kalimat atau kata-kata 

sendiri. 

 
Tujuan Pembelajaran 

2. Siswa dapat membaca dalam hati untuk memahami teks agak panjang. 

2.   Siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai teks yang dibaca. 

3.   Siswa dapat mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan isi teks bacaan. 

4.  Siswa dapat menceritakan isi teks yang dibaca menggunakan kalimat atau 

kata-kata sendiri. 
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Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran selesai, secara bertahap diharapkan siswa menjadi gemar 

membaca. 

1. Materi Pembelajaran 

Teks bacaan yang berjudul “Singa Raja Hutan” 

 
II. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan, unjuk kerja, pengajaran individual. 

 
III. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a.  Pra Kegiatan 

1.   Berdoa 

      2.   Presensi 

      3.   Menyiapkan alat peraga 

      4.   Memotivasi siswa 

b. Kegiatan Awal 

1. Membagi lembar instrumen / teks bacaan. 

2. Menyampaikan apersepsi: 

      Siapa yang suka mendengarkan dongeng? 

      Kapan terakhir kali mendengarkan dongeng? 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti 

1. Siswa membaca dalam hati dongeng “ Singa Raja Hutan” secara 

klasikal. 

2. Siswa mendengarkan dongeng yang dibacakan guru. 

3. Beberapa siswa membaca dongeng, sementara siswa lain 

mendengarkan. 

4.   Siswa bertanya jawab dengan guru tentang isi dongeng. 
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5. Siswa  maju satu per satu untuk menceritakan dongen dengan kata-

katanya sendiri melalui media gambar yang telah dipersiapkan guru. 

6.  Siswa menanyakan materi yang belum dipahami. 

d.   Kegiatan Akhir 

1. Memberikan kesimpulan. 

2. Mengadakan evaluasi. 

3.   Memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas. 

 
IV. Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber : Kurikulum KTSP kelas II BNSP Depdiknas 

  Buku  Cinta Berbahasa Indonesia 2 Bahasa Indonesia penerbit 

Pusat Perbukuan Depdiknas. 

Buku Bina Bahasa dan Sastra Indonesia 2 penerbit Erlangga. 

Lembar Kerja Evaluasi “Sukses” 

Media : Gambar Lingkungan Hutan 

V. Evaluasi 

b. Prosedur :  Tes akhir dan proses 

b.   Jenis tes : Tertulis, perbuatan 

c.   Bentuk : Isian 

 d.   Instrumen Penilaian : Soal evaluasi, kunci jawaban, instrumen 

penelitian 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

            Paimin, S.Pd 

NIP 195307241975121006 

 Wonogiri, 5 April 2010                  
 Peneliti 

 

 

Sri Widiastuti 
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EVALUASI SIKLUS III 
Pertemuan 1 

 
a. Tertulis 

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 
paling   benar ! 
1. Siapa yang sombong? 

a. Singa                             b. Kera                                 c. Gajah 
 

2. Apa usul kera kepada hewan lain? 
a. untuk memusuhi singa 
b. untuk mengunjungi singa                        
c. untuk membantu singa 
 

3. Tokoh dongeng di atas adalah…. 
Doni sedang bermain…. 

a. Harimau                         b. Gajah                              c. Singa 
 

4. Mengapa hewan lain menolak untuk membantu Singa? 
a. karena singa angkuh 
b. karena singa sombong 
c. karena singa suka menolong 
 

5. Siapa yang peduli terhadap Singa? 
a. Kera                              b. Kancil                               c. Harimau 
 

6. Di Taman Safari binatang-binatang …..bebas. 
a. Berkembang       
b. Bergerak       
c. Berlaku       
 

7. Kambing itu makan….       
a.   tulang                          b. rumput                              c. daging 
 

8. Sebutan Raja Hutan adalah….      
         a.   Singa                           b. Kera                                  c. Harimau 

 
9. Kera itu memanjat pohon langsung makan. 
      Kera makan semua pisang. Kera bersifat…. 

a. senang                            b. rakus                                c. bebas 
 

10. Lalat penyebar bibit penyakit…. 
a. mulut                              b. gatal                                 c. perut 

II. Isilah titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1.  Atraksi topeng monyet menghibur….         
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2.  Rusa itu sedang menolong binatang lain yang terluka. 

    Binatang itu bersifat…. 

3.  Setiap pagi pedagang itu pergi ke…. 

4.  Kuda itu tinggi sekali. Lawan kata tinggi adalah…. 

5. ……cara menyelesaikan soal ini? 

     

III. Jawablah pertanyaanb di bawah ini dengan tepat! 

1.  Dimana para pedagang itu? 

2. Binatang apakah yang berbelai? 

3. Sapi itu gemuk sekali. Apakah lawan kata gemuk? 

4. Di mana para nelayan mencari ikan? 

5. Tempat apakah stasiun itu? 

 
SIKLUS III PERTEMUAN I 

Kunci Jawaban 

 
I. 1. A                             6. B 

2. B                             7. B 

3. C                             8. A 

4. B                             9. B 

5. A                           10.C 

II.  1. anak-anak                                                 

2. baik hati                                                         

3. pasar     

4. rendah                   

5. bagaimana                      

 

III. 1. pasar 

2. gajah 

 3. kurus 

4. laut 

      5. tempat berhenti dan berangkatnya kereta api 
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Lampiran 3h 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Pertemuan 2 

 

Tema : Binatang   
Sekolah : SDN IV Ngadirojo 
Kelas / semester : II/II 
Hari Tanggal         : Kamis, 8 April 2010 
Waktu : 2 x 30  

 

Standar Kompetensi 

Memahami ragam wacana tulis dengan membaca nyaring dan membaca dalam 

hati. 

 
Kompetensi Dasar 

Membaca nyaring teks (15-20) kalimat dengan memperhatikan lafal dan intonasi 

yang tepat. 

 
Indikator 

1. Membaca dalam hati untuk memahami teks agak panjang. 

2.   Menjawab pertanyaan sesuai teks yang dibaca. 

3.   Mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan isi teks bacaan. 

4.   Menceritakan isi teks yang dibaca menggunakan kalimat atau kata-kata 

sendiri. 

 
Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat membaca dalam hati untuk memahami teks agak panjang. 

2.   Siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai teks yang dibaca. 

3.   Siswa dapat mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan isi teks bacaan. 

4.  Siswa dapat menceritakan isi teks yang dibaca menggunakan kalimat atau 

kata-kata sendiri. 
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Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran selesai, secara bertahap diharapkan siswa menjadi gemar 

membaca. 

I. Materi Pembelajaran 

Teks bacaan yang berjudul “Singa Raja Hutan” 

 
II. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan, unjuk kerja. 

 
III. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a.  Pra Kegiatan 

1.   Berdoa 

      2.   Presensi 

      3.   Menyiapkan alat peraga 

      4.   Memotivasi siswa 

b. Kegiatan Awal 

1. Membagi lembar instrumen / teks bacaan. 

2. Menyampaikan apersepsi: 

      Siapa yang pernah mendengarkan dongeng? 

      apa judul dongeng yang pernah kalian dengar? 

3.   Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti 

1. Siswa membaca bersama-sama dongeng “ Singa Raja Hutan” secara  

bebas. 

2. Siswa yang belum bisa membaca, mendapatkan bimbingan dalam   

membaca secara individual. 

3. Siswa berlatih membaca yang terdiri dari pelatihan pelafalan huruf 

dan pelatihan membaca dengan intonasi yang benar. 

4. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang isi dongeng. 
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5. Siswa menceritakan isi dongeng dengan cara melengkapi kalimat 

yang ada. 

6. Siswa satu per satu membaca kalimat yang telah dilengkapi di depan 

kelas. 

d.   Kegiatan Akhir 

1. Memberikan kesimpulan. 

2. Mengadakan evaluasi. 

3.   Memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas untuk mencari 

buku dongeng dan membacanya di rumah.   

IV. Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber : Kurikulum KTSP kelas II BNSP Depdiknas 

  Buku  Cinta Berbahasa Indonesia 2 Bahasa Indonesia penerbit 

Pusat Perbukuan Depdiknas. 

Buku Bina Bahasa dan Sastra Indonesia 2 penerbit Erlangga. 

Lembar Kerja Evaluasi “Sukses” 

Media : Gambar Lingkungan Hutan 

V. Evaluasi 

c. Prosedur :  Tes akhir dan proses 

b.   Jenis tes : Tertulis, perbuatan 

c.   Bentuk : Isian 

d.   Instrumen Penilaian : Soal evaluasi, kunci jawaban, instrumen 

penelitian 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

            Paimin, S.Pd 

NIP 195307241975121006 

 Wonogiri, 8 April 2010                  
Peneliti 

 

 

Sri Widiastuti 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 142

EVALUASI SIKLUS III 
Pertemuan 2 

 
a. Tertulis 

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 
paling   benar ! 
1. Dimana latar cerita di atas? 

a.   Taman                               b. hutan                                c. Kebun 
 

2. Apa kata kwera kepada hewan lain? 
a.   jangan dendam 
b.   jangan bermusuhan                       
c.   jangan sombong 
 

3. Bagaimana perasaan singa sekarang? 
a. tidak peduli 
b. menyesal 
c. bahagia 

 
4. Siapa yang tidak punya teman? 
         a.   Singa                                 b. kera                                  c. kuda 
 

 5. Bagaimana keadaan semua hewan? 
a. Hidup dengan rukun 
b. Hidup dengan damai 
c. Hidup dengan bahagia 

 
 6. Aku hidup di padang rumput 

Aku berkaki empat, lariku kencang 
Aku bertanduk, tandukku bercabang 
Makananku rumput 
Aku adalah…. 

a.   sapi                                   b. rusa                                   c. kambing 
 

 7. Kami … ke kebun binatang. 
a.   bermain                             b. menjenguk                      c.bertamasya 
 

 8. Fajar telah menyingsing. 
Kalimat di atas menandakan waktu…. 

a.   sore                                    b. siang                                c. pagi 
 

 9. Kegiatan memancing memerlukan (tekun). 
             Kata dalam kurung seharusnya…. 

a.  ketekunan                           b. menekuni                          c. Ditekuni 
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 10. Jika kamu ingin berkenalan kita mengucapkan…. 
a.   Dari mana kamu? 

b. Siapa namamu? 

c. Mengapa kamu? 

 
II.Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1.Orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan…. 

2.Lampu lalu lintas berwarna…. 

3.Bu Dokter sedang memeriksa…. 

4.Kita tidak boleh durhaka kepada…. 

5.Cucilah ….sebelum kamu tidur! 

 

III.Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1.Bagaimana cara ular berjalan? 

2.Buatlah kalimat tanya dengan kata tanya “mengapa”! 

3.Binatang apa yang mempunyai tanduk bercabang? 

4.Kuda itu sehat sekali. Apakah lawan kata sehat? 

5.Tempat apakah pasar itu? 
 

 
SIKLUS III PERTEMUAN II 

Kunci Jawaban 

I. 1. B                            6. B 

2. A                            7. C 

3. B                            8. C 

4. A                            9. A 

5. B                           10.B 

II.  1. keluarga                                          III. 6. melata 

2. mengapa kamu masuk sekolah?           7. Mengapa kamu masuk sekolah?                                                    

3. pasien                                                    8. rusa  

4. orang tua                                               9. sakit 

      5. kaki dan tangan                                   10. tempat orang berjual beli                         
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Lampiran 3i 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Pertemuan 3 

 

Tema : Binatang   
Sekolah : SDN IV Ngadirojo 
Kelas / semester : II/II 
Hari Tanggal         : Kamis, 15 April 2010 
Waktu : 2 x 30  

 

Standar Kompetensi 

Memahami ragam wacana tulis dengan membaca nyaring dan membaca dalam 

hati. 

 
Kompetensi Dasar 

Membaca nyaring teks (15-20) kalimat dengan memperhatikan lafal dan intonasi 

yang tepat. 

 
Indikator 

1. Membaca dalam hati untuk memahami teks agak panjang. 

2.   Menjawab pertanyaan sesuai teks yang dibaca. 

3.   Mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan isi teks bacaan. 

4.   Menceritakan isi teks yang dibaca menggunakan kalimat atau kata-kata 

sendiri. 

 
Tujuan Pembelajaran 

1.   Siswa dapat membaca dalam hati untuk memahami teks agak panjang. 

2.   Siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai teks yang dibaca. 

3.   Siswa dapat mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan isi teks bacaan. 

4.  Siswa dapat menceritakan isi teks yang dibaca menggunakan kalimat atau 

kata-kata sendiri. 
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Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran selesai, secara bertahap diharapkan siswa menjadi gemar 

membaca. 

I. Materi Pembelajaran 

Teks bacaan yang berjudul “Singa Raja Hutan” 

 
II. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan, unjuk kerja. 

 
III. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a.  Pra Kegiatan 

1.   Berdoa 

      2.   Presensi 

      3.   Menyiapkan alat peraga 

      4.   Memotivasi siswa 

b. Kegiatan Awal 

1.   Membagi lembar instrumen / teks bacaan. 

2. Menyampaikan apersepsi: 

      Siapa yang ingin mendengarkan dongeng?       

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c.  Kegiatan Inti 

1. Siswa maju satu per satu ke depan kelas untuk membacakan dongeng 

yang telah dibaca di rumah. 

2.  Siswa bertanya  jawab dengan guru dengan dongeng yang telah dibaca. 

3.  Siswa membuat 5 pertanyaan dari dongeng yang telah dibaca. 

4. Siswa menyebutkan judul cerita, nama tokoh, tempat dari dongeng 

yang  telah dibaca. 

5. Siswa menceritakan isi dongeng yang telah dibaca dengan kata-kata 

sendiri. 
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d.   Kegiatan Akhir 

1. Memberikan kesimpulan. 

2. Mengadakan evaluasi. 

3.   Memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas.   

IV. Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber : Kurikulum KTSP kelas II BNSP Depsiknas 

  Buku  Cinta Berbahasa Indonesia 2 Bahasa Indonesia penerbit 

Pusat Perbukuan Depdiknas. 

Buku Bina Bahasa dan Sastra Indonesia 2 penerbit Erlangga. 

Lembar Kerja Evaluasi “Sukses” 

Media : Gambar Lingkungan Hutan 

V. Evaluasi 

a. Prosedur             :  Tes akhir dan proses 

b.   Jenis tes : Tertulis, perbuatan 

c.   Bentuk : Isian 

d.   Instrumen Penilaian : Soal evaluasi, kunci jawaban, instrumen 

penelitian 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

            Paimin, S.Pd 

NIP 195307241975121006 

 Wonogiri, 15 April 2010                  
                  Peneliti 

 

 

Sri Widiastuti 

 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 147

EVALUASI SIKLUS III 
Pertemuan 3 

 
a. Tertulis 

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 
paling   benar ! 

               Kancil hendak minum di sungai. 
Ia ragu-ragu karena sungai itu banyak buayanya. 
Tiba-tiba, kancil melihat benda gelap terapung di permukaan di 
permukaan air. 
Benda itu seperti batqang pohon, tetapi mirip seekor buaya. 
“Hei, siapa engkau, buaya atau batang pohon?” teriak kancil 

1. Tokoh dongeng di atas adalah…. 
b. buaya   b. kancil  c. buaya dan kancil  

 
2. Latar cerita di atas adalah…. 

a. sungai   b. danau  c. hutan 
 

3. Singa itu makan…. 
a. tulang   b. rumput  c. daging 
 

4.  Aku berkulit loreng-loreng 
Aku berkaki empat, seperti kuda 
Aku adalah…. 
a. sapi   b. kuda   c. zebra 
  

  5. Aku hidup di air 
Kulitku bersisik, aku bernapas dengan insang. 
Aku adalah…. 
a. buaya   b. ikan   c. katak 

 
 6. Kakak memenuhi beberapa macam … di akuarium. 

a. lele   b. udang   c. ikan hias 
 

 7. Harimau hidup di…. 
a. hutan    b. sawah   c. kebun 
 

 8. Kancil suka berbohong kepada temannya. Kera bersifat…. 
a.  penipu    b. licik  c. rakus 
 

 9. Kami …. ke pasar. 
a. berbelanja    b. bermain                  c. berkunjung 
 

10.Hari sudah mulai senja. 
a. pagi    b. siang  c. sore   
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II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Burung-burung …di angkasa. 

2. Harimau mengaum, serigala…. 

3. Aku berkaki empat. 

       Sering digunakan untuk menarik delman. 

 Aku adalah…. 

4. Jojon suka (tabung). 

Kata tabung yang tepat adalah…. 

5. …uang yang kamu bawa? 

Kata tanya yang diperlukan adalah…. 

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1. Bagaimanakah cara cicak berjalan? 

2. Binatang apa yang mempunyai tubuh kecil tinggi dan berleher panjang? 

3. Buatlah kalimat tanya dengan kata tanya “kapan”? 

4. Tempat apakah kebun binatang itu? 

5. Jerapah tinggi sekali. Apakah lawan kata tinggi? 

 

SIKLUS III PERTEMUAN III 

Kunci Jawaban 

I. 1. C                            6. C 

2. A                            7. A 

3. C                            8. A 

4. C                            9. A 

5. B                           10.B 

II.  1. terbang                                               

2. jerapah 

 3. Kapan kamu pulang? 

4. tempat hewan-hewan yang 

dilindungi? 

      5. pendek 

III. 1. merayap 

2. jerapah 

 3. Kapan kamu pulang? 

4. tempat hewan-hewan yang 

dilindungi? 

      5. pendek 
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INSTRUMEN SIKLUS III 

 

               Singa Raja Hutan 
 

 
Singa suka berkuasa seperti raja. 
Gigi yang tajam, rambut yang tebal di sekitar kepala. 
Dan suara auman yang keras. 
Membuat semua hewan di hutan. 
Sangat takut pada singa. 
 
Singa menjadi sangat sombong. 
Singa tidak suka tolong teman. 
Singa tidak mau main bersama. 
 
Kini singa sudah tua. 
Singa hidup sendiri. 
Singa tidak punya teman. 
 
Kera merasa kasihan kepada Singa. 
Kera usul kepada hewan lain 
untuk kunjungi Singa 
Hewan lain menolak. 
Hewan lain tidak suka. 
Kepada Singa yang sombong. 
 
Kata Kera jangan dendam. 
Kasihan Singa sekarang 
Singa tak punya teman 
Singa sudah tak dapat 
Mencari makan sendiri. 
 
Akhirnya semua hewan setuju. 
Datang ke rumah Singa 
Singa menangis minta maaf. 
Singa menyesal. 
Telah sombong kepada hewan lain. 
 
Sekarang semua hewan di hutan.  
Hidup dengan damai 
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Lampiran 4a 

LEMBAR OBSERVASI 
KEGIATAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 
 
Nama  : Sri Widiastuti 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : II/II 

No Aspek yang diamati Skor Jumlah 1 2 3 4 
 
 
 

1. Memberikan informasi yang tepat   √  3 

2. 
 
 
 
 

Menggunakan waktu sesuai perencanaan   √  3 
3. Penuh perhatian terhadap siswa   √  3 
4. Memotivasi siswa secara individu  √   2 
5. Memotivasi siswa secara kelompok  √   2 
6. Menggambarkan berbagai sumber belajar  √   2 
7. Menggunakan multi metode   √  3 
8. Menggunakan alat peraga  √   2 

9. Melakukan penilaian proses dan tes 
membaca 

  √  3 

10. Memberi tindak lanjut   √  3 
Jumlah Skor 0 8 18 0 26 
Ketuntasan kegiatan guru 26 : 40 = 65,00% 
 

Keterangan Skor : 

1 : kurang skor minimum  : 10 

2 : cukup skor maksimum : 40 

3 : baik 

4 : baik sekali 

 

                 Mengetahui,       Ngadirojo, 20 Maret 2010 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 
 
 
 
 

Paimin, S.Pd 
NIP. 19530724 197512 1 006 

Pengamat 
 
 
 
 

C.H. Poniati, S.Pd 
NIP. 19520309 198609 2 001 
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Lampiran 4b 

LEMBAR OBSERVASI 
KEGIATAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 
 
Nama  : Sri Widiastuti 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : II/II 

 

No Aspek yang diamati Skor Jumlah 1 2 3 4 
1. Memberikan informasi yang tepat   √  3 
2. Menggunakan waktu sesuai perencanaan   √  3 
3. Penuh perhatian terhadap siswa    √ 4 
4. Memotivasi siswa secara individu   √  3 
5. Memotivasi siswa secara kelompok   √  3 
6. Menggambarkan berbagai sumber belajar  √   2 
7. Menggunakan multi metode   √  3 
8. Menggunakan alat peraga   √  3 
9. Melakukan penilaian proses dan tes 

membaca 
   √ 4 

10. Memberi tindak lanjut   √  3 
Jumlah Skor 0 2 21 8 31 
Ketuntasan kegiatan guru 31 : 40 = 77,50% 
 

Keterangan Skor : 

1 : kurang Skor minimum  : 10 

2 : cukup Skor maksimum : 40 

3 : baik 

4 : baik sekali 

 

               Mengetahui,       Ngadirojo, 27 Maret 2010 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 
 
 
 
 

Paimin, S.Pd 
NIP. 19530724 197512 1 006 

Pengamat 
 
 
 
 

C.H. Poniati, S.Pd 
NIP. 19520309 198609 2 001 
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Lampiran 4c 

LEMBAR OBSERVASI 
KEGIATAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 
 
Nama  : Sri Widiastuti 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : II/II 

 

No Aspek yang diamati Skor Jumlah 1 2 3 4 
1. Memberikan informasi yang tepat   √  3 
2. Menggunakan waktu sesuai perencanaan   √  3 
3. Penuh perhatian terhadap siswa    √ 4 
4. Memotivasi siswa secara individu   √  3 
5. Memotivasi siswa secara kelompok   √  3 
6. Menggambarkan berbagai sumber belajar   √  3 
7. Menggunakan multi metode   √  3 
8. Menggunakan alat peraga    √ 4 
9. Melakukan penilaian proses dan tes membaca    √ 4 

10. Memberi tindak lanjut   √  3 
Jumlah Skor   21 12 33 
Ketuntasan kegiatan guru 33 : 40 = 82,50% 

 

Keterangan Skor : 

1 : kurang Skor minimum  : 10 

2 : cukup Skor maksimum : 40 

3 : baik 

4 : baik sekali 

 

                  Mengetahui,        Ngadirojo, 15 April 2010 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 
 
 
 
 

Paimin, S.Pd 
NIP. 19530724 197512 1 006 

Pengamat 
 
 
 
 

C.H. Poniati, S.Pd 
NIP. 19520309 198609 2 001 
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Lampiran 5a 

LEMBAR OBSERVASI 

AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN SIKLUS I 
 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Maret 2010  
Kelas/Semester : II/II 

 

No Aspek yang diamati Skor Jumlah 1 2 3 4 
1. Aktif memperhatikan penjelasan guru   √  3 
2. Aktif menjawab pertanyaan guru   √  3 
3. Rasa ingin tahu dan keberanian siswa meningkat  √   2 
4. Kreatifitas dan inisiatif siswa meningkat  √   2 
5. Aktif mengerjakan tugas-tugas pembelajaran   √  3 

Jumlah Skor  4 9  13 
Ketuntasan Aktivitas Siswa 13 : 20 = 65% 

 

Keterangan Skor : 

1 : kurang Skor minimum  : 5 

2 : cukup Skor maksimum : 20 

3 : baik 

4 : baik sekali 

 

                 Mengetahui,        Ngadirojo, 20 Maret 2010 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 
 
 
 
 

Paimin, S.Pd 
NIP. 19530724 197512 1 006 

Pengamat 
 
 
 
 

C.H. Poniati, S.Pd 
NIP.19520309 198609 2 001 
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Lampiran 5b 

LEMBAR OBSERVASI 

AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN SIKLUS II 
 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Hari/Tanggal : Sabtu, 27 Maret 2010  
Kelas/Semester : II/II 

 

No Aspek yang diamati Skor Jumlah 
1 2 3 4  

1. Aktif memperhatikan penjelasan guru    √ 4 
2. Aktif menjawab pertanyaan guru   √  3 
3. Rasa ingin tahu dan keberanian siswa meningkat  √   2 
4. Kreatifitas dan inisiatif siswa meningkat  √   2 
5. Aktif mengerjakan tugas-tugas pembelajaran   √  3 

Jumlah Skor  4 6 4 14 
Ketuntasan Aktivitas Siswa 14 : 20 = 70,00% 

 

Keterangan Skor : 

1 : kurang Skor minimum  : 5 

2 : cukup Skor maksimum : 20 

3 : baik 

4 : baik sekali 

 

                   Mengetahui,               Ngadirojo, 27 Maret 2010 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 
 
 
 
 

Paimin, S.Pd 
NIP. 19530724 197512 1 006 

Pengamat 
 
 
 
 

C.H. Poniati, S.Pd 
NIP. 19520309 198609 2 001 
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Lampiran 5c 

LEMBAR OBSERVASI 

AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN SIKLUS III 
 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Hari/Tanggal : Kamis, 15 April 2010  
Kelas/Semester : II/II 

 

No Aspek yang diamati Skor Jumlah 1 2 3 4 
1. Aktif memperhatikan penjelasan guru    √ 4 
2. Aktif menjawab pertanyaan guru   √  3 
3. Rasa ingin tahu dan keberanian siswa meningkat   √  3 
4. Kreatifitas dan inisiatif siswa meningkat  √   2 
5. Aktif mengerjakan tugas-tugas pembelajaran    √ 4 

Jumlah Skor  2 6 4 16 
Ketuntasan Aktivitas Siswa 16 : 20 = 80,00% 
 

Keterangan Skor : 

1 : kurang Skor minimum  : 5 

2 : cukup Skor maksimum : 20 

3 : baik 

4 : baik sekali 

 

               Mengetahui,       Ngadirojo, 15 April 2010 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 
 
 
 
 

Paimin, S.Pd 
NIP. 19530724 197512 1 006 

Pengamat 
 
 

C.H. Poniati, S.Pd 
NIP.19520309 198609 2 001 
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Lampiran 6 

 
HASIL EVALUASI MEMBACA LANCAR SISWA KELAS II 

PADA KOMPETENSI DASAR MEMBACA SEBELUM 

DILAKUKAN TINDAKAN 

 
No Nama Siswa Nilai Keberhasilan Keterangan 

1. A 65 65% Belum Tuntas 

2. B 56 56% Tidak Tuntas 

3. C 66 66% Tuntas Cukup 

4. D 60 60% Belum Tuntas 

5. E 66 66% Tuntas Cukup  

6. F 50 50% Tidak Tuntas 

7. G 65 65% Belum Tuntas 

8. H 55 55% Tidak Tuntas 

9. I 60 60% Belum Tuntas 

10. J 66 66% Tuntas Cukup 

11. K 65 65% Belum Tuntas 

12. L 60 60% Belum Tuntas 

13. M 50 50% Tidak Tuntas 

14. N 65 65% Belum Tuntas 

15. O 56 56% Belum Tuntas 

16. P 65 65% Belum Tuntas 

17. Q 50 50% Tidak Tuntas 

18. R 60 60%    Belum Tuntas 

Jumlah 1080   
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Lampiran 7 

 
HASIL EVALUASI MEMBACA LANCAR SISWA KELAS II 

PADA KOMPETENSI DASAR MEMBACA SIKLUS I 
 

No Nama Siswa Nilai Keberhasilan Keterangan 

1. A 67 67% Tuntas Cukup 

2. B 50 50% Tidak Tuntas 

3. C 70 70% Tuntas Cukup 

4. D 60 60% Belum Tuntas 

5. E 75 75% Tuntas Cukup 

6. F 50 50% Tidak Tuntas 

7. G 70 70% Tuntas Cukup 

8. H 55 55% Tidak Tuntas 

9. I 67 67% Cukup Tuntas 

10. J 80 80% Tuntas Baik 

11. K 67 67%  Tuntas Cukup 

12. L 60 60% Belum Tuntas 

13. M 55 55% Tidak Tuntas 

14. N 67 67%  Tuntas Cukup 

15. O 50 50% Tidak Tuntas 

16. P 60 60% Belum Tuntas 

17. Q 50 50% Tidak Tuntas 

18. R 60 60%    Belum Tuntas 

Jumlah 1113   
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Lampiran 8 

 
HASIL EVALUASI MEMBACA LANCAR SISWA KELAS II 

PADA KOMPETENSI DASAR MEMBACA SIKLUS II 
 

No Nama Siswa Nilai Keberhasilan Keterangan 

1. A 70 70% Tuntas Cukup 

2. B 60 60% Belum Tuntas 

3. C 75 75% Tuntas Cukup 

4. D 67 67%  Tuntas Cukup 

5. E 80 80% Tuntas Baik 

6. F 70 70% Tuntas Cukup 

7. G 70 70% Tuntas Cukup 

8. H 55 55% Tidak Tuntas 

9. I 67 67%  Tuntas Cukup 

10. J 90 90% Tuntas Baik S 

11. K 55 55% Tidak Tuntas 

12. L 55 55% Tidak Tuntas 

13. M 67 67%  Tuntas Cukup 

14. N 70 70% Tuntas Cukup 

15. O 67 67%  Tuntas Cukup 

16. P 50 50% Tidak Tuntas 

17. Q 50 50% Tidak Tuntas 

18. R 70 70% Tuntas Cukup  

Jumlah 1188   
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Lampiran 9 

 
HASIL EVALUASI MEMBACA LANCAR SISWA KELAS II 

PADA KOMPETENSI DASAR MEMBACA SIKLUS III 
 

No Nama Siswa Nilai Keberhasilan Keterangan 

2. B 90 90% Tuntas Baik S 

8. H 85 85% Tuntas Baik 

11. K 80 80% Tuntas Baik 

12. L 75 75% Tuntas Cukup 

16. P 67 67%  Tuntas Cukup  

17. Q 85 85% Tuntas Baik 

Jumlah 482   
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Lampiran 10 

 
HASIL EVALUASI MEMBACA LANCAR SISWA KELAS II 

PADA KOMPETENSI DASAR MEMBACA SIKLUS I, II dan III 
 

No Nama 
Siswa Kondisi Awal Siklus I Siklus II Siklus III 

1. A 65 67 70 - 

2. B 56 50 60 90 

3. C 66 70 75 - 

4. D 60 60 67 - 

5. E 66 75 80 - 

6. F 50 50 70 - 

7. G 65 70 70 - 

8. H 55 55 55 85 

9. I 60 67 67 - 

10. J 66 80 90 - 

11. K 65 67 55 80 

12. L 60 60 55 75 

13. M 50 55 67 - 

14. N 65 67 70 - 

15. O 56 50 67 - 

16. P 65 60 50 67 

17. Q 50 50 50 85 

18. R 60 60 70 - 

Jumlah 1080 1113 1188 482 
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Lampiran 11 

 

Tabel 10 : Evaluasi Penilaian Proses Pembelajaran Remedial pada 

Kompetensi Membaca Siswa Kelas II SDN IV Ngadirojo, 

Wonogiri Siklus I 

 

No Nama Siswa Skor 

  Lafal Intonasi Kelancaran 

1 2 3 4 5 

  A B C D A B C D A B C D 

1. A  √    √    √   

2. B    √   √    √  

3. C √    √     √   

4. D  √     √    √  

5. E √    √      √  

6. F  √      √   √  

7. G    √   √      

8. H    √    √   √  

9. I   √    √   √   

10. J √     √       

11. K    √    √   √  

12. L    √    √    √ 

13. M  √      √   √  

14. N  √    √    √   

15. O   √     √    √ 

16. P    √    √    √ 

17. Q    √    √    √ 

18. R   √    √     √ 

 Jumlah 3 5 3 7 2 3 5 8 2 4 7 5 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

163

Lampiran 12 

 

Tabel 11 : Rekapitulasi Skoring Penilaian Proses Pembelajaran Remedial 

pada Kompetensi Membaca Siswa Kelas II SDN IV Ngadirojo, 

Wonogiri Siklus I 

No Nama Siswa Skor Jml Nilai % Pen-

capaian 

  Lafal Intonasi Kelancaran    

1 2 3 4 5    

  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1    

1. A  3    3    3   9 75 75% 

2. B    1   2    2  5 42 41,66% 

3. C 4    4     3   11 92 91,66% 

4. D  3     2    2  7 58 58,33% 

5. E 4    4      2  10 83 83,33% 

6. F  3      1   2  6 50 50% 

7. G    1   2  4    7 58 58,33% 

8. H    1    1   2  4 33 33,33% 

9. I   2    2   3   7 58 58,33% 

10. J 4     3   4    11 92 91,66% 

11. K    1    1   2  4 33 33,33% 

12. L    1    1    1 3 25 25% 

13. M  3      1   2  6 50 50% 

14. N  3    3    3   9 75 75% 

15. O   2     1    1 4 33 33,33% 

16. P    1    1    1 3 25 25% 

17. Q    1    1    1 3 25 25% 

18. R   2    2     1 5 42 41,66% 

 Jumlah 12 15 6 7 8 9 10 8 8 12 14 5 114 949  
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Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Nilai : 

A  = 4 

B  = 3 

C  = 2 

D  = 1 

Interval Nilai/Pencapaian Ketuntasan : 
12 = Nilai 100 (Tuntas Istimewa) 
10-12 = Nilai 90 (Tuntas Baik Sekali) 
8-9 = Nilai 80 (Tuntas Baik) 
6-7 = Nilai 70 (Tuntas Cukup) 
4-5 = Nilai 60 (Tuntas Tuntas) 
3 = Nilai 50 (Tidak Tuntas) 
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Lampiran 13 

 
Tabel 12 : Evaluasi Penilaian Proses Pembelajaran Remedial pada 

Kompetensi Membaca Siswa Kelas II SDN IV Ngadirojo, Wonogiri 

Siklus II 

No Nama Siswa Skor 

  Lafal Intonasi Kelancaran 

1 2 3 4 5 

  A B C D A B C D A B C D 

1. A √     √   √    

2. B  √   √ √    √   

3. C √    √     √   

4. D  √         √  

5. E √      √  √    

6. F √     √    √   

7. G  √    √    √   

8. H  √    √      √ 

9. I √    √       √ 

10. J √    √    √    

11. K   √    √   √   

12. L   √   √      √ 

13. M  √    √    √   

14. N   √  √    √    

15. O  √    √     √  

16. P √       √  √   

17. Q    √  √     √  

18. R   √   √    √   

 Jumlah 7 6 4 1 5 10 2 1 4 8 3 3 
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Lampiran 14 

 
Tabel 13 : Rekapitulasi Skoring Penilaian Proses Pembelajaran Remedial 

pada Kompetensi Membaca Siswa Kelas II SDN IV Ngadirojo, 

Wonogiri Siklus II 

No Nama Siswa Skor Jml Nilai 
%  Pen-

capaian 

  Lafal Intonasi kelancaran    

1 2 3 4 5    

  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1    

1. A √      √  √    10 83 83% 

2. B  √    √    √   9 75 75% 

3. C √    √     √   11 92 91,66% 

4. D  √   √      √  9 75 75% 

5. E √      √  √    10 83 83% 

6. F √      √   √   9 75 75% 

7. G  √    √    √   9 75 75% 

8. H  √    √      √ 7 58 58% 

9. I √    √       √ 9 75 75% 

10. J √    √    √    12 100 100% 

11. K   √    √   √   7 58 58% 

12. L   √   √      √ 6 50 50% 

13. M  √    √    √   9 75 75% 

14. N   √  √    √    10 83 83% 

15. O  √    √     √  8 66 66% 

16. P √       √   √  7 58 58% 

17. Q    √  √     √  6 50 50% 

18. R   √   √    √   8 66 66% 

 Jumlah 28 18 8 1 20 24 8 1 16 21 8 3 147 1297  
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Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Nilai : 

A  = 4 

B  = 3 

C  = 2 

D  = 1 

Interval Nilai/Pencapaian Ketuntasan : 
12 = Nilai 100 (Tuntas Istimewa) 
10-12 = Nilai 90 (Tuntas Baik Sekali) 
8-9 = Nilai 80 (Tuntas Baik) 
6-7 = Nilai 70 (Tuntas Cukup) 
4-5 = Nilai 60 (Tuntas Tuntas) 
3 = Nilai 50 (Tidak Tuntas) 
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Lampiran 15 

Tabel 14 : Evaluasi Penilaian Proses Pembelajaran Remedial pada 

Kompetensi Membaca Siswa Kelas II SDN IV Ngadirojo, 

Wonogiri Siklus III 

No Kompetensi Membaca Siswa 

 Nama Siswa Lafal Intonasi Kelancaran 

1 2 3 4 5 

  A B C D A B C D A B C D 

2 

8 

11 

12 

16 

17 

B 

H 

K 

L 

P 

Q 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

  √ 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

   

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

 Jumlah 3 3   2 4   3 3   
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Lampiran 16 

Tabel 12 : Rekapitulasi Skoring Penilaian Proses Pembelajaran Remedial 

pada Kompetensi Membaca Siswa Kelas II SDN IV Ngadirojo, 

Wonogiri Siklus III 

No Kompetensi Membaca Siswa 
Jml Nilai %  Nama Siswa Lafal Intonasi Kelancaran 

1 2 3 4 5    

  A B C D A B C D A B C D    

2 

8 

11 

12 

16 

17 

B 

H 

K 

L 

P 

Q 

4 

 

 

 

4 

 

 

3 

3 

3 

 

3 

  4 

 

4 

 

3 

 

3 

3 

3 

   

4 

4 

 

4 

3 

 

 

3 

 

3 

  11 

10 

11 

9 

10 

9 

92 

83 

92 

75 

83 

75 

91,66% 

83,33% 

91,66% 

75% 

83,33% 

75% 

 Jumlah 2 4   2 4   3 3   60   

 

 

Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Nilai : 

A  = 4 

B  = 3 

C  = 2 

D  = 1 

Interval Nilai/Pencapaian Ketuntasan : 
12 = Nilai 100 (Tuntas Istimewa) 
10-12 = Nilai 90 (Tuntas Baik Sekali) 
8-9 = Nilai 80 (Tuntas Baik) 
6-7 = Nilai 70 (Tuntas Cukup) 
4-5 = Nilai 60 (Tuntas Tuntas) 
3 = Nilai 50 (Tidak Tuntas) 
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Lampiran 17 

CATATAN ANECDOTE 
 

No 
Hari/ 

Tanggal 
Nama Kegiatan Tempat Keterangan 

1. 24-3-2010 H Membaca individu Kelas II Belum lancar 

2. 26-3-2010 L Les membaca Kelas II Belum lancar 

3. 6-4-2010 P Les membaca Kelas II Belum lancar 

4. 7-4-2010 Q Les membaca Kelas II Belum lancar 
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Lampiran 18 

Jadwal Penelitian 

 

 
NO 

 
JENIS KEGIATAN 

BULAN 

Februari Maret 
 

April Mei Juni Juli 

A Tahap Persiapan       

1 Penyusunan Proposal XXX      

2 Perbaikan Proposal         X XX     

3 Menyusun Instrumen       

 a. RPP         XX     

 b. Lembar Observasi         X X     

 c. Soal-soal         X X     

4 Perijinan, Koordinasi 
Dengan Guru, Dan 
Menyiapkan Peralatan 

           X         X X    

B Aplikasi Tindakan       

5 Siklus I          X X     

6 Siklus II            XX   

     7 Siklus III     XX  

C Pasca Tindakan       

7 Analisis Data            XX   XX  

8 Menyusun Laporan                      XX  

9 Pengajuan Laporan            XX XX 

10 Seminar  untuk Validasi 
Hasil 

           X 

11 Perbaikan laporan            XX 

12 Penggandaan, Penjilidan 
dan Pengiriman Laporan 

               X 
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Lampiran 19 

Lembar Penilaian Proses 

 

No Kompetensi Membaca Siswa 
Jml Nilai %  Nama Siswa Lafal Intonasi Kelancaran 

1 2 3 4 5    

  A B C D A B C D A B C D    

                 

 

 

 Jumlah                

Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lembar Penilaian Tertulis 
 

No Nama Siswa Nilai Keberhasilan Keterangan 

     

     

     

     

     

     

Jumlah    

 

Skor Nilai : 

A  = 4 

B  = 3 

C  = 2 

D  = 1 

Interval Nilai/Pencapaian Ketuntasan : 
12 = Nilai 100 (Tuntas Istimewa) 
10-12 = Nilai 90 (Tuntas Baik Sekali) 
8-9 = Nilai 80 (Tuntas Baik) 
6-7 = Nilai 70 (Tuntas Cukup) 
4-5 = Nilai 60 (Tuntas Tuntas) 
3 = Nilai 50 (Tidak Tuntas) 
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Lampiran 20 
 

DOKUMENTASI 
 
 

 
 

Siswa dan guru melaksanakan penbelajaran membaca 
 

 
 

Siswa membaca teks bacaan secara klasikal 
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Siswa membaca teks bacaan secara individu 
 
 
 
 

 
 

Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus I 
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Siswa menceritakan kembali bacaan  dengan menggunaan media yang telah 
dipersiapkan guru. 

 
 
 

 
 

Siswa membaca teks bacaan secara kelompok 
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Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus II 
 
 

 
 
Siswa  secara aktif membuat  kalimat tanya dari kata tanya yang ditunjukkan guru 
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Siswa membaca teks bacaan secara individu 
 
 

 
 

Siswa dan guru melaksanakan les membaca setelah pulang sekolah 
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