
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang 

kemajuan bangsa di masa depan. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang 

fungsi pendidikan nasional Bab II  pasal 3 yang berbunyi: Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi pendidikan nasional tersebut 

setiap siswa harus mempunyai beberapa keterampilan, diantaranya adalah 

keterampilan berbahasa. 

Menurut Tarigan (2013:1), keterampilan berbahasa terdiri atas empat 

aspek, yaitu: (1) keterampilan menyimak, (2) keterampilan berbicara, (3) 

keterampilan membaca, dan (4) keterampilan menulis. Salah satu keterampilan 

berbahasa yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan membaca. Keterampilan 

membaca merupakan keterampilan awal atau dasar bagi anak didik yang harus 

dikuasai agar dapat mengikuti semua atau seluruh kegiatan dalam proses belajar 

mengajar, kemampuan membaca akan sangat berpengaruh pada keberhasilan anak 

didik dalam proses pembelajaran dalam sekolah. Kemampuan membaca dikatakan 

kunci utama untuk mempelajari keterampilan lain. Karena seorang siswa yang 

tidak dapat membaca atau kemampuan membacanya rendah dapat dipastikan ia 

tidak dapat mempelajari pelajaran lain dengan baik. Tidak mungkin seorang siswa 

yang tidak dapat membaca mampu mengerjakan soal-soal dengan benar karena 

mereka tidak paham dengan maksud soal tersebut (Sumriana, 2015:50). 

Membaca merupakan keterampilan yang sangat penting agar mampu 

berkomunikasi secara tertulis, sehingga keterampilan membaca harus dimulai 

sejak dini. Pembelajaran membaca secara formal kali pertama diajarkan pada 

siswa kelas 1 SD, namun bisa saja dibelajarkan sebelum itu sebagai landasan bagi 

mereka untuk menyambut tugas belajar membaca pada awal pendidikan dasar.  



2 

 

 

Pembelajaran bahasa Indonesia keterampilan membaca di SD dilaksanakan sesuai 

dengan perbedaan kelas awal dan kelas tinggi. Pelajaran membaca di kelas awal 

disebut dengan pelajaran membaca permulaan sedangkan di kelas tinggi disebut 

dengan pelajaran membaca lanjutan. 

Hasil observasi di SDN 447 Sukamakmur Kecamatan Lamasi Kabupaten 

Luwu yang memiliki 23 siswa menunjukkan masih terdapat siswa yang 

kemampuan membaca nyaringnya kurang. Hal ini terbukti dari hasil belajar siswa 

dalam kemampuan membaca nyaring hanya 56,5% atau sebanyak 13 siswa dari 

keseluruhan siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan minimum (KKM) pelajaran 

bahasa Indonesia di kelas III sebesar 70, sedangkan 10 siswa lainnya (43,5%) 

tidak memenuhi KKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas III, 

keterampilan membaca nyaring siswa masih sangat rendah. Rendahnya 

keterampilan siswa dalam membaca nyaring ditandai dengan kurangnya siswa 

dalam memahami isi bacaan, menentukan tema bacaan, dan memperoleh 

informasi dari teks yang telah dibaca. Selain itu, keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran masih rendah, suasana pembelajaran kurang menyenangkan dan 

siswa merasa jenuh. 

Masalah yang ditemukan tersebut perlu dicarikan solusi. Penggunaan 

metode mengajar yang bervariasi bias jadi salah satu solusinya. Suasana belajar 

yang menyenangkan untuk kelas rendah dapat diciptakan melalui metode 

permainan. Alternatif metode dalam pembelajaran yang didasarkan pada prinsip 

“bermain sambil belajar” yaitu metode scramble yang merupakan salah satu 

permainan bahasa. Metode scramble menurut Huda (2015:303) merupakan salah 

satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan kecepatan 

berpikir siswa. Metode scramble ini akan memungkinkan siswa untuk belajar 

sambil bermain, mempelajari sesuatu secara santai dan tidak membuat siswa 

tertekan dan bosan. Scramble ini sering dipakai untuk jenis permainan anak-anak 

yang merupakan latihan pengembangan dan peningkatan wawasan pemikiran kosa 

kata dan huruf yang tersedia. Shoimin (2014:166) mengemukakan bahwa metode 

scramble merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk mencari 

jawaban terhadap suatu pertanyaan secara kreatif dengan cara menyusun huruf-

huruf atau kata yang disusun secara acak sehingga membentuk suatu jawaban 

konsep yang dimaksud. 
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Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut,  maka penulis mengambil 

judul penelitian, “Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Materi Membaca 

Nyaring melalui Metode Scramble Siswa Kelas III SDN 447 Sukamakmur 

Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah metode scramble 

dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi membaca nyaring 

siswa kelas III SDN 447 Sukamakmur Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah  

untuk mengetahui peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi 

membaca nyaring siswa kelas III SDN 447 Sukamakmur Kecamatan Lamasi 

Kabupaten Luwu melalui metode scramble. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian merupakan sesuatu yang diharapkan ketika sebuah 

penelitian sudah selesai. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terutama 

tentang meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia materi membaca nyaring 

siswa kelas III melalui metode scramble. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, dapat mengembangkan ilmu yang dimiliki dan menambah 

pengalaman tentang Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

b. Bagi Guru, untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan metode 

Scramble dan dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta 

kepercayaan diri bagi seorang guru. 

c. Bagi siswa, untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dan memotivasi 

belajar membaca siswa. 

d. Bagi sekolah, memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan 

sekolah dan dapat meningkatkan mutu pendidikan menjadi yang lebih baik. 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian hasil belajar  

Belajar dan mengajar sebagai suatu proses, mengandung tiga unsur yang 

dapat mengajar, dan hasil belajar (Sudjana, 2014:2). Hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku siswa baik dari aspek kognitif, afektif maupun 

psikomtorik yang merupakan timbal balik dari proses belajar mengajar yang telah 

dilakukan. Menurut Mulyasa (2013:212), hasil belajar adalah prestasi belajar 

siswa secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dasar dan derajat 

perubahan perilaku yang bersangkutan. Menurut Sam’s (2010:33), hasil belajar 

adalah suatu kemampuan yang berupa keterampilan dan perilaku baru sebagai 

akibat dari latihan atau pengalaman yang diperoleh. 

Berdasarkan definisi para ahli di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa 

hasil belajar merupakan suatu proses latihan yang mengakibatkan terjadinya 

perubahan tingkah laku baik pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

 

b. Jenis-jenis hasil belajar 

Jenis-jenis hasil belajar meliputi pemahaman konsep (ranah kognitif), 

keterampilan proses (aspek psikomotor), dan sikap siswa (aspek afektif). Untuk 

dapat jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:   

1) Pemahaman konsep (ranah kognitif)                                          

Pemahaman adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, 

dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh 

mana siswa dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang 

dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang 

ia lakukan (Susanto, 2013:6). Ranah kognitif terdiri dari enam jenis perilaku 

yaitu:  

a) Pengetahuan, mencakup kemampuan ingatan tentang hal-hal yang telah 

dipelajari dan disimpan dalam ingatan.  
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b) Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap sari dan makna hal-hal yang 

dipelajari.  

c) Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode, kaidah untuk 

menghadapi masalah yang nyata dan baru.  

d) Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik.  

e) Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru.  

f) Evaluasi, mencakup kemampuan mendapat tentang beberapa hal berdasarkan 

kriteria tertentu.  

2) Ranah afektif (sikap siswa)  

Ranah afektif terdiri dari lima jenis perilaku (Samino, 2012:50), yaitu:  

a) Penerimaan, yang mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan kesediaan 

memperhatikan hal tersebut.  

b) Partisipasi, yang mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan dan 

berpartisipasi dalam suatu kegiatan.  

c) Penilaian dan penentuan sikap, yang mencakup penerimaan suatu nilai, 

menghargai, mengakui, dan membentuk sikap.  

d) Organisasi, yang mencakup kemampuan membentuk suatu sistem nilai 

sebagai pedoman dan pegangan hidup.  

e) Pembentukan pola hidup, yang mencakup kemampuan menghayati nilai, dan 

membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi.  

3) Ranah psikomotorik (keterampilan proses)  

Ranah psikomotorik terdiri dari tujuh perilaku atau kemampuan 

psikomotorik, yaitu:  

a) Persepsi, yang mencakup kemampuan mendeskripsikan sesuatu secara khusus 

dan menyadari adanya perbedaan antara sesuatu tersebut.  

b) Kesiapan, yang mencakup kemampuan menempatkan diri dalam suatu 

keadaan di mana akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian gerakan.  

c) Gerakan terbimbing, yang mencakup kemampuan melakukan gerakan-gerakan 

sesuai contoh, atau gerakan peniruan.  

d) Gerakan terbiasa, yang mencakup kemampuan melakukan gerakan-gerakan 

tanpa contoh.  
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e) Gerakan kompleks, yang mencakup kemampuan melakukan gerakan atau 

keterampilan.  

f) Penyesuaian pola gerakan, yang mencakup kemampuan mengadakan 

perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan persyaratan khusus yang 

berlaku.  

g) Kreatifitas, yang mencakup kemampuan melahirkan pola-pola gerak-gerik 

yang baru atas dasar prakasa sendiri.  

 

c. Manfaat hasil belajar  

Hasil belajar pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku seseorang 

yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor setelah mengikuti 

suatu proses belajar mengajar tertentu (Sudjana, 2014:44). Pendidikan dan 

pengajaran dikatakan berhasil apabila perubahan-perubahan yang tampak pada 

siswa merupakan akibat dari proses belajar mengajar yang dialaminya yaitu 

proses yang ditempuhnya melalui program dan kegiatan yang dirancang dan 

dilaksanakan oleh guru dalam proses pengajarannya. Berdasarkan hasil belajar 

siswa, dapat diketahui kemampuan dan perkembangan sekaligus tingkat 

keberhasilan pendidikan.  

Hasil belajar harus menunjukkan perubahan keadaan menjadi lebih baik, 

sehingga bermanfaat untuk:  

1) Menambah pengetahuan 

2) Lebih memahami sesuatu yang belum dipahami sebelumnya 

3) Lebih mengembangkan keterampilannya 

4) Memiliki pandangan yang baru atas sesuatu hal 

5) Lebih menghargai sesuatu daripada sebelumnya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa istilah hasil 

belajar merupakan perubahan dari siswa sehingga terdapat perubahan dari segi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  

 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar  

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses dan hasil belajar siswa secara garis besar terbagi dua bagian, yaitu yang 
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berasal dari dalam siswa yang belajar (faktor internal) dan ada pula yang berasal 

dari luar siswa yang belajar (faktor eksternal):  

1) Faktor internal siswa  

a) Faktor fisiologis siswa, seperti kondisi kesehatan dan kebugaran fisik, serta 

kondisi panca inderanya terutama penglihatan dan pendengaran.  

b) Faktor psikologis siswa, seperti minat, bakat, intelegensi, motivasi, dan 

kemampuan-kemampuan kognitif seperti kemampuan persepsi, ingatan, 

berpikir dan kemampuan dasar pengetahuan yang dimiliki.  

2) Faktor-faktor eksternal siswa  

a) Faktor lingkungan siswa  

Faktor ini terbagi dua, yaitu pertama, faktor lingkungan alam atau non 

sosial seperti keadaan suhu, kelembaban udara, waktu (pagi, siang, sore, malam), 

letak madrasah, dan sebagainya. Kedua, faktor lingkungan sosial seperti manusia 

dan budayanya.  

b) Faktor instrumental  

Faktor instrumental antara lain gedung atau sarana fisik kelas, sarana atau 

alat pembelajaran, media pembelajaran, guru, dan kurikulum atau materi pelajaran 

serta strategi pembelajaran. 

 

2. Membaca Nyaring 

a. Pengertian membaca  

Membaca merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang 

kompleks dan rumit. Menurut Soedarso (2011: 4) membaca adalah aktivitas yang 

kompleks dengan mengerahkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah. 

Meliputi: orang harus menggunakan pengertian dan khayalan, mengamati, dan 

mengingat-ingat. Kita tidak dapat membaca tanpa menggerakkan mata atau tanpa 

menggunakan pikiran kita. Menurut Rahim (2014:2) membaca pada hakikatnya 

adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekadar 

melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, 

psikolinguistik, dan metakognitif. Hal ini senada dengan pendapat Prasetyono 

(2013:57) membaca merupakan serangkaian kegiatan pikiran yang dilakukan 

dengan penuh perhatian untuk memahami suatu informasi melalui indera 
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penglihatan dalam bentuk simbol-simbol yang rumit, yang disusun sedemikian 

rupa sehingga mempunyai arti dan makna.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

membaca merupakan suatu aktivitas yang kompleks dan rumit, untuk menafsirkan 

lambang-lambang tertulis sehingga diperoleh makna atau pesan yang terkandung 

dalam bahasa tulis tersebut.  
 

b. Pengertian membaca nyaring  

Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan 

alat bagi guru, siswa, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau 

pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan 

seseorang pengarang (Tarigan, 2013:23). Dalam membaca nyaring, proses 

membaca dilakukan dengan menyuarakan lambang-lambang tertulis yang ada 

pada bacaan. Suyanto (2012:64) menjelaskan bahwa membaca nyaring (reading 

aloud) dimaksudkan untuk melatih agar siswa dapat membaca dengan pelafalan 

atau ucapan yang benar.  

Kegiatan membaca nyaring tidak hanya menyuarakan lambang-lambang 

tertulis yang ada pada bacaan, akan tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek 

yang harus dikuasai dalam membaca nyaring. Sari (2013:4) mengemukakan 

bahwa membaca nyaring merupakan kegiatan yang dilakukan dengan vokal yang 

keras dan jelas. Keras di sini dalam arti tidak sampai berteriak-teriak. Hal ini 

dimaksudkan supaya orang lain mengetahui apa yang kita baca. Dalam membaca 

nyaring harus memperhatikan intonasi, lafal dan jeda. Selain itu, harus bisa 

berekspresi sesuai isi teks yang dibaca.  

Membaca nyaring atau membaca bersuara merupakan kelanjutan dari 

membaca permulaan. Pada membaca permulaan tekanan ada pada kelancaran dan 

ketepatan penyuaraan huruf, pada membaca nyaring atau membaca bersuara 

difokuskan pada tekanan kata, lagu kalimat atau intonasi, jeda, dan menguasai 

tanda baca. Keempatnya harus tepat. Jika ketepatan ini diabaikan, maka murid 

akan mengalami kesulitan pada waktu membaca dalam hati atau membaca 

intensif. Mereka hanya bisa membaca tetapi sulit menemukan pemahaman yang 

dikandung dalam bacaan.  
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

membaca nyaring pada hakikatnya adalah kegiatan membaca dengan 

menyuarakan lambang-lambang tertulis (huruf, suku kata, kata/frase, kalimat) 

dengan memperhatikan aspek-aspek kemampuan membaca nyaring (lafal, 

intonasi, jeda, tanda baca) agar pendengar dan pembaca dapat menangkap 

informasi serta memahami makna yang terkandung dalam suatu bacaan tersebut.  

 

c. Manfaat membaca nyaring  

Kemampuan membaca nyaring memang sangat diperlukan. Rothlein dan 

Meinbach, 1993 (dalam Rahim, 2014:124) mengemukakan bahwa membaca 

nyaring untuk siswa merupakan kegiatan berharga yang bisa meningkatkan 

keterampilan menyimak, menulis, dan membantu perkembangan siswa untuk 

mencintai buku dan membaca cerita sepanjang hidup mereka. Selain itu, Rubin, 

1993 (dalam Rahim, 2014:123) juga menjelaskan tentang manfaat membaca 

nyaring.  

Kegiatan yang paling penting untuk membangun pengetahuan dan 

keterampilan berbahasa siswa memerlukan membaca nyaring. Program yang kaya 

dengan membaca nyaring dibutuhkan untuk semua siswa karena membantu siswa 

memperoleh fasilitas menyimak, memperhatikan sesuatu secara lebih baik, 

memahami suatu cerita, mengingat secara terus-menerus pengungkapan kata-kata, 

serta mengenali kata-kata baru yang muncul dalam konteks lain.   

Selain itu, manfaat membaca nyaring tidak hanya dirasakan oleh siswa 

tetapi juga dapat dirasakan oleh guru. Seperti yang dikemukakan oleh Harris dan 

Sipay, 1980 (dalam Rahim, 2014:124) bahwa membaca bersuara 

mengonstribusikan seluruh perkembangan siswa dalam banyak cara, diantaranya 

adalah sebagai berikut.  

1) Membaca nyaring memberikan guru suatu cara yang cepat dan valid untuk 

mengevaluasi kemajuan keterampilan membaca yang utama, khususnya 

pemenggalan kata, frasa, dan untuk menemukan kebutuhan pengajaran yang 

spesifik.  

2) Membaca nyaring memberikan latihan berkomunikasi lisan untuk pembaca 

dan bagi yang mendengar untuk meningkatkan keterampilan menyimaknya.  
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3) Membaca nyaring juga bisa melatih siswa untuk mendramatisasikan cerita dan 

memerankan pelaku yang terdapat dalam cerita.  

4) Membaca nyaring menyediakan suatu media dimana guru dengan bimbingan 

yang bijaksana, bisa bekerja untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian 

diri, terutama lagi dengan siswa yang pemalu.  

Kegiatan membaca nyaring memang memiliki banyak manfaat, khususnya 

bagi siswa. Gruber, 1993 (dalam Rahim, 2014:125) mengemukakan lebih rinci 

manfaat dan pentingnya membaca nyaring untuk siswa adalah sebagai berikut.  

1) Memberikan contoh kepada siswa proses membaca secara positif.  

2) Mengekspos siswa untuk memperkaya kosakatanya.  

3) Memberi siswa informasi baru.  

4) Mengenalkan kepada siswa dari aliran sastra yang berbeda-beda.  

5) Memberi siswa kesempatan menyimak dan menggunakan daya imajinasinya.  

 

d. Pelaksanaan membaca nyaring  

Pelaksanaan membaca nyaring, ada siswa yang sudah lancar membaca dan 

ada juga siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca. Dalam hal ini guru 

harus memperhatikan tingkat kemampuan membaca siswa. Olivia (2013:19) 

menjelaskan tentang strategi guru dalam menghadapi siswa yang mengalami 

kesulitan dalam membaca, diantaranya adalah sebagai berikut.   

1) Pertama, bacakanlah bacaan atau cerita untuknya dan bicarakanlah gambar-

gambar, orang-orang, dan kejadian-kejadiannya.  

2) Kemudian, baca ulang sambil menunjukkan setiap kata sembari jari anda 

bergerak mengikuti garis tulisan.  

3) Ajaklah siswa anda menyimak dan memperhatikan kata-kata pada saat anda 

sedang membaca.  

4) Ketiga, bacalah ulang cerita bersama-sama, kadang-kadang berhentilah 

sejenak agar siswa meneruskan membaca sendiri sebuah kata atau 

menyelesaikan sebuah kalimat.  

5) Pada saat kemampuan dan rasa percaya diri siswa meningkat, doronglah dia 

untuk lebih banyak membaca materi tersebut dan kurangi peranan anda dalam 

membacakan materi.  
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6) Pada saat siswa membacakan materi untuk anda, ingatlah untuk memujinya 

pada saat dia membaca sebuah kalimat dengan benar, mengoreksi 

kesalahannya sendiri, dan mengucapkan sebuah kata setelah anda 

membantunya.  

7) Sebaiknya jangan membuat pertanyaan negatif atau memusatkan perhatian 

pada kesalahan-kesalahannya. Jika dia belum benar dalam membaca sebuah 

kata, jelaskan belum benar dalam membaca sebuah kata, jelaskan maksudnya, 

misalnya arti sebuah kata atau beri contoh benda atau kata yang dimaksudkan.  

8) Jika dia tetap belum dapat memahami kata tersebut dengan benar, bacalah 

sendiri kata tersebut, kemudian mintalah agar dia meneruskan membaca.  

Pengajaran membaca nyaring di sekolah dasar dilaksanakan di kelas 

rendah. Menurut Supriyadi (2012: 124) pelaksanaan pengajaran membaca nyaring 

menekankan pada segi:  

1) Ketepatan tanda baca (dapat menguasai tanda baca saat membaca)  

2) Ketepatan lafal (membaca dengan lafal yang sangat tepat)  

3) Intonasi dalam membaca (dapat membaca dengan intonasi yang tepat)  

4) Kelancaran dalam membaca  

5) Kenyaringan suara.  

Pengajaran membaca nyaring dilaksanakan di kelas rendah (kelas I, II, dan 

III). Menurut Tarigan (2013: 26), daftar keterampilan berikut ini sangat menolong 

para guru dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan dalam membaca nyaring pada kelas rendah.  

1) Kelas I:  

a. Menggunakan ucapan yang tepat.  

b. Menggunakan frase yang tepat (bukan kata demi kata).  

c. Menggunakan intonasi suara yang wajar agar makna mudah terpahami.  

d. Memiliki perawakan dan sikap yang baik serta merawat buku dengan baik.  

e. Menguasai tanda-tanda baca sederhana, seperti: titik (.) koma (,) tanda tanya 

(?) tanda seru (!).  
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2) Kelas II:  

a) Membaca dengan terang dan jelas.  

b) Membaca dengan penuh perasaan, ekspresi.  

c) Membaca tanpa tertegun-tegun, tanpa terbata-bata.  

3) Kelas III:  

a) Membaca dengan penuh perasaan, ekspresi.  

b) Mengerti serta memahami bahan bacaan.  

Pelaksanaan kegiatan membaca nyaring dapat dibimbing oleh guru. Guru 

memberikan contoh dalam membaca nyaring, dan para siswa memperhatikannya. 

Suyanto (2012:129) menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh 

seorang guru dalam membaca nyaring seperti berikut ini: pada saat membaca teks, 

guru melafalkan dengan suara yang cukup keras agar seluruh siswa mendengar 

dengan baik. Selain itu, guru perlu menyesuaikan suaranya dengan suara tokoh 

cerita, terutama kalau ada dialog dalam cerita itu. Kalau perlu, nada suara guru 

berubah sesuai dengan situasinya agar cerita terdengar lebih hidup. Biasanya 

dalam kegiatan membaca ini guru duduk di tengah-tengah siswanya agar lebih 

akrab dengan mereka.  

Pembelajaran membaca nyaring lebih ditekankan pembelajaran membaca 

nyaring oleh guru. Dalam hal ini guru sebagai model, siswa memperhatikan guru 

dalam membaca nyaring tersebut. Buku Treleas The New Read-Aloud Handbook 

yang populer di Amerika Serikat (dalam Rahim, 2014:126) meninjau keuntungan 

dan kesenangan siswa pada membaca nyaring dan apa yang boleh/tidak boleh 

dilakukan dalam membaca nyaring, adalah sebagai berikut.  

1) Mulailah membacakan cerita pada awal pertama di kelas.  

2) Sebelum membaca cerita atau puisi, akrabilah lebih dahulu materi bacaan 

tersebut. Dengan demikian, guru akan mengetahui bagian cerita yang perlu 

mendapat tekanan, kata atau konsep yang diperlukan sebelum membaca untuk 

menghindari kebingungan, dan suasana hati yang perlu ditampilkan.  

3) Wacana yang panjang sebaiknya diperpendek, supaya pengajaran membaca 

lebih lancar, dan latihlah membaca suatu cerita atau bagian cerita dengan 

nyaring sebelum membacakannya pada siswa.  
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4) Selalulah mendiskusikan isi bahan bacaan dengan siswa untuk 

membangkitkan minat siswa pada buku.  

5) Suruhlah siswa duduk dengan senang dalam setengah lingkaran di sekitar anda 

dan singkirkan semua gangguan. Adakan kontak mata selama membaca cerita 

berlangsung.  

6) Duduklah pada kursi rendah dekat siswa dan peganglah buku sedemikian rupa 

sehingga mereka bisa melihat ilustrasi.   

7) Jadikanlah kegiatan ini mengasyikkan, ekspresikanlah emosi-emosi yang 

dibangkitkan oleh cerita atau puisi dan bawalah sastra ke dalam suasana yang 

hidup melalui gerakan, sound effect, dan perubahan nada suara.  

8) Apabila memungkinkan doronglah siswa berpartisipasi dalam membaca, 

misalnya mereka mungkin ingin menceritakan buku atau mendeklamasikan 

suatu puisi.  

9) Secara periodik, berilah mereka pertanyaan untuk meningkatkan pemahaman 

dan minat siswa.   

10) Jika tidak mungkin menyelesaikan seluruh bagian atau bab pada suatu bacaan, 

cobalah berhenti pada bagian cerita yang menegangkan.   

11) Pada penyelesaian cerita atau puisi berikan kesempatan kepada siswa untuk 

merenungkan apa yang telah mereka dengar dan meneliti (menyelidiki) 

perasaannya sendiri.  

12) Setelah menyelesaikan seluruh cerita, berikanlah waktu kepada siswa untuk 

mengekspresikan perasaan mereka secara bebas.  

Menurut Rothlein dan Meinbach, 1993 (dalam Rahim, 2014:128), hal-hal 

yang perlu diingat dalam membaca nyaring antara lain sebagai berikut.  

1) Seni menyimak merupakan sesuatu yang bermanfaat dan mesti diajarkan.  

2) Panjang dan pendek mata pelajaran yang dibacakan hendaknya bervariasi.  

3) Jika membacakan buku cerita bergambar, guru harus yakin siswa bisa melihat 

gambar tersebut dengan jelas.  

4) Hentikan membaca pada titik yang menegangkan.  

5) Sesudah membaca sediakan waktu untuk diskusi, mengekspresikan secara 

lisan, tertulis ataupun ekspresi artistik.  

6) Jangan belokkan diskusi menjadi bentuk ujian.  



14 

 

 

7) Bacalah teks tersebut dengan penuh ekspresi dan bacalah pelan-pelan.  

8) Sebelum membaca buku tersebut di depan kelas, tinjaulah buku tersebut lebih 

dahulu.  

Rothlein dan Meinbach, 1993 (dalam Rahim, 2014:128) juga menyebutkan 

hal-hal yang harus dihindari waktu membaca nyaring antara lain sebagai berikut.  

1) Jangan membacakan cerita yang anda sendiri tidak menyukainya.  

2) Jangan teruskan membaca cerita jika ternyata buku tersebut pilihan yang 

salah.  

3) Jangan bingung dengan pertanyaan yang diajukan siswa selama membaca, dan 

diskusikan dengan siswa pendapat dan kesimpulan mereka.  

4) Ciptakan pertanyaan terbuka yang mengharuskan siswa memusatkan perhatian 

pada bagian tertentu dari sebuah buku.  

Darmiyati dan Budiasih (2011:131) mengemukakan bahwa salah satu cara 

mengevaluasi membaca nyaring ialah meminta siswa memilih bagian buku yang 

disenangi yang baru saja mereka baca, untuk dibacakan di depan kelas. Setelah 

guru memberikan contoh, kemudian siswa dapat mempraktekkannya sendiri 

membaca nyaring di depan kelas secara bergiliran. Atau dapat juga para siswa 

membaca nyaring secara klasikal terlebih dahulu, kemudian siswa secara 

individual membaca nyaring di depan kelas. 

 

3. Metode Scramble 

a. Pengertian metode scramble 

Metode scramble adalah salah satu metode permainan bahasa. Metode 

scramble merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan 

konsentrasi dan kecepatan berpikir siswa. Metode scramble ini akan 

memungkinkan siswa untuk belajar sambil bermain, mempelajari sesuatu secara 

santai dan tidak membuat siswa tertekan dan bosan. Metode scramble sering 

digunakan oleh anak-anak sebagai permainan yang pada dasarnya merupakan 

latihan pengembangan dan peningkatan wawasan pemilikan kosakata dan huruf 

yang tersedia (Huda, 2015:303). Komalasari  (2013:2) mengemukakan bahwa 

scramble adalah metode pembelajaran yang mengajak siswa mencari jawaban 

terhadap suatu pertanyaan secara kreatif dengan cara menyusun huruf-huruf atau 

kata yang disusun secara acak sehingga membentuk suatu jawaban konsep yang 
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dimaksud. Scramble adalah sebuah metode yang mengunakan penekanan latihan 

soal yang dikerjakan secara berkelompok yang memerlukan adanya kerjasama 

antar anggota kelompok dengan berpikir kritis sehingga dapat lebih mudah dalam 

mencari penyelesaian soal. Metode pembelajaran scramble adalah pembelajaran 

secara berkelompok dengan mencocokkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban 

yang telah disediakan (Suprijono dan Agus, 2013:10). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 

pembelajaran  scramble adalah metode pembelajaran kelompok yang 

membutuhkan kerjasama peserta didik dalam kelompok dengan mencocokkan 

kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang telah tersedia. 

 

b. Jenis-jenis model pembelajaran scramble  

 Berdasarkan prinsip dasar dari scramble kemudian konsepnya dipinjam 

untuk kepentingan pembelajaran membaca. Sasaran utamanya pada dasarnya 

sama, yakni mengajak siswa untuk berlatih menyusun sesuatu agar sesuatu itu 

menjadi bermakna. Dalam pembelajaran membaca, biasanya siswa diajak untuk 

berlatih menyusun suatu tulisan yang secara sengaja diacak, untuk kemudian anak 

diminta untuk menata ulang susunan tulisan yang kacau tersebut menjadi suatu 

tulisan yang utuh. Pemberian teknik ini, selain siswa diajak untuk melatih 

memprediksi jalan pikiran penulis aslinya juga mengajak anak untuk berkreasi 

dengan susunan baru yang mungkin lebih baik dari susunan aslinya (Harjasujana, 

2012:13). Selain itu, melatih siswa untuk lebih kreatif untuk menemukan susunan 

kata/kalimat yang lebih baik dari susunan aslinya.  

Macam-macam bentuk model pembelajaran scramble yaitu scramble kata, 

scrambel  kalimat, scramble paragraf dan scramble wacana. Dari beberapa bentuk 

model pembelajaran scramble tersebut dapat dijelaskan seperti berikut :  

1) Scramble kata  

Merupakan sebuah permainan yang menyusun kata dari huruf-huruf yang 

telah diacak atau dikacaubalaukan pada letaknya. Sehingga, membentuk suatu 

kata tertentu dan bermakna. Tujuan dari permainan ini adalah untuk membina 

penguasaan kosakata dan ejaan. Contoh:  

a) Warna  

Rahme: Merah  
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Urib: Biru  

b) Pekerjaan  

Nitape: Petani  

Ugur: Guru  

2) Scramble kalimat  

Merupakan sebuah permainan menyusun kalimat dari kata-kata acak 

sehingga membentuk kalimat yang logis, bermakna, tepat, dan benar. Tujuan 

permainan ini adalah menyusun kalimat agar melatih keterampilan mengarang. 

Contoh:  

a) Di/membeli/lima/kemarin/ikan/ekor/koki/wisnu/ngasem/pasar.  

Jawab: Kemarin wisnu membeli lima ekor ikan koki di pasar ngasem.  

b) Pohon/mengakibatkan/dan/penebangan/dapat/hutan/longsor/di/tanah/membabi 

buta/secara/banjir  

Jawab: Penebangan pohon di hutan secara membabi buta dapat 

mengakibatkan banjir dan tanah longsor.  

3) Scramble paragraf 

Merupakan permainan menyusun kembali suatu paragraf yang kalimat-

kalimatnya telah diacak terlebih dahulu. Tujuan permainan ini adalah melatih 

menyusun paragraf untuk keterampilan mengarang. Contoh :  

a) Setiap pertanyaan guru di kelas dijawab dengan benar  

b) Nilai rapornya selalu bagus  

c) Yoga anak yang pandai  

d) Tugas-tugas juga dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat  

Jika disusun menjadi kalimat yang baik, urutannya kalimat-kalimat di atas 

akan menjadi 3-1-4-2.  

4) Scramble wacana  

Merupakan sebuah permainan menyusun wacana logis berdasarkan 

kalimat atau paragraf yang telah diacak. Hasil susunan wacana dalam permainan 

scramble hendaknya logis dan bermakna. Tujuan permainan ini adalah untuk 

melatih menyusun paragraf-paragraf menjadi wacana. Model pembelajaran 

scramble yang dipakai dalam pembelajaran membaca pemahaman adalah 

scramble wacana. Hal ini karena dalam pembelajaran membaca pemahaman siswa 
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dituntut untuk memahami makna dalam sebuah bacaan, bukan hanya sekedar 

melafalkan huruf atau kata. Scramble wacana dapat digunakan dalam 

pembelajaran membaca pemahaman. Penerapan scramble wacana dalam 

pembelajaran membaca pemahaman bukan hanya sekadar kegiatan bermain, 

namun bermain sambil belajar. Bermain sangat penting, sehingga meskipun 

terdapat unsur kegembiraan, namun tidak dilakukan demi kesenangan saja. Dalam 

sebuah permainan tentunya terdapat rintangan atau tantangan yang harus 

dipecahkan. Sehingga, anak tersebut secara tidak sengaja telah memperoleh 

kemampuan tertentu.   

Siswa diajak untuk melatih menyusun paragraf-paragraf yang telah diacak 

pada permainan scramble wacana ini. Siswa dilatih untuk mengembangkan 

kemampuan seperti diajak berlatih memprediksi jalan pikiran penulisan aslinya, 

juga mengajak anak untuk berkreasi dengan susunan baru yang mungkin lebih 

dari susunan semula. Pembelajaran dengan menerapkan scramble wacana ini 

dapat mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan kreativitas anak. Selain 

dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak, juga dapat mengembangkan 

kemampuan lainnya. Misalnya: kemampuan berbahasa, emosi, disiplin, 

kreativitas, dan sebagainya.  

 

c. Karakteristik model pembelajaran scramble  

Guru dapat menerapkan teknik scramble dalam melaksanakan 

pembelajaran membaca pemahaman. Teknik ini adalah sebuah permainan dalam 

proses pembelajaran yang berupa kata, kalimat, paragraf, yang strukturnya 

sengaja diacak Sesuai dengan sifat jawabannya, scramble terdiri dari bermacam-

macam bentuk, seperti di bawah ini (Harjasujana, 2012:221).  

1) Scramble kata yakni sebuah permainan menyusun kata-kata dari huruf-huruf 

yang telah dikacaukan letak huruf-hurufnya sehingga membentuk suatu kata 

tertentu yang bermakna.  

2) Scramble kalimat adalah sebuah permainan menyusun kalimat dari katakata 

acak, bentukan kalimat di atas hendaknya logis bermakna, tepat dan benar.  

3) Scramble wacana sebuah permainan menyusun wacana berdasarkan kalimat-

kalimat acak. Hasil susunan wacana dalam scramble hendaknya logis dan 

bermakna. 
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Siswa dapat dilatih berkreasi menyusun kata, kalimat, atau wacana yang 

acak susunannya dengan susunan yang bermakna dan mungkin lebih baik susunan 

aslinya melalui model pembelajaran scramble.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

scramble merupakan model pembelajaran yang berbentuk permainan acak kata, 

kalimat, atau paragraf. Model pembelajaran scramble adalah sebuah cara 

pembelajaran yang menggunakan penekanan pada latihan soal berupa permainan 

yang dikerjakan dan diselesaikan. Dalam pembelajaran menggunakan model ini 

siswa dapat terlatih untuk berpikir kritis sehingga dapat lebih mudah dalam 

mencari penyelesaian soal. 

 

d. Manfaat model pembelajaran scramble  

Menurut Djamarah (2013:57) bahwa manfaat dari teknik scramble adalah 

sebagai berikut:  

1) Bagi siswa: siswa yang mengalami kesulitan dalam mengingat istilah yang 

sulit akan terkurangi bebannya, siswa lebih termotivasi untuk belajar, 

meningkatkan kemampuan bekerjasama dan bersosialisasi, siswa mencari 

pengalaman dan langsung mengalami sendiri, dan siswa belajar dan bekerja 

berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, sehingga sangat bermanfaat dalam 

rangka pelayanan perbedaan individu. 

2) Bagi guru: mendapatkan pengalaman langsung dalam pelaksanaan 

pembelajaran, sebagai motivasi meningkatkan keterampilan untuk memilih 

strategi pembelajaran yang bervariasi yang dapat memperbaiki sistem 

pembelajaran sehingga memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa, dan 

guru dapat menciptakan suasana lingkungan kelas yang menyenangkan tetapi 

tetap serius.  

 

e. Langkah-langkah model pembelajaran scramble  

Model pembelajaran scramble dapat dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

1) Guru menyiapkan sebuah wacana, kemudian keluarkan kalimat-kalimat yang 

terdapat dalam wacana tersebut ke dalam kartu-kartu kalimat.  
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2) Guru membuat kartu soal beserta kartu jawaban yang diacak nomornya sesuai 

materi bahan ajar teks yang telah dibagikan sebelumnya dan membagikan 

kartu soal tersebut.  

3) Siswa dalam kelompok masing-masing mengerjakan soal dan mencari kartu 

soal untuk jawaban yang cocok, sebelumnya jawaban telah diacak sedemikian 

rupa.  

4) Siswa diharuskan dapat menyusun kata jawaban yang telah tersedia dalam 

waktu yang telah ditentukan. Setelah selesai mengerjakan soal, hasil pekerjaan 

siswa dikumpulkan dan dilakukan pemeriksaan  

5) Guru melakukan penilaian, berdasarkan seberapa cepat, seberapa aktif siswa 

dalam mengerjakan soal yang ia kerjakan bersama kelompoknya masing-

masing.  

6) Guru memberikan apresiasi dan rekognisi kepada kelompok yang berhasil, 

dan memberi semangat kepada kelompok yang belum berhasil menjawab 

dengan cepat dan benar. 

 

f. Kelebihan model pembelajaran scramble  

Kelebihan dari model pembelajaran scramble menurut Achmad (2010:8) 

adalah sebagai berikut:  

1) Membuat siswa lebih aktif  

2) Membuat siswa lebih kreatif dalam belajar dan berpikir, mempelajari materi 

secara lebih santai dan tanpa tekanan karena model pembelajaran scrambel 

memungkinkan para siswa untuk belajar sambil bermain.  

3) Menumbuhkan rasa solidaritas di antara anggota kelompoknya.  

4) Materi yang diberikan menjadi mengesankan dan selalu diingat siswa.  

5) Mendorong siswa lebih kompetitif dan semangat untuk lebih maju. 

g. Kekurangan model pembelajaran scramble  

 Adapun kekurangan model pembelajaran scramble menurut Achmad 

(2010:9) adalah sebagai berikut:  

1) Model pembelajaran ini sulit dalam hal perencanaannya karena belum terbiasa 

dengan kebiasaan siswa dalam belajar.  

2) Memerlukan waktu yang panjang dalam pengimplementasiannya, sehingga 

guru susah menyesuaikan waktu yang sudah ditetapkan.  
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3) Model pembelajaran ini sulit diimplementasikan apabila kriteria keberhasilan 

belajar masih ditentukan oleh kemampuan siswa.  

4) Karena menggunakan metode permainan, model pembelajaran ini sering 

menimbulkan kegaduhan yang bisa mengganggu kelas di sebelahnya. 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang terdahulu digunakan 

sebagai acuan dan pembanding penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bukanlah 

penelitian yang awal, terbukti dengan telah adanya penelitian yang lain yang 

sejenis dengan ini dalam materi yang berbeda. Dengan demikian penelitian ini 

bersifat meneruskan penelitian sebelumnya untuk bisa memberikan beberapa 

manfaat pada dunia pendidikan dasar. Diantara penelitian yang telah ada, yaitu:   

1. Nadifah (2018) yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

Materi Membaca Nyaring melalui Metode Scramble pada Siswa Kelas II MI 

Al-Ittihad Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Semester II 

Tahun Pelajaran 2017/2018. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

dapat disimpulkan bahwa metode Scramble dapat meningkatkan hasil belajar 

bahasa Indonesia pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik materi 

membaca nyaring pada siswa kelas II semester II MI Al-Ittihad Semowo Kec. 

Pabelan Kab. Semarang tahun pelajaran 2017/2018 dan dapat melampaui 

target pencapaian 85% dari jumlah seluruh siswa dengan yang mencapai 

KKM, 94% siswa telah mencapai KKM.  

2. Lestariningsih (2017) yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Scramble 

Menggunakan Media Kartu Kata pada Materi Membaca Siswa SD Negeri 

Brekat 02 Tarub Tegal. Penggunaan model pembelajaran scramble berbantu 

media kartu kata dapat meningkatkan aktivitas membaca dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan dari peningkatan hasil observasi aktivitas 

belajar siswa yang pada siklus I memperoleh skor sebesar 16 (62%) kriteria 

cukup aktif meningkat pada siklus II dengan perolehan skor menjadi 21,7 

(83%) kriteria aktif. Penggunaan model pembelajaran scramble ini juga dapat 

meningkatkan keterampilan membaca siswa. 
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3. Sulaeman (2020) yang berjudul Efektifitas Metode Scramble dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Nyaring pada Siswa Kelas II Sekolah 

Dasar. Hasil proses pengamatan proses pembelajaran pada siklus satu 

pertemuan mengalami beberapa kekurangan sehingga memperngaruhi aktifitas 

belajar siswa sehingga tes yang diberikan pada pertemuan kedua dikategorikan 

cukup baik. Pada siklus ke dua proses pembelajaran sudah mengalami 

peningkatan dari pada hasil prasiklus sehingga aktifitas belajar menjadi lebih 

kondusif dan menyenangkan, siswa menjadi aktif dan antusia mengikuti 

proses pembelajaran. 95% siswa aktif mengikuti pembelajaran dan hasil tes 

yang diberikan meningkat dengan rata-rata 93.50 di kategorikan sangat baik. 

Penerapan metode scambel dapat meningkatkan kemampuan membaca 

nyaring siswa kelas II SDN Nameng 1 Rangkasbitung. 

2.3 Kerangka Pikir 

Berdasarkan kajian teori sebelumnya maka pada penelitian ini akan 

digambarkan alur penelitian dalam sebuah kerangka pikir sebagaimana 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir 

Kondisi Awal 
Hasil belajar bahasa Indonesia 

materi membaca nyaring siswa 

masih rendah 

 

Tindakan 

Kondisi Akhir 

Meningkatkan hasil belajar 

bahasa Indonesia materi 

membaca nyaring melalui 

metode scramble 

Dengan menerapkan 

metode scramble dapat 

meningkatkan hasil belajar 

bahasa Indonesia materi 

membaca nyaring 

Siklus I: 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Pengamatan 

4. Refleksi  

Siklus II: 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Pengamatan 

4. Refleksi  

Jika nilai KKM belum 

tercapai, maka 

dilanjutkan pada siklus 

berikutnya 


