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ABSTRAK 

 

WANDA APRILIN SITOMPUL, NIM.1123111098, Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Dengan Menggunakan Strategi Directed Reading Activity (DRA) Di 

Kelas IV SD Negeri 023903 Binjai T.A.2015/2016 

 
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan di SD Negeri 

023903 Binjai dan subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV sebanyak 20 siswa 

terdiri atas 6 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki, sedangkan objeknya adalah 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa dengan menggunakan 

strategi DRA pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun alasan peneliti 

melakukan penelitian ini adalah setelah melakukan observasi diperoleh hasilnya 

bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia masih rendah, hal ini dikarenakan guru dalam mengajarkan materi 

pembelajaran membaca pemahaman masih menggunakan cara yang monoton.  

Penelitian ini terdiri dari dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari 2 

pertemuan belajar. Pada setiap siklus, peneliti memberikan pembelajaran 

menggunakan strategi DRA. Peneliti memberikan post test pada akhir pembelajaran 

siklus I. Pada siklus I belum berhasil maka peneliti pun melanjutkan penelitian ke 

siklus II. Pada siklus II, peneliti tetap menggunakan strategi DRA. 

Sebelum dilakukan tindakan, peneliti melakukan tes untuk melihat sejauh 

mana kemampuan membaca pemahaman siswa terhadap teks bacaan. Diperoleh data 

sebagai berikut: Dari 20 siswa terdapat 4 siswa berkemampuan membaca pemahaman 

dengan persentase 20% dan yang tidak berkemampuan membaca sebanyak 16 siswa 

dengan persentase 80%. Dengan kategori sangat mampu tidak ada, mampu 4 orang 

dengan persentase 20%, cukup mampu 10 orang dengan persentase 50%, kurang 

mampu 6 orang dengan persentase 30%. Nilai rata-rata siswa sebelum dilakukan 

tindakan yaitu 51. Sehingga hal ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh 

karena itu peneliti melakukan tindakan siklus I. Dari hasil siklus I terdapat 11 siswa 

berkemampuan membaca pemahaman dengan persentase 55% dan yang tidak 

berkemampuan membaca sebanyak 9 siswa dengan persentase 45%. Dengan kategori 

sangat mampu 4 orang dengan persentase 20%, mampu 7 orang dengan persentase 

35%, cukup mampu 8 orang dengan persentase 40%, dan siswa kurang mampu 1 

orang dengan persentase 5%. Rata-rata nilai siswa setelah dilakukan tindakan sebesar 

67,8 meningkat dari data pada pratindakan. 

Hasil analisis tersebut juga belum mencapai hasil yang diharapkan, maka 

peneliti melanjutkan tindakan ke siklus II. Terdapat 18 siswa berkemampuan 

membaca pemahaman dengan persentase 90% sedangkan yang tidak berkemampuan 

membaca pemahaman sebanyak 2 orang dengan persentase 10%. Dengan kategori 

sangat mampu 15 orang dengan persentase 75%, mampu 3 orang dengan persentase 

15%, cukup mampu 2 orang dengan persentase 10%, dan kurang terampil tidak ada. 

Setelah dilakukan tindakan diperoleh rata-rata siklus II meningkat sebesar 83,8. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi DRA dapat 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia di kelas IV SD Negeri 023903 Binjai. Namun demikian peneliti belum 

mengajarkan secara keseluruhan strategi DRA, sehingga diharapkan untuk peneliti 

lain dapat melanjutkan strategi pembelajaran tersebut secara lengkap dan objektif, 

karena strategi DRA dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. 


