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Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya kemampuan 
membaca siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan dilakukannya 
penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca siswa 
pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi pokok Lingkungan dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement Division 
(STAD) di Kelas IV SD Negeri 106836 Tanjung Morawa. 

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek 
dalam penelitian ini siswa kelas IV SD Negeri 106836 Tanjung Morawa tahun 
ajaran 2013/2014 berjumlah 30 siswa yang terdiri dari 19 siswa perempuan dan 11 
siswa laki-laki. Penelitian dilakukan selama 2 siklus. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes kemampuan membaca dan lembar format observasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif.  

Hasil penelitian menujukkan bahwa dari hasil pretes diperoleh rata-rata 
nilai kemampuan membaca awal siswa (pretes) sebesar 45,0 dan dari 30 siswa 
hanya 5 orang (16,7%) yang dinyatakan tuntas belajar (mampu membaca). Pada 
siklus I diperoleh rata-rata nilai kemampuan membaca siswa (postes I) sebesar 
70,6 dan jumlah siswa yang dinyatakan tuntas belajar (mampu membaca) 
sebanyak 22 orang (73,3%). Pada siklus II diperoleh rata-rata nilai kemampuan 
membaca siswa (postes II) sebesar 82,4 dan siswa yang dinyatakan tuntas belajar 
(mampu membaca) sebanyak 29 orang (96,7%). Berdasarkan hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa rata-rata nilai dan persentase atau jumlah siswa yang 
dinyatakan tuntas belajar (mampu membaca) pada siklus II lebih tinggi 
dibandingkan hasil siklus I maupun hasil pretes (tes awal) yang berarti ada 
peningkatan yang signifikan. 

Dengan demikian dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif Student Teams 
Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa 
pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi pokok Lingkungan di Kelas IV SD 
Negeri 106836 Tanjung Morawa. Sebagai tindak lanjut disarankan kepada guru 
untuk dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif Student Teams 
Achievement Division (STAD) dalam pembelajaran membaca agar siswa lebih 
berperan aktif dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan kemampuan 
membaca siswa. 
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