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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A.Latar Belakang Masalah  

Guru merupakan pihak yang paling sering dianggap sebagai orang yang harus 

bertanggungjawab terhadap kualitas pendidikan.Anggapan tersebut dirasa tidak 

sepenuhnya benar karena masih banyak komponen lain dalam pendidikan yang 

berpengaruh terhadap kualitas pendidikan.Namun guru merupakan komponen yang 

dirasa paling berpengaruh dalam proses  pendidikan.Maka tidak jarang banyak orang 

yang berharap banyak pada guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

 Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif.Nilai edukatif 

mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik.Interaksi yang bernilai 

edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan,diarahkan untuk 

mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan.1 

Pada masa sekarang masih banyak kita temui guru lebih aktif dalam proses 

pembelajaran,sementara siswa dibuat pasif.Sehingga hal ini dapat membuat interaksi 

antara guru dan murid dalam proses pembelajaran tidak efektif. Dalam mengajar guru 

tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan saja tetapi juga hendaknya mampu 

merencanakan program pembelajaran dengan baik.Salah satunya adalah menetukan 

metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

                                                           
1 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain,Strategi Belajar Mengajar,(Jakarta:Rineka 

Cipta,2010),hlm.1 
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Kemampuan guru dalam memilih dan menetukan metode yang tepat dalam 

proses pembelajaran akan memberi kemudahan bagi guru dalam mengajar,dan 

membantu siswa dalam memahami materi pelajaran.Akan tetapi yang menjadi 

permasalahannya adalah bagaimana penggunaan metode tersebut agar dapat 

digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dalam proses pembelajaran tidak jarang ditemui keadaan seperti berikut ini: 

peserta didik tidak mampu berkonsentrasi,sebagian peserta didik  terlihat lesu dalam 

proses pembelajaran atau sebagian dari peserta didik tidak menguasai materi yang 

telah dijelaskan.Keadaan-keadaan seperti ini bisa saja timbul karena faktor 

metode.Karenanya,efektivitas penggunaan metode patut dipertanyakan. 

 Pembelajaran yang efektif ditandai dengan sifatnya yang menekankan pada 

pemberdayaan siswa secara aktif. Metode didefinisikan sebagai cara yang digunakan 

guru ,yang dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.2 Metode mengajar merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

berpengaruh dalam menentukan berhasil atau tidaknya pendidikan.Tanpa metode 

suatu materi pelajaran tidak akan dapat berlangsung secara efektif  dan efisien dalam 

proses belajar mengajar. 

Dalam pelajaran tertentu seorang guru harus bisa memilih metode yang tepat 

dan sesuai dengan materi yang di ajarkan.Salah satu pembelajaran yang menurut 

sebagian besar siswa masih terasa sulit adalah pelajaran bahasa asing seperti bahasa 

                                                           
2 Hamzah B.Uno,Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif 

dan Efektif,(Jakarta :Bumi Aksara,2008)hlm.2 
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Inggris.Umumnya siswa kesulitan dalam membaca kata atau kalimat dalam bahasa 

Inggris.Ini disebabkan oleh penulisan kata atau kalimat dalam bahasa Inggris berbeda 

cara membacanya dengan tulisannya.Dalam pembelajaran bahasa Inggris siswa di 

tuntut terampil dalam berbahasa Inggris baik secara aktif maupun pasif. 

Salah satu tahap pembelajaran siswa di Sekolah Dasar agar bisa berbahasa 

Inggris secara aktif adalah dengan melatih mereka dengan cara membaca wacana atau 

paragraf dalam bahasa Inggris.Kegiatan ini dalam materi pelajaran bahasa Inggris 

disebut reading. 

Salah satu metode yang dapat digunakan oleh guru dalam mata pelajaran 

Bahasa Inggris pada materi reading adalah metode Reading Aloud (membaca dengan 

suara keras). Reading Aloud merupakan salah satu metode dalam pembelajaran aktif 

atau active learning.Reading aloud atau kegiatan membaca dengan suara keras 

biasanya menggunakan teknik look and say yang bertujuan untuk dapat melafalkan 

kata-kata,frasa,dan kalimat bahasa Inggris dengan benar.3 

Sistem pengajaran dengan menggunakan metode Reading Aloud biasanya 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :4 

a. Pilihlah sebuah teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras.Pilihlah 

teks yang kurang dari 500 kata 

b. Guru memberi contoh dengan membaca kata terlebih dahulu kemudian frasa 

atau kalimat dengan jelas dan suara yang keras 

                                                           
3 Kasihani K.E Suyanto,English For Young Learners,(Jakarta :Bumi Aksara,2007),hlm.64 
4 Ibid.hlm.64-65 
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c. Selanjutnya teruskan dengan wacana pendek dengan suara keras 

d. Siswa menyimak, kemudian guru membaca lagi dan ditirukan siswa secara 

bersama-sama 

e. Bila siswa sudah cukup banyak mengenal bahasa inggris,guru dapat meminta 

siswa untuk membaca secara individual dengan suara keras 

f. Guru membetulkan bacaan yang salah dari siswa 

Mengingat pelajaran bahasa Inggris merupakan pelajaran yang menutut siswa 

utntuk terampil dalam berbahasa Inggris baik secara aktif maupun pasif  maka salah 

satu metode yang dirasa tepat digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah 

metode Reading Aloud. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di SD N 182 Palembang 

penggunaan metode Reading aloud sudah diterapkan dalam proses pembelajaran 

bahasa Inggris.Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah metode Reading 

Aloud dapat membuat proses pembelajaran bahasa Inggris lebih efektif.  

Berdasarkan hal tersebut,maka penulis berkeinginan untuk mengangkat 

permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul : EFEKTIVITAS 

PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS MENGGUNAKAN METODE 

READING ALOUD PADA MATERI READING TEXT KELAS V DI SD N 182 

PALEMBANG. 
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B.Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Efektivitas Pembelajaran Bahasa Inggris Menggunakan Metode 

Reading Aloud Pada Materi Reading Text Kelas V di SD N 182 Palembang? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Efektivitas 

Pembelajaran Bahasa Inggris Menggunakan Metode Reading Aloud Pada 

Materi Reading Text Kelas V di SD N 182 Palembang? 

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran bahasa Inggris menggunakan 

metode reading aloud pada materi reading text kelas V di SD N 182 

Palembang. 

b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas 

pembelajaran bahasa Inggris menggunakan metode reading aloud pada 

materi reading text kelas V di SD N 182 Palembang. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Bagi guru dan sekolah hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan 

dalam memahami penggunaan metode yang tepat untuk pelajaran bahasa 

Inggris. 
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b. Bagi siswa dengan metode reading aloud dapat menciptakan kondisi 

belajar yang tidak membosankan. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi 

pembaca dan peneliti selanjutnya. 

D.Kerangka Teori 

Efektif adalah perubahan yang membawa pengaruh, makna dan manfaat 

tertentu.Efektif juga dapat diartikan tepat atau sesuai tujuan.Adapun pengertian 

efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran tujuan yang telah 

ditentukan.Apabila sasaran dan tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana 

sebelumnya,maka pekerjaan itu dapat dikatakan efektif. 

Menurut Muhibbin Syah, efektivitas adalah pengukuran dalam arti 

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.Perubahan yang timbul karena  

proses belajar bersifat efektivitas,yakni berhasil guna .Artinya perubahan tersebut 

membawa pengaruh,makna,dan manfaat tertentu bagi siswa.5 

Menurut Slavin ada 4 indikator efektivitas pembelajaran yaitu: 

a. Kualitas pembelajaran 

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari ketercapaian tujuan pembelajaran dan 

kemampuan peserta didik setelah penerapan proses pembelajaran. 

 

 

                                                           
5Muhibin Syah,Psikologi Belajar,(Jakarta: Wacana Ilmu,2001),hlm.107 
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b. Kesesuaian tingkat pembelajaran 

Hal ini terlihat pada indikator ketercapaian yang terdapat dalam silabus atau 

program tahunan,atau program semester yang telah direncanakan guru. 

c. Motivasi dalam pembelajaran 

Cara guru memberikan motivasi kepada siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dapat terlihat dari respon dan minat siswa saat berlangsungnya 

proses pembelajaran. 

d. Waktu  

Pembelajaran yang efektif apabila proses pembelajaran dilakukan secara 

sistematis dapat terselesaikan tepat waktu. 

Reading aloud adalah metode membaca demgan suara keras.Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk melatih agar siswa dapat membaca dengan pelafalan 

(pronunciation) dengan benar.selain pelafalan  guru juga perlu melatih tekanan dan 

intonasi bahasa Inggris yang benar.6 

Adapun langkah-langkah metode reading aloud adalah sebagai berikut:7  

a. Pilihlah sebuah teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras.Pilihlah 

teks yang kurang dari 500 kata 

b. Guru memberi contoh dengan membaca kata terlebih dahulu kemudian frasa 

atau kalimat dengan jelas dan suara yang keras 

c. Selanjutnya teruskan dengan wacana pendek dengan suara keras 

                                                           
6
 Kasihani K.E Suyanto,English For Young Learners,(Jakarta :Bumi Aksara,2007),hlm.64 

 
7 Ibid,hlm  64-65 



8 

 

d. Siswa menyimak, kemudian guru membaca lagi dan ditirukan siswa secara 

bersama-sama 

e. Bila siswa sudah cukup banyak mengenal bahasa inggris,guru dapat meminta 

siswa untuk membaca secara individual dengan suara keras 

f. Guru membetulkan bacaan yang salah dari siswa 

 

E.Variabel Penenelitian 

Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel pengaruh dan variabel 

terpengaruh.Variabel pengaruh adalah metode yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran bahasa Inggris,sedangkan variabel terpengaruhnya adalah efektivitas 

pembelajaran bahasa Inggris.Hal ini dapat dilihat dalam sketsa berikut: 

Variabel Pengaruh           Variabel Terpengaruh 

  

 

 

 

F.Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

secara teorotis dianggap paling tinggi tingkat kebenarannya.Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan dua hipotesis yaitu hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif 

(Ha). 

 

Metode Reading Aloud 

 

Hasil Belajar Siswa  
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 Adapun hipotesis nol (Ho) dan hipotesis altenatif (Ha) dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Ha : Terdapat perbedaan skor yang signifikan antara pre-test dan post-test dalam 

           pembelajaran bahasa Inggris menggunakan metode reading aloud. 

Ho : Tidak terdapat perbedaan skor yang signifikan antara pre-test dan post-test 

          dalam  pembelajaran bahasa Inggris menggunakan metode reading aloud. 

 

G.Definisi Operasional 

Pembelajaran yang efektif dalam penelitian ini adalah kegiatan belajar 

mengajar yang mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.Dalam 

penelitian ini penulis ingin menunjukkan seberapa besar efektivitas pembelajaran 

bahasa Inggris menggunakan metode reading aloud pada materi reading text. 

Tingkat efektivitas dalam penelitian ini di ukur dengan melihat proses dan 

hasil dalam pembelajaran bahasa Inggris menggunakan metode reading aloud.Proses 

yang dinilai dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah efektivitas waktu yang 

digunakan dan antusiasme siswa dalam mengikuti proses pembelajaran bahasa 

Inggris. 

Mengingat reading aloud adalah metode yang menggunakan teknik look and 

say maka penulis memfokuskan hasil yang akan dicapai siswa dalam proses 

pembelajaran bahasa Inggris yaitu kemampuan siswa dalam melafalkan kata-kata 

dalam bahasa Inggris atau pronounciation. 
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Dari definisi operasional diatas dapat dirumuskan indikator keberhasilan atau 

efektivitas pembelajaran jika memenuhi indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Efektivitas waktu yang digunakan 

2. Antusiasme siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

3. Kemampuan pronounciation siswa 

 

H.Tinjauan Kepustakaan 

Tinjauan kepustakaan yang dimaksud disini adalah uraian tentang penelitian 

terdahulu yang relevan dengan judul skripsi yang penulis buat yaitu “Efektivitas 

Pembelajaran Bahasa Inggris Menggunakan Metode Reading Aloud Pada Materi 

Reading Text Kelas V di SD N 182 Palembang.Berikut akan dikemukakan beberapa 

karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini yaitu: 

Skripsi yang ditulis oleh Holil.A. ,2010 yang berjudul “Penerapan Metode 

Reading Aloud dan Drill Dalam Meningkatkan Kemampuan siswa Membaca dan 

Menulis Al-Qur’an Surat Al-Fatihah Bagi Siswa Kelas 1 SD N Setingkul,Kecamatan 

Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan” 

menyatakan bahwa metode pembelajarn reading aloud dan driil  dapat meningkatkan 

kemampuan siswa membaca dan menulis surat Al-Fatihah dan memperlihatkan 

adanya peningkatan dari setiap siklus. 

Skripsi yang ditulis oleh Sulkarnain tahun 2009 yang berjudul “Penggunaan 

Metode Reading Aluod Dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa Membaca Surat AL-

Kafirun Dalam Al-Qur’an di Kelas IV SD N TRAN JADI MULYA Kec.Nibung 
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Kab.Musi Rawas” menyatakan bahwa penerapan metode reading aloud pada proses 

belajar mengajar dapat meningkatkan kemampuan membaca terutama surat-surat 

pendek dalam Al-Qur’an seperti surat Al-Kafirun.Hal ini dibuktikan dengan adanya 

peningkatan dari setiap siklus. 

Skripsi yang ditulis Rini tahun 2009 yang berjudul “Upaya Guru Fiqih 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa Melafalkan Bacaan Sholat Melalui Strategi 

Pembelajaran Reading Aloud di Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Lumpatan Kabupaten 

Musi Banyuasin” menyatakan bahwa penerapan strategi pembelajaran reading aloud 

pada proses belajar mengajar dapat meningkatkan kemampuan siswa melafalkan 

bacaan shalat.Hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan yang cukup signifikan dari 

setiap siklus. 

 

I.Metodologi Penelitian 

1.Subjek Penelitian 

 Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa  yang duduk 

dikelas V yang berjumlah 45 siswa. 

 

2.Jenis dan Sumber Data 

a.Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah 1) kuantitatif,yaitu angka-angka yang 

diperoleh dari hasil pre-test dan post-tes. 2) data kualitatif yaitu data tentang 

antusiasme siswa selama mengikuti proses pembelajaran. 
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b.Sumber Data  

  Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer,yaitu data yang dihimpun dari siswa yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini 

2. Data sekunder,yaitu data yang diperoleh dari buku-buku,dan dokumentasi 

sekolah 

 

3.Teknik Pengumpulan data 

a. Observasi digunakan untuk  mengamati kemampuan pronounciation siswa 

serta mendapatkan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran bahasa Inggris menggunakan metode reading aloud. 

b. Tes digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran bahasa Inggris baik melalui tes di awal pelajaran (pre-test) dan tes di 

akhir pelajaran (post-test).Tes ini dilakukan dengan pemberian sejumlah soal 

yang berkaitan dengan materi. 

c. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang sejarah 

perkembangan SD N 182 Palembang,keadaan guru,keadaan siswa,dan sarana 

dan prasarana. 
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4.Pengolahan dan analisis data 

Untuk menganalisis data pada penelitian ini,penulis menggunakan dua cara 

yaitu pertama teknik deskriptif kualitatif yaitu menguraikan,menggambarkan,dan 

menjelaskan data yang didapat dari hasil penelitian kemudian diambil kesimpulan 

sebagai hasil dari analisis.Kedua menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:8 

a. Menyiapkan Tabel Distribusi Frekuensi Skor Kemampuan Pronunciation 

Siswa Pada Pre-test dan Post-test. 

b. Mencari Mean,Deviasi Standard an Standar Error dari Mean Variabel X. 

c. Mencari Mean,Deviasi Standard an Standar Error dari Mean Variabel Y. 

d. Mencari Koefisien Korelasi “r” Product Moment yang menunjukkann kuat 

lemahnya hubungan antara variable X dan variable Y.Karena N cukup besar 

(N = 45),maka dalam mencari koefisien korelasi tersebut dipergunakan 

Diagram Korelasi (Scatter Diagaram). 

e. Mencari Cx , dengan rumus  Cx' = 
∑���

�  

f. Mencari Cy, dengan rumus Cy = 
∑���

�  

g. Mencari SDx , dengan rumus SDx  =  i 	∑ ���²
� − �∑ ���

� �
 

                                                           
8
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,(Jakarta :Grafindo Persada,2010),hlm.339-

346. 
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h. Mencari SDy, dengan rumus SDy  = i 	∑ ��′²
� − �∑ ��′� 

�
 

i. Mencari rxy atau r12  dengan rumus    

∑����
� 	�	���������
�����������

 

j. Mencari Standar Error Perbedaan Mean Variabel X dan Mean Variabel Y 

dengan rumus  SEM1 – M2  = 		SE���	 +	SE���	– �2. r�%�&SE'�(&SE'�( 

k. Mencari to dengan	rumus	:	

to		=			 �6�	�7�896:97	
l. Memberikan interpretasi terhadap to 

m. Menarik kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

J.sistematika pembahasan 

Bab I mengemukakan latar belakang masalah,rumusan masalah,tujuan dan 

kegunaan penelitian,kerangka teori, variabel penelitian, hipotesis, definisi 

operasional,tinjauan kepustakaan ,metodologi penelitian,dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisikan tentang landasan teori yang menjelaskan tentang efektivitas 

pembelajaran,bahasa Inggris, dan metode reading aloud. 

Bab III berisikan gambaran umum lokasi penelitian,yang menjelaskan sejarah 

berdirinya,keadaan guru,keadaan siswa,sarana dan prasarana,dan kegiatan 

ekstrakulikuler di SD N 182 Palembang. 

Bab IV, analisis data yang meliputi efektivitas pembelajaran bahasa Inggris 

menggunakan metode reading aloud pada materi reading text dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pembelajaran bahasa Inggris menggunakan metode 

reading aloud pada materi reading text kelas Vdi SD N 182 Palembang 

Bab V, penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

 


