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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.Efektivitas Pembelajaran Bahasa Inggris 

1. Pengertian Efektivitas Pembelajaran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa efektif berarti ada 

efeknya (akibatnya,pengaruhnya,kesannya),manjur atau mujarab,dapat membawa 

hasil.Menurut Mulyasa efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang 

melaksanakan tugas dengan sasarannya yang dituju.1 Dalam definisi yang lain 

Muhibbin Syah menyatakan bahwa 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.2 

Adapun pengertian pembelajaran menurut Hamalik adalah suatu   

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi (siswa dan guru), 

material (buku, papan tulis, kapur dan alat belajar), fasilitas (ruang, kelas audio 

visual), dan proses yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.3 

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

efektivitas pembelajaran adalah suatu ukuran keberhasilan dari suatu proses 

                                                           
1 E.Mulyasa,Manajemen Berbasis Sekolah,(Bandung: Remaja Rosdakarya),hlm.82 
2 Muhibbin Syah,Psikologi Belajar,(Jakarta: Wacana Ilmu,2001),hlm.107 
3 Oemar Hamalik,Kurikulum dan Pembelajaran,(Jakarta :Bumi Aksara,2011),hlm.57 
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interaksi edukatif antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan.Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas dan 

antusiasme siswa selama mengikuti proses pembelajaran serta penguasaan materi 

pelajaran oleh siswa terhadap materi yang telah dijelaskan oleh guru. 

2.Indikator Efektivitas Pembelajaran 

Pembelajaran yang efektif ditandai dengan sifatnya yang menekankan 

pada pemberdayaan siswa secara aktif. Pembelajaran menekankan pada 

penguasaan pengetahuan tentang apa yang dikerjakan, tetapi lebih menekankan 

pada internalisasi, tentang apa yang dikerjakan sehingga tertanam dan berfungsi 

sebagai muatan nurani dan hayati serta dipraktekkan dalam kehidupan oleh 

siswa.4 

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. 

b. Kesesuaian tingkat pembelajaran 

Hal ini terlihat pada indikator ketecapaian yang terdapat dalam silabus atau 

program tahunan,atau program semester yang telah direncanakan guru. 

 

 

                                                           
4 E Mulyasa,Menjadi Kepala Sekolah Profesional,(Bandung :Remaja 

Rosdakarya,2003)hlm.149 
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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. 

Adapun kriteria pembelajaran yang efektif dilihat dari segi murid yaitu: 

perlunya bimbingan,kondisi,dan strategi belajar dan metode belajar.5 

a. Perlunya bimbingan  

Banyak siswa gagal atau tidak mendapat hasil yang baik dalam 

pelajarannya karena mereka tidak mengetahui cara-cara belajar  yang 

efektif.siswa kebanyakan hanya mencoba menghapal pelajaran,kecakapan dan 

ketangkasan belajar setiap siswa berbeda-beda namun hal ini dapat di siasati 

dengan  pengajar membantu siswa memberi petunjuk-petunjuk  umum tentang 

cara belajar yang efektif dan efisien. 

b. Kondisi dan strategi belajar 

Untuk meningkatkan cara belajar yang efektif hal-hal  yang perlu 

diperhatikan antara lain: a) Kondisi internal,yaitu kondisi yang ada dalam diri 

                                                           
5 Slameto,Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya,(Jakarta: Rineka 

Cipta,2003),hlm.95-96 
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siswa b) Kondisi eksternal,yaitu kondisi yang ada diluar diri siswa seperti 

kebersihan rumah,penerangan,dan lingkungan sekitar. 

c. Strategi Belajar 

Strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak 

didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

yang telah digariskan.6 

d. Metode Belajar 

Metode belajar merupakan suatu cara yang digunakan guru untuk 

menyampaikan materi pelajaran yang bertujuan agar siswa dapat memahami 

materi pelajaran yang dijelaskan dengan baik serta untuk memotivasi anak 

didik untuk terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran. 

Suatu proses pembelajaran dikatakan efektif apabila dalam proses 

pembelajaran,guru melakukan : 

a. Kegiatan Appersepsi 

Kegiatan apersepsi adalah kegiatsan belajar mengajar yang diberikan oleh 

guru kepada siswa sebelum memulai pelajaran baru. 

b. Kegiatan Pre Tes 

Kegiatan pre tes merupakan cara yang digunakan oleh guru dalam upaya 

mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran sebelumnya dan 

kesiapan menerima pelajaran baru. 

                                                           
6 Syaiful Bahri Djmarah dan Aswan Zain,Strategi Belajar Mengajar,(Jakarta: Rineka 

Cipta,2010),hlm.5 
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c. Pemberian Materi 

Dalam pemberian materi ini,guru bahasa Inggris harus mampu menguasai 

materi pelajaran sehingga mampu menejelaskan materi secara baik dan 

teratur. 

d. Penggunaan Alat Peraga 

Penggunaan alat peraga dapat mendorongt siswa untuk aktif dalam belajar dan 

melibatkan diri secara penuh dalam proses pembelajaran di kelas. 

e. Penggunaan Metode Mengajar 

Dalam proses pembelajaran metode memiliki peranan yang sangat penting 

baik bagi guru maupun siswa.Guru harus menggunakan metode yang 

bervariasi sesuai kebutuhan materi dalam proses pembelajaran saat itu.Hal ini 

harus dilakukan agar perhatian dan minat siswa dapat tercurah pada pelajaran 

tersebut. 

 

B.Bahasa Inggris 

Mata pelajaran bahasa Inggris adalah pelajaran bahasa asing yang secara 

resmi bisa diajarkan di sekolah dasar sejak tahun ajaran 1994 sebagai mata pelajaran 

muatan lokal.Kegiatan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris mencakup semua 

kompetensi bahasa sebagai berikut: 

1. Keterampilan menyimak (listening)  

2. Berbicara (speaking) 
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3. Membaca (reading)  

4. Menulis (writing) 

Adapun  tujuan yang terdapat dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah 

dasar / MI adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menumbuhkan minat anak dalam belajar bahasa Inggris 

2. Mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk lisan  

3. Memiliki kesadaran tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk 

meningkatkan daya saing bangsa dalam masyarakat global 

C.Metode Reading Aloud 

Proses belajar bahasa Inggris bagi anak Indonesia tidak semudah mereka 

belajar membaca bahasa Indonesia.Hal ini dikarenakan ejaan bahasa tulis tidak sama 

dengan pelafalannya atau ucapannya.Karena itu, pelaksanaan pembelajaran 

keterampilan membaca proses belajar membaca bahasa Inggris pada umumnya 

melalui tahap-tahap sebagai berikut:7 

1. Melafalkan alphabet dengan lafal bahasa Inggris 

2. Membaca kata yang bias juga dibarengi dengan mengeja, seperti : 

cat  c - a - t 

3. Membaca kata diteruskan ke kalimat pendek 

a cat   It’s a cat 

                                                           
7 Kasihani .E Suyanto,English For Young Learners,(Jakarta :Bumi Aksara,2007),hlm.64 
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4. Membaca kalimat yang berisi pesan,baik berupa kalimat tanya maupun 

kalimat pernyataan 

5. Membaca wacana, tulisan pendek, atau bahan-bahan lain, seperti dialog, puisi, 

dan surat 

6. Membaca wacana, dialog lebih panjang, suatu cerita atau peristiwa 

7. Tingkat kesulitan dan panjangnya bacaan disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan bahasa anak dan tingkat kelasnya 

Ada beberapa metode dalam kegiatan mengajar keterampilan membaca,secara 

khusus dibedakan antara reading aloud, silent reading, reading comprehension, dan 

independent reading.8 Dalam penelitian ini penulis memilih metode reading aloud 

untuk mengetahui efektivitas pembelajaran bahasa Inggris pada materi reading text. 

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.Untuk menguasai “bunyi” yang sulit,dapat diatasi 

dengan cara berikut:9 

1. Ucapkan bunyi tersebut dengan jelas.Kemudian tunjukkan bagaimana ucapan 

“bunyi” tersebut,bila perlu dalam kata yang berbeda misalnya bunyi /au/ pada 

town, down, dan round. 

                                                           
8 Ibid 
9 Ibid,hlm  49-50 



23 

 

 

 

2. Tunjukkan atau kontraskan dengan huruf atau bunyi yang 

lain.Misalnya,membandingkan bunyi antara, 

/p/ dan /b/ 

/t/ dan /d/ 

Bila perlu gunakan contoh seperti berikut ini: 

pig big  

coat goat 

tie die 

 

1. Langkah-langkah Pelaksanaan Metode Reading aloud 

Adapun langkah-langkah metode reading aloud adalah sebagai berikut:10  

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 

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 
                                                           

10 Ibid,hlm  64-65 
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Adapun indikator  keefektivan penggunaan metode reading aloud dalam 

pembalajaran bahasa inggris dalam penelitian ini mengacu kepada:  

a. Keberhasilan belajar, keberhasilan belajar yang dimaksud disini adalah 

kemampuan pronunciation siswa.pembelajaran dapat dikatakan efektif bila 

sekurang-kurangnya 70% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai = 70 

dalam kemampuan pronunciation. 

b. Metode pembelajaran dikatakan efektif bila hasil belajar siswa menunjukkan 

perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal dan pemahaman setelah 

pembelajaran. 

c. Metode pembelajaran dikatakan efektif bila penerapannya sesuai dengan jam 

pelajaran atau tidak memerlukan waktu yang lama serta dapat meningkatkan  

antusiasme siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

2.Kelebihan Metode Reading Aloud 

Dalam dunia pendidikan reading aloud sering diartikan sebagai suatu 

trategi dengan cara guru atau siswa membaca dengan suara lantang atau keras. 

Menurut jawahir  metode reading aloud memiliki kelebihan dari metode membaca 

lainnya yakni antara lain sebagai berikut:11 

1. Mengkondisikan otak si anak untuk mengasosiasikan membaca sebagai suatu 

kegiatan yang menyenangkan 

2. Menciptakan pengetahuan yang menjadi dasar bagi si anak 

                                                           
11 Muhammad Jawahir.Teknik dan Strategi Pembelajaran.(Bandung: Cendikia 

Press,2005).hlm.26 
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3. Membangun koleksi kata (vocabulary) 

4. Siswa akan lebin terampil dan fasih dalam membaca karena mendengar dan 

menirukan apa yang dibaca guru 

5. Guru dapat mengetahui kemampuan membaca siswa karena guru dapat 

meminta siswa untuk membaca materi pelajaran secara individu 

 

3. Kelemahan Metode Reading Aloud 

Adapun kelemahan metode reading aloud adalah : 

1. Proses pemmbelajaran akan menjadi gaduh dan dapat mengganggu ruang 

belajar lain 

2. Dengan jumlah siswa dan ukuran ruangan yang besar,bias jadi suara guru 

tidak terdengar jelas oleh siswa yang duduk di belakang 

3. Kurang bebas berekspresi, karena tangan harus memegang buku. Dan terpaku 

pada teks dan gambar. 

4. Kurang merangsang imajinasi karena terpaku pada teks dan gambar yang ada. 

Jika hanya teks saja, imajinasi anak akan dirangsang untuk mencerna teks 

tersebut sesuai dengan imajinasinya. 

 


