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Abstrak 

   

 

 

Redy Apriadi. 2015. Kemampuan Membaca Nyaring Siswa Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 6 Bintan. 

 

Kata Kunci:  Kemahiran, , membaca, nada, jeda, tekanan, dan intonasi. 

 

Beberapa permasalahan mengenai membaca nyaring yang ditemukan peneliti antara 

lain, banyak siswa kelas VII yang masih terbata-bata ketika membaca bahkan tidak 

memperdulikan tanda baca, siswa terkesan ragu-ragu ketika ditugasi untuk membaca, 

rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran membaca nyaring, dan kurangnya 

perbendaharaan kosakata yang dimiliki siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

permasalahan dirumuskan sebagai berikut : bagaimanakah aspek nada, aspek jeda, aspek 

tekanan dan aspek intonasi siswa dalam membaca nyaring?  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan membaca nyaring siswa 

yang sesuai dengan nada, jeda, tekanan dan intonasi, siswa kelas VII SMPN 6 Bukit Bintan, 

serta untuk mendeskripsikan kesulitan membaca nyaring yang dialami siswa kelas VII SMPN 

6 Bintan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi/pengamatan dan tes. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif prosentase dan teknik 

analisis deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII 

SMPN 6 Bintan berjumlah 40 orang. Dalam penelitian ini jumlah sampel sama dengan jumlah 

populasi yang diteliti, yang pengambilan sampelnya dilakukan berdasarkan teknik Sampling 

Jenuh. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kemampuan membaca nyaring aspek nada yaitu 

rata-rata 56, skor aspek jeda yaitu rata-rata 57,5, skor aspek tekanan yaitu rata-rata 59, dan skor 

aspek intonasi yaitu 62 rata-rata. Sedangkan kemampuan membaca nyaring siswa kelas VII 

SMPN 6 Bintan ini menunjukkan bahwa rata-rata siswa kelas VII hanya mampu mencapai 

kategori cukup, yaitu dengan skor rata-rata 58,6. Dari ke empat aspek tersebut, kesulitan yang 

dihadapi siswa ketika membaca nyaring adalah aspek nada dan jeda. 

 

 

 

 

Abstract 

 



 

 

 

Redy Apriadi. 2015 Loud Reading Ability Students Junior High School 6 Bintan. 

Key Words : Skills, reding, tone , pressure, pause ,  and intonation . 

 

 Several problems about reading aloud found in research among other things, a lot of 

seventh grade students who still stammered when reading does not even care about 

punctuation, the students seem hesitant when assigned to read, low interest of students towards 

learning to read aloud, and the lack of vocabulary owned by the students. Based on this 

background, the problem is formulated as follows: how aspects of the tone, pause aspect, the 

aspect of stress and intonation aspects of students in reading aloud?  

 This study aimed to describe the ability of students to read aloud the appropriate 

tone, pauses, stress and intonation, the seventh grade students of SMPN 6 Bukit Bintan, and 

read aloud to describe the difficulties experienced by students of class VII SMP 6 Bintan. 

 The method used is descriptive quantitative method. Data collection techniques in 

this study using observation / observation and tests. Data analysis techniques in this research 

using descriptive analysis techniques percentage and quantitative descriptive analysis 

techniques. The population in this study were all students of class VII SMP 6 Bintan numbered 

40 people. In this study sample number equal to the number of the population studied, which is 

taking the sample is based on saturated sampling technique. 

 The results showed that the ability to read aloud aspects of the tone that is an 

average of 56, a score pause aspect which is an average of 57.5, a score aspect of the pressure 

that is on average 59, and intonation aspects score is 62 on average. While the ability to read 

aloud the seventh grade students of SMPN 6 Bintan This shows that the average class VII only 

able to achieve enough category, with an average score of 58.6. Of the four aspects of the 

difficulties faced by students when reading aloud is an aspect of tones and pauses.  

 

   

1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang Masalah 

Bidang bahasan pengajaran bahasa Indonesia memiliki peranan yang sentral dalam 

perkembangan intelektual, sosial dan emosional perseta didik dalam mempelajari bidang 

ilmu. Pelajaran bahasa diharapkan membantu perseta didik mengenal dirinya, budaya 

menemukakan gagasan dan perasaan, berpatisipasi dalam masyarakat yang menggunakan 

bahasa tersebut dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif 

yang ada dalam dirinya. Melihat apa yang sudah menjadi target dan sasaran kurikulum 

terhadap kemampuan membaca, tentu hal ini sangat jauh sekali dari yang diharapkan. 



 

 

 

Jangankan untuk membaca nyaring, terkadang sebagian dari siswa kelas VII juga masih 

terbata-bata ketika membaca bahkan tidak memperdulikan tanda baca. 

b. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Bagaimanakah kemahiran membaca nyaring dalam aspek Nada, Jeda, Tekanan, dan 

Intonasi siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bintan tahun pelajaran 

2014/2015 ? 

c. Tujuan Penlitian 

Berikut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini: 

Untuk mendeskripsikan kemahiran membaca nyaring dalam aspek Nada, Jeda, 

Tekanan, Intonasi  siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bintan tahun 

pelajaran 2014/2015. 

 

2. Metode Penenlitian 

a. Populasi dan Sampel 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan siswa kelas VI A sampai 

kelas VI B berjumlah 40 siswa. 

 

 

b. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat yang menjadi objek penelitian adalah Sekolah Menengah pertama Negeri 6 

Bintan yang terletak di Jl. Tembeling, Kecamatan Bintan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. 

 

c. Metode dan Teknik Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 

kuantitatif. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua instrument penilaian.. 

Sedangkan untuk mengukur hasil belajar menggunakan tes membaca di depan kelas. 

 

3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  

A. Aspek Nada 

Untuk memperoleh data mengenai kemampuan siswa kelas VII dalam membaca 

nyaring untuk aspek nada, maka dilakukan tes pada saat penelitian, yaitu dengan menugasi 

siswa membaca nyaring teks bacaan cerita anak yang berjudul kisah nabi Sulaiman dan 

Semut. Anak yang membaca nyaring direkam, kemudian dianalisis aspek nadanya. 

 

Beberapa contoh kesalahan nada yang terjadi ketika siswa membaca nyaring, antara 

lain sebagai berikut : 



 

 

 

 

Salah 

Wahai semut! Berapa banyak engkau perolehi rezeki dalam waktu satu tahun?. 

Benar 

Wahai semut! Berapa banyak engkau perolehi rezeki dalam waktu satu tahun? 

Penjelasan 

 Pada saat siswa membaca kata “wahai Semut” dan “tahun” dalam kalimat itu, nada kata 

yang dibunyikan siswa salah. Seharusnya pada  kata “wahai Semut” itu dibacakan dengan 

nada yang meninggi (dikarnakan ada tandabaca seru). Dan kata “tahun” seharusnya di baca 

rendah dan mejelaskan tentang rasa ingintahu seorang tokoh serta memiliki tanda baca 

tanya. 

 

      B.  Jeda 

Skor aspek jeda dalam membaca nyaring berdasarkan analisis ketepatan 

jeda/kesenyapan yang dilakukan siswa pada saat membaca nyaring meliputi tanda baca 

titik dan koma. 

Beberapa contoh kesalahan yang dilakukan siswa pada aspek jeda ketika membaca teks 

cerita bacaan anak antara lain sebagai berikut : 

 

Nabi Sulaiman memberi semut // sebiji gandum// lalu memeliharanya dalam sebuah 

botol. 

Penjelasannya : 

Pada kalimat tersebut, sesudah kata “semut” terdapat jeda. Seharusnya tidak ada jeda 

setelah kata “semut”. Jeda sesaat diberikan setelah kata “gandum”. 

 

      C,  Tekanan 

Skor aspek tekanan dalam membaca nyaring diteliti berdasarkan penekanan suatu kata 

dalam kalimat yang dianggap penting untuk lebih ditekankan (diperjelas) dalam 

penyampaiannya. 

Beberapa contoh kesalahan pada aspek tekanan yang terjadi ketika siswa membaca 

nyaring antara lain sebagai berikut : 

 

Dahulu aku bertawakal dan pasrah diri kepada Allah ! 

Penjelasannya : 

Pada saat membaca kalimat ini, beberapa siswa tidak memberikan tekanan pada kata 

“bertawakal dan pasrah”. Sebenarnya kata “bertawakal dan pasrah” disini merupakan kata 

kunci yang menyatakan tidak putus asa dalam keadaan sempit. Pada kata “bertawakal dan 

pasrah ” inilah perlu diberikan tekanan ketika membacanya. Hal ini dimaksudkan untuk 

lebih memperjelas pesan yang disampaikan dalam teks bacaan. 

 



 

 

 

D, Intonasi 

Skor aspek intonasi dalam membaca nyaring diteliti berdasarkan ketepatan intonasi 

yang digunakan siswa saat membaca nyaring. Intonasi ini meliputi kalimat berita, kalimat 

tanya, dan kalimat perintah. 

Berikut ini beberapa contoh kesalahan intonasi yang dilakukan siswa pada saat 

membaca nyaring : 

Salah 

Wahai semut. Berapa banyak engkau perolehi rezeki dari Allah dalam waktu satu 

tahun! 

Benar 

Wahai semut! Berapa banyak engkau perolehi rezeki dari Allah dalam waktu satu 

tahun? 

 

        E. Kemampuan Membaca Nyaring 

 Skor dari masing-masing siswa untuk tiap-tiap aspek membaca nyaring yang diteliti 

dapat juga digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam membaca nyaring. 

 

4. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kemampuan membaca nyaring untuk siswa kelas 

VII SMPN 6 Bintan, hasil akhirnya menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa  

kemampuan membaca nyaring aspek nada yaitu rata-rata 56, skor aspek jeda yaitu rata-rata 

57,5, skor aspek tekanan yaitu rata-rata 59, dan skor aspek intonasi yaitu 62 rata-rata. 

Sedangkan kemampuan membaca nyaring siswa kelas VII SMPN 6 Bintan ini menunjukkan 

bahwa rata-rata siswa kelas VII hanya mampu mencapai kategori cukup, yaitu dengan skor 

rata-rata 58,6. Dari ke empat aspek tersebut, kesulitan yang dihadapi siswa ketika membaca 

nyaring adalah aspek nada dan jeda. 

 Adapun saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dari hasil penelitian ini sabagai 

berikut : 

1. Guru Bahasa Indonesia seharusnya dapat mengembangkan dan membuat suatu kreasi 

dalam bidang pengajaran keterampilan membaca nyaring agar siswa lebih tertarik dan 

tidak bosan mengikuti pembelajaran membaca nyaring.  

2. Seorang guru hendaknya dapat memberikan perhatian yang lebih kepada siswa yang 

tak/kurang mampu membaca nyaring. Hal ini dimaksudkan agar siswa tersebut juga 

dapat terbantu kesulitan dan hambatannya dalam membaca. 

3. Bagi pihak sekolah, hendaknya perpustakaan sekolah lebih diaktifkan / diperkenalkan 

lebih dekat dengan siswa, agar siswa tertarik untuk mengunjungi dan membaca buku-

buku yang ada diperpustakaan. 
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