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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tingkat kemampuan siswa dalam 

membaca indah melalui teknik pemodelan. Masalah dalam penelitian ini ialah 

meningkatkan kemampuan membaca indah melalui teknik pemodelan pada siswa 

kelas VII-A SMP Muhammadiyah Bandar Lampung tahun pelajaran 2011/2012. 

 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan teknik pemodelan, yang dilaksanakan 

dalam dua siklus. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar pada setiap siklus terdiri 

atas 2 kali tatap muka (2x40 menit). Setiap siklus terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, pengobservasian, dan refleksi. Pada siklus I setiap siswa 

membacakan puisi yang telah dipersiapkan guru. Pada pelaksanaan pembelajaran 

siklus II siswa membacakan puisi yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh 

masing-masing siswa. Aspek yang diamati pada setiap siklus adalah aktivitas 

yang pembelajaran membaca puisi melalui teknik pemodelan yang berakhir 

dengan penilian yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Hasil evaluasi pada 

siklus I menunjukkan bahwa aktivitas dan prestasi belajar siswa belum optimal. 



Pada siklus II dalam proses pembelajaran guru memberikan bimbingan yang lebih 

intensif lagi kepada siswa, dengan cara membimbing siswa satu per satu. Hasil 

evaluasi siklus II menunjukkan prestasi belajar siswa meningkat karena sesuai 

dengan indikator kerja yang menyatakan penelitian tindakan kelas berhasil, jika 

hasil belajar siswa mencapai kriteria ketuntasan klasikal sebesar 75%.   

 

Hasil penelitian kemampuan membaca puisi pada setiap siklus terdapat 

peningkatan. prasiklus dari jumla siswa 26 orang yang telah mencapai KKM 

hanya 9 siswa atau dengan persentase 34,62% dan yang belum mencapai KKM 17 

siswa atau dengan persentase 65,38%. Pada siklus I, saat pengambilan nilai secara 

individu membaca puisi  yang mendapatkan nilai mencapai KKM hanya 12 dari 

26 siswa atau dengan persentase 46,15% dan siswa yang belum mencapai KKM 

14 dari 26 siswa atau dengan persentase 53,85% dan pada siklus II siswa yang 

telah mencapai KKM adalah 22 dari 26 siswa atau dengan persentase 84,62% dan 

yang belum mencapai KKM hanya 4 dari 26 siswa atau dengan persentase 

15,38%. 

 

 


