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BAB II 

LANDASAN TEORETIK, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

A. Landasan Teoretik 

1. Strategi Pembelajaran Aktif 

a. Pengertian Strategi Pembelajaran Aktif 

Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak 

siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar dengan aktif, 

berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran suasana yang 

mestinya tercipta dalam proses pembelajaran adalah bagaimana siswa 

yang belajar benar-benar berperan aktif dalam belajar. Tidak jarang 

ditemukan bahwa pembelajaran di sekolah terkesan ibarat seorang 

yang menuangkan air dari ceret ke gelas. Air ditempatkan begitu saja 

hingga di gelas, bahkan ada yang tumpah tetap diisi, lalu air itu 

diminum. 
6
 

Pembelajaran aktif juga merupakan pembelajaran yang banyak 

melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dan 

pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di 

kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat 

meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Lebih dari itu, 

                                                           
6
 Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM, ( Jakarta : 

PT Bumi Aksara , 2013 ), 75 

10 



11 

 

pembelajaran aktif memungkinkan siswa mengembangkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti menganalisis dan 

mensintesis, serta melakukan penilaian terhadap berbagai peristiwa 

belajar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran aktif memiliki persamaan dengan model pembelajaran 

self discovery learning, yakni pembelajaran yang dilakukan oleh siswa 

untuk menemukan kesimpulan sendiri sehingga dapat dijadikan 

sebagai nilai baru yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Dalam pembelajaran aktif, guru lebih banyak memposisikan 

dirinya sebagai fasilitator, yang bertugas memberikan kemudahan 

belajar (to facilitate of learning ) kepada siswa. Siswa terlibat secara 

aktif dan berperan dalam proses pembelajaran, sedangkan guru lebih 

banyak memberikan arahan dan bimbingan, serta mengatur sirkulasi 

dan jalannya proses pembelajaran.
7
 

Strategi pembelajaran yang aktif dalam proses pembelajaran 

adalah siswa diharapkan aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran 

untuk berpikir, berinteraksi, berbuat untuk mencoba, menemukan 

konsep baru atau menghasilkan suatu karya. Sebaliknya, anak tidak 

diharapkan pasif menerima layaknya gelas kosong yang pasif yang 

hanya menerima ceramah dari guru. 

                                                           
7
 Rusman, Model-Model Pembelajaran, ( jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2012 ) , 324 
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Pembelajaran aktif (active learning) dimaksudkan untuk 

mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak 

didik, sehingga semua siswa/siswi dapat mencapai hasil belajar yang 

memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. 

Di samping itu pembelajaran aktif (active learning) juga dimaksudkan 

untuk menjaga perhatian siswa/siswi agar tetap tertuju pada proses 

pembelajaran. 

Keberhasilan pencapaian kompetensi satu mata pelajaran 

bergantung kepada  beberapa aspek. Salah satu aspek yang sangat 

mempengaruhi adalah bagaimana cara seorang guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. Kecenderungan pembelajaran saat ini 

masih berpusat pada guru dengan bercerita atau berceramah. Siswa 

kurang terlibat aktif dalam prose pembelajaran. Akibatnya tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran rendah. Di samping itu, 

media jarang digunakan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran 

menjadi kering dan kurang bermakna. Alibatnya bagi guru melakukan 

pembelajaran tidak lebih hanya sekadar menggugurkan kewajiban. 

Asal tugasnya sebagai guru dalam melakukan perintah yang terjadwal 

sesuai dengan waktu yang telah dilaksanakan tanpa peduli apa yang 

telah diajarkan itu bisa dimengerti atau tidak.  
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Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah bagaimana 

nenjadikan pembelajaran berlangsung secara aktif. Beberapa ciri dari 

pembelajaran aktif sebagaimana dikemukakan dalam panduan 

pembelajaran model ALIS (Active Learning In School) adalah 

pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran terkait dengan 

kehidupan  nyata, pembelajaran mendorong anak berpikir tingkat 

tinggi, pembelajaran melayani gaya belajar anak yang berbeda-beda, 

pembelajaran mendorong anak untuk berinteraksi multiarah (siswa-

guru), pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai media atau 

sumber belajar, pembelajaran berpusat pada anak, penataan 

lingkungan belajar memudahkan siswa untuk melakukan kegiatan 

belajar, guru memantau proses belajar siswa, dan guru memberikan 

umpan balik terhadap hasil kerja anak.
8
 

Dari beberapa teori di atas bisa disimpulkan bahwa 

pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa 

untuk menjadi lebih aktif. Jadi tidak hanya sebagai pendengar saja, 

akan tetapi siswa diharapkan aktif terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran untuk berfikir, beriteraksi, berbuat untuk  mencoba, dan 

menemukan konsep baru.  
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b. Strategi Reading Aloud 

1) Pengertian Reading Aloud 

Secara umum strategi mempunya pengertian suau garis-garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang 

telah ditentukan.
9
 

Ada beberapa pendapat tentang strategi pembelajaran yang di 

antaranya adalah berikut ini. 

a) Kosna sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bahri Jamarah dan 

Aswana Zain secara umum menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dipilih yaitu 

yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik 

menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. 

b) Gerlach dan Ely sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bahri Jamarah 

dan Aswana Zain menjelaskan bahwa strategi pembelajaran 

merupaka cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode 

pembelajaran tertentu.
10

 

Dick dan carcy sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bahri 

Jamarah dan Aswana Zain menjelaskan bahwa strategi 

                                                           
9
 Mel Siberman, Active Learning : 101 Strategi Pembelajaran Aktif (Yogyakrta : Pustaka 

Insan Madani, 1996), 140 
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Hamzah, B.Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang 

Kreaktif dan Afekfif, (Jakarta : Pt Bumi rekasa, 2009), 18 
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pembelajaran terdiri dari atas seluruh komponen materi 

pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang 

digunakan oleh guru dalam membantu peserta didik mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu.
11

 

Strategi reading aloud adalah strategi yang dapat membantu 

siswa dalam berkonsentrasi, mengajukan pertanyaan dan 

menggugah diskusi. Kegiatan ini merupakan sebuah teknik hebat 

untuk merangsang diskusi dan mendapatkan pemahaman lebih 

mendalam tentang berbagai isu kompleks format tersebut mirip 

dengan sebuah perdebatan namun kurang formal dan berjalan lebih 

cepat. 

2) Langkah-langkah Reading Aloud 

Adapun langkah-langkah dalam menerapkan strategi reading 

aloud ini adalah dibawah in. : 

a) Pilih satu teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras, 

usahakan teks tidak terlalu panjang. 

b) Beri kopian teks kepada peserta didik, beri tanda-tanda poin atau 

isu-isu yang menarik untuk didskusikan. 

c) Begikan teks dengan paragrap atau dengan yang lain. 

d) Undang beberapa peserta didik untuk membaca bagian-bagian teks 

yang berbeda-beda. 
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Syaiful Bahri Jamarah dan Aswana Zain, Strategi Belajar Mengajar , 10 
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e) Ketika bacaan sedang berlangsung, berhentilah pada beberapa 

tempat untuk menekankan arti poin-poin tertentu, untuk bertanya, 

atau bahkan memberikan contoh. 

f) Berikan peserta didik waktu untuk berdiskusi jika mereka 

menunjukkan ketertarikan terhadap poin tersebut. 

Akhiri proses dengan bertanya kepada peserta didik tentang apa 

yang ada dalam teks. 

3) Kelebihan dan kekurangan Reading Aloud 

Kelebihan : 

a) Peserta didik lebih mudah dalam memahami materi. 

b) Guru lebih mudah memberikan pertanyaan sesuai dengan 

materi yang telah dibaca. 

Kekurangan : 

a) Siswa terfokus dalam materi dan pertanyaan yang diberikan 

guru. 

b) Pengalaman hanya dari materi bacaan dan tidak pengembangan 

dalam berfikir anak 

2. Kemampuan Membaca dan Bertanya 

a. Kemampuan membaca 

Kemampuan membaca pada dasarnya adalah kemampuan 

berbahasa yang bersifat reseptif. Dalam hal ini informasi dan pesan 

yang disampaikan, dan bagaimana informasi serta pesan-pesan itu 
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telah tersampaikan seorang pembaca pada dasarnya hanyalah 

bertindak sebagai penerima
12

 

Kemampuan membaca merupakan kebutuhan, karena sebagian 

besar informasi disajikan dalam bentuk tertulis dan hanya dapat 

diperoleh melalui membaca. Untuk memahami isi koran, majalah, 

resep obat, menu makanan, daftar harga, bahkan informasi visual 

seperti televisi diperlukan  kemampuan membaca.
13

 

Seseorang dengan kemampuan verbal yang baik akan merasa 

lebih mudah mempelajari pola-pola huruf-bunyi dari kata-kata yang 

tertulis, terutama dalam bahasa-bahasa seperti Bahasa Inggris yang 

bersifat fotenik. Pada kenyataanya hal ini akan dapat membantu 

meningkatkan ketrampilan menulis. Uji kemampuan membaca yang 

sederhana sering tidak memperhatikan masalah nyata yang 

ditinggalkan oleh  kemampuan membaca itu. Seseorang bisa dikatakan 

mahir membaca jika bisa menguasai hal-hal berikut ini yantu hal 

kelancaran, pelafalan
 
 dan intonasi  membaca.

14
 

Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan 

atau kecakapan mencapainya. Keinginan membaca perlu dibarengi 

                                                           
12

 Abdul Wahid Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang: UIN-MALANG 

PRESS, 2009), 93. 
13

 Munawir Yusuf, Pendidikan Bagi Anak dengan Problema Belajar , (Solo: PT Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 70. 
14

 Kieran Egan, Pengajaran yang Imajinatif, (Yogyakarta:  PT Macanan Jaya Cemerlang, 

2009), 13. 
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dengan kemampuan mengenal dan mengucapkan bunyi huruf-huruf. 

Kesukaran mengucapkan huruf “r” misalnya, dapat diatasi dengan 

drill/melatih ucapan “r” yang benar. Latihan berulangkali 

menyebabkan terbentuknya kemampuan mengucapkan “r”, atau 

kemampuan mengucapkan huruf-huruf yang lain, maka keinginan 

anak untuk membaca akan terpenuhi. Keberhasilan membaca suatu 

buku bacaan akan menambah kekayaan pengalaman hidup. 

Keberhasilan tersebut memuaskan dan menyenangkan hatinya. Secara 

perlahan-lahan terjadinya kegemaran membaca pada anak yang semula 

sukar mengucapkan huruf “r” yang benar. Secara ringkas dapat 

dikatakan bahwa kemampuan akan memotivasi anak untuk 

melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Kemampuan membaca dan 

menulis adalah  keterampilan yang harus dipelajari dengan sengaja.
15

 

Membaca sangat penting bagi setiap orang. Karena hal itu akan 

mampu meningkatkan kemampuan dan wawasan bagi mereka yang 

melakukannya. Membaca menjadi salah satu aspek penting 

pembelajaran yang paling utama dipelajari. Diantara manfaat 

membaca antara lain yaitu terhindar dari suatu kerusakan pada 

jaringan otak dikala masa tua dan meningkatkan pertumbuhan saraf 
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 Monty P. Satiadarma, Mendidik Kecerdasan, Pedoman bagi Orangtua dan Guru dalam 

Mendidik Anak Cerdas, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 53. 
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baru di dalam otak selain menambah wawasan, kosakata dan 

pengetahuan.
16

 

Banyak faktor yang memengaruhi kemampuan membaca, baik 

membaca permulaan maupun membaca lanjut (membaca pemahaman). 

Faktor-faktor yang memengaruhi membaca permulaan menurut Lamb 

dan Arnold sebagaimana dikutip oleh Farida Rahim  ialah faktor 

fisiologis, intelektual, lingkungan, dan psikologis.
17

 

1) Faktor fisiologis 

Faktof fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan 

neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi 

yang tidak menguntungkan bagi siswa/siswi untuk belajar, 

khususnya belajar membaca 

2) Faktor intelektual 

Secara umum, intelegensi anak tidak sepenuhnya mempengaruhi 

berhasil atau tidaknya anak dalam membaca permulaan. Faktor 

metode mengajar guru, prosedur, dan kemampuan guru juga turut 

memengaruhi kemampuan membaca permulaan anak. 

3) Faktor lingkungan 
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 Abdul Wahid Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang: UIN-MALANG 

PRESS, 2009), 94. 
17

 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah  Dasar, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 
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Faktor lingkungan juga memengaruhi kemajuan membaca siswa. 

Faktor lingkungan itu mencakup (1) latar belakang dan 

pengalaman siswa di rumah, dan (2) sosial ekonomi keluarga 

siswa. 

4) Faktor psikologis 

Faktor lain yang memengaruhi kemajuan kemampuan membaca 

anak adalah factor psikologis. Faktor ini mencakup (1) motivasi, 

(2) minat, dan (3) kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian 

diri.
18

 

b. Kemampuan bertanya 

Dalam kesehariannya kita selalu mengenal berbagai macam 

bentuk bertanya. Dilihat dari jawaban yang diharapkan ada dua macam 

bentuk bertanya, yaitu bertanya tingkat rendah dan bertanya tingkat 

tinggi. Bertanya tingkat rendah, biasanya hanya ingin mengetahui 

sesuatu hal yang bersifat pengetahuan, misalnya menggunakan kata 

tanya : apa, siapa, di mana,kapan, bagaimana, dan mengapa. 

Bertanya merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan 

dari proses pembelajaran. Bahkan bisa dikatakan  bahwa efektifitas 

mengajar seorang guru, dapt dilihat dari kemampuannya untuk 

mengajukan pertanyaan yang tepat. Manfaat bertanya diantaranya 
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Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar , (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 
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yaitu akan membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap 

suatu masalah, mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa, 

dan menuntunproses berpikir siswa sebab pertanyaan yang baik akan 

menuntut siswa berpikir.
19

 

Dalam hal ini, kemampuan bertanya yang baik dibedakan 

menjadi tiga kriteria yaitu isi pertanyaan mempunyai acuan yang jelas, 

kesiapan siswa menerima giliran bertanya dan menggunakan bahasa 

yang mudah dipaham. 

Pada tahap kemampuan bertanya siswa menggunakan pertanyaan 

tingkat tinggi. Ada 3macam  pertanyaan seperti dibawah ini. : 

1) Pertanyaan analisis (Analysis Question) 

Pertanyaan analisis yaitu pertanyaan yang dapat menggali 

kemampuan untuk memecahkan masalah, menguraikan, membuat 

diagram, membeda-bedakan, memisahkan, mengidentifikasi, 

menggambarkan, menarik kesimpulan, membuat garis besar, 

menunjukan, menghubungkan, memilih, memisahkan dan 

memerinci. 

2) Pertanyaan sintesis (synthesis Question) 

Pertanyaan  sintesa yaitu pertanyaan yang dapat menggali 

kemampuan mengolong-golongkan, menggabungkan,  
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diakses pada tanggal 28 Maret 2015 
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menghimpun, menyusun, mencipta rencana, merancang, 

menjelaskan, membangkitkkan, membuat modifikasi, 

mengorganisir, merencanakan, menyusun kembali, 

mengonstruksikan, menghubungkan, mengorganisir kembali, 

menyempurnakan, menceritakan, menulis, membaca, melaporkan, 

memilih, ikut serta, berkarya, dan mempelajari. 

3) Pertanyaan Evaluasi (Evaluation Qustion) 

Sedangkan pertanyaan evaluasi dapat menggali kemampuan 

menilai, membandingkan, menyimpulkan, mengkritik, 

memberikan, membedakan, menjelaskan, mempertimbangkan 

kebenaran, menghubungkan, menyimpulkan, menyokong atau 

mendukung.
20

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eni Rahmawati  dengan  

judul  “Penerapan Strategi Reading Aloud  Untuk Meningkatkan  Hasil 

Belajar Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Pokok Bahasan Adab Membaca Al-

Qur’an di MIN Semen Nguntoronadi Magetan kelas 4 tahun ajaran 2010-

2011”. Hasil dari penelitian itu seperti di bawah ini. 

1. Penerapan strategi reading aloud di MIN Semen Nguntoronadi Magetan 

kelas  IV pada mata pelajaran aqidah akhlak pokok bahasan adab 
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membaca Al-Qur’an pada siklus 1 belum tuntas dikarenakan siswa masih 

belum memahami materi yang diajarkan sehingga pada siklus 2 strategi 

divariasi dengan siswa membaca tartil secara individu kedepan kelas. Pada 

siklus 2 ini sudah tuntas akan tetapi belum memuaskan. Kemudian pada 

siklus 3 strategi divariasi dengan hafalan, dan akhirnya  memuaskan. 

2. Penerapan reading aloud di MIN Semen Nguntoronadi Magetan kelas  IV 

pada mata pelajaran aqidah akhlak pokok bahasan adab membaca Al-

Qur’an dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan tersebut 

dapat dilihat dengan mengetahui prosentase keberhasilan siswa pada tiap 

siklus. Siklus 1 (63,36%), siklus 2 (77,27%), siklus 3 (95,45%). 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya. Penelitian terdahulu menerapkan strategi reading aloud  dalam 

pembelajaran aqidah akhlak pokok bahasan adab membaca Al-Qur’an kelas 

IV di MIN Semen Nguntoronadi Magetan semester genap tahun ajaran 2010-

2011. Sedangkan peneliti menerapkan strategi reading aloud dalam proses 

pembelajaran  pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas III MIN Paju 

Ponorogo tahun ajaran 2014-2015. 

Penelitian terdahulu menerapkan strategi reading aloud untuk 

meningkatkan  hasil belajar siswa-siswi dalam pembelajaran aqidah akhlak 

pokok bahasan adab membaca Al-Qur’an kelas IV di MIN Semen 

Nguntoronadi Magetan semester genap tahun ajaran 2010-2011. Sedangkan 
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peneliti menerapkan strategi reading aloud untuk meningkatkan kemampuan 

membaca dan bertanya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas III MIN 

Paju Ponorogo tahun ajaran 2014-2015. 

Berdasarkan judul lain, penelitian yang dilakukan oleh Khalimatus 

Sya’adah dengan judul “Penerapan Teknik Membaca Intensif Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas IV MI Ma’arif Singosaren Jenangan 

Ponorogo Tahun Ajaran 2009-2010”. Hasil  dari penelitian itu adalah di 

bawah ini . 

1. Penerapan teknik membaca intensif dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada siklus 1 mencapai (50%) dan siklus 2 (75%). 

2. Penerapan teknik membaca intensif dapat meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada siklus 1 mencapai (37,5%) dan siklus 2 (75%). 

3. Penerapan teknik membaca intensif dapat meningkatkan keaktifan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada siklus 1 mencapai (43,75%) dan siklus 2 

(87,5%) 
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 Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya. Penelitian terdahulu lebih cenderung meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa – siswi pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia Kelas IV MI Ma’arif Singosaren Jenangan Ponorogo tahun ajaran 

2009-2010. Sedangkan penelitian sekarang meningkatkan kemampuan 

membaca dan bertanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 3 

MIN PAJU  ponorogo tahun ajaran 2014-2015. 

 Penelitian terdahulu menerapkan teknik membaca intensif dalam 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa – siswi pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas IV MI Ma’arif Singosaren Jenangan 

Ponorogo tahun ajaran 2009-2010. Sedangkan peneliti menerapkan strategi 

reading aloud dalam meningkatkan  kemampuan membaca dan bertanya 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 3 MIN PAJU  Ponorogo 

tahun ajaran 2014-2015. 

C. Kerangka Berpikir 

Berangkat dari landasan teori dan telaah pustaka di atas, kerangka berfifkir 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini.  

Jika strategi Reading Aloud digunakan dengan baik, maka akan 

meningkatkan kemampuan membaca dan bertanya pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia siswa kelas IV MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2014-
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2015. Begitu juga sebaliknya, Jika strategi Reading Aloud  tidak digunakan 

dengan baik, maka tidak akan meningkatkan kemampuan membaca dan 

bertanya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas IV MIN Paju 

Ponorogo tahun pelajaran 2014-2015 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

secara teoretis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat 

kebenaranya. Bertitik tolak dari permasalahan dan juga tujuan penelitian yang 

ingin dicapai, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut 

ini. 

1. Strategi Reading Aloud dapat meningkatkan kemampuan membaca pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas III MIN Paju Ponorogo 

dengan prosentase ketercapaian rata-rata 70,58%. 

2. Strategi Reading Aloud dapat meningkatkan kemampuan bertanya pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas III MIN Paju Ponorogo 

dengan prosentase ketercapaian rata-rata 76,88%. 


