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SARI 

 
Jayaningtyas, Rina. 2015. “Peningkatan Keterampilan Menangkap Makna Tertulis 

Teks Eksplanasi Sosiokultural Bermuatan Pendidikan Moral dengan 

 Pendekatan Scientific Metode SQ4R pada Siswa Kelas VII E SMP Negeri 
5 Semarang Tahun Ajaran”. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Haryadi, 
M.Pd. 

 

Kata kunci: menangkap makna tertulis, teks eksplanasi sosiokultural, scientific, 
metode SQ4R. 

Menangkap makna teks tertulis merupakan tujuan dalam proses membaca. 
Membaca merupakan kegiatan interaktif untuk memetik dan memahami makna 
yang terkandung dalam bahan tertulis. Keterampilan menangkap makna teks 

tertulis memberi manfaat yang penting bagi siswa sebab dengan menangkap 
makna teks tertulis, khususnya makna tersirat maupun tersurat dari bacaan 

tersebut, siswa dapat memahami secara garis besar tentang pesan yang ingin 
disampaikan dalam teks bacaan, dan siswa juga mampu menerapkan hasil 
pemahaman makna teks bacaan untuk kepentingan hidup sehari-hari. Berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara dengan guru Bahasa dan Sastra Indonesia, 
diketahui bahwa keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

padapeserta didik masih rendah. Rendahnya keterampilan menangkap makna 
tertulis teks eksplanasi disebabkan oleh faktor metode yang digunakan oleh guru 
belum sesuai dan bahan bacaan yang digunakan guru belum bervariasi. Guru 

masih menerapkan pola pembelajaran konvensional dan bahan bacaan pun selalu 
mengacu pada buku paket. Hal ini menyebabkan siswacepat merasa jenuhdan 

cenderungkurang tertarik terhadap pembelajaran keterampilan membaca. Untuk 
mengatasi rendahnya keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi 
tersebut, peneliti memberikan solusi dengan pembelajaran menggunakan teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral, pendekatan scientific, dan 
metode membaca SQ4R. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah 
proses pembelajaran keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi 
sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan scientific metode 

SQ4Rpada peserta didik kelas VII E SMP Negeri 5 Semarang; (2) bagaimana 
perubahan sikap menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia 

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sarana menyajikan informasi 
tulis peserta didik kelas VII E SMP Negeri 5 Semarang dalam mengikuti 
pembelajaran keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan scientific metode 
SQ4R; (3) bagaimana perubahan sikap percaya diri, peduli, dan santun peserta 

didik kelas VII E SMP Negeri 5 Semarang dalam mengikuti pembelajaran 
keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 
pendidikan moral dengan pendekatan scientific metode SQ4R, (4) bagaimana 

peningkatan keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 
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bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan scientific metode SQ4R pada 

peserta didik kelas VII E SMP Negeri 5 Semarang.  
Subjek penelitian ini adalah peningkatan keterampilan menangkap makna 

tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific metode SQ4R pada peserta didikkelas VII E SMP Negeri 5 
Semarang. Variabel yang diungkap dalam penelitian ini adalah keterampilan 

keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 
pendidikan moral dan pendekatan scientific dengan metode membaca SQ4R 
dalam pembelajaran. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 

meliputi dua siklus. Tiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Pengambilan data dilakukan dengan tes dan nontes. Alat 

pengambilan data berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman 
jurnal, dan pedoman dokumentasi foto. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik kuantitatif dan teknik kualitatif.  

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa keterampilan 
menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral dengan pendekatan scientific metode SQ4R terbukti mengalami 
peningkatan. Berdasarkan hasil observasi proses, pada siklus I masih banyak 
peserta didik yang belum antusias mengikuti pembelajaran sehingga pembelajaran 

belum berjalan kondusif dan hasil yang dicapai kurang optimal. Setelah guru 
memberikan motivasi pada siklus II, peserta didik lebih antusias mengikuti 

pembelajaran sehingga pembelajaran lebih kondusif dan lebih optimal 
dibandingkan dengan siklus II. Peningkatan keterampilan menangkap makna 
tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

menerapkan metode SQ4R dapat diketahui dari hasil tes dan hasil portofolio. 
Hasil rata-rata tes keterampilan pada prasiklus sebesar 65,99 atau 6,25% dan pada 

siklus I diperoleh nilai rata-rata tes sebesar 79,67 atau 50%. Hasil rata-rata nilai 
portofolio siklus I sebesar 81,41 atau 68,75%. Pada siklus II diperoleh nilai rata-
rata sebesar 88,92 atau 100% dan nilai portofolio sebesar 89,97 atau 100%. Atas 

dasar hal tersebut dapat diketahui peningkatan keterampilan menangkap makna 
teks tertulis berdasarkan hasil tes dari prasiklus ke siklus II sebesar 25,79%, 

sedangkan hasil portofolio dari siklus I ke siklus II meningkat sebesar 9,50%.  
Berdasarkan dari hasil nontes, diketahui terjadi perubahan perilaku religius dan 
sosial peserta didik ke arah yang lebih positif.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode 
SQ4R mampu meningkatkan keterampilan peserta didik menangkap makna 

tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral. Peserta didik 
juga termotivasi dan menunjukkan perkembangan positif dalam pembelajaran. 
Dengan demikian, peneliti merekomendasikan pada guru bahasa Indonesia untuk 

mempertimbangkan penggunaan metode SQ4R dan teks eksplanasi sosiokultural 
yang bervariasi dalam pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

agar pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih optimal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia diajarkan di sekolah bertujuan 

untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, dan 

meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan keterampilan berbahasa. Agar 

tujuan tersebut dapat terwujud, jalan yang harus ditempuh adalah dengan 

mengajarkan empat keterampilan berbahasa dengan baik dan benar. Empat 

keterampilan berbahasa tersebut menurut (Tarigan 1987:1) adalah keterampilan 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Membaca merupakan salah satu di 

antara empat keterampilan berbahasa yang penting dipelajari dan dikuasai oleh 

setiap individu. Hal ini disebabkan membaca merupakan pusat dari seluruh proses 

dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Keterampilan membaca adalah modal utama 

untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan.  

Membaca semakin penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin 

kompleks. Setiap aspek kehidupan melibatkan kegiatan membaca. Oleh karena 

itu, keterampilan membaca harus dimiliki siswa jika ingin berhasil mengakses 

berbagai informasi yang disampaikan melalui media cetak seperti koran, majalah, 

dan surat kabar. Kegiatan membaca dianggap sebagai pembuka jendela dunia 

yang memungkinkan pelakunya memiliki pengetahuan yang luas dan bijaksana 

dalam menjalani kehidupan. Selain itu, dengan keterampilan membaca yang 

tinggi seorang siswa akan mudah menyerap informasi dan ilmu pengetahuan 

dalam kegiatan belajar mengajar.  
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Keterampilan membaca merupakan keterampilan yang harus mendapat 

perhatian secara sungguh-sungguh, karena keterampilan membaca bukanlah 

keterampilan yang langsung bisa ditransfer begitu saja, melainkan memerlukan 

proses latihan yang berkesinambungan. Membaca menyangkut kemampuan 

menginterpretasi banyak hal dari suatu pengalaman tertentu. Proses membaca 

melibatkan keseluruhan pribadi pembaca yaitu ingatan, pengalaman, otak, 

pengetahuan, kemampuan bahasa, keadaan psikologis dan emosional, dan sebagai 

masukan pancaindra melalui mata (Wiryodijoyo 1989:11). 

Tanpa bekal kemampuan membaca, tidak akan mudah memperoleh 

pengetahuan dan informasi, terlebih saat proses belajar. Hal ini disebabkan tujuan 

utama dalam membaca adalah memperoleh informasi, mencakup isi, dan 

memahami makna bacaan. Makna memiliki pengertian yang sama dengan arti, 

yakni pengertian atau maksud pembicara atau penulis. Menangkap makna secara 

lisan dilakukan melalui keterampilan menyimak, sedangkan menangkap makna 

secara tertulis dilakukan melalui keterampilan membaca. Dengan menangkap 

makna tertulis suatu bacaan, khususnya makna tersirat maupun tersurat dari 

bacaan tersebut, pembaca dapat memahami secara garis besar tentang pesan yang 

ingin disampaikan penulis. 

Dalam proses memahami makna tertulis suatu bacaan, terdapat beberapa 

tingkatan pemahaman, yakni pemahaman literal, interpretasi, kritis, dan kreatif 

(Somadayo 2011:19). Pembaca diharapkan tidak hanya sampai pada tingkatan 

pemahaman literal yaitu pembaca hanya menangkap informasi yang tersurat atau 

tampak jelas dalam bahan bacaan, namun sampai pada tingkatan pemahaman 

kritis sehingga pembaca mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan 

keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat, 
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melalui tahap mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, dan menilai. 

Terlebih jika pembaca mampu memahami makna tertulis teks bacaan sampai pada 

tingkatan pemahaman kreatif, sehingga pembaca tidak hanya sekadar menangkap 

makna tersurat, makna antarbaris, dan makna di balik baris, namun juga mampu 

menerapkan hasil pemahaman makna teks bacaan untuk kepentingan hidup 

sehari-hari. 

Keterampilan memahami makna tertulis teks sebagai keterampilan 

membaca perlu didesain dengan baik dalam sebuah kurikulum pendidikan. 

Kurikulum 2013 menjadi kurikulum baru yang diharapkan mampu menjadi 

koridor pembelajaran berbahasa di sekolah, khususnya pembelajaran keterampilan 

berbahasa. Desain kurikulum 2013 yang berbasis pada teks menjadikan 

keterampilan memahami makna tertulis teks menjadi sangat penting dan strategis. 

Pada jenjang SMP kelas VII terdapat kompetensi inti mencoba, mengolah, dan 

menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. Kompetensi inti tersebut 

dijabarkan dalam kompetensi dasar nomor 4.1 menangkap makna teks hasil 

observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek baik 

secara lisan maupun tulisan. Kompetensi ini yang akan menjadi objek kajian 

penelitian peneliti. Sebab kenyataan dalam pelaksanaan pembelajaran 

keterampilan menangkap makna tertulis teks di sekolah masih menemui kendala 

sehingga belum mencapai hasil yang optimal.  

Berdasarkan data yang peneliti temukan melalui wawancara terhadap 

guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas VII E di SMP Negeri 5 Semarang, 
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penguasaan keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi peserta didik 

kelas VII E SMP Negeri 5 Semarang masih belum optimal. Terbukti dari 32 

peserta didik, hanya 18 peserta didik yang mampu mencapai kriteria ketuntasan 

minimal dengan skor 80. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi keterampilan 

peserta didik dalam menangkap makna tertulis teks eksplanasi belum optimal. 

Hasil pengamatan guru terhadap sikap peserta didik juga belum menunjukkan 

karakter religius dan sosial secara maksimal.  

Sikap religius dalam menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa 

Indonesia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa sebagai sarana memahami 

informasi tulis belum tampak secara maksimal di kelas VII E SMP Negeri 5 

Semarang. Sikap religius merupakan sikap utama yang menjadi landasan dalam 

proses pembelajaran agar pembelajaran berlangsung sesuai dengan etika dan tata 

sopan santun pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara 

dengan guru bahasa Indonesia, sikap religius siswa yang ditunjukkan di sekolah 

terutama dalam pembelajaran masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran yang berdasarkan etika religius di kelas VII E SMP Negeri 5 

Semarang perlu diupayakan agar berjalan optimal. 

Sikap sosial yang mencakup sikap percaya diri, peduli, dan santun dalam 

merespon secara pribadi peristiwa jangka pendek pada pembelajaran menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi juga belum tampak secara optimal. Sikap santun 

sudah cukup tampak pada seluruh peserta didik di dalam kelas, tetapi dari 32 

peserta didik, hanya sebagian peserta didik yang percaya diri dalam kegiatan 

pembelajaran. Sikap peduli dalam kegiatan pembelajaran juga belum melekat 

pada diri peserta didik. Hal ini terbukti ketika mereka dihadapkan pada sebuah 

penugasan. 
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Penilaian guru terhadap keterampilan menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi peserta didik juga belum sepenuhnya memuaskan. Penguasaan 

keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi masih belum optimal 

dibandingkan dengan penguasaan pengetahuan. Rata-rata nilai pengetahuan 

peserta didik dengan aspek merumuskan struktur teks eksplanasi, merumuskan 

kaidah teks eksplanasi, dan merumuskan pengertian teks eksplanasi sebesar 85 

dengan ketuntasan 100%. Nilai rata-rata keterampilan menangkap makna tertulis 

teks eksplanasi dengan aspek menangkap makna kata sulit, menangkap makna 

tersurat (menemukan ide pokok), dan menangkap makna tersirat berupa pesan 

yang disampaikan dalam teks eksplanasi sebesar 74,63 dengan ketuntasan sebesar 

18 siswa atau 56%. 

Keterampilan siswa menguasai sebuah kompetensi dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yakni siswa sering mengalami kesulitan untuk dapat memahami 

dan mendapatkan informasi terkait dengan makna tersirat maupun tersurat dari 

teks eksplanasi yang dibaca. Hal ini disebabkan siswa kurang memahami metode 

membaca yang baik untuk dapat menemukan informasi terkait dengan makna 

tersirat maupun tersurat dalam teks bacaan tersebut.  

Selain itu, siswa sering dihinggapi rasa jenuh dan kurang tertarik dalam 

pembelajaran membaca karena penggunaan bahan bacaan yang kurang bervariasi 

dalam pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi. Pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia di SMP Negeri 5 Semarang mengenai kemampuan 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi, bahan bacaan yang digunakan dalam 

pembelajaran hanya berkutat pada proses terjadinya fenomena alam.  

Teks eksplanasi adalah jenis teks yang menerangkan atau menjelaskan 

serangkaian proses yang terlibat dalam pembentukan atau terjadinya fenomena 
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alam maupun sosiokultural. Teks eksplanasi tidak hanya mengkaji proses 

terjadinya fenomena alam, namun juga pada proses terjadinya fenomena sosial 

budaya. Namun dalam pembelajaran, guru belum mengkaji secara mendalam teks 

eksplanasi pada proses terjadinya fenomena sosial budaya. Padahal proses 

terjadinya fenomena sosial budaya justru lebih dekat dengan kehidupan siswa 

sehari-hari. Di dalam bahan bacaan proses fenomena sosial budaya juga banyak 

terkandung nilai-nilai moral yang akan bermanfaat bagi dasar pembentuk perilaku 

siswa dalam kehidupan sosial.  

Pendidikan moral menjadi unsur penting bagi sebuah pendidikan karakter 

sebab pada gilirannya seorang yang berkarakter adalah seorang individu yang 

mampu mengambil keputusan dan bertindak secara bebas dalam kerangka 

kehidupan pribadi maupun komunitas yang semakin mengukuhkan keberadaan 

dirinya sebagai manusia yang bermoral. Keseimbangan pertumbuhan moral 

seseorang ditentukan oleh kemampuannya untuk menghayati hidup bermoral 

sesuai dengan tahap perkembangan pribadinya. Masa krisis biasanya terjadi antara 

usia 12 sampai 15 tahun ketika anak memasuki masa sebelum puber. Pada masa 

ini anak biasanya mengalami masa pemberontakan. Figur-figur yang negatif lebih 

mudah menjadi contoh bagi mereka. Ini terjadi karena dalam diri mereka mulai 

muncul perasaan untuk merdeka, lepas dari keterikatan mereka yang lebih 

dewasa. Tidak mengherankan, pada usia seperti ini, anak paling sulit untuk 

diberitahu atau diberi nasihat secara langsung. Mereka memiliki figur tersendiri 

yang seringkali bertentangan dengan pemikiran orang dewasa (Koesoema 

2010:196). Untuk itu, penggunaan bahan bacaan yang bermuatan pendidikan 

moral sangat diperlukan siswa, karena melalui bahan bacaan terkandung nilai 

moral berupa ajaran, nasihat tersirat, yang akan bermanfaat bagi pembentuk 
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perilaku siswa dalam kehidupan sosial.  

Pengembangan strategi pembelajaran yang inovatif dan kreatif juga perlu 

dikembangkan pula. Tugas seorang guru dalam hal ini adalah membuat agar 

proses pembelajaran pada siswa berlangsung secara efektif dan bermakna. Untuk 

itu, diperlukan strategi belajar yang lebih memberdayakan siswa. Strategi belajar 

ini harus dapat membantu siswa memahami teori secara mendalam melalui 

pengalaman dan menerapkan pengetahuan itu dalam kehidupannya. Melihat 

permasalahan tersebut, peneliti menawarkan solusi berupa penggunaan metode 

dalam pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi. Salah satu metode 

dalam keterampilan membaca adalah metode SQ4R. Metode ini mengarahkan 

pembaca melakukan survey, question, read, recite, reflect, dan review dalam 

kegiatan membaca. Tahapan-tahapan tersebut akan memudahkan pembaca untuk 

lebih memahami apa yang dibacanya, terarah pada intisari atau kandungan-

kandungan pokok yang tersirat dan tersurat dalam suatu teks. Selain itu, langkah-

langkah yang dapat ditempuh dalam metode ini sudah menggambarkan prosedur 

ilmiah, sehingga diharapkan setiap informasi yang dipelajari dapat tersimpan 

dengan baik dalam sistem memori jangka panjang siswa. Dengan melakukan 

tahap survey terlebih dahulu, siswa akan mengorganisasi pemahaman terhadap 

teks tersebut. Tahap question yakni mengajukan pertanyaan sebagai pemandu 

pemahaman isi teksakan membangkitkan keingintahuan untuk membaca dengan 

tujuan mencari jawaban-jawaban yang penting. Selain itu, dengan metode SQ4R 

siswa dapat melakukan tahap recite yakni mencatat bagian-bagian penting dalam 

teks yang akan membantu ingatan dan melalui tahap review atau mengulang akan 

memperoleh penguasaan bulat, menyeluruh atas bahan yang dibaca. Pada tahap 

reflect diharapkan siswa tidak sekadar mampu menemukan ide pokok bacaan, 
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namun juga mampu menemukan keseluruhan bahan bacaan baik makna tersirat 

maupun tersurat, dan mampu menganalisis teks yakni mengaitkan dengan 

kehidupan siswa. 

Pendekatan dalam pembelajaran keterampilan menangkap makna tertulis 

teks eksplanasi ini juga disesuaikan dengan nuansa kurikulum 2013. Pendekatan 

pembelajaran yang digunakan yaitu pendekatan ilmiah (scientific approach). 

Pendekatan pembelajaran ini dimaksudkan dapat mengembangkan keterampilan 

membaca peserta didik menjadi lebih baik. Langkah-langkah pembelajaran dalam 

pendekatan ini meliputi: 1) mengamati; 2) menanya; 3) menalar; 4) mencoba; dan 

5) mengomunikasikan. Pendekatan ini mengajak siswa untuk ikut aktif dalam 

pembelajaran di kelas. Keaktifan siswa tidak hanya terlihat saat menyajikan 

sebuah hasil, namun juga dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berharap dengan penerapan 

pendekatan scientific, metode SQ4R dan teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan motivasi 

dan minat peserta didik pada pembelajaran menangkap makna tertulis teks 

sehingga proses pembelajaran menjadi lebih maksimal. Keterampilan peserta 

didik pada materi menangkap makna tertulis teks eksplanasi diharapkan dapat 

meningkat, dan terjadinya perubahan sikap religius dan sosial ke arah positif. 

Diharapkan peserta didik mampu memiliki sikap yang baik dan juga dapat 

mengambil nilai yang terkandung di dalam teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral sehingga mendapatkan hikmah, ajaran, nasihat 

setelah memahami isi teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Pada saat siswa menangkap makna tertulis teks eksplanasi banyak 

hambatan atau permasalahan yang dihadapi. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu faktor dari guru dan faktor dari siswa. 

Faktor dari guru diantaranya: (1) guru sudah berusaha menerapkan 

metode yang menarik, namun belum tepat untuk membuat siswa menjadi antusias 

dalam pembelajaran membaca. Guru masih menggunakan metode konvensional 

dalam membelajarkan kemampuan menangkap makna teks eksplanasi. Peserta 

didik diminta untuk membaca kemudian menjawab pertanyaan tanpa ada proses 

belajar yang menyenangkan yang dapat menumbuhkan minat peserta didik untuk 

membaca sehingga peserta didik tidak bosan dan jenuh di dalam kelas, sekaligus 

mengajarkan pada peserta didik untuk dapat bekerja sama dan bersosialisasi 

dengan peserta didik lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru perlu 

mengubah metode pembelajaran yang digunakan. Salah satu metode yang dapat 

digunakan sebagai alternatif yaitu dengan menggunakan pendekatan scientific 

metode SQ4R; (2) guru kurang memerhatikan kebutuhan siswa dalam pemilihan 

teks bacaan. Berdasarkan hasil observasi, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, 

guru hanya menggunakan buku teks dari pemerintah, sehingga teks eksplanasi 

yang dikaji hanya berkaitan dengan proses fenomena alam. Teks eksplanasi yang 

berkaitan dengan proses terjadinya fenomena sosial justru belum dikaji secara 

mendalam oleh guru. Padahal proses terjadinya fenomena sosial justru lebih 

menarik karena dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari, sehingga akan 

meningkatkan minat baca siswa. Di dalam pembelajaran proses fenomena sosial 

banyak terkandung nilai moral yang akan bermanfaat bagi pembentuk perilaku 

siswa dalam kehidupan sosial. Guru harus mampu memilah bahan bacaan yang 
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mengandung unsur-unsur edukatif dan disesuaikan dengan tingkat keterbacaan 

siswa. Selain mampu menumbuhkan minat baca siswa, bahan bacaan juga dapat  

menjadikan pembelajaran lebih bermanfaat.  

Faktor dari siswa adalah sebagai berikut: (1) siswa cepat merasa jenuh 

dengan bacaan yang panjang dan kurang menarik. Ini merupakan permasalahan 

inti dalam pembelajaran menangkap makna tertulis di kelas VII E SMP Negeri 5 

Semarang. Peserta didik mudah merasa jenuh dan kurang tertarik ketika melihat 

bacaan. Oleh sebab itu diperlukan teks bacaan yang bervariatif dan metode baru 

untuk menggugah semangat peserta didik dalam menghadapi sebuah bacaan; (2) 

siswa masih kurang terampil memahami pokok-pokok bacaan dalam keterampilan 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi. Peserta didik masih kesulitan 

menemukan ide pokok dalam bacaan. Masalah ini juga dipengaruhi oleh faktor 

sebelumnya yaitu keterampilan dalam membaca. Perlu sebuah metode 

pembelajaran keterampilan membaca yang menuntun mereka untuk menemukan 

ide pokok bacaan dengan mudah. 

Penelitian ini merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi. Upaya 

tersebut menggunakan metode SQ4R dan teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral. Dari hasil keterampilan menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi dapat dilihat kedalaman membaca peserta didik dalam menemukan ide 

pokok setiap bacaan. Di samping itu, peneliti juga dapat melihat tingkat 

pemahaman peserta didik pada suatu bacaan melalui hasil keterampilan aspek 

menangkap makna tersirat teks eksplanasi. Dengan penerapan metode SQ4R, 

penelitian ini juga berharap mampu mempermudah peserta didik dalam 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi. Penggunaan teks eksplanasi 
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sosiokultural bermuatan pendidikan moral dalam penelitian ini juga diharapkan 

mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah yang diteliti dalam keterampilan menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi sangat kompleks. Oleh karena itu, berdasarkan identifikasi masalah di 

atas peneliti memfokuskan bahasan pada upaya peningkatan keterampilan 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral dengan pendekatan scientific metode SQ4R pada siswa kelas VII E SMP 

Negeri 5 Semarang. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1) bagaimanakah proses pembelajaran keterampilan menangkap makna tertulis 

teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan 

scientific metode SQ4R pada peserta didik kelas VII E SMP Negeri 5 

Semarang? 

2) bagaimana perubahan sikap menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa 

Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sarana 

menyajikan informasi tulis peserta didik kelas VII E SMP Negeri 5 Semarang 

dalam mengikuti pembelajaran keterampilan menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan 

scientific metode SQ4R? 
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3) bagaimana perubahan sikap percaya diri, peduli, dan santun peserta didik 

kelas VII E SMP Negeri 5 Semarang dalam mengikuti pembelajaran 

keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan scientific metode SQ4R? 

4) bagaimanakah peningkatan keterampilan menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan 

scientific metode SQ4R pada peserta didikkelas VII E SMP Negeri 5 

Semarang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Bertolak dari permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1) mendeskripsikan proses pembelajaran keterampilan menangkap makna 

tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific metode SQ4R pada peserta didik kelas VII E SMP 

Negeri 5 Semarang. 

2) mendeskripsikan perubahan sikap menghargai dan mensyukuri keberadaan 

bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sarana 

menyajikan informasi tulis peserta didik kelas VII E SMP Negeri 5 Semarang 

dalam mengikuti pembelajaran keterampilan menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan 

scientific metode SQ4R. 

3) mendeskripsikan perubahan sikap percaya diri, peduli, dan santun peserta 

didik kelas VII E SMP Negeri 5 Semarang dalam mengikuti pembelajaran 
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keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan scientific metode SQ4R. 

4) mendeskripsikan peningkatan keterampilan menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan 

scientific metode SQ4R pada peserta didikkelas VII E SMP Negeri 5 

Semarang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan manfaat 

teoritis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa 

untuk meningkatkan kemampuan menangkap makna tertulis teks eksplanasi, dan 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Selain itu, manfaat bagi guru 

adalah memberikan alternatif pemilihan metode pembelajaran menangkap makna 

tertulis teks eksplanasi, serta dapat mengembangkan keterampilan guru bahasa 

dan sastra Indonesia, khususnya dalam menerapkan pembelajaran membaca untuk 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral dengan pendekatan scientific metode SQ4R. 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

sumbang pemikiran bagi guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta 

mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sumbangan pemikiran tersebut, 

berkaitan dengan teori tentang metode pembelajaran khususnya pendekatan 

scientific metode SQ4R bagi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Pada dasarnya suatu penelitian akan mengacu pada penelitian lain yang 

dijadikan titik tolak pada penelitian selanjutnya. Peninjauan terhadap penelitian 

lain sangatlah penting untuk digunakan sebagai relevansi penelitian yang dahulu 

dan yang akan dilakukan. Keterampilan membaca merupakan objek penelitian 

yang sangat menarik untuk diteliti. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya 

penelitian di bidang tersebut. Meskipun belum banyak penelitian yang mengkaji 

kurikulum 2013, berbagai penelitian yang telah dilakukan di dalam keterampilan 

membaca antara lain oleh Masruroh (2009), Alshumaimeri (2011), Mauludyah 

(2011), Afdila (2012), Yakupoglu (2012), Eviana (2013), Jagomitra (2013), 

Noviyanti (2013), Sulam (2013), Witri (2013), Zare & Othman (2013), dan 

Kaewkam (2014).  

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Masruroh. 

Masruroh (2009) menulis skripsi berjudul “Peningkatan Kemampuan Pemahaman 

Teks dengan Menggunakan Metode Membaca Kalimat pada Siswa Kelas III MI 

Shirothol Mustaqiem Dawuhan Sirampog Brebes Tahun Ajaran 2008/2009”. 

Dalam skripsi tersebut dijelaskan penggunaan metode membaca kalimat untuk 

meningkatkan keterampilan membaca peserta didik dalam pemahaman teks. Hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan pemahaman 

membaca teks bacaan, yakni peserta didik dapat dengan mudah menemukan 

informasi atau menangkap pesan yang disampaikan penulis yang ada dalam teks 

bacaan. Hal ini terbukti dari tes awal ke tes akhir pada siklus I adanya kenaikan 
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24,84% dari nilai rata-rata prasiklus sebesar 44,87 menjadi 59,7 pada siklus I, 

sedangkan pada siklus II rata-rata kelas menjadi 74,75. Hal ini berarti terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 15,05 atau 20,13%. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Masruroh adalah keterampilan yang diteliti. Penelitian ini sama-sama meneliti 

keterampilan membaca. Cara meningkatkan keterampilan membaca pada peserta 

didik juga didasarkan pada metode yang digunakan dalam membaca. Namun, 

terdapat perbedaan mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Masruroh. Perbedaan tersebut terletak pada peserta didik yang 

terlibat dalam penelitian. Penelitian ini berkaitan dengan peserta didik kelas VII 

SMP, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Masruroh berhubungan dengan 

peserta didik pada jenjang sekolah dasar. Metode yang digunakan dalam 

meningkatkan keterampilan membaca juga berbeda. Dengan demikian diharapkan 

ada pula perbedaan hasil dalam peningkatan keterampilan membaca pada 

penelitian ini. 

Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian tentang membaca 

pemahaman yang dilakukan oleh Alshumaimeri (2011) dengan judul “The Effects 

of Reading Method on The Comprehension Performance of Saudi EFL Students”, 

yang menguraikan pengaruh metode membaca terhadap pemahaman peserta didik 

perempuan kelas X ELF di Saudi Arabia. Penelitian tersebut meneliti keterkaitan 

metode membaca nyaring, membaca dalam hati, dan membaca subvocalizing. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah 50,57% peserta didik mengaku lebih 

memahami teks yang sudah mereka baca dengan metode membaca nyaring. 

Kemudian 22,76% peserta didik memahami isi teks dengan metode membaca 
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subvocalizing, dan 14,02% peserta didik memahami isi teks dengan metode 

membaca di dalam hati. Dari penelitian tersebut, peserta didik merasa jenuh ketika 

harus membaca di dalam hati sehingga mempengaruhi pemahaman peserta didik.  

Persamaan penelitian Alshumaimeri dengan peneliti terletak pada kajian 

penelitian, yaitu sama-sama mengkaji tentang membaca pemahaman. Namun 

perbedaannya terletak pada jenis penelitian, analisis data, dan subjek penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh Alshumaimeri adalah penelitian analisis 

metode membaca, sedangkan peneliti adalah penelitian tindakan kelas. Analisis 

data yang digunakan oleh Alshumaimeri adalah angket, sedangkan yang 

digunakan dalam penelitian ini tes dan nontes. Kemudian subjek penelitiannya 

pun berbeda, Alshumaimeri menggunakan peserta didik perempuan kelas X EFL 

Saudi Arabia, penelitian ini menggunakan peserta didik kelas VII E SMP Negeri 5 

Semarang sebagai subjek penelitian.  

Mauludyah (2011) menulis skripsi berjudul “Meningkatkan Kemampuan 

Memahami Isi Bacaan Melalui Penerapan Teknik Guided Reading pada Siswa 

Kelas IV SDN Toyomarto 02 Kecamatan Singosari Kota Malang”. Penelitian ini 

mengkaji peningkatan keterampilan membaca intensif menggunakan teknik 

guided reading siswa SD. Hasil penelitian keterampilan membaca intensif untuk 

memahami isi bacaan pada prasiklus, siklus I, siklus II menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan pada siklus I dan siklus II. Nilai rata-rata kelas pratindakan ke 

siklus I mengalami peningkatan sebesar 7%. Pada siklus II nilai rata-rata kelas 

membaca intensif untuk memahami isi bacaan adalah 81 dan termasuk kategori 

baik. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari siklus I yaitu sebesar 12%. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mauludyah adalah pada aspek 

keterampilan membaca. Penelitian ini juga menggunakan suatu metode yang 

berfungsi meningkatkan keterampilan membaca peserta didik seperti halnya 

Mauludyah. Penelitian Mauludyah juga memiliki perbedaan dengan penelitian ini. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mauludyah adalah 

pada cara penanganan masalah dan pada subjek penelitian. Penelitian ini 

menggunakan metode SQ4R dalam meningkatkan keterampilan membaca peserta 

didik, sedangkan Mauludyah menggunakan teknik guided reading. Selain itu, 

Mauludyah meneliti peningkatan keterampilan membaca peserta didik pada 

jenjang SD, sedangkan peserta didik yang difokuskan dalam penelitian ini pada 

jenjang SMP. 

Penelitian berjudul “Pengaruh Strategi SQ3R Terhadap Kemampuan 

Membaca Kritis Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Malang” dilakukan oleh Afdila 

(2012). Skripsi dari Universitas Negeri Malang ini membedah tentang pengaruh 

suatu metode dalam keterampilan membaca kritis. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Afdila menunjukkan: (1) Ada pengaruh yang signifikan penggunaan strategi 

SQ3R terhadap kemampuan membaca kritis dalam menemukan gagasanutama 

bacaan siswa kelas VII SMP Negeri 3 Malang tahun ajaran 2011/2012. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil pengujian hipotesis (uji-t) pada taraf signifikansi 0,05. 

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa thitung 2,127 > ttabel 2,042 ; (2) 

Ada pengaruh yang signifikan penggunaan strategi SQ3R terhadap kemampuan 

membaca kritis dalam meringkas isi bacaan siswa kelas VII SMP Negeri 3  

Malang tahun ajaran 2011/2012. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian 

hipotesis (uji-t) pada taraf signifikansi 0,05. Hasil pengujian statistik 

menunjukkan bahwa thitung 3,586 > ttabel 2,042; (3) Ada pengaruh yang 
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signifikan penggunaan strategi SQ3R terhadap kemampuan membaca kritis dalam 

menyimpulkan isi bacaan siswa kelas VII SMP Negeri 3 Malang tahun ajaran 

2011/2012. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian hipotesis (uji-t) pada taraf 

signifikansi 0,05. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa thitung 2,599 > 

ttabel 2,042. 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Afdila. Persamaannya terletak pada pengkajian suatu metode dalam keterampilan 

membaca. Jika Afdila meneliti pengaruh penggunaan strategi SQ3R terhadap 

kemampuan membaca kritis peserta didik, peneliti menggunakan metode SQ4R 

dalam meningkatkan keterampilan membaca peserta didik. Perbedaan kedua 

penelitian ini terletak pada desain penelitian. Penelitian ini mengarah pada 

pemberian suatu tindakan pada kelas yang dinilai masih kurang optimal pada 

pembelajaran membaca. Sementara penelitian Afdila mengarah pada ada tidaknya 

pengaruh penggunaan suatu metode membaca terhadap kemampuan membaca 

peserta didik. 

Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian tentang keterampilan 

membaca yang dilakukan oleh Yakupoglu (2012) dengan judul “The Effects of 

Cognitive and Metacognitive Strategy Training on the Reading Performance of 

Turkish Students”. Penelitian ini menjelaskan pengaruh strategi pelatihan kognitif 

dan metakognitif untuk tujuan belajar membaca dalam bahasa Inggris sebagai 

bahasa Asing pada mahasiswa Turki. Penelitian tersebut menggunakan strategi 

metakognitif dan kognitif dengan menggabungkan pemetaan semantik, skema 

pemetaan, dan metode SQ4R. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan efek 

positif yang kuat dari ketiga strategi tersebut. Selain itu, penggunaan strategi ini 

juga meningkatkan motivasi siswa, membaca menjadi lebih mudah bagi mereka, 
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dan juga siswa bersemangat untuk berpartisipasi dalam setiap strategi. Pada saat 

yang sama, proses strategi ini memungkinkan guru untuk menilai dan menafsirkan 

apa yang siswa ketahui tentang topik selama pemetaan dan fase meringkas.  

Persamaan penelitian Yakupoglu dengan peneliti adalah pada aspek 

keterampilan membaca. Penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode 

SQ4R yang berfungsi meningkatkan keterampilan membaca peserta didik seperti 

halnya Yakupoglu. Namun perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan subjek 

penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh Yakupoglu adalah penelitian 

eksperimental, sedangkan peneliti adalah penelitian tindakan kelas. Kemudian 

subjek penelitiannya pun berbeda, Yakupoglu meneliti keterampilan membaca 

mahasiswa, sedangkan penelitian ini meneliti peningkatan keterampilan membaca 

pada peserta didik kelas VII SMP. 

Penelitian yang mengkaji tentang keterampilan membaca pemahaman 

juga dilakukan oleh Eviana (2013) dengan judul skripsi “Peningkatan 

Keterampilan Membaca Pemahaman Menggunakan Metode Survey, Question, 

Read, Recite, Review pada Siswa Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Semparuk 

Kabupaten Sambas Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan keterampilan membaca pemahaman pada setiap siklus. Nilai 

rata-rata pada siklus I yaitu 67,12 dan pada siklus II yaitu 78,28, mengalami 

peningkatan sebesar 11,16. Hasil nontes juga menunjukkan adanya perubahan 

perilaku siswa ke arah positif. Siswa menjadi lebih semangat, antusias, senang, 

aktif, dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran membaca pemahaman 

dengan metode SQ3R. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eviana dengan penelitian ini 

terletak pada desain penelitian yang digunakan, instumen nontes, dan analisis 
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data. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan 

dua siklus. Instrumen nontes yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan 

adalah tes dan nontes yang berupa data kuantitatif dan kualitat if. Perbedaan 

penelitian Eviana dengan penelitian ini meliputi permasalahan yang dikaji dan 

metode membaca yang digunakan. Dalam penelitian Eviana hanya difokuskan 

pada peningkatan keterampilan membaca pemahaman dan perubahan sikap 

peserta didik secara umum, sedangkan pada penelitian ini pembahasan lebih 

kompleks meliputi bagaimana peningkatan proses pembelajaran, peningkatan 

keterampilan, peningkatan sikap religius, dan sikap sosial peserta didik. Selain itu 

metode yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca dalam 

penelitian Eviana adalah metode SQ3R, sedangkan dalam penelitian ini adalah 

metode SQ4R. 

Jagomitra (2013) menulis skripsi yang berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Memahami Isi Wacana Melalui Teknik Skimming pada Siswa Kelas 

VIII C SMP Budi Utama Kerobokan Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian Jagomitra tersebut yaitu adanya peningkatan kemampuan 

memahami isi suatu bacaan melalui teknik skimming, yang dilaksanakan melalui 

tiga siklus. Pada tahap prasiklus, kemampuan siswa dalam memahami isi suatu 

bacaan memperoleh nilai rata-rata 50,5. Kemudian pada tes akhir siklus I siswa 

memperoleh rata-rata 62,2. Selanjutnya pada siklus II siswa memperoleh rata-rata 

70,5, dan pada siklus III meningkat menjadi 81,1.  

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Jagomitra (2013),  

khususnya pada kajian keterampilan membaca pemahaman. Dalam penelitian ini 

juga peserta didik diarahkan untuk menemukan gagasan utama. Hal ini menjadi 



 

 

21 

satu persamaan dengan konsentrasi penelitian Jagomitra. Selain itu, persamaan 

penelitian yang dilakukan oleh Jagomitra dengan penelitian ini terletak pada jenis 

penelitian tindakan kelas. Instrumen yang digunakan juga menggunakan tes dan 

nontes dalam setiap siklus. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Jagomitra (2013) terletak pada penggunaan metode pembelajaran dan teks bacaan. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode SQ4R dan memfokuskan jenis 

teks bacaan pada teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral, 

sedangkan Jagomitra menggunakan teknik skimming dan tidak ada pemfokusan 

pada jenis teks bacaan tertentu. Selain itu, subjek penelitian juga menjadi 

perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jagomitra. 

Penelitian mengenai keterampilan membaca intensif untuk menangkap 

makna teks atau memahami isi suatu bacaan juga dilakukan oleh Noviyanti (2013) 

dengan judul “Peningkatan Kemampuan Memahami Isi Wacana Melalui Strategi 

Pembelajaran SQ4R pada Siswa Kelas VII A SMP Pancasila Canggu Tahun 

Pelajaran 2012/2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui strategi 

pembelajaran SQ4R, kemampuan siswa memahami isi suatu bacaan mengalami 

peningkatan. Hal tersebut terbukti dari hasil tes awal sampai siklus III, terlihat 

adanya peningkatan yang signifikan pada kemampuan siswa dalam memahami isi 

suatu bacaan melalui strategi belajar SQ4R, yaitu dari nilai rata-rata 58,94 pada 

tes awal, menjadi 66,05 pada siklus I, kemudian meningkat menjadi 72,10 pada 

sikus II, dan meningkat lagi menjadi 80,52 pada siklus III. Dengan pencapaian 

nilai rata-rata 80,52 pada siklus III, telah menunjukkan pencapaian nilai yang 

ditetapkan yaitu 75 telah terpenuhi, maka penelitian tersebut dihentikan pada 

siklus III. Selain itu, perilaku siswa juga mengalami perubahan setelah mengikuti 
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pembelajaran, siswa yang pada siklus I cenderung pasif dan meremehkan 

penjelasan guru berubah menjadi senang, aktif, dan serius dalam menerima materi 

yang diberikan guru. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti dengan penelitian 

ini terletak pada jenis penelitian tindakan kelas. Instrumen yang digunakan juga 

berupa tes dan nontes. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. 

Masalah yang dikaji juga mengenai keterampilan membaca pemahaman untuk 

memahami isi suatu bacaan. Metode yang digunakan dalam pembelajaran juga 

metode SQ4R. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Noviyanti 

terletak pada teks bacaan yang digunakan. Pada penelitian ini, penelit i 

memfokuskan jenis teks bacaan pada teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral, sedangkan Noviyanti tidak ada pemfokusan pada jenis teks 

bacaan tertentu. Subjek penelitian juga menjadi perbedaan mendasar penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti. 

Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sulam 

(2013) yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Memahami Isi Wacana Melalui 

Strategi Belajar SQ4R pada Siswa Kelas IV SDN 1 Landih Bangli Tahun 

Pelajaran 2012/2013”, menguraikan pembelajaran membaca intensif untuk 

memahami isi wacana dengan menggunakan metode SQ4R berhasil 

meningkatkan kemampuan peserta didik kelas IV SDN 1 Landih Bangli. Hal ini 

terbukti dari hasil tes awal sampai hasil tes III, terlihat adanya peningkatan yang 

signifikan pada kemampuan siswa dalam memahami isi wacana melalui metode 

SQ4R, yaitu dari nilai rata-rata 59 pada tes awal, menjadi 64 pada siklus I, 

meningkat menjadi 68 pada siklus II, dan meningkat lagi menjadi 75 pada siklus 

III. Dengan pencapaian nilai rata-rata 75 pada siklus III, telah menunjukkkan 
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pencapaian nilai yang ditetapkan yaitu 70 telah terpenuhi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sulam memiliki letak persamaan dengan 

penelitian ini. Persamaan tersebut yaitu penggunaan metode SQ4R dalam 

pembelajaran membaca. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sulam terletak pada partisipan yang terlibat dalam penelitian. 

Sulam meneliti peningkatan keterampilan membaca pada peserta didik kelas IV 

SD, sedangkan penelitian ini meneliti peningkatan keterampilan membaca pada 

peserta didik kelas VII SMP. 

Witri (2013) menulis skripsi berjudul “Peningkatan Kemampuan Siswa 

Dalam Memahami Isi Bacaan Melalui Penerapan Pendekatan Cooperative Tipe 

Cooperative Intergrated Reading And Composition (CIRC)  pada Pembelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas VA SDN 25 Kota Bengkulu”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa melalui metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC), kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan mengalami 

peningkatan. Hasil tes pada siklus I menunjukkan nilai rata-rata kelas sebesar 71,2 

dengan persentase ketuntasan klasikal 75%. Pada siklus II nilai rata-rata kelas 

meningkat menjadi 78,2 dengan persentase ketuntasan klasikal 81%. Selain itu, 

perilaku siswa juga mengalami perubahan setelah mengikuti pembelajaran 

menjadi lebih aktif dan memiliki minat membaca yang tinggi. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Witri 

adalah keterampilan yang diteliti. Penelitian ini sama-sama meneliti keterampilan 

membaca pemahaman. Cara meningkatkan keterampilan membaca pada peserta 

didik juga didasarkan pada metode yang digunakan dalam membaca. Namun, 

terdapat perbedaan mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Witri. Perbedaan tersebut terletak pada peserta didik yang terlibat 
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dalam penelitian. Penelitian ini berkaitan dengan peserta didik kelas VII SMP, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Witri berhubungan dengan peserta 

didik pada jenjang sekolah dasar. Metode yang digunakan dalam meningkatkan 

keterampilan membaca juga berbeda. Dengan demikian diharapkan ada pula 

perbedaan hasil dalam peningkatan keterampilan membaca pemahaman pada 

penelitian ini. 

Zare dan Othman (2013) dari Universiti Putra Malaysia meneliti 

hubungan antara keterampilan membaca pemahaman dengan penggunaan strategi 

membaca. Judul penelitian Zare dan Othman adalah  “The Relationship between 

Reading Comprehension and Reading Strategy Use among Malaysian ESL 

Learners”. Penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan strategi membaca 

memiliki korelasi positif yang kuat dengan prestasi membaca pemahaman peserta 

didik ESL Malaysia. Penelitian ini dilakukan pada 95 pelajar ESL Malaysia yang 

terdiri atas 50 pria dan 45 wanita. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Zare dan 

Othman adalah pada aspek keterampilan membaca pemahaman. Penelitian ini 

juga mengkaji penggunaan suatu metode membaca dalam keterampilan membaca 

peserta didik seperti halnya Zare dan Othman. Penelitian Zare dan Othman juga 

memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Zare dan Othman adalah pada jenis penelitian dan 

subjek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh Zare dan Othman adalah 

penelitian korelasi, sedangkan peneliti adalah penelitian tindakan kelas. Kemudian 

subjek penelitiannya pun berbeda, Zare dan Othman menggunakan 95 pelajar ESL 

Malaysia yang terdiri atas 50 pria dan 45 wanita, penelitian ini menggunakan 32 

peserta didik kelas VII E SMP Negeri 5 Semarang yang terdiri atas 13 laki- laki 
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dan 19 perempuan sebagai subjek penelitian.  

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

penelitian Kaewkam (2014). Kaewkam dalam jurnalnya yang berjudul “A 

comparison of reading comprehension achievement of mathayomsuksa I students 

taught by using SQ4R method and the traditional method” mengemukakan 

perbandingan prestasi membaca pemahaman siswa Mathayomsuksa I yang 

diajarkan dengan menggunakan metode SQ4R dan metode tradisional. Jurnal ini 

menggambarkan efektivitas pemahaman bacaan siswa di salah satu metode 

pembelajaran. Kaewkam memaparkan bahwa pencapaian pemahaman bacaan 

siswa dengan menggunakan metode SQ4R lebih tinggi dari pendekatan normal. 

Selain itu, metode SQ4R ini ternyata juga mampu mengatasi kesulitan-kesulitan 

yang dialami oleh siswa dalam membaca.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kaewkam memiliki letak persamaan 

dengan penelitian ini. Persamaan tersebut yaitu penggunaan metode SQ4R dalam 

pembelajaran membaca. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kaewkam terletak pada jenis penelitian dan partisipan yang 

terlibat dalam penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh Kaewkam adalah 

penelitian eksperimen, sedangkan peneliti adalah penelitian tindakan kelas. 

Kemudian Kaewkam meneliti keterampilan membaca siswa Mathayomsuksa I, 

sedangkan penelitian ini meneliti peningkatan keterampilan membaca pada 

peserta didik kelas VII E SMP Negeri 5 Semarang. 

Penelitian-penelitian tersebut sangat penting sebagai kajian pustaka 

penelitian ini. Sebab dengan melihat penelitian-penelitian dalam keterampilan 

membaca yang sebelumnya sudah dilaksanakan, penelitian ini akan menjadi lebih 

kuat dalam merancang metode yang digunakan. Sehingga tujuan penelitian dapat 
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tercapai dengan baik. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Teori-teori yang digunakan sebagai landasan teoretis dalam penelitian ini 

meliputi (1) hakikat menangkap makna teks tertulis, (2) teks eksplanasi 

sosiokultural, (3) pendidikan moral, (4) pendekatan scientific, (5) metode SQ4R 

dalam membaca, dan (6) pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan scientific metode 

SQ4R. 

 

2.2.1 Hakikat Menangkap Makna Teks Tertulis 

1) Pengertian Makna 

Makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada 

sebuah tanda- linguistik (Saussure dalam Chaer 2007:287). Dalam pendapat 

tersebut Saussure menjelaskan apabila tanda- linguistik tersebut disamakan 

identitasnya dengan kata atau leksem, maka berarti makna adalah pengertian 

atau konsep yang dimiliki oleh setiap kata atau leksem; apabila tanda-linguistik 

tersebut disamakan identitasnya dengan morfem, maka berarti makna adalah 

pengertian atau konsep yang dimiliki oleh setiap morfem, baik yang disebut 

morfem dasar maupun morfem afiks.  

Disamping itu, makna juga sering diartikan sebagai pertautan yang ada di 

antara unsur-unsur bahasa itu sendiri (terutama kata-kata). Makna menurut 

Palmer (1981:204) hanya menyangkut intrabahasa. Sejalan dengan pendapat 

tersebut, Lyons (1979:204) menyebutkan bahwa mengkaji atau memberikan 

makna suatu kata ialah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan 
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hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dengan kata-

kata lain.  

Makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar sesuai dengan 

kesepakatan para pemakainya sehingga dapat saling mengerti. Makna memiliki 

tiga tingkat keberadaan, yaitu: (1) pada tingkat pertama, makna menjadi isi dan 

suatu bentuk kebahasaan, (2) pada tingkat kedua, makna menjadi isi dari suatu 

kebahasaan, (3) pada tingkat ketiga, makna menjadi isi komunikasi yang 

mampu membuahkan informasi tertentu. Pada tingkat pertama dan kedua 

dilihat dari segi hubungannya dengan penutur, sedangkan yang ketiga lebih 

ditekankan pada makna dalam komunikasi. Mempelajari makna pada 

hakikatnya mempelajari bagaimana setiap pemakai bahasa dalam suatu 

masyarakat bahasa saling mengerti (Djadjasudarma 1993:5).  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa makna 

merupakan pengertian atau konsep yang terdapat dalam sebuah tanda 

linguistik, sebagai pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri, 

yang menjadi penghubung bahasa dengan dunia luar sesuai dengan 

kesepakatan setiap pemakai bahasa dalam suatu masyarakat bahasa, sehingga 

dapat saling mengerti.  

 

2) Pengertian Teks 

Teks adalah ungkapan bahasa yang menurut pragmatik, sintak tik, dan 

semantik/isi merupakan suatu kepaduan (Pradotokusumo 2005:34). Pendapat 

lain menyatakan bahwa secara fungsional, teks merupakan sejumlah unit 

simbol kebahasaan yang digunakan untuk mewujudkan realitas pengalaman 
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dan logika (ideasional), realitas sosial (interpersonal), dan sekaligus realitas 

tekstual/semiotik (simbol) (Kemendikbud 2013:77).  

Teks merupakan realisasi wacana atau rekaman suatu peristiwa 

komunikatif (Kridalaksana, 1984). Hal senada diungkapkan oleh Mulyana 

bahwa teks adalah esensi wujud bahasa. Dengan kata lain, teks direalisasi 

(diucapkan) dalam bentuk wacana. Aminuddin (2002:26) mengungkapkan 

bahwa teks merupakan keseluruhan satuan sistemis unit kebahasaan yang 

terwujud sebagai ujaran lisan ataupun tulis. Secara spesifik teks tersebut 

merujuk pada satuan struktur sintaktik maupun semantik yang secara koheren 

membentuk jalinan hubungan tertentu sehingga membentuk keutuhan 

pesan/informasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengertian teks secara umum adalah ungkapan bahasa yang digunakan untuk 

mengungkapkan kenyataan pengalaman, logika, realita sosial, yang direalisasi 

(diucapkan) dalam bentuk wacana, dan merupakan suatu kepaduan antara 

fungsi bahasa pragmatik, sintaktik, dan semantik. Realisasi wacana atau 

rekaman suatu peristiwa komunikatif yang terwujud sebagai ujaran lisan 

ataupun tulis tersebut membentuk jalinan hubungan tertentu sehingga 

membentuk keutuhan pesan/informasi.  

 

3) Hakikat Menangkap Makna Teks Tertulis 

Menangkap makna teks tertulis merupakan tujuan dalam proses 

membaca. Somadayo (2011:1) mengungkapkan bahwa membaca merupakan 

kegiatan interaktif untuk memetik dan memahami makna yang terkandung 

dalam bahan tertulis. Lebih lanjut, dikatakan bahwa membaca merupakan 
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proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh makna 

atau pesan yang disampaikan oleh penulis. 

Upaya menangkap makna tertulis teks secara menyeluruh dilakukan 

melalui proses membaca pemahaman. Dalam proses membaca pemahaman, 

pembaca menggunakan beberapa jenis pemahaman. Pemahaman tersebut 

adalah pemahaman literal, interpretasi, kritis, dan kreatif (Somadayo 2011:19). 

Pemahaman literal merupakan tingkatan membaca pemahaman yang 

pertama. Nurhadi (2010:57) mengungkapkan bahwa membaca literal adalah 

kemampuan mengenal dan menangkap makna bahan bacaan yang tertera 

secara tersurat (eksplisit). Artinya, pembaca hanya menangkap informasi yang 

tersurat atau tampak jelas dalam bahan bacaan. Pembaca tidak menangkap 

informasi yang tersirat dalam bahan bacaan. Unsur-unsur dalam keterampilan 

membaca literal menurut Nurhadi (2010:58), antara lain sebagai berikut: (1) 

keterampilan mengenal kata, (2) keterampilan mengenal kalimat, (3) 

keterampilan mengenal paragraf, (4) keterampilan mengenal unsur detail, (5) 

keterampilan mengenal unsur perbandingan, (6) keterampilan mengenal unsur 

urutan, (7) keterampilan mengenal unsur hubungan sebab akibat, (8) 

keterampilan menjawab pertanyaan: apa, siapa, kapan, dan dimana, (9) 

keterampilan menyatakan kembali unsur perbandingan, (10) keterampilan 

menyatakan kembali unsur urutan, (11) keterampilan menyatakan kembali 

unsur sebab akibat. 

Pemahaman interpretasi merupakan tingkatan membaca pemahaman 

setelah pemahaman literal. Smith (dalam Ahuja & Ahuja 2010:55) menjelaskan 

pemahaman interpretasi berkaitan dengan proses memperoleh makna implisit 

(tak langsung) terhadap sebuah teks. Nuttall (dalam Somadayo 2011:22), 
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membaca interpretatif adalah membaca antarbaris untuk membuat inferensi. 

Membaca interpretatif merupakan proses pelacakan gagasan yang disampaikan 

secara tidak langsung. Membaca ini meliputi pembuatan simpulan, misalnya 

tentang gagasan utama bacaan, hubungan sebab akibat, serta analisis bacaan 

seperti menemukan tujuan pengarang menulis bacaan, ringkasan isi bacaan, 

dan penginterpretasian bahasa figuratif. Kedua pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa membaca interpretasi adalah membaca untuk mengetahui 

gagasan, ide, atau informasi yang tersirat dalam bacaan. Informasi yang tersirat 

dalam bacaan, dapat berupa simpulan, menemukan gagasan utama, 

menemukan hubungan sebab-akibat, dan menganalisis bacaan. 

Pemahaman kritis merupakan tingkatan membaca pemahaman yang 

ketiga. Pembacanya disebut pembaca kritis. Nurhadi (2010:59) menjelaskan 

kemampuan membaca kritis merupakan kemampuan pembaca mengolah bahan 

bacaan secara kritis yang berupaya untuk menemukan keseluruhan makna 

bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat, melalui tahap 

mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, dan menilai.  

Seseorang dikatakan sebagai pembaca kritis apabila memiliki memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: (1) kegiatan membaca sepenuhnya melibatkan 

kemampuan berpikir kritis, (2) tidak begitu saja menerima, apa yang dikatakan 

pengarang, (3) membaca kritis adalah usaha mencari kebenaran yang hakiki, 

(4) membaca kritis selalu terlibat dengan permasalahan mengenai gagasan 

dalam bacaan, (5) membaca kritis adalah mengolah bahan bacaan, bukan 

mengingat (menghafal), (6) hasil membaca untuk diingat dan diterapkan, 

bukan untuk dilupakan. 
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Tingkatan pemahaman membaca yang terakhir adalah pemahaman 

kreatif. Kemampuan membaca kreatif merupakan tingkatan tertinggi dari 

kemampuan membaca seseorang. Nurhadi (2008:60-61) mengungkapkan 

dalam membaca kreatif, pembaca tidak hanya sekadar menangkap makna 

tersurat, makna antarbaris, dan makna di balik baris. Seseorang dikatakan 

memiliki pemahaman membaca kreatif jika dapat memenuhi kriteria sebagai 

berikut: (1) kegiatan membaca tidak berhenti sampai pada saat menutup buku, 

(2) mampu menerapkan hasil untuk kepentingan hidup sehari-hari, (3) 

munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai, 

(4) hasil membaca berlaku sepanjang masa, (5) mampu menilai secara kritis 

dan kreatif bahan-bahan bacaan, dan mampu memecahkan masalah kehidupan 

sehari-hari berdasarkan hasil bacaan yang telah dibaca.  

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

memahami makna tertulis teks bacaan, terdapat beberapa tingkatan, yaitu: (1) 

tingkatan pemahaman literal, yakni pembaca hanya menangkap informasi yang 

tersurat atau tampak jelas dalam bahan bacaan; (2) tingkatan pemahaman 

interpretasi berkaitan dengan proses memeroleh makna implisit (tak langsung) 

terhadap sebuah teks; (3) tingkatan pemahaman kritis, yakni pembaca 

mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan keseluruhan makna 

bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat, melalui tahap 

mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, dan menilai; (4) tingkatan 

pemahaman kreatif, pembaca tidak hanya sekadar menangkap makna tersurat, 

makna antarbaris, dan makna di balik baris, namun juga mampu menerapkan 

hasil pemahaman makna teks bacaan untuk kepentingan hidup sehari-hari. 
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4) Cara Menangkap Makna Tertulis  

Widyamartaya (1971:16-19) mengungkapkan cara menangkap makna 

dalam membaca, yaitu: Pertama, ketika membaca sesuatu, kita harus memiliki 

maksud tujuan tertentu. Semakin jelas maksud tujuan yang diinginkan akan 

semakin mudah pula pemusatan perhatian pada bacaan.  

Kedua, meningkatkan konsentrasi dengan menentukan kebutuhan waktu 

yang dipergunakan untuk menyelesaikan bahan bacaan tersebut. Kebanyakan 

siswa lebih cepat mulai membaca dan disertai pula konsentrasi yang besar, 

apabila ditentukan jumlah waktu untuk membaca.  

Ketiga, menulis kata-kata kunci. Kata-kata ini seolah merupakan pagar 

yang membatasi lingkungan perhatian pembaca, sehingga pikiran pembaca 

tidak ditarik ke suatu hal yang tak ada hubungannya dengan bacaan tersebut.  

Keempat, menggunakan cara membaca yang tepat untuk memudahkan 

pemahaman selama membaca. Ada beberapa siswa yang biasa membaca keras-

keras dan dapat mengucapkan setiap suku kata dengan jelas, tetapi dia tidak 

memahami makna kalimat-kalimat yang diucapkannya tersebut. Cara membaca 

yang benar yaitu memerhatikan isi bukan kata-katanya. 

Kelima, meningkatkan keinginan kita sendiri untuk memahami bacaan 

tersebut. Bila sewaktu membaca, kita hanya ingin sekadar melewatkan waktu 

atau ingin membuka-buka buku, atau sekadar memenuhi tugas membaca, kita 

pasti tidak akan mampu memahami makna bacaan tersebut dengan baik. 

Dengan keinginan sungguh-sungguh untuk mengerti maksud karangan 

tersebut, bacaan kita merupakan proses pemahaman arti dan makna, bukannya 

sekadar membaca kata-kata saja. 
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Menangkap makna teks tertulis merupakan upaya untuk memperoleh 

makna atau pesan yang disampaikan oleh penulis. Widyamartaya (1971:26-29) 

menjelaskan hal-hal penting dalam memahami pikiran pengarang, yaitu: (1) 

melihat rencana pengarang, (2) mengerti gagasan inti, (3) menangkap fakta-

fakta dan detil-detil yang penting, (4) menghubungkan fakta- fakta dan 

merangkum apa yang diungkapkan pengarang, (5) mendapatkan kesan umum 

dari buku atau karangan. 

Untuk menemukan rencana suatu bab atau karangan yakni membaca 

secara cepat dengan memerhatikan judul-judul utama yang ada. Pengarang 

terkadang menyatakan apa yang menjadi rencana pada pokok pertama dan pada 

pokok terakhir rangkuman yang telah dikemukakannya. Dengan membaca 

pokok-pokok pertama dan terakhir serta dengan melihat secara cepat suatu bab 

dalam keseluruhannya, pembaca dapat melihat pokok-pokok yang 

dikemukakan pengarang, keluasan tiap-tiap pokok yang dikemukakan, dan 

apakah pembahasan masalahnya dilakukan secara singkat atau mendalam. 

Pengetahuan tentang rencana dan tujuan  suatu bab akan menuntun pembaca 

dalam proses membaca. 

Gagasan inti suatu bab atau karangan dapat diketahui dengan cara 

menemukan gagasan utama pada setiap pokok pembicaraan. Hal ini sering kali 

dinyatakan dalam kalimat pertama, kedua, atau terakhir pada suatu pokok 

pembicaraan. Dengan mengetahui gagasan-gagasan inti, pembaca akan lebih 

mudah memahami fakta-fakta yang mendasari gagasan tersebut.  

Apabila telah pandai menemukan gagasan inti dan mengingat fakta-fakta 

yang menjelaskannya, pembaca tidak akan mengalami banyak kesukaran 

dalam membuat rangkuman. Organisasi rangkuman yang baik dibuat melalui 
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kerangka gagasan inti beserta detil-detilnya, lalu kerangka tersebut dipakai 

sebagai pedoman. 

Memperoleh kesan umum dari buku atau karangan melatih pembaca 

berpikir kritis untuk memperdalam pengetahuan ketika mempelajari buku-buku 

yang harus pembaca cari sendiri (Widyamartaya 1971:26-29). 

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa cara menangkap 

makna dalam membaca, yaitu: (1) menentukan maksud/tujuan membaca, (2) 

menentukan kebutuhan waktu untuk meningkatkan konsentrasi membaca, (3) 

menulis kata-kata kunci, (4) menggunakan metode membaca yang tepat, (5) 

meningkatkan keinginan kita sendiri untuk memahami bacaan tersebut.  

Menangkap makna teks tertulis merupakan upaya untuk memperoleh 

makna atau pesan yang disampaikan oleh pengarang, hal-hal penting dalam 

memahami pikiran pengarang, yaitu: (1) melihat rencana pengarang, (2) 

mengerti gagasan inti, (3) menangkap fakta- fakta dan detil-detil yang penting, 

(4) menghubungkan fakta- fakta dan merangkum apa yang diungkapkan 

pengarang, (5) mendapatkan kesan umum dari buku atau karangan.  

 

2.2.2 Teks Eksplanasi Sosiokultural 

2.2.2.1 Teks Eksplanasi 

Anderson & Anderson (2003:80) menjelaskan bahwa the explanation text 

type tells how or why something occurs. It looks at the steps rather than the 

things. The purpose of an explanation is to tell each step of the process (the 

how) and to give reasons (the why). Hal ini berarti bahwa teks eksplanasi 

adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa sesuatu 

dapat terjadi.  
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Sementara itu, pendapat lain menjelaskan bahwa teks eksplanasi adalah 

jenis teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa peristiwa. Pada teks 

eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan 

peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya 

(Kemendikbud, 2013:195).  

Doddy, dkk (2008:52) menjelaskan fungsi sosial teks eksplanasi yakni 

untuk menerangkan atau menjelaskan serangkaian proses yang terlibat dalam 

pembentukan atau terjadinya fenomena alam maupun sosiokultural. Mulyadi 

(2013:176) mengungkapkan teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan 

sesuatu hal yang berangkat dari fakta untuk kemudian menghasilkan 

kesimpulan umum agar pembaca menyetujui pendapat dan sikapnya.  

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teks 

eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena ilmiah atau 

sosial yang terjadi dengan mengungkapkan fakta-fakta mengapa dan 

bagaimana sesuatu itu terjadi dan akibat dari sesuatu tersebut yang diakhiri 

dengan kesimpulan umum. 

 

2.2.2.2 Struktur Teks Eksplanasi 

Anderson & Anderson (2003:82) state the steps for constructing a 

written explanation text are: (a) general statement about the event or thing, (b) 

a series of paragraphs that tell the how or why, (c) a concluding paragraph. 

Hal ini berarti bahwa struktur pembangun dari suatu eksplanasi menurut 

Anderson & Anderson (2003:82-83) terdiri atas 3 bagian, yaitu: (a) pernyataan 

pengantar (general statement about the event or thing), (b) serangkaian 

penjelasan/eksplanasi (a series of paragraphs that tell the how or why), (c) 
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simpulan atau konklusi (a concluding paragraph). Hal ini sejalan dengan 

penjelasan Kemendikbud (2013:116) yang menyebutkan bahwa teks eksplanasi 

terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi.  

1) Pernyataan Pengantar  

A general statement about the event or thing, this can serve the students 

as an introduction to the explanation, and it gives the students a description of 

the event or thing and an understanding of the type of text that is to followed, 

(Anderson & Anderson 2003:83). 

Dalam pernyatan di atas, Anderson & Anderson mengungkapkan bahwa 

pernyataan pengantar berisi identifikasi proses, hal, atau fenomena yang akan 

dijelaskan. Identifikasi biasanya akan dimulai dengan jawaban atas pertanyaan 

umum.  

Kemendikbud (2013:119) menyatakan bahwa pernyataan umum di dalam 

teks eksplanasi merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan. 

Kalimat-kalimat yang ada di dalam pernyataan bersifat umum. 

Pernyataan 

pengantar 

Kata “tsunami” berasal dari bahasa Jepang “tsu” yang 

berarti „pelabuhan‟ dan “nami” yang berarti „gelombang‟. 
Tsunami adalah serangkaian gelombang yang terbentuk 

karena gempa atau letusan gunung berapi di bawah laut 

atau didaratan dekat pantai. Gelombangnya yang besar 
menyebabkan banjir dan kerusakan saat menghantam pantai.  

Contoh diatas merupakan pernyataan umum tentang peristiwa alam 

tsunami. Pada bagian yang tebal, disebutkan secara umum pengertian dari 

tsunami yang nantinya akan dijelaskan secara lebih mendetail pada bagian 

deretan penjelas. Berdasarkan contoh tersebut, dapat diambil kesimpulan 

bahwa pernyataan pengantar atau pernyataan umum itu berisi fakta tentang 
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suatu peristiwa secara umum yang kelanjutannya akan diurai dan dijelaskan 

secara khusus pada bagian deretan penjelas.  

2) Penjelasan/ Eksplanasi 

The series of paragraphs that tell the how or why something happens, 

these should be in a sequence of happenings, actions, causes or processes that 

are the focus of the text type. So that, the students can understand of the 

process that causes the event or thing to happen  (Anderson & Anderson 

2003:84). 

Dalam pernyatan di atas, Anderson mengungkapkan bahwa pada bagian 

penjelasan/eksplanasi berisi pemaparan serangkaian atau urutan mengapa 

peristiwa atau fenomena bisa terjadi. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Kemendikbud (2013:119) menyatakan bahwa deretan penjelasan (eksplanasi) 

merupakan inti penjelasan tentang apa yang disampaikan. Deretan penjelas 

berisi kalimat-kalimat yang menjelaskan pernyataan pengantar/ pernyataan 

umum. Berikut adalah contoh deretan penjelasan dari teks eksplanasi. 

Deretan 

penjelasan/ 
eksplanasi 

Tsunami tercipta saat permukaan dasar laut 

bergerak naik turun (pergeseran lempeng di dasar laut) di 

sepanjang patahan selama gempa terjadi. Patahannya 
menyebabkan keseimbangan air menjadi terganggu. Semakin 

besar daerah patahan yang terjadi, semakin besar pula tenaga 
gelombang yang di hasilkan. Selain itu, tsunami juga 

tercipta karena meletusnya gunung berapi yang 

menyebabkan pergerakan air di laut atau perairan 

sekitarnya sangat tinggi. Gelombang tsunami yang terjadi 

di laut melaju le bih cepat daripada gelombang normal. 

Gelombang tersebut menyebar ke segala arah dengan 

ketinggian 30 sampai dengan 50 meter dan kecepatan 

sekitar 800 km/jam. Ketika gelombang tsunami memasuki 

air dangkal, kecepatannya akan menurun dan 

ketinggiannya akan bertambah. Ketinggian gelombang itu 
juga bergantung pada bentuk pantai dan kedalamannya. 

Gempa bumi yang tejadi di dasar laut sangat berpotensi 
menimbulkan tsunami dan sangat berbahaya bagi manusia.  
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Contoh di atas merupakan bagian deretan penjelas tentang bagaimana 

proses terjadinya tsunami. Deretan penjelas menjelaskan secara rinci apa yang 

dikemukakan pada pernyataan umum. Bagian yang tebal menunjukkan 

penjelasan bagaimana tsunami terjadi. Ada dua penyebab kemungkinan 

tsunami terjadi , yaitu pergeseran lempeng dasar laut dan meletusnya gunung 

berapi. Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pada bagian 

deretan penjelas, biasanya akan dijelaskan fakta tentang proses terjadinya 

sesuatu dan sebab akibat sesuatu itu terjadi secara lebih rinci dan mendetail. 

3) Simpulan atau konklusi 

A concluding paragraph, if this is included. A concluding paragraph is 

an optional concluding statement can tie up the explanation. And it tells to the 

students that the explanation has finished. Some explanation text do not have a 

conclusion (Anderson & Anderson 2003:84).  

Dalam pernyatan di atas, Anderson mengungkapkan bahwa pada bagian 

simpulan/konklusi berisi gagasan yang dapat berupa tanggapan, kesan, 

pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Kemendikbud (2013:119) 

menambahkan bahwa di dalam teks eksplanasi, interpretasi yang berisi 

pandangan atau simpulan penulis bersifat opsional, boleh ada atau boleh juga 

tidak ada. Berikut adalah contoh dari bagian simpulan atau konklusi atau 

interpretasi pada teks eksplanasi. 

Simpulan/ 
interpretasi 

Kamu tidak perlu khawatir karena tidak semua gempa 
dan letusan gunung berapi menyebabkan tsunami dan tidak 

semua tsunami menimbulkan gelombang besar. Tsunami 

selalu menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. 

Kerusakan yang paling besar terjadi ketika gelombang 

besar tsunami itu mengenai pemukiman manusia sehingga 

menyeret apa saja yang dilaluinya.  
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Contoh di atas merupakan interpretasi dari keseluruhan teks eksplanasi 

tsunami. Penjelasan secara umum sudah dijelaskan pada bagian pernyataan 

umum dan dijelaskan secara rinci pada deretan penjelas. Bagian yang tebal 

merupakan pendapat mengenai apa yang terjadi jika tsunami melanda suatu 

kawasan. Pendapat tersebut tidak lantas muncul begitu saja, melainkan hasil 

dari kesan dari sebuah pengamatan yang didapat terhadap suatu fenomena alam 

yang terjadi.  

 

2.2.2.3 Kaidah Bahasa dalam Teks Eksplanasi 

Setiap teks yang dipelajari dalam kurikulum 2013 selalu mempunyai 

unsur kebahasaan yang harus dipahami oleh peserta didik. Kemendikbud 

(2013:134) menyebutkan 4 unsur bahasa yang perlu dipahami dalam teks 

eksplanasi, yaitu (1) kohesi, (2) konjungsi, (3) modalitas, (4) kalimat simpleks. 

(1) Kohesi 

Kohesi merujuk pada kesinambungan antarbagian dalam teks (Gerot dan 

Wignell 1994:170). Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu 

dengan yang lain dalam wacana sehingga terciptalah pengertian yang apik atau 

koheren. Kohesi merujuk pada perpautan bentuk, sedangkan koherensi pada 

perpautan makna. Pada umumnya wacana yang baik memiliki keduanya 

(Djajasudarma 2006:44).  

Alwi (2003:41) mengungkapkan bahwa kohesi adalah keterkaitan antar-

proposisi yang secara eksplisit diungkapkan oleh kalimat-kalimat yang 

digunakan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa kohesi merujuk pada keterkaitan antar-proposisi dan kesinambungan 

atau keserasian antarbagian dalam teks sehingga terciptalah pengertian yang 



 

 

40 

apik atau koheren. Teks yang kohesif berarti dalam setiap unsurnya terjadi 

keterpaduan dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu rangkaian kalimat 

yang saling padu dan utuh. Misalnya pada paragraf pertama teks eksplanasi 

berjudul tsunami berikut ini. 

 Tsunami adalah serangkaian gelombang yang terbentuk karena 

gempa atau letusan gunung berapi di bawah laut atau didaratan dekat 

pantai. Gelombangnya yang besar menyebabkan banjir dan kerusakan 

saat menghantam pantai. 

Pada paragraf tersebut, kata “gelombangnya” mengacu pada gelombang 

tsunami yang dijelaskan pada kalimat sebelumnya. Kalimat kedua menjelaskan 

bagaimana gelombang tsunami dapat menyebabkan banjir dan kerusakan. Kata 

“gelombangnya” pada awal kalimat tidak akan muncul begitu saja tanpa 

menjelaskan gelombang apa yang sebenarnya dimaksud. Karena pada kalimat 

pertama dijelaskan bahwa tsunami adalah serangkaian gelombang, maka kata 

“gelombangnya” mengacu pada gelombang tsunami yang tersusun dari 

serangkaian gelombang. 

(2) Konjungsi 

Soegiarto (dalam Mohtar 2009:69) menjelaskan konjungsi adalah kata 

yang berfungsi menghubungkan dua unsur kalimat, kata penghubung yang 

menghubungkan unsur klausa. Selanjutnya, Keraf (1991:116) mengemukakan 

bahwa konjungsi adalah kata yang menghubungkan kalimat-kalimat. Ada pula 

ahli yang mengatakan bahwa konjungsi adalah kategori yang berfungsi untuk 

meluaskan sesuatu yang lain dalam kontruksi hipotesis, dan selalu 

menghubungkan dua klausa atau lebih (Kridalaksana 1990:99).  
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Konjungsi adalah partikel yang digunakan untuk menggunakan untuk 

menggabungkan kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, 

kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf (Moeliono 1991:518). 

Selanjutnya konjungsi atau kata sambung adalah kata tugas yang 

menghubungkan dua klausa atau lebih. Berdasarkan beberapa pengertian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa konjungsi atau kata sambung adalah 

partikel atau kata tugas yang menghubungkan dua unsur bahasa baik berupa 

kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, kalimat dengan 

kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Contoh konjungsi adalah dan, atau, 

serta, tetapi, sementara itu, sedangkan, selanjutnya. Misalnya dalam paragraf 

berikut ini. 

Tsunami adalah serangkaian gelombang yang terbentuk karena gempa 

atau letusan gunung berapi di bawah laut atau di daratan dekat pantai. 

Gelombangnya yang besar menyebabkan banjir dan kerusakan saat 

menghantam pantai. 

Konjungsi yang terdapat dalam dua kalimat tersebut adalah konjungsi 

“atau” dan konjungsi “dan”. Konjungsi “atau” berada di kalimat pertama dan 

terletak dalam satu kalimat, sementara konjungsi “dan” terdapat pada kalimat 

kedua dan terletak dalam satu kalimat pula.  

(3) Modalitas 

Chaer (2007:262) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan modalitas 

adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap 

hal yang dibicarakan, yaitu mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap 

terhadap lawan bicaranya. Sikap ini dapat berupa pernyataan kemungkinan, 

keinginan, atau keizinan. Dalam bahasa Indonesia, modalitas dinyatakan secara 
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leksikal. Hasanuddin (2009:772) menjelaskan bahwa modalitas adalah: (1) 

klasifikasi proposisi menurut hal menyuguhkan atau mengingkari 

kemungkinan atau keharusan; (2) cara pembicara menyatakan sikap terhadap 

situasi dalam suatu komunikasi antarpribadi; (3) makna kemungkinan, 

keharusan, kenyataan, yang dinyatakan dalam kalimat; dalam bahasa Indonesia 

modalitas dinyatakan dengan kata-kata seperti barangkali, harus, akan atau 

dengan adverbial kalimat seperti pada hakikatnya, menurut hemat saya, dan 

sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modalitas merupakan 

klasifikasi proposisi keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap 

pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yaitu mengenai perbuatan, keadaan, 

peristiwa, yang menyatakan makna kemungkinan, keharusan, kenyataan, yang 

dinyatakan dalam kalimat. Modalitas ini berkaitan dengan isi tuturan yang 

diyakini, diragukan, diharapkan, atau diandaikan oleh pembicara, atau dengan 

kata lain, berkaitan dengan sikap yang diambil oleh pembicara dan 

menyangkut pandangan subjektif dari pengirim pesan atau pembicara/penulis.  

Perhatikan salah satu kalimat yang terdapat dalam bagian interpretasi teks 

eksplanasi “tsunami” diatas, “Kamu tidak perlu khawatir karena tidak semua 

gempa dan letusan gunung berapi menyebabkan tsunami dan tidak semua 

tsunami menimbulkan gelombang besar”. Kata yang diberi garis bawah adalah 

contoh modalitas yang terdapat dalam teks eksplanasi. 

(4) Kalimat Simpleks 

Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu verba utama 

yang menggambarkan aksi, peristiwa, atau keadaan. Kalimat simpleks 

sesungguhnya sama dengan kalimat tunggal. Kalimat simpleks hanya 

mengandung satu struktur (S-P-O-Ket-Pel), meskipun unsur-unsur dalam 
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kurung tersebut belum tentu ada dalam kalimat (Kemendikbud 2013:196). 

Perhatikan salah satu kalimat yang terdapat dalam teks eksplanasi “tsunami” 

diatas, “Gelombang tsunami yang terjadi di laut melaju lebih cepat daripada 

gelombang normal”. Kata yang diberi garis bawah adalah verba utama.  

 

2.2.2.4 Teks Eksplanasi Sosiokultural 

Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena 

ilmiah atau sosial yang terjadi dengan mengungkapkan fakta-fakta mengapa 

dan bagaimana sesuatu itu terjadi dan akibat dari sesuatu tersebut yang diakhiri 

dengan kesimpulan umum. Dari pengertian tersebut dapat ditarik simpulan 

bahwa teks eksplanasi sosiokultural merupakan teks yang menjelaskan tentang 

suatu fenomena sosial budaya yang terjadi dengan mengungkapkan fakta-fakta 

mengapa dan bagaimana fenomena sosial budaya itu terjadi dan akibat dari 

fenomena sosial budaya tersebut yang diakhiri dengan kesimpulan umum.  

Mulyana (2005:58) mengungkapkan bahwa wacana sosial berkaitan 

dengan kehidupan sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Masalah 

makan, pangan, rumah, tanah, pernikahan, kematian, dan sebagainya 

merupakan sedikit contoh masalah sosial.  

Wacana budaya berkaitan dengan aktivitas kebudayaan (Mulyana 

2005:59). Mulyana mengungkapkan bahwa kebudayaan lebih dimaknai sebagai 

wilayah „kebiasaan atau tradisi, adat, sikap hidup, dan hal-hal yang berkaitan 

dengan kehidupan manusia sehari-hari‟. Wilayah tersebut kemudian 

menghasilkan bentuk-bentuk kebahasaan sebagai representasi aktivitasnya, 

yang kemudian disebut wacana budaya.  
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Mulyana (2005:59) mengungkapkan representasi aktivitas budaya 

umumnya lebih dekat kepada hal-hal yang bersifat kedaerahan. Hal ini bisa 

dipahami mengingat bahasa daerah merupakan sarana asli dan pertama yang 

digunakan masyarakat untuk mengekspresikan hasil-hasil kebudayaannya. 

Ungkapan budaya seperti mitung ndinani (memperingati ke-tujuh harinya) 

adalah satu contoh wacana budaya yang hidup dan dikenal oleh masyarakat 

Jawa, yaitu aktivitas budaya berupa kenduri dan doa bersama yang dilakukan 

masyarakat Jawa untuk memperingati meninggalnya seseorang pada hari yang 

ke tujuh. Ungkapan kebahasaan lainnya, seperti mikul dhuwur mendhem jero 

(mengangkat tinggi mengubur dalam), balangan gantal (melempar daun sirih), 

standing party (pesta berdiri), adalah contoh-contoh lain dari wacana budaya.  

Dari pemaparan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa teks 

eksplanasi sosiokultural merupakan teks yang menyajikan serangkaian 

penjelasan tentang proses fenomena sosial yaitu berkaitan dengan kehidupan 

sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat; dan terjadinya fenomena budaya 

yaitu berkaitan dengan aktivitas kebudayaan seperti kebiasaan atau tradisi, 

adat, sikap hidup, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia 

sehari-hari. 

 

2.2.3 Pendidikan Moral 

Koesoema (2010:195) mengungkapkan pendidikan moral merupakan 

dasar bagi sebuah pendidikan karakter. Secara umum moralitas berbicara tentang 

bagaimana kita memperlakukan orang, atau hal-hal lain secara baik sehingga 

menjadi cara bertindak, terutama bagi pribadi dan komunitas. Pendidikan moral 

merupakan sebuah usaha dari manusia yang dilakukan secara otonom untuk 
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mendefinisikan dirinya sendiri sebagai orang yang baik melalui keputusan dan 

perilakunya yang dilakukan secara bebas.  

Koesoema (2010:196) mengemukakan bahwa dalam kerangka 

pendidikan, pertumbuhan rerasa moral (sense of moral) seseorang tergantung dari 

pengalaman hidupnya sejak ia kanak-kanak sampai dewasa. Oleh karena itu, 

rerasa moral ini bisa sangat fragil dan rapuh. Pertumbuhan rerasa moral seorang 

individu banyak ditentukan oleh jalinan relasional antara naluri, kehidupan sosial, 

dan perkembangan akal budi yang berbaur menjadi satu, membentuk seseorang 

menjadi individu yang demikian itu.  

Keseimbangan pertumbuhan moral seseorang ditentukan oleh 

kemampuannya untuk menghayati hidup bermoral sesuai dengan tahap 

perkembangan pribadinya. Masa krisis biasanya terjadi antara usia 12 sampai 15 

tahun ketika anak memasuki masa sebelum puber. Pada masa ini anak biasanya 

mengalami masa pemberontakan. Figur-figur yang negatif lebih mudah menjadi 

contoh bagi mereka. Ini terjadi karena dalam diri mereka  mulai muncul perasaan 

untuk merdeka, lepas dari keterikatan mereka yang lebih dewasa. Tidak 

mengherankan, pada usia seperti ini, anak paling sulit untuk diberitahu atau diberi 

nasihat. Mereka memiliki figur tersendiri yang seringkali bertentangan dengan 

pemikiran orang dewasa (Koesoema 2010:196).  

Pendidikan moral mestinya memberikan kepada anak didik yang sedang 

dalam proses pertumbuhan moral sebuah pengalaman strukturasi diri yang 

mendalam. Tahap demi tahap mesti dilalui dengan kesadaran lewat pengalaman 

sehingga terbentuklah apa yang disebut dengan keseimbangan moral. Oleh karena 

itu, pertumbuhan individu dalam kehidupan moral semestinya merupakan sebuah 

usaha yang sifatnya progresif, bukan regresif atau represif. Pendidikan moral 
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menjadi agenda utama pendidikan karakter sebab pada gilirannya seorang yang 

berkarakter adalah seorang individu yang mampu mengambil keputusan dan 

bertindak secara bebas dalam kerangka kehidupan pribadi maupun komunitas 

yang semakin mengukuhkan keberadaan dirinya sebagai manusia yang bermoral. 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan moral 

menjadi unsur penting bagi sebuah pendidikan karakter. Untuk itu, pendidikan 

moral sebaiknya ditanamkan kepada siswa, baik secara langsung dalam proses 

pembelajaran maupun secara tersirat yang terkandung dalam bahan bacaan, sebab 

nilai-nilai moral bisa menjadi dasar pembentuk perilaku.  

 

2.2.4 Pendekatan Scientific atau Pendekatan Ilmiah 

Pembelajaran dengan pendekatan scientific merupakan proses 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif 

mampu mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan 

masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan 

konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan scientific atau 

pendekatan ilmiah, lebih mengikuti cara berpikir para ilmuwan.  Para ilmuwan 

lebih mengedepankan penalaran induktif (spesifik ke umum) daripada penalaran 

deduktif (umum ke spesifik). Pendekatan scientific dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami 

berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal 

darimana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh 
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karena itu kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk 

mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui 

observasi, dan bukan hanya diberitahu. 

Proses pembelajaran dikatakan ilmiah, jika memenuhi kriteria sebagai 

berikut. 

1) Materi pembelajaran berbasis fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan 

dengan logika, 

2) Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, 

dan tepat dalam memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan 

materi pembelajaran, 

3) Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik 

dalam melihat perbedaan, kesamaaan, dan tautan satu sama lain dari 

materi pembelajaran, 

4) Mendorong dan menginspirasi peserta didik memahami, menerapkan, dan 

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif,  

5) Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan, 

6) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun 

penyajiannya dibuat menarik. 

Penerapan pendekatan scientific dalam pembelajaran melibatkan 

keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, 

menjelaskan, dan menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, 

bantuan guru diperlukan. Akan tetapi bantuan guru tersebut harus semakin 
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berkurang dengan semakin bertambah dewasanya peserta didik atau semakin 

tingginya kelas peserta didik. 

Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada 

keunggulan pendekatan tersebut. Tujuan pembelajaran saintifik adalah sebagai 

berikut.  

1) Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir 

tingkat tinggi peserta didik. 

2) Untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu 

masalah secara sistematik. 

3) Terciptanya kondisi pembelajaran dimana peserta didik merasa bahwa 

belajar itu merupakan suatu kebutuhan.  

4) Diperolehnya hasil belajar yang tinggi.  

5) Untuk melatih peserta didik dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya 

dalam menulis artikel ilmiah. 

6) Untuk mengembangkan karakter peserta didik.  

Kemendikbud (2013:3) menjelaskan proses pembelajaran dengan 

pendekatan ilmiah harus menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Langkah- langkah pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam 

proses pembelajaran meliputi menggali informasi melaui pengamatan, bertanya, 

percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau 

informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, 

dan mencipta. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin 

pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Pada 
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kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-

nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat nonilmiah. 

Tahapan pembelajaran dengan pendekatan scientific meliputi (1) mengamati, (2) 

menanya, (3) menalar, (4) mencoba, dan (5) mengomunikasikan.  

(1) Mengamati 

Pada tahap ini peserta didik melakukan observasi terlebih dahulu 

sebelum masuk ke inti pembelajaran. Dengan metode observasi peserta didik 

menemukan fakta bahwa ada hubungan antara obyek yang dianalisis dengan 

materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Metode mengamati 

mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaningfull learning). 

Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media obyek 

secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. 

Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta 

didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. 

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam 

Permendikbud Nomor 81a, hendaklah guru membuka secara luas dan bervariasi 

kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: 

melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik 

untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, 

membaca, mendengar) hal yang penting dalam suatu benda atau objek. Adapun 

kompetensi yang diharapkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan 

mencari informasi. 

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dan peserta didik 
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selama observasi pembelajaran, antara lain: 

1) cermat, objektif, dan jujur serta terfokus pada objek yang diobservasi 

untuk kepentingan pembelajaran,  

2) banyak atau sedikit serta homogenitas atau heterogenitas subjek, objek, 

atau situasi yang diobservasi, dan 

3) guru dan peserta didik perlu memahami apa yang hendak dicatat, direkam, 

dan sejenisnya, serta bagaimana membuat catatan atas perolehan 

observasi. 

 

(2) Menanya 

Kegiatanmenanya dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan 

dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 

pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Adapun 

kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan 

kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 

membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang 

hayat. Pertanyaan yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh tanggapan verbal.  

Bertanya mempunyai beberapa fungsi, meliputi: 

1) membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik tentang 

suatu topik pembelajaran. 

2) mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar,  
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3) mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, 

4) menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya 

terhadap pembelajaran yang telah diberikan,  

5) membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara dan melatih 

kesantunan dalam berbicara, 

6) mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, berargumen, 

mengembangkan kemampuan berpikir, dan menarik simpulan, dan 

7) membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima 

pendapat. 

Ada delapan kriteria pertanyaan yang baik menurut Kemendikbud (2013:6), yaitu: 

(1) singkat dan jelas, (2) menginspirasi jawaban, (3) memiliki fokus, (4) bersifat 

probong atau divergen, (5) bersifat validatif atau penguatan, (6) memberi 

kesempatan peserta didik berpikir ulang, (7) merangsang peningkatan tuntutan 

kemampuan kognitif, dan (8) merangsang proses interaksi. 

(3) Menalar 

Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta 

empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan 

(Kemendikbud, 2013:10). Menalar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

induktif dan deduktif. Penalaran induktif merupakan cara menalar dengan menarik 

kesimpulan dari hal yang khusus menjadi kesimpulan yang lebih umum. 

Penalaran deduktif merupakan cara menalar dengan menarik kesimpulan umum 

menjadi khusus.  
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(4) Mencoba   

Kegiatan mengasosiasi/mengolah informasi/menalar dalam kegiatan 

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 

2013, adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari 

hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati 

dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan 

dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 

informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kegiatan ini dilakukan 

untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, 

menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut. Adapun kompetensi yang 

diharapkan adalah mengembangkan sikap jujur, te liti, disiplin, taat aturan, kerja 

keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta 

deduktif dalam menyimpulkan. 

Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai kegiatan menalar, yaitu proses 

berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi 

untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Aktivitas menalar dalam 

konteks pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak 

merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi 

dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan 

mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi 

penggalan memori. Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, 

pengalaman tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman-
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pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi 

dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia.  

Kegiatan menyimpulkan dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah data atau informasi. Setelah 

menemukan keterkaitan antar informasi dan menemukan berbagai pola dari 

keterkaitan tersebut, selanjutnya secara bersama-sama dalam satu kesatuan 

kelompok, atau secara individual membuat kesimpulan.  

(5) Mengomunikasikan  

Pada pendekatan scientific guru diharapkan memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. 

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang 

ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan 

menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru 

sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. 

Kegiatan mengomunikasikan dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana 

disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah 

menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 

lisan, tertulis, atau media lainnya. 

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan 

kemampuan berbahasa yang baik dan benar.  

Kegiatan pembelajaran meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu kegiatan 
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pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan 

bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang 

memungkinkan peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

Sebagai contoh ketika memulai pembelajaran, guru menyapa peserta didik 

dengan nada bersemangat dan gembira (mengucapkan salam), mengecek 

kehadiran para peserta didik dan menanyakan ketidakhadiran peserta didik 

apabila ada yang tidak hadir.  

Dalam metode saintifik tujuan utama kegiatan pendahuluan adalah 

memantapkan pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep yang telah 

dikuasai yang berkaitan dengan materi pelajaran baru yang akan dipelajari oleh 

peserta didik. Dalam kegiatan ini guru harus mengupayakan agar peserta didik 

yang belum paham suatu konsep dapat memahami konsep tersebut, sedangkan 

peserta didik yang mengalami kesalahan konsep, kesalahan tersebut dapat 

dihilangkan. Pada kegiatan pendahuluan, disarankan guru menunjukkan 

fenomena atau kejadian anehatau ganjil (discrepant event) yang dapat 

menggugah timbulnya pertanyaan pada diri peserta didik. 

Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran 

atau dalam proses penguasaan pengalaman belajar ( learning experience) peserta 

didik. Kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan 

pengalaman dan kemampuan peserta didik secara terprogram yang dilaksanakan 

dalam durasi waktu tertentu. Kegiatan inti dalam metode saintifik ditujukan 

untuk terkonstruksinya konsep, hukum atau prinsip oleh peserta didik dengan 

bantuan dari guru melalaui langkah-langkah kegiatan yang diberikan di muka. 
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Kegiatan penutup ditujukan untuk dua hal pokok. Pertama, validasi 

terhadap konsep, hukum atau prinsip yang telah dikonstruk oleh peserta didik. 

Kedua, pengayaan materi pelajaran yang dikuasai peserta didik  

Dapat disimpulkan bahwa secara umum pendekatan scientific merupakan 

pendekatan dalam pembelajaran yang wajib digunakan dalam kurikulum 2013. 

Pendekatan tersebut berusaha menyeimbangkan antara kemampuan untuk menjadi 

manusia yang lebih baik dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan 

untuk hidup secara layak. Hal tersebut meliputi aspek kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Adapun langkah- langkah pembelajaran dalam 

kurikulum 2013 untuk semua mata pelajaran meliputi mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, dan membentuk jejaring/mengomunikasikan.  

 

2.2.5 Metode SQ4R dalam Membaca 

Metode merupakan tahapan prosedural yang membantu seseorang dalam 

melakukan sesuatu. Dalam membaca, metode juga dapat mengondisikan 

seseorang pada cara membaca yang baik dan terarah. Metode membaca (reading 

method) merupakan tingkat penerapan teori- teori membaca yang ada pada tingkat 

model membaca. Penerapan metode membaca dilakukan dengan cara melakukan 

pemilihan kemahiran khusus yang akan digunakan untuk membaca, yaitu 

kemahiran memanfaatkan informasi visual dan nonvisual. Metode membaca 

mengacu pada tahap-tahap secara prosedural dalam membaca yang dimulai 

adanya stimulus, stimulus diterima alat visual, stimulus diteruskan ke otak, dan 

otak dipahami, diinterpretasi, dan atau dikritisi (Haryadi 2010). 

Haryadi (2010:42) menambahkan penjelasan mengenai tahap-tahap 
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prosedural atau metode dalam membaca. Tahap-tahap secara prosedural (metode) 

yang dapat digunakan dalam membaca banyak ragamnya. Artinya tahapan 

prosedural dalam membaca tidak hanya satu atau memiliki pola yang paten. Dari 

berbagai ragam dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu metode dasar, metode 

menengah, dan metode lanjutan.  

Salah satu metode membaca dalam klasifikasi metode lanjutan adalah 

SQ4R. Metode membaca SQ4R (Survey, Question, Read, Recite, Reflect dan 

Review) yang dicetuskan oleh Francis Robinson tahun 1941, merupakan metode 

membaca yang dapat mengembangkan metakognitif siswa yaitu dengan 

menugaskan siswa untuk membaca bahan belajar secara seksama-cermat. Haryadi 

(2010) kemudian menjelaskan secara rinci penjelasan keenam langkah/tahapan 

dalam metode SQ4R. Berikut penjelasan keenam tahap tersebut.  

(1) Survey 

Survey menurut Haryadi (2010) adalah meninjau, meneliti, mengkaji, 

dan cara membaca bagian-bagian tertentu dari sebuah buku. Bagian buku yang 

disurvei adalah bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal yang 

disurvei meliputi halaman judul, kata pengarang, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan abstrak (bila ada). Pada halaman judul yang disurvei adalah judul 

buku, pengarang, penerbit, tempat terbit, dan tahun terbit. Bagian isi yang disurvei 

meliputi judul tiap bab, subbab, bagan, diagram, grafik, dan tabel (bila ada). 

Bagian akhir buku yang disurvei meliputi simpulan, daftar pustaka, dan indeks 

(bila ada). Cara menyurvei bagian-bagian tersebut adalah dengan membuka 

bagian-bagian tersebut secara cepat dan menyeluruh dalam sekali pandang. 

Bagian-bagian buku yang disurvei dibaca dengan teknik baca lenyap (skimming), 

yaitu membaca secepat mungkin halaman demi halaman. Survei dilakukan dalam 
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waktu beberapa menit saja dan merupakan kegiatan awal dari penerapan metode 

ini. 

Haryadi (2010:100) juga menambahkan tujuan dilakukan survei adalah 

untuk mengetahui anatomi buku, mutu buku, dan gambaran umum isi buku. 

Anatomi buku merupakan bagian-bagian dari sebuah buku yang umumnya 

meliputi bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Tahap menyurvei buku diperlukan 

untuk tahap berikutnya. Jika tidak melakukan survei, pembaca tidak akan bisa 

membuat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan isi buku/bacaan.  

Dalam konsep yang sama, Setiawan (2012:108-109) mengungkapkan 

dalam istilah berbeda yaitu tinjauan awal. Tinjauan awal dalam membaca adalah 

proses membaca efektif. Dalam tinjauan awal, pembaca mendapatkan gambaran 

besar dan menilai buku/bacaan serta membuat tujuan dalam membaca. Seperti 

seorang penjelajah, pembaca harus memiliki peta untuk memiliki gambaran besar 

mengenai area yang akan dijelajah. Penjelajah yang sama sekali buta area yang 

akan dirambahnya tentu tidak akan mengetahui apa yang bisa diberikan daerah itu 

dan tidak akan memiliki tujuan jelas. Proses penjelajahan pun berbalik menjadi 

suatu yang tidak menyenangkan.  

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Widyamartaya (1992:61-62) 

bahwa melalui tahap survey pembaca berusaha memeroleh gambaran umum 

mengenai ide- ide yang dibahas, problem-problem yang diungkap, dan pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan. Survey atau menyelidiki, dalam tahap pertama ini 

pembaca memeriksa halaman-halaman bab yang akan dipelajari. Pembaca 

memeriksa judul-judul paragraf atau bagiannya, gambar-gambarnya, grafik-

grafiknya, diagram-diagramnya, peta-petanya (kalau ada). Kita baca pertanyaan-

pertanyaan atau rangkuman pada akhir bab (kalau ada). Semua itu bertujuan untuk 
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memperoleh kesan atau gagasan umum tentang isinya. Penyelidikan ini pembaca 

lakukan dengan membaca selintas (skimming). 

(2) Question 

Question menurut Haryadi (2010) merupakan tahap kedua dari SQ4R 

yang berupa kegiatan pembaca menyusun pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan 

dibuat berdasarkan perkiraan-perkiraan pembaca sewaktu melakukan survei. 

Pertanyaan-pertanyaan dapat muncul karena keinginan atau hasrat pembaca untuk 

mengetahui mengenai suatu hal yang diperkirakan terdapat dalam bacaan.  

Umumnya, pertanyaan-pertanyaan menanyakan mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan judul dan subjudul. Misalnya ada buku yang berjudul Membaca 

Efektif dan Efisien. Kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah 

berikut. 

a) Apakah yang dimaksud membaca yang efektif? 

b) Apakah yang dimaksud membaca efisien? 

c) Apakah yang dimaksud membaca efektif dan efisien? 

d) Bagaimana cara membaca efektif? 

e) Bagaimana cara membaca efisien? 

f) Bagaimana cara membaca efektif dan efisien? 

Pertanyaan-pertanyaan itu dicatat atau dihafal. Sebaiknya, pertanyaan-

pertanyaan itu dicatat agar pembaca tidak lupa dan tidak membebani pembaca 

untuk selalu mengingat- ingat pertanyaan sehingga dapat mengganggu konsentrasi 

pada waktu membaca. 

Dalam konsep yang sama, Widyamartaya (1992) mengungkapkan bahwa 

tahap question atau menanyakan mendorong pembaca mengajukan pertanyaan-

pertanyaan sebelum mulai membaca keseluruhan bacaan. Pertanyaan-pertanyaan 
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didasarkan atas bahan yang sudah kita baca selintas tadi, misalnya dengan 

mengubah judul-judul paragraf menjadi berbentuk pertanyaan (cukup dalam 

pikiran saja). Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membangkitkan pengetahuan 

pembaca, membantu pembaca untuk membaca dengan tujuan, mencari jawaban-

jawaban yang penting (relevan), dan akhirnya akan meningkatkan pemahaman 

dan mempercepat penguasaan seluruh isi bacaan.  

(3) Read 

Read (Haryadi, 2010) merupakan tahap ketiga dalam metode SQ4R yang 

berupa kegiatan pembaca untuk membaca bacaan. Haryadi (2010:102) 

menjelaskan pada tahap ini pembaca melakukan kegiatan membaca secara 

menyeluruh, yaitu membaca bab demi bab dan bagian demi bagian bab. Pembaca 

biasanya membaca dengan teliti sambil mencari jawaban dari pertanyaan tahap 

question. Untuk memperlancar proses membaca, pembaca memfokuskan pada 

kata-kata kunci, pikiran-pikiran pokok yang terdapat dalam bacaan, dan simpulan 

yang dibuat penulis. Jika diperlukan, pembaca bisa membuat catatan tentang hal-

hal penting yang telah ditemukannya atau pembaca cukup menggarisbawahi hal-

hal penting pada buku/bacaan. 

Pembaca tidak harus melakukan kecepatan membaca yang sama dalam 

membaca. Kecepatan baca disesuaikan dengan tujuan membaca dan bacaan. 

Kecepatan membaca bidang cepat jika yang ingin diperoleh hanya hal-hal tertentu 

saja atau hal-hal penting dan kecepatan baca diperlambat jika yang diinginkan 

adalah mengetahui semua isi bacaan. Bagian bacaan yang sukar akan dibaca 

dengan lambat, bagian bacaan yang sedang akan dibaca dengan kecepatan sedang, 

dan bagian yang mudah dibaca dengan kecepatan yang tinggi. Dengan cara seperti 

itu, pembaca melakukan membaca secara fleksibel.  
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Haryadi (2010) mengungkapkan dengan fleksibilitas membaca, pembaca 

harus pandai memilih model membaca yang diterapkan, teknik membaca yang 

digunakan, dan jenis membaca yang dipraktikkan. Model membaca yang cocok 

untuk membaca secara fleksibel adalah model membaca campuran. Model 

membaca ini menyarankan kepada pembaca untuk membaca dengan cara yang 

tidak sama pada setiap bagian bacaan. Gaya atau model yang ditawarkan ada dua. 

Pertama, gaya membaca bawah atas untuk membaca bacaan yang sulit atau belum 

dikenal. Kedua, gaya membaca atas bawah untuk membaca bacaan yang mudah 

atau sedang. Kedua gaya diterapkan bersama-sama pada waktu membaca. Hal 

tersebut dilatarbelakangi bahwa kesulitan bagian-bagian bacaan tidak sama. 

Pilihan teknik membaca juga didasarkan atas tingkat kesulitan bagian-bagian 

bacaan. Teknik close reading dipilih jika bagian bacaan yang dibaca tingkat 

kesulitannya tinggi atau sedang. Teknik skimming dipilih jika bagian bacaan yang 

dibaca tingkat kesulitannya mudah.  

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Widyamartaya bahwa tahap 

read membawa pembaca untuk memahami gagasan pokok karangan dan pikiran-

pikiran utama yang menjabarkannya, dan untuk memahami tiap pikiran utama 

paragraf dan pikiran-pikiran pendukung dan penjelas yang menjabarkannya. Read 

atau membaca, dalam tahap ketiga ini kita membaca untuk mencari jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan kita. Kita dapat membaca cepat sekarang karena kita tahu 

apa yang kita cari dan di mana kita mencari jawaban-jawabannya. Kita akan dapat 

membaca lebih cepat apabila kita telah melaksanakan langkah pertama. 

(4) Recite 

Recite menurut Haryadi (2010:104) adalah menceritakan kembali atau 

merupakan tahap keempat dari metode SQ4R yang berupa kegiatan membaca 
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untuk menceritakan kembali isi bacaan yang telah dibaca dengan kata-kata 

sendiri. Tahap ini dilakukan apabila pembaca sudah merasa yakin bahwa 

pertanyaan yang telah dirumuskan pada tahap question bisa dijawab dan dapat 

menceritakan dengan benar mengenai bacaan yang telah dibacanya.  

Tahap ini dapat dilakukan per subbab, per bab atau setelah bacaan selesai 

dibaca. Pertimbangan yang dijadikan dasar adalah kemahiran yang dimiliki 

pembaca, kebiasaan, tingkat kesulitan bacaan, dan panjang pendeknya bacaan. 

Pembaca yang belum mahir sebaiknya melakukan recite tiap subbab/bagian. 

Pembaca yang cukup mahir sebaiknya melakukan recite tiap bab. Pembaca yang 

sudah mahir sebaiknya melakukan recite setelah membaca keseluruhan. Recite 

disesuaikan dengan kebiasaan pembaca.  

Haryadi (2010:104) juga mengungkapkan bahwa tingkat kesulitan dan 

panjang pendeknya bacaan menjadi pertimbangan dalam melakukan recite. 

Bacaan yang sulit di-recite setelah selesai membaca setiap subbab, bacaan yang 

sedang setelah membaca perbab, sedangkan bacaan yang mudah dapat dilakukan 

setelah membaca semua bab. Bacaan yang pendek dapat di-recite setelah selesai 

membaca semua bab, bacaan yang sedang setelah membaca perbab, sedangkan 

bacaan yang sulit dapat dilakukan setelah membaca per subbab.  

Haryadi (2010) juga menambahkan bahwa pada tahap ini pembaca tidak 

boleh membuka-buka buku yang telah dibaca. Pembaca dalam menceritakan 

kembali harus sudah hafal mengenai isi bacaan. Ada kemungkinan pembaca lupa 

dengan sesuatu hal yang akan diceritakan. Pembaca diberi kesempatan untuk 

membaca bagian yang terlupakan. Hal tersebut diperbolehkan supaya tidak 

mengganggu tahap berikutnya (reflect dan review).  
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Sebaiknya recite dilakukan secara tertulis, bukan lisan. Recite tertulis 

dapat berupa ikhtisar. Ikhtisar dibuat berdasarkan rambu-rambu berikut ini. 

a. Ikhtisar dibuat dengan kata-kata pembaca sendiri.  

b. Ikhtisar dibuat dengan singkat, padat, dan jelas yang menyangkut butir-butir 

penting isi bacaan. 

c. Ikhtisar dilakukan tidak bebarengan dengan kegiatan lain, misal sambil 

membaca atau membuka-buka kembali buku/bacaan. (Harjasujana dan Mulyati 

dalam Haryadi 2010:105). 

Menceritakan kembali isi bacaan tidak hanya menjawab pertanyaan-

pertanyaan pada tahap question, tetapi dapat dikembangkan. Pembaca dapat 

menceritakan kembali hal-hal yang mungkin ditanyakan oleh guru atau dosen 

waktu ujian dan ditanya teman-temannya waktu diskusi (Haryadi 2010:105). 

Bagi pembaca, tahap ini merupakan tahap evaluasi. Pembaca dievaluasi 

seberapa jauh, luas, atau banyaknya informasi yang telah dicerna melalui kegiatan 

membaca. Hal tersebut dapat dilihat dari kecermatan, keteraturan, dan kedalaman 

dalam menceritakan kembali isi buku/bacaan. Pembaca yang telah berhasil adalah 

pembaca yang dapat bercerita secara cermat, teratur, dan rinci. Sebaliknya, 

pembaca yang belum berhasil adalah pembaca yang tidak dapat bercerita secara 

cermat, teratur, dan rinci (Haryadi 2010). 

Dalam konsep yang sama, Widyamartaya (1992) mengungkapkan bahwa 

tahap recite atau mendaras merupakan tahap untuk memperkokoh perolehan kita 

dari membaca dengan menghubungkan informasi yang kita peroleh sebelumnya 

dan kita bersiap diri untuk pembacaan selanjutnya. Pada akhir tiap paragraf atau 

bagian dalam bab dibuat ringkasan isi paragraf/ bagian itu dan pembaca mendaras 

hal-hal yang penting (jawaban-jawaban yang telah pembaca peroleh) dengan 
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lantang. Pendarasan ini akan lebih baik lagi apabila didukung dengan pembuatan 

catatan pada lembar catatan pembuatan catatan-catatan, misalnya menandai 

bacaan pada margo-margo dan membuat ringkasan ide- ide pokok artikel atau bab 

tersebut. Ringkasan itu dapat berupa tulisan ringkas atau garis besar (outline). 

(5) Reflect 

Pada tahap reflect, Widyamartaya (1992) mengungkapkan bahwa 

pembaca merenungkan kembali hal-hal yang telah dibacanya. Ide- ide pokok yang 

ada dalam bacaan dipikirkan lebih mendalam, pembaca mengolah bahan bacaan 

secara kritis untuk menemukan keseluruhan bahan bacaan baik makna tersirat 

maupun tersurat, melalui tahap mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, 

dan menilai. 

(6) Review 

Review menurut Haryadi (2010:105-106) adalah meninjau kembali dan 

merupakan tahap akhir dalam metode SQ4R yang berupa kegiatan pembaca untuk 

memeriksa ulang bagian yang telah dibaca dan dipahami. Meninjau ulang tidak 

sama dengan membaca ulang. Membaca ulang merupakan kegiatan membaca 

untuk mengulang membaca bacaan yang telah dibaca secara teliti, sedangkan 

meninjau ulang merupakan kegiatan untuk melihat- lihat bagian bacaan secepat 

kilat. Bagian yang ditinjau misalnya judul, subjudul, gambar, diagram, tabel, dan 

pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku. 

Meninjau kembali bacaan diperlukan untuk menyegarkan kembali 

ingatan atas informasi- informasi yang telah diperoleh pada waktu membaca. 

Tahap ini berguna dalam membantu pembaca mengingat- ingat dan 

mengeluarkannya pada waktu ujian. Di samping itu, review bermanfaat untuk 

mengecek barangkali ada hal-hal penting terlewatkan (Haryadi 2010:106). 
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Pada tahap ini, Haryadi (2010) juga menambahkan bahwa pembaca yang 

sudah mahir tidak sekadar merasa yakin telah menguasai semua isi yang ada 

dalam buku, tetapi pembaca juga merenungkan dan memikirkan benar-tidaknya 

informasi- informasi yang disampaikan penulis, kelebihan dan kelemahan bacaan, 

kritik dan saran yang disampaikan untuk menyempurnakan buku/bacaan yang 

dibaca. 

Dalam konsep yang sama, Widyamartaya (1992) mengungkapkan bahwa 

pada tahap akhir review atau mengulangi, pembaca mengulangi membaca untuk 

menelusuri kembali bagian-bagian penting lainnya dengan menemukan pokok-

pokok penting yang perlu untuk diingat kembali. Tahap review merupakan tahap 

pembaca memeroleh penguasaan bulat, menyeluruh, dan kokoh pada bahan 

bacaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa membaca dengan 

menggunakan metode SQ4R mendorong siswa untuk lebih memahami apa yang 

dibacanya, terarah pada intisari atau kandungan-kandungan pokok yang tersirat 

dan tersurat dalam suatu teks. Langkah- langkah yang dapat ditempuh dalam 

metode SQ4R menggambarkan prosedur ilmiah. Diawali dengan tahap menyurvei  

teks untuk memperoleh kesan atau gagasan umum tentang isinya. Selanjutnya 

tahap read membawa pembaca untuk memahami gagasan pokok karangan dan 

pikiran-pikiran utama yang menjabarkannya, dan untuk memahami tiap pikiran 

utama paragraf dan pikiran-pikiran pendukung dan penjelas yang 

menjabarkannya. Tahap recite atau mendaras untuk memperkokoh perolehan kita 

dari membaca dengan menghubungkan informasi yang kita peroleh sebelumnya 
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dan kita bersiap diri untuk pembacaan selanjutnya. Tahap reflect mendorong 

siswa tidak sekadar mampu menemukan ide pokok bacaan, namun juga mampu 

menemukan keseluruhan bahan bacaan baik makna tersirat maupun tersurat, serta 

mampu menganalisis teks yakni mengaitkan dengan kehidupan siswa. Pada tahap 

akhir review atau mengulangi, pembaca mengulangi membaca untuk menelusuri 

kembali bagian-bagian penting yang perlu diingat kembali untuk memeroleh 

penguasaan bulat, menyeluruh, dan kokoh pada bahan bacaan.  

 

2.2.6 Pembelajaran Menangkap Makna Tertulis Teks Eksplanasi 

Sosiokultural Bermuatan Pendidikan Moral dengan Pendekatan 

Scientific Metode SQ4R 

Keterampilan menangkap makna teks eksplanasi terdapat di dalam 

standar isi kelas VII kurikulum 2013 kompetensi dasar 4.1. Di dalam kompetensi 

dasar 4.1, siswa diharapkan mampu menangkap makna teks hasil observasi, 

tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek baik secara lisan 

maupun tulisan. Desain kurikulum 2013 mengarahkan peserta didik pada proses 

pembelajaran yang terarah. Pendekatan ilmiah menjadi acuan langkah 

pembelajaran di sekolah. Selain teknis dalam pembelajaran, kompetensi yang 

harus dicapai oleh peserta didik juga menyangkut aspek keterampilan, sikap 

religius, dan sikap sosial. 

Pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral pada peserta didik kelas VII E SMP Negeri 5 

Semarang merupakan upaya peningkatan keterampilan membaca dalam naungan 

kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013. Dengan demikian, pendekatan 

pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini tercermin 
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dalam langkah- langkah yang secara umum berupa kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup. Secara rinci kegiatan inti akan mengarah pada 

pembelajaran yang berupa mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

mengomunikasikan. Metode yang digunakan dalam membaca adalah SQ4R 

(survey, question, read, recite, reflect, review). 

Tahap pendahuluan menjadi awal yang penting dalam pembelajaran. 

Karena dalam tahap pendahuluan, guru dapat merangsang semangat belajar 

peserta didik agar menjadi optimal. Dalam tahap pendahuluan, pertama peserta 

didik berdoa bersama sebagai wujud sikap religius dan sosial. Kemudian guru 

mulai melakukan tanya jawab dan memberikan apersepsi. Selain itu, guru juga 

memotivasi peserta didik dengan mengaitkan tujuan dan manfaat pembelajaran 

bagi mereka. Sebelum melangkah ke kegiatan inti, guru terlebih dahulu 

menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

Selanjutnya dalam kegiatan inti peserta didik diarahkan melakukan 

langkah pembelajaran berdasarkan pendekatan ilmiah. Langkah tersebut adalah 1) 

mengamati, 2) menanya, 3) menalar, 4) mencoba, dan 5) mengomunikasikan. 

Langkah tersebut diintegrasikan atau dikombinasikan dengan metode membaca 

SQ4R. Pertama, dalam proses mengamati peserta didik dikondisikan untuk 

membentuk kelompok terlebih dahulu, kemudian mengamati secara selintas 

(survey) untuk mencari kata sulit dari teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral yang dibagikan guru dengan teliti dan bertanggung jawab. 

Dalam tahap ini, tahap membaca yang digunakan adalah survey dalam metode 

SQ4R. 

Kedua adalah proses menanya. Proses ini diintegrasikan dengan tahap 

question dalam metode membaca SQ4R. Dalam proses ini, peserta 
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didikmengajukan pertanyaan (question) mengenai kata-kata sulit yang ada pada 

teks eksplanasi sebagai pemandu pemahaman isi teks eksplanasi yang telah 

diamati sekilas.  

Ketiga adalah proses menalar. Pada proses ini peserta didik berusaha 

menemukan kata sulit dan mencari makna kata sulit di dalam kamus secara 

berkelompok dengan teliti, saling membantu (peduli), dan bertanggung jawab. 

Selanjutnya peserta didik menyusun kalimat dengan kata-kata sulit yang 

maknanya telah ditemukan dari kamus secara berkelompok, kemudian siswa dan 

guru membahas hasil pekerjaan siswa menemukan makna kata sulit dan 

menyusun kalimat dengan kata-kata sulit yang maknanya telah ditemukan dari 

kamus dengan jujur, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang santun. 

Proses menalar ini juga diintegrasikan dengan tahap read dalam metode 

membaca SQ4R. Peserta didik dikondisikan membaca secara intensif (read) untuk 

menemukan gagasan utama teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moraldengan teliti dan bertanggung jawab. 

Selain dikombinasikan dengan tahap read, proses menalar juga 

dikombinasikan dengan tahap recite, reflect, dan review. Pada tahap recite, 

peserta didik membuat simpulan isi paragraf/ bagian itu dan siswa mendaras hal-

hal yang penting (jawaban-jawaban yang telah siswa peroleh) dalam menemukan 

gagasan utama teks eksplanasi. Kemudian pada tahap reflect, peserta didik 

menangkap makna tersirat teks eksplanasi dengan merenungkan kembali hal-hal 

yang telah dibacanya. Ide- ide pokok yang ada dalam bacaan dipikirkan lebih 

mendalam, siswa mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan makna 

tersirat yakni pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan mengaitkan isi teks eksplanasi 
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dengan kehidupan siswa sehari-hari. Selanjutnya pada tahap akhir metode SQ4R, 

peserta didik melakukan tahap review atau meninjau kembali untuk menelusuri 

kembali bagian-bagian penting lainnya dengan menemukan pokok-pokok penting 

yang perlu untuk diingat kembali. Kemudian siswa dan guru membahas hasil 

pekerjaan siswa dalam menemukan gagasan utama dan menangkap pesan yang 

disampaikan dalam teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral.  

Keempat merupakan proses mencoba. Dalam proses ini peserta didik 

mencoba mengerjakan secara individu seperti apa yang telah dikerjakan pada saat 

berkelompok sebelumnya dengan menerapkan metode membaca SQ4R. 

Proses terakhir dalam kegiatan inti adalah mengomunikasikan. Peserta 

didik dan guru membahas hasil pekerjaan siswa dalam menemukan makna kata 

sulit dan menyusunnya ke dalam kalimat, serta hasil pekerjaan siswa menemukan 

gagasan utama dan menangkap pesan yang disampaikan dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral. Dalam proses ini, peserta didik 

bertukar pekerjaan dengan teman dengan rasa percaya diri. Peserta didik lain 

kemudian menanggapi hasil kerja temannya dengan sikap saling menghargai dan 

tanggung jawab serta teliti.  

Setelah kegiatan inti berakhir, pembelajaran dilanjutkan pada kegiatan 

penutup. Dalam kegiatan penutup, peserta didik bersama-sama menyimpulkan apa 

saja yang telah dipelajari. Peserta didik juga merenungkan kembali aktivitas 

pembelajaran dengan mengisi lembar refleksi. Kemudian peserta didik dan guru 

bertanya jawab sebagai wujud evaluasi singkat dan tahap penguatan 

pembelajaran.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, peserta didik diarahkan pada 

pembelajaran membaca yang terstruktur dan berpola. Selain pendekatan ilmiah 
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yang bertahap dalam proses pembelajaran, peserta didik juga dimudahkan dengan 

tahapan metode membaca SQ4R. Teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral yang bervariasi juga turut memotivasi peserta didik dalam 

kegiatan membaca. Berikut tabel langkah- langkah pembelajaran menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific metode SQ4R. 

Tabel 1 Tahap-tahap Pembelajaran Menangkap Makna Tertulis Teks 

Eksplanasi Sosiokultural Bermuatan Pendidikan Moral dengan Pendekatan 

Scientific Metode SQ4R 

No Kegiatan Peserta Didik Kegiatan Guru 

1 

Salah satu peserta didik memimpin 

temannya untuk berdoa dengan sikap 

religius yang baik. 

Guru memandu peserta 

didik untuk berdoa sebelum 

melaksanakan pembelajaran 

2 

Peserta didik menerima apersepsi, 

motivasi, dan penjelasan pokok-pokok 

materi langkah- langkah serta pembelajaran 

dari guru 

Guru memberikan 

apersepsi, tujuan, motivasi, 

pokok-pokok materi, dan 

menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran 

3 

Peserta didik membentuk kelompok 

dengan jumlah setiap kelompok terdiri atas 

4 siswa tanpa membeda-bedakan antar 

teman. 

Guru mengondisikan peserta 

didik untuk berkelompok 

4 

Peserta didik mengamati secara selintas 

(survey) untuk mencari kata sulit dari teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral dengan teliti dan 

Guru membagikan teks 

eksplanasi, mengondisikan 

peserta didik untuk proses 

mengamati dan tahap survey 
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bertanggung jawab. dalam membaca 

5 

Peserta didik mengajukan pertanyaan 

dalam benak (question) mengenai kata-

kata sulit yang ada pada teks eksplanasi 

sebagai pemandu pemahaman isi teks 

eksplanasi yang telah diamati sekilas  

dengan kritis dan bertanggung jawab. 

Guru mengondisikan peserta 

didik untuk proses menanya 

dan tahap question dalam 

membaca. Guru sesekali 

memberikan pertanyaan 

sebagai upaya merangsang 

pengetahuan peserta didik 

6 

- Peserta didik menemukan kata sulit dan 

mencari makna kata sulit di dalam 

kamus dengan teliti, saling membantu 

(peduli) dan bertanggung jawab  

- Peserta didik menyusun kalimat dengan 

kata-kata sulit yang maknanya telah 

ditemukan dari kamus dengan 

bertanggung jawab. 

Guru mengarahkan peserta 

didik ke dalam proses 

menalar untuk menemukan 

kata sulit dan makna kata 

sulit, serta menerapkannya 

dengan menyusun kalimat 

dengan kata-kata sulit yang 

maknanya telah ditemukan. 

7 

Peserta didik membahas hasil pekerjaan 

dalam menemukan makna kata sulit dan 

menyusun kalimat dengan kata-kata sulit  

yang maknanya telah ditemukan dari 

kamus dengan jujur, bertanggung jawab, 

dan menggunakan bahasa yang santun. 

Guru memandu peserta 

didik untuk membahas hasil 

pekerjaan siswa menemukan 

makna kata sulit dan 

menyusun kalimat dengan 

kata-kata sulit yang 

maknanya telah ditemukan 

8 
Peserta didik membaca secara intensif 

(read) untuk menemukan gagasan utama 

Guru mengondisikan peserta 

didik untuk melaksanakan 
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teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral dengan teliti dan 

bertanggung jawab. 

proses menalar dan tahap 

read untuk menemukan 

gagasan utama dalam 

bacaan menggunakan 

metode membaca tahap 

reading 

9 

Peserta didik membuat simpulan isi 

paragraf/ bagian itu dan peserta didik 

mendaras hal-hal yang penting (jawaban-

jawaban yang telah peserta didik peroleh) 

(recite) dalam menemukan gagasan utama 

teks eksplanasi dengan jujur dan 

bertanggung jawab. 

Guru mengarahkan peserta 

didik untuk menuliskan 

pokok-pokok isi teks 

eksplanasi menggunakan 

tahap recite 

10 

Peserta didik menangkap makna tersirat 

teks eksplanasi dengan merenungkan 

kembali hal-hal yang telah dibacanya 

(reflect). Ide- ide pokok yang ada dalam 

bacaan dipikirkan lebih mendalam, siswa 

mengolah bahan bacaan secara kritis untuk 

menemukan makna tersirat yakni pesan 

yang disampaikan dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

dengan mengaitkan isi teks eksplanasi 

dengan kehidupan siswa sehari-hari 

dengan teliti, jujur, dan bertanggung 

Guru mengarahkan peserta 

didik untuk menjawab soal 

berupa menemukan makna 

tersirat teks eksplanasi 

menggunakan tahap reflect 
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jawab. 

11 

Peserta didik mengoreksi kembali hasil 

kerjanya dengan meninjau ulang bacaan 

untuk menelusuri kembali bagian-bagian 

penting lainnya dengan menemukan 

pokok-pokok penting yang perlu untuk 

diingat kembali dengan teliti, jujur, dan 

bertanggung jawab 

Guru mengarahkan peserta 

didik untuk mengoreksi 

kembali hasil kerjanya 

dengan meninjau ulang 

bacaan menggunakan tahap 

review 

12 

Peserta didik bertukar pekerjaan dengan 

teman dengan rasa percaya diri 

Guru mengondisikan peserta 

didik untuk saling bertukar 

pekerjaan 

13 

Peserta didik lain menanggapi hasil kerja 

temannya dalam menemukan gagasan 

utama dan pesan yang disampaikan dalam 

teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral dengan sikap saling 

menghargai, jujur, kritis, dan rasa 

tanggung jawab 

Guru mengondisikan peserta 

didik untuk saling 

membahas hasil pekerjaan, 

saling memberikan 

tanggapan atas hasil kerja 

masing-masing 

14 

Peserta didik memberikan penilaian 

antarteman dalam kegiatan diskusi 

kelompok dengan jujur dan bertanggung 

jawab. 

Guru mengondisikan peserta 

didik untuk saling 

memberikan penilaian 

antarteman dalam kegiatan 

diskusi kelompok 

15 
- Peserta didik secara individu 

mengamati secara selintas (survey) 

Guru mengondisikan peserta 

didik untuk proses mencoba 



 

 

73 

untuk mencari kata sulit dan mencari 

gagasan utama dari teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral dengan bertanggung jawab. 

- Peserta didik secara individu 

mengajukan pertanyaan dalam benak 

(question) mengenai kata-kata sulit dan 

gagasan utama yang ada pada teks 

eksplanasi sebagai pemandu 

pemahaman isi teks eksplanasi yang 

telah diamati sekilas  dengan kritis dan 

bertanggung jawab. 

- Peserta didik secara individu membaca 

secara intensif (read) teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral dengan teliti dan bertanggung 

jawab. 

- Peserta didik secara individu 

mengidentifikasi makna kata sulit  

sesuai pemahamannya (tanpa kamus), 

menyusun kalimat dengan kata sulit  

yang ditemukan, dan menemukan 

gagasan utama teks eksplanasi dengan 

kritis, teliti, dan bertanggung jawab. 

- Peserta didik membuat simpulan isi 

mengerjakan secara individu 

seperti apa yang telah 

dikerjakan pada saat 

berkelompok sebelumnya 

dengan menerapkan metode 

membaca SQ4R 
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paragraf/ bagian itu dan siswa mendaras 

hal-hal yang penting (recite) (jawaban-

jawaban yang telah siswa peroleh) 

dengan jujur dan bertanggung jawab. 

- Peserta didik menangkap makna tersirat 

teks eksplanasi dengan merenungkan 

kembali (reflect) hal-hal yang telah 

dibacanya. Ide- ide pokok yang ada 

dalam bacaan dipikirkan lebih 

mendalam, siswa mengolah bahan 

bacaan secara kritis untuk menemukan 

makna tersirat yakni pesan yang 

disampaikan dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral dengan mengaitkan isi teks 

eksplanasi dengan kehidupan siswa 

sehari-hari dengan teliti, jujur, dan 

bertanggung jawab. 

- Peserta didik meninjau kembali 

(review) hasil menangkap pesan tersirat 

teks eksplanasi dan  ide pokok teks 

eksplanasi dan melengkapi bagian-

bagian penting lainnya apabila dirasa 

masih kurang lengkap 

16 Peserta didik dan guru membahas hasil Guru mengondisikan peserta 
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pekerjaan peserta didik dalam menemukan 

makna kata sulit dan menyusunnya ke 

dalam kalimat, serta hasil pekerjaan 

peserta didik menemukan gagasan utama 

dan pesan tersirat dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

dengan jujur, bertanggung jawab, dan 

menggunakan bahasa yang santun. 

didik untuk tahap 

mengomunikasikan, yakni 

saling membahas hasil 

pekerjaan, saling 

memberikan tanggapan atas 

hasil kerja masing-masing 

17 

Peserta didik mengulas kembali bersama-

sama isi teks eksplanasi yang telah dibahas 

Guru membantu peserta 

didik untuk mengulas 

kembali hasil membacanya 

18 

Peserta didik menyimpulkan, merefleksi, 

tanya jawab (evaluasi), dan menyepakati 

tugas pertemuan selanjutnya 

Guru membantu peserta 

didik menyimpulkan, 

merefleksi, mengevaluasi, 

dan menyepakati untuk 

tindak lanjut pembelajaran 

berikutnya 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Keterampilan menangkap makna teks tertulis memberi manfaat yang 

penting bagi siswa sebab dengan menangkap makna teks tertulis, khususnya 

makna tersirat maupun tersurat dari bacaan tersebut, siswa dapat memahami 

secara garis besar tentang pesan yang ingin disampaikan penulis, dan siswa juga 

mampu menerapkan hasil pemahaman makna teks bacaan untuk kepentingan 

hidup sehari-hari. Teks bacaan yang dikaji siswa juga memberi dampak langsung 
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bagi pengetahuan dan perkembangan sikap siswa, salah satunya yakni teks 

eksplanasi. Teks eksplanasi berkaitan dengan proses terjadinya fenomena alam 

dan fenomena sosial budaya yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari.  

Namun, dalam pelaksanaan pembelajaran menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi, siswa cenderung kurang tertarik dan cepat merasa jenuh dalam 

kegiatan membaca. Kurangnya ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

membaca untuk menangkap makna tertulis teks eksplanasi, disebabkan oleh 

bahan bacaan yang digunakan dalam pembelajaran cenderung kurang bervariasi. 

Teks yang disajikan selalu mengacu pada buku paket. Hal ini menyebabkan 

peserta didik kurang tertarik terhadap pembelajaran keterampilan membaca. Ada 

kiat-kiat yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran membaca, 

salah satu kiat yang bisa digunakan adalah dengan pemilihan bahan bacaan 

berupa teks eskplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral. 

Penggunaan teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

merupakan upaya untuk memberikan variasi jenis teks eksplanasi yang digunakan 

dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan mampu meningkatkan minat 

baca siswa, sebab di dalam teks eksplanasi sosiokultural menjelaskan proses 

terjadinya fenomena sosial budaya yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-

hari. Selain itu, di dalam bahan bacaan eksplanasi yang menjelaskan proses 

fenomena sosial budaya, banyak terkandung nilai-nilai moral yang akan 

bermanfaat bagi dasar pembentuk perilaku siswa dalam kehidupan sosial. 

Penggunaan bahan bacaan yang bermuatan pendidikan moral sangat diperlukan 

siswa, karena melalui bahan bacaan terdapat ajaran, nasihat secara tersirat yang 

akan bermanfaat bagi siswa.  
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Pendekatan scientific atau pendekatan ilmiah akan mendorong siswa 

untuk lebih aktif berfikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, 

memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. 

Pada proses pembelajaran menggunakan pendekatan scientific guru 

mengembangkan penguatan sikap siswa, keterampilan siswa, dan pengetahuan 

siswa yang terintegrasi, melalui proses mengamati, menanya, menalar, mencoba, 

membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran (menyajikan). Pelaksanaan 

pembelajaran dengan pendekatan scientific dikombinasikan dengan metode 

membaca SQ4R. Metode membaca SQ4R meliputi enam tahap, yaitu survey, 

question, read, recite, reflect, dan review. Melalui enam tahap membaca tersebut 

diharapkan siswa tidak sekadar mampu menemukan ide pokok bacaan, namun 

juga dapat menangkap makna bacaan secara menyeluruh, serta mampu 

mengaitkan dengan kehidupan siswa. Siswa diharapkan sampai pada tingkatan 

pemahaman kritis yakni mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan 

keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat, 

melalui tahap mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, dan menilai. 

Metode SQ4R akan mengarahkan peserta didik pada pola membaca yang 

bertahap. Dengan cara membaca bertahap, peserta didik akan terkontrol pada saat 

membaca. Tahap demi tahap akan menuntun peserta didik dalam menemukan ide-

ide penting bacaan. Selain itu, penggunaan metode membaca SQ4R ini dapat 

melatih siswa untuk meningkatkan konsentrasi. Dengan meningkatnya 

konsentrasi siswa dalam membaca diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

membaca untuk menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral, dengan tepat dan kritis. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang masalah, deskripsi teoretis, dan kerangka 

berpikir, hipotesis dari penelitian ini yaitu terjadinya peningkatan proses 

pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi, terjadi perubahan sikap 

religius dan sosial peserta didik, dan terjadi peningkatan keterampilan menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi pada siswa kelas VII E SMP Negeri 5 Semarang 

setelah pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan scientific metode SQ4R. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan scientific dan metode SQ4R untuk 

meningkatkan keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral ini merupakan jenis penelitian tindakan 

kelas. Desain penelitian dengan model siklus yang dilakukan adalah model 

Kemmis dan MC. Taggart. Penelitian tindakan kelas dirancang dengan dua siklus 

melalui beberapa proses, antara lain (1) perencanaan (persiapan), (2) tindakan 

(aksi), (3) observasi (pengamatan), (4) refleksi (evaluasi). Bagan tindakan 

penelitian tersebut sebagai berikut: 

 

 

            

Keterangan: 

Plan : Perencanaan 

Act  : Tindakan 

Observe : Observasi 

Reflect : Refleksi 

 

 

Bagan I 
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3.1.1 Proses Penelitian Siklus I 

Pelaksanaan siklus I didasarkan pada observasi awal dan kegiatan 

prasiklus/ pratindakan.  Siklus I merupakan tindakan awal penelitian, hasil siklus I 

digunakan sebagai refleksi untuk melakukan siklus II. Siklus ini terdiri atas empat 

tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Masing-masing tahap 

diuraikan sebagai berikut. 

 

3.1.1.1 Perencanaan 

Tahap pertama dalam siklus I adalah perencanaan, pada tahap ini berisi 

rencana kegiatan dalam menentukan langkah- langkah yang dilakukan peneliti 

untuk memecahkan masalah yang dialami dalam pembelajaran. Keterampilan 

peserta didik dalam menangkap makna tertulis teks eksplanasi masih tergolong 

rendah, sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menangkap makna 

tertulis teks eksplanasi pun masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan 

perbaikan dalam proses pembelajaran, hasil keterampilan siswa, sikap religius, 

dan sikap sosial siswa dalam pembelajaran menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

SQ4R dan teks bacaan yang digunakan adalah teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral. 

Langkah perencanaan dimulai dari: (1) koordinasi dengan guru mengenai 

rencana pelaksanaan pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

dengan pendekatan scientific metode SQ4R, (2) peneliti menyiapkan teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral, (3) menyiapkan lembar 

observasi, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, lembar jurnal guru dan 

siswa, (4) menyiapkan perangkat tes menangkap makna tertulis teks eksplanasi 
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sosiokultural bermuatan pendidikan moral yaitu berupa soal dan pedoman 

penilaian, dan 5) peneliti berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia sekolah 

yang bersangkutan. 

 

3.1.1.2 Tindakan 

Tindakan peneliti secara garis besar adalah melaksanakan proses 

pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral dengan pendekatan scientific dan metode SQ4R. Tindakan ini 

dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

Pembelajaran dilakukan dalam satu pertemuan selama tiga jam pembelajaran.  

Pada tahap pendahuluan, peneliti mengkoordinasikan peserta didik untuk 

siap mengikuti pembelajaran. Peneliti mengawali pembelajaran dengan (1)  

menyiapkan kondisi siswa untuk siap belajar dengan mengatur tempat duduk, 

mengecek kehadiran peserta didik, dan berdoa, (2) memberikan apersepsi dan 

memotivasi peserta didik agar bersemangat belajar materi menangkap makna 

tertulis teks eksplanasi, (3) menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah- langkah 

pembelajaran, dan garis besar materi, dan (4) membuka wawasan peserta didik 

tentang teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral. 

Pada tahap inti pembelajaran difokuskan kepada keterampilan siswa. 

Dalam kegiatan inti peserta didik diarahkan melakukan langkah pembelajaran 

berdasarkan pendekatan scientific/ ilmiah. Langkah tersebut adalah 1) mengamati, 

2) menanya, 3) menalar, 4) mencoba, dan 5) mengomunikasikan. Langkah 

tersebut diintegrasikan atau dikombinasikan dengan metode membaca SQ4R 

(survey, question, read, recite, reflect, review). Kegiatan yang dilakukan, yakni 

Pertama, dalam proses mengamati peserta didik dikondisikan untuk membentuk 
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kelompok terlebih dahulu, kemudian mengamati secara selintas (survey) untuk 

mencari kata sulit dari teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

yang dibagikan guru dengan teliti dan bertanggung jawab. Dalam tahap ini, tahap 

membaca yang digunakan adalah survey dalam metode SQ4R. 

Kedua, adalah proses menanya. Proses ini diintegrasikan dengan tahap 

question dalam metode membaca SQ4R. Dalam proses ini, peserta didik 

mengajukan pertanyaan (question) mengenai kata-kata sulit yang ada pada teks 

eksplanasi sebagai pemandu pemahaman isi teks eksplanasi yang telah diamati 

sekilas.  

Ketiga, adalah proses menalar. Pada proses ini peserta didik berusaha 

menemukan kata sulit dan mencari makna kata sulit di dalam kamus secara 

berkelompok dengan teliti, saling membantu (peduli), dan bertanggung jawab. 

Selanjutnya peserta didik menyusun kalimat dengan kata-kata sulit yang 

maknanya telah ditemukan dari kamus secara berkelompok, kemudian siswa dan 

guru membahas hasil pekerjaan siswa menemukan makna kata sulit dan 

menyusun kalimat dengan kata-kata sulit yang maknanya telah ditemukan dari 

kamus dengan jujur, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang santun. 

Proses menalar ini juga diintegrasikan dengan tahap read dalam metode 

membaca SQ4R. Peserta didik dikondisikan membaca secara intensif (read) untuk 

menemukan gagasan utama teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral dengan teliti dan bertanggung jawab. 

Selain dikombinasikan dengan tahap read, proses menalar juga 

dikombinasikan dengan tahap recite, reflect, dan review. Pada tahap recite, 

peserta didik membuat simpulan isi paragraf/ bagian itu dan siswa mendaras hal-

hal yang penting (jawaban-jawaban yang telah siswa peroleh) dalam menemukan 
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gagasan utama teks eksplanasi. Kemudian pada tahap reflect, peserta didik 

menangkap makna tersirat teks eksplanasi dengan merenungkan kembali hal-hal 

yang telah dibacanya. Ide- ide pokok yang ada dalam bacaan dipikirkan lebih 

mendalam, siswa mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan makna 

tersirat yakni pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan mengaitkan isi teks eksplanasi 

dengan kehidupan siswa sehari-hari. Selanjutnya pada tahap akhir metode SQ4R, 

peserta didik melakukan tahap review atau meninjau kembali untuk menelusuri 

kembali bagian-bagian penting lainnya dengan menemukan pokok-pokok penting 

yang perlu untuk diingat kembali. Kemudian siswa dan guru membahas hasil 

pekerjaan siswa dalam menemukan gagasan utama dan menangkap pesan yang 

disampaikan dalam teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral.  

Keempat, merupakan proses mencoba. Dalam proses ini peserta didik 

mencoba mengerjakan secara individu seperti apa yang telah dikerjakan pada saat 

berkelompok sebelumnya dengan menerapkan metode membaca SQ4R. 

Proses terakhir dalam kegiatan inti adalah mengomunikasikan. Peserta 

didik dan guru membahas hasil pekerjaan siswa dalam menemukan makna kata 

sulit dan menyusunnya ke dalam kalimat, serta hasil pekerjaan siswa menemukan 

gagasan utama dan menangkap pesan yang disampaikan dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral. Dalam proses ini, peserta didik 

bertukar pekerjaan dengan teman dengan rasa percaya diri. Peserta didik lain 

kemudian menanggapi hasil kerja temannya dengan sikap saling menghargai dan 

tanggung jawab serta teliti.  

Setelah kegiatan inti berakhir, pembelajaran dilanjutkan pada kegiatan 

penutup. Dalam kegiatan penutup, peserta didik bersama-sama menyimpulkan apa 
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saja yang telah dipelajari. Peserta didik juga merenungkan kembali aktivitas 

pembelajaran dengan mengisi lembar refleksi. Kemudian peserta didik dan guru 

bertanya jawab sebagai wujud evaluasi singkat dan tahap penguatan 

pembelajaran. Selanjutnya peserta didik dan guru menyepakati rencana 

pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya.  

 

3.1.1.3 Observasi 

Observasi atau pengamatan ini merupakan kegiatan pengumpulan data 

sebanyak-banyaknya dengan menggunakan alat yang telah dipersiapkan. 

Pengamatan dilakukan terhadap para siswa dan dibantu oleh guru. Dalam proses 

observasi ini data diperoleh melalui berbagai cara, yaitu (1) tes yang digunakan 

untuk mengetahui keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan scientific dan 

metode SQ4R, (2) observasi untuk mengetahui perilaku siswa selama 

pembelajaran berlangsung, (3) jurnal penelitian diberikan untuk mengungkap 

segala hal mengenai kesan dan pesan siswa setelah pembelajaran menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific dan metode SQ4R, sedangkan jurnal guru berisi ungkapan 

perasaan guru setelah mengetahui pembelajaran menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan 

scientific dan metode SQ4R (4) wawancara digunakan untuk memperoleh data 

melalui pendapat siswa yang dilakukan diluar kegiatan pembelajaran menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific dan metode SQ4R. Wawancara dilakukan kepada siswa 

yang mempunyai nilai tinggi, sedang, dan rendah, tiap kategori diambil dua orang. 
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(5) dokumentasi foto digunakan sebagai laporan yang berupa gambar aktivitas 

siswa selama mengikuti pembelajaran.  

Instrumen yang berupa observasi, dokumentasi, dan jurnal guru 

dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Jurnal peserta didik dan 

wawancara dilakukan setelah pembelajaran selesai. Keseluruhan data yang 

diperoleh tersebut dijelaskan dalam bentuk deskripsi secara lengkap.  

 

3.1.1.4 Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil 

atau dampak pembelajaran dari tindakan yang telah dilakukan. Kegiatan ini 

dilakukan untuk mengetahui hasil dan hambatan dari pelaksanaan pembelajaran 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral dengan pendekatan scientific dan metode SQ4R yang telah terlaksana pada 

siklus I. Proses pembelajaran keterampilan menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan 

scientific dan metode SQ4R pada siklus I dilaksanakan satu pertemuan. Peserta 

didik kelas VII E ketika pembelajaran terlihat antusias dan senang. Hal ini tampak 

pada minat dan semangat peserta didik kelas VII E saat mengikuti proses 

pembelajaran. Namun, proses pembelajaran siklus I masih memiliki beberapa 

kelemahan. 

Perbaikan yang dilakukan guru pada pembelajaran siklus II, meliputi (1) 

memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi yang akan disampaikan 

kepada peserta didik secara acak, agar semua peserta didik memperhatikan 

instruksi guru, (2) perbaikan ketika proses mengamati dengan mengefektifkan 
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waktu peserta didik untuk membaca secara ekstensif teks, agar tidak ada peserta 

didik yang membaca secara intensif, dan (3) perbaikan sistem diskusi, mulai 

dengan pembentukan kelompok yang dibuat secara acak, kemudian diskusi 

diefektifkan dengan cara membahas bersama secara berebut antar tiap kelompok. 

Sistem tersebut dapat mengefektifkan waktu pembelajaran dan membuat peserta 

didik fokus memperhatikan, sehingga ketika peserta didik mengerjakan tes secara 

individu tidak akan merasa bingung lagi.  

Perubahan perilaku religius peserta didik setelah pembelajaran siklus I 

mencapai hasil yang baik. Wujud perilaku religius antara lain berdoa, mengucap 

salam, dan memelihara hubungan baik sesama umat. Namun, dari ketiga sikap 

religius tersebut masih belum maksimal pada sebagian kecil peserta didik yang 

kadang-kadang memelihara hubungan baik dengan sesama umat. Sikap sosial 

berupa sikap percaya diri, peduli, dan santun. Ketiga sikap sosial sudah diterapkan 

dengan baik oleh peserta didik. Ketika peserta diberi motivasi yang baik, maka 

yang sebelumnya kurang percaya diri menjadi percaya diri walaupun hasilnya 

belum maksimal. Sikap religius dan sosial peserta didik sudah terbentuk di 

sekolah karena kerjasama guru dan warga sekolah, sehingga sikap peserta didik 

mudah dibentuk menjadi karakter yang baik. Namun, karena peserta didik masih 

di usia remaja, kadang-kadang masih muncul sikap negatif antara lain belum 

berani bertanya dan mengemukakan pendapat, bercanda dengan teman dan tidak 

memperhatikan penjelasan guru, berbicara dengan teman atau gaduh pada saat 

diskusi, dan mondar-mandir di kelas. Untuk mengatasi hal tersebut, guru selalu 
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memberikan motivasi dan mengingatkan dengan santun agar peserta didik 

bersikap santun pula. 

Pada tes keterampilan, nilai rata-rata kelas sebesar 79,67 masih belum 

memenuhi batas ketuntasan yang ditentukan oleh peneliti, yaitu 80. Peserta didik 

yang memperoleh nilai di atas 80 atau yang termasuk tuntas hanya sebanyak 16 

peserta didik, sedangkan 16 peserta didik lainnya masih belum tuntas. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan 

scientific metode SQ4R pada tiap aspek, diketahui kelemahan-kelemahan peserta 

didik. Pada aspek menangkap makna kata sulit, rata-rata nilai peserta didik 77,08, 

masih berada di bawah KKM. Kemudian aspek menangkap makna tersurat 

(menemukan ide pokok), nilai rata-rata peserta didik 76,09 juga masih berada 

dibawah KKM. Pada aspek menangkap makna tersirat (pesan yang disampaikan 

dalam teks eksplanasi), nilai rata-rata peserta didik 85,83, dan sudah memenuhi 

KKM. Dari semua aspek yang telah dipaparkan, masih banyak aspek peserta didik 

yang di bawah KKM, sehingga peneliti akan memberikan perbaikan di siklus II, 

yakni dengan memberikan latihan dan mengulas lebih dalam mengenai aspek-

aspek yang belum memenuhi standar KKM. 

Hasil portofolio sudah memenuhi target yang diharapkan oleh peneliti. 

Terdapat 1 peserta didik atau 3,13% yang mendapat kategori sangat baik. 

Selanjutnya 21 siswa atau dengan persentase 65,63% siswa masuk dalam kategori 

baik. Sepuluh siswa yang lain atau dengan persentase sebesar 31,25% masuk 

dalam kategori cukup. Nilai portofolio siswa tidak ada yang masuk dalam kategori 
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kurang.Dari hasil tersebut, peneliti akan memberikan perbaikan di siklus II, yakni 

dengan memberikan tugas peserta didik dalam menangkap makna tertulis, 

sehingga peserta didik dapat banyak berlatih dan nanti diharapkan hasil yang 

diperoleh memenuhi target peneliti secara maksimal.  

Berdasarkan hasil wawancara dan jurnal peserta didik, diketahui peserta 

didik merasa senang, sehingga tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral dengan pendekatan scientific metode SQ4R. Dengan perasaan yang senang 

ketika mengikuti pembelajaran, banyak peserta didik yang merasa lebih 

menguasai materi menangkap makna tertulis. Dengan adanya latihan menangkap 

makna tertulis, peserta didik lebih mudah dalam menangkap makna kata sulit, 

menemukan ide pokok, dan menangkap makna tersirat teks eksplanasi. Selain itu, 

dengan teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral, peserta didik 

dapat meningkatkan pendidikan moral melalui fenomena-fenomena sosial budaya 

yang ada disekitar siswa. 

Namun, ada beberapa peserta didik yang merasa teks yang diberikan 

terlalu panjang dan waktu yang diberikan guru untuk menangkap makna tertulis 

terlalu singkat, sehingga peserta didik harus membaca dengan cepat dan akibatnya 

kurang teliti dalam menangkap makna tertulis. Selain itu ada pula peserta didik 

yang masih bingung dalam menentukan gagasan utama dalam teks eksplanasi.  

Berdasarkan uraian tersebut, guru menyusun rencana perbaikan yang akan 

dilaksanakan pada pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan scientific metode 
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SQ4R siklus II untuk mengatasi berbagai kekurangan yang terjadi pada siklus I. 

Perbaikan yang dilakukan guru adalah menyusun rencana pembelajaran yang 

lebih sistematis, mengubah sistem diskusi dalam kelompok untuk mengefektifkan 

waktu, memberikan penjelasan secara lebih mendalam tentang menangkap makna 

tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific metode SQ4R, memberikan perhatian yang lebih besar 

kepada peserta didik yang masih belum tuntas, memberikan selingan canda dan 

tidak terlalu serius agar lebih akrab dengan peserta didik sehingga peserta didik 

merasa lebih nyaman dan tidak tertekan.  

Hasil refleksi tersebut sebagai acuan untuk memperbaiki hasil pada siklus 

II, sehingga hasil yang dicapai lebih maksimal. Perbaikan-perbaikan tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific metode SQ4R pada pembelajaran siklus II. Selain itu, 

keterampilan peserta didik juga dapat meningkat dengan adanya latihan dan tes 

keterampilan. Sikap peserta didik baik sikap religius maupun sikap sosial dapat 

berubah menjadi lebih baik ke arah yang positif dalam pembelajaran menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific metode SQ4R. Dengan demikian, hasil penelitian yang 

ditargetkan dapat tercapai secara maksimal.  

 

3.1.2 Proses Penelitian Siklus II 

Apabila hasil yang diperoleh pada siklus I kurang sesuai dengan harapan 
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maka dilakukan siklus II. Siklus II ini merupakan tindakan ulang yang direvisi. 

Pada siklus II dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, refleksi. 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II berdasarkan pada temuan hasil siklus I. Pada 

siklus II masih menitikberatkan pada menangkap makna tertulis teks eksplanasi. 

Adapun rencana tindakan yang akan dilakukan yaitu: (1) membuat perbaikan 

rencana pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan scientific dan metode SQ4R, 

diupayakan dapat memperbaiki masalah-masalah atau kekurangan-kekurangan 

pada siklus I, (2) mempersiapkan lembar observasi, pedoman wawancara, dan 

lembar jurnal untuk memperoleh data nontes siklus II, (3) menyiapkan perangkat 

tes untuk memperoleh data tes siklus II, dan (4) melakukan kolaborasi kembali 

dengan guru dan rekan untuk merencanakan pembelajaran selanjutnya. 

 

3.1.2.2 Tindakan 

Pada siklus II ini, tindakan berbeda dengan siklus I. Peneliti memperbaiki 

kelemahan yang terjadi pada siklus I. Pada tahap tindakan ini dilakukan tiga tahap 

proses pembelajaran, yaitu pendahuluan, inti pembelajaran, dan penutup. 

Pada tahap pendahuluan, peneliti mengkoordinasikan peserta didik untuk 

siap mengikuti pembelajaran. Peneliti mengawali pembelajaran dengan (1)  

menyiapkan kondisi siswa untuk siap belajar dengan mengatur tempat duduk, 

mengecek kehadiran peserta didik, dan berdoa, (2) memberikan apersepsi dan 

memotivasi peserta didik agar bersemangat belajar materi menangkap makna 
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tertulis teks eksplanasi, (3) menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah- langkah 

pembelajaran, dan garis besar materi, dan (4) guru dan siswa melakukan tanya 

jawab, mengulas kembali tentang kesulitan siswa dalammenangkap makna tertulis 

teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan 

scientific metode SQ4R. 

Pada tahap inti pembelajaran difokuskan kepada keterampilan siswa. 

Dalam kegiatan inti peserta didik diarahkan melakukan langkah pembelajaran 

berdasarkan pendekatan scientific/ ilmiah. Langkah tersebut adalah 1) mengamati, 

2) menanya, 3) menalar, 4) mencoba, dan 5) mengomunikasikan. Langkah 

tersebut diintegrasikan atau dikombinasikan dengan metode membaca SQ4R 

(survey, question, read, recite, reflect, review). Kegiatan yang dilakukan, yakni 

Pertama, dalam proses mengamati peserta didik dikondisikan untuk membentuk 

kelompok terlebih dahulu, kemudian mengamati secara selintas (survey) untuk 

mencari kata sulit dari teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

yang dibagikan guru dengan teliti dan bertanggung jawab. Dalam tahap ini, tahap 

membaca yang digunakan adalah survey dalam metode SQ4R. Ketika proses 

mengamati tahap survey, guru mengefektifkan waktu peserta didik untuk 

membaca teks secara ekstensif, agar tidak ada peserta didik yang membaca secara 

intensif. 

Kedua, adalah proses menanya. Proses ini diintegrasikan dengan tahap 

question dalam metode membaca SQ4R. Dalam proses ini, peserta didik 

mengajukan pertanyaan (question) mengenai kata-kata sulit yang ada pada teks 

eksplanasi sebagai pemandu pemahaman isi teks eksplanasi yang telah diamati 

sekilas.  
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Ketiga, adalah proses menalar. Pada proses ini peserta didik berusaha 

menemukan kata sulit dan mencari makna kata sulit di dalam kamus secara 

berkelompok dengan teliti, saling membantu (peduli), dan bertanggung jawab. 

Selanjutnya peserta didik menyusun kalimat dengan kata-kata sulit yang 

maknanya telah ditemukan dari kamus secara berkelompok, kemudian siswa dan 

guru membahas hasil pekerjaan siswa menemukan makna kata sulit dan 

menyusun kalimat dengan kata-kata sulit yang maknanya telah ditemukan dari 

kamus dengan jujur, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang santun. 

Kegiatan diskusi diefektifkan dengan cara membahas bersama secara berebut 

antar tiap kelompok. Sistem tersebut dapat mengefektifkan waktu pembelajaran 

dan membuat peserta didik fokus memperhatikan dan lebih termotivasi. 

Proses menalar ini juga diintegrasikan dengan tahap read dalam metode 

membaca SQ4R. Peserta didik dikondisikan membaca secara intensif (read) untuk 

menemukan gagasan utama teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moraldengan teliti dan bertanggung jawab. 

Selain dikombinasikan dengan tahap read, proses menalar juga 

dikombinasikan dengan tahap recite, reflect, dan review. Pada tahap recite, 

peserta didik membuat simpulan isi paragraf/ bagian itu dan siswa mendaras hal-

hal yang penting (jawaban-jawaban yang telah siswa peroleh) dalam menemukan 

gagasan utama teks eksplanasi. Kemudian pada tahap reflect, peserta didik 

menangkap makna tersirat teks eksplanasi dengan merenungkan kembali hal-hal 

yang telah dibacanya. Ide- ide pokok yang ada dalam bacaan dipikirkan lebih 

mendalam, siswa mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan makna 

tersirat yakni pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan mengaitkan isi teks eksplanasi 
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dengan kehidupan siswa sehari-hari. Selanjutnya pada tahap akhir metode SQ4R, 

peserta didik melakukan tahap review atau meninjau kembali untuk menelusuri 

kembali bagian-bagian penting lainnya dengan menemukan pokok-pokok penting 

yang perlu untuk diingat kembali. Kemudian siswa dan guru membahas hasil 

pekerjaan siswa dalam menemukan gagasan utama dan menangkap pesan yang 

disampaikan dalam teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral. 

Kegiatan membahas hasil pekerjaan siswajuga diefektifkan dengan cara 

membahas bersama secara berebut antar tiap kelompok.  

Keempat, merupakan proses mencoba. Dalam proses ini peserta didik 

mencoba mengerjakan secara individu seperti apa yang telah dikerjakan pada saat 

berkelompok sebelumnya dengan menerapkan metode membaca SQ4R. 

Proses terakhir dalam kegiatan inti adalah mengomunikasikan. Peserta 

didik dan guru membahas hasil pekerjaan siswa dalam menemukan makna kata 

sulit dan menyusunnya ke dalam kalimat, serta hasil pekerjaan siswa menemukan 

gagasan utama dan menangkap pesan yang disampaikan dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral. Kegiatan membahas hasil pekerjaan 

siswajuga diefektifkan dengan cara membahas bersama secara berebut antar tiap 

siswa.Dalam proses ini, peserta didik bertukar pekerjaan dengan teman dengan 

rasa percaya diri. Peserta didik lain kemudian menanggapi hasil kerja temannya 

dengan sikap saling menghargai dan tanggung jawab serta teliti.  

Setelah kegiatan inti berakhir, pembelajaran dilanjutkan pada kegiatan 

penutup. Dalam kegiatan penutup, peserta didik bersama-sama menyimpulkan apa 

saja yang telah dipelajari. Peserta didik juga merenungkan kembali aktivitas 

pembelajaran dengan mengisi lembar refleksi. Kemudian peserta didik dan guru 

bertanya jawab sebagai wujud evaluasi singkat dan tahap penguatan 
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pembelajaran. Selanjutnya peserta didik dan guru menyepakati tugas menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral.  

 

3.1.2.3 Observasi 

Sama dengan siklus I, observasi tetap dilakukan selama proses 

pembelajaran siklus II berlangsung. Pengamatan yang dilakukan masih sama 

dengan siklus I, yaitu difokuskan pada ketertarikan peserta didik terhadap metode 

membaca yaitu SQ4R, keaktifan peserta didik, dan keseriusan peserta didik dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi ini dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific dan metode SQ4R, keterampilan peserta didik menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific dan metode SQ4R, perubahan sikap religius, dan sikap 

sosial peserta didik kelas VII E selama mengikuti pembelajaran menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific dan metode SQ4R pada siklus II. Refleksi siklus II 

dilakukan berdasarkan hasil tes dan hasil. Perubahan proses pembelajaran pada 

siklus II dibanding dengan siklus I antara lain (1) peserta didik sangat intensif 

ketika proses internalisasi penumbuhan minat belajar menggunakan pendekatan 

scientific; (2) proses  mengamati, proses menanya, dan proses menalar peserta 

didik terhadap materi menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 
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bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan scientific metode SQ4R berjalan 

sangat kondusif; (3) peserta didik sangat antusias ketika proses mencoba 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral dengan menerapkan metode SQ4R secara individu; (4) tahap 

mengomunikasikan keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan menerapkan metode SQ4R 

berjalan sangat kondusif; dan (5) suasana saat kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran berjalan dengan lancar dan peserta didik memberikan apresiasi yang 

baik. 

Berdasarkan uraian hasil nontes siklus II yang diperoleh melalui pedoman 

observasi dan jurnal guru, diketahui bahwa perilaku peserta d idik selama 

melaksanakan pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan scientific metode 

SQ4R siklus II dari segi sikap religius yang berupa kegiatan berdoa sebelum dan 

sesudah menjalankan sesuatu, memberi salam pada saat awal dan akhir 

pembelajaran sesuai agama yang dianut, dan memelihara hubungan baik dengan 

sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dari segi sikap sosial yang berupa 

perilaku percaya diri, peduli dan santun dalam pembelajaran menangkap makna 

tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific metode SQ4R berubah menjadi lebih baik. Seluruh peserta 

didik sudah berperilaku sesuai dengan sikap religius dan sikap sosial tersebut.  

Hasil tes keterampilan dan nilai portofolio menunjukkan bahwa target 

penelitian sudah tercapai. Nilai rata-rata kelas aspek keterampilan yang dicapai 
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peserta didik pada siklus II sebesar 88,92 dan nilai rata-rata kelas nilai portofolio 

yang dicapai peserta didik pada siklus II sebesar 89,97. Nilai tes dan nilai 

portofolio tersebut sudah memenuhi batas ketuntasan yang ditentukan oleh 

peneliti, yaitu 80 sesuai dengan KKM sekolah. Peserta didik yang memperoleh 

nilai di atas 80 atau yang termasuk tuntas pada nilai tes sebanyak 32 peserta didik 

atau sebesar 100%. Selain itu, hasil nilai keterampilan portofolio siklus II sudah 

memenuhi target ketuntasan penelitian, yaitu tingkat ketuntasan 100%. 

Berdasarkan analisis hasil tes dan portofolio keterampilan menangkap makna 

tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific metode SQ4R pada tiap aspek, diketahui nilai rata-rata 

peserta didik pada masing-masing aspek sudah melebihi batas ketuntasan 

penelitian. Dengan demikian, indikator pembelajaran menangkap makna tertulis 

teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan 

scientific metode SQ4R sudah tercapai dengan hasil yang memuaskan.  

Perilaku negatif yang tidak sesuai dengan sikap religius  dan sikap sosial 

dan masih terjadi pada siklus I sudah tidak dilakukan peserta didik pada siklus II. 

Pada sikap religius, kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran 

menunjukkan sikap sangat baik. Peserta didik lebih menghargai dan menghormati 

dengan cara berdoa secara sungguh-sungguh tanpa membuat suasana ribut. 

Peserta didik melakukan kegiatan berdoa dengan khusyuk dan tanpa adanya 

paksaan. Peserta didik ketika pembelajaran mampu mengucapkan salam pada 

awal dan akhir pembelajaran sesuai dengan agama yang dianut. Peserta didik 

dalam satu kelas tidak seluruhnya memiliki agama yang sama. Namun, sikap 
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antarpeserta didik sudah mampu menghargai perbedaan agama. Peserta didik 

tidak saling mengejek atau menganggap rendah anak yang berbeda agama. 

Kesadaran peserta didik dalam memelihara hubungan baik dengan sesama umat 

manusia sudah tinggi. Peserta didik sudah mampu menjaga persahabatan baik 

dengan peserta didik dan mampu menjadi peserta didik yang menghargai guru 

ketika di kelas dan di luar kelas.  

Pada sikap sosial, terjadi peningkatan sikap percaya diri peserta didik. 

Dibanding dengan pembelajaran sebelumnya, kepercayaan diri peserta didik 

ketika mengikuti pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan scientific metode 

SQ4R sudah sangat baik. Hal ini berbeda ketika peroses siklus I yang sebagian 

besar peserta didik belum berani dan percaya diri ketika berinisiatif dalam 

bahasan memecahkan masalah, dan ketika berani memberi pendapat dalam 

bahasan pemecahan masalah. Peserta didik ketika pembelajaran menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific metode SQ4R sudah menunjukkan sikap peduli. Para peserta 

didik aktif saling toleran dalam bekerja sama dalam melakukan diskusi dan saling 

memberikan masukan perbaikan untuk peserta didik lain dalam satu kelompok. 

Selain itu, peserta didik selalu membantu guru ketika guru membagikan lembar 

kerja siswa. Sikap santun dalam pembelajaran juga diamati, peserta didik sudah 

memiliki karakter santun kepada guru dan sesama. Karakter santun sudah 

terbangun sejak masuk SMP. Hal ini karena pihak sekolah selalu memberikan 

contoh santun, sehingga peserta didik mencontoh perilaku santun. Peserta didik 
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mengaku senang dan memperoleh kemudahan dalam pembelajaran menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific metode SQ4R. 

Hasil refleksi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific metode SQ4R pada siklus II telah berlangsung dengan baik 

dan menunjukkan hasil yang memuaskan. Keterampilan menangkap makna 

tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific metode SQ4R meningkat secara signifikan. Selain itu, 

perilaku peserta didik baik sikap religius dan sikap sosial selama melaksanakan 

pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral dengan pendekatan scientific metode SQ4R siklus II telah 

berubah dari negatif ke arah yang positif. Perilaku peserta didik telah 

menunjukkan sikap religius, percaya diri, peduli, dan santun. Dengan demikian, 

hasil penelitian yang ditargetkan telah tercapai secara maksimal.   

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral peserta didik kelas VII E 

SMP Negeri 5 Semarang. Penelitian ini dilakukan pada kelas VII E yang 

berjumlah 32 siswa yang terdiri atas 13 laki- laki dan 19 perempuan.  
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang menjadi pusat peneliti untuk meneliti, yang 

menjadi atribut dari sekelompok objek yang mempunyai variasi antara satu 

dengan yang lainnya dalam kelompok itu (Sugiyono 2003:2).  Dalam penelitian 

ini terdapat dua macam variabel, yaitu keterampilan menangkap makna tertulis 

teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral sebagai variabel terikat, 

serta penggunaan pendekatan scientific dan metode SQ4R sebagai variabel bebas. 

 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menangkap Makna Tertulis Teks Eksplanasi 

Sosiokultural Bermuatan Pendidikan Moral 

Variabel keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral merupakan keterampilan siswa untuk 

menemukan keseluruhan bahan bacaan baik makna tersirat maupun tersurat. 

Indikator keberhasilan peserta didik dalam menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan 

scientific metode SQ4R adalah (1) peserta didik mampu menangkap makna kata 

sulit dalam teks eksplanasi; (2) peserta didik mampu menangkap makna tersurat 

teks eksplanasi berupa keterampilan menemukan ide pokok; dan (3) peserta didik 

mampu menangkap makna tersirat teks eksplanasi yakni berupa keterampilan 

menemukan pesan yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Aspek menangkap 

makna kata sulit dalam teks eksplanasi yakni berupa keterampilan menentukan 

makna kata-kata sulit dan keterampilan menggunakan kata sulit tersebut ke dalam 

kalimat dengan memperhatikan aspek ketepatan makna (tidak ambigu), 

keefektifan kalimat, struktur kalimat, pemakaian diksi, dan penulisan ejaan. 
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Aspek menangkap makna tersurat teks eksplanasi yakni berupa keterampilan 

menemukan ide pokok tiap paragraf dan menyimpulkan ide pokok keseluruhan. 

Aspek menangkap makna tersirat teks eksplanasi yakni berupa keterampilan 

menemukan pesan yang disampaikan dalam teks eksplanasi dengan 

memperhatikan aspek kesesuaian isi pokok pembahasan, penilaian logis dan 

realistis, didukung alasan, dan penilaian kritis/ mendalam/ tajam. 

Seperti yang tertuang dalam model pengembangan penilaian hasil belajar 

yang ditulikan oleh Kemendikbud KKM yang dijadikan batas minimal secara 

klasikal adalah 75%. Sementara nilai minimum batas ketuntasan di SMP N 5 

Semarang untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah 80. Jadi diharapkan 

dengan pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan scientific metode SQ4R dapat 

memenuhi target batas KKM sehingga keterampilan dan sikap peserta didik 

menjadi lebih baik. 

 

3.3.2 Variabel Pendekatan Scientific dan Metode SQ4R dalam 

Pembelajaran 

Variabel pendekatan scientific dan metode SQ4R adalah pembelajaran 

membaca dengan pendekatan ilmiah yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, dan menyajikan, serta mengombinasikan metode SQ4R untuk 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral. Penggunaan metode membaca ini diharapkan mampu mengarahkan peserta 

didik untuk membaca secara berpola dan bertahap. Dengan metode SQ4R, peserta 

didik akan membaca dengan langkah- langkah sesuai tahapan SQ4R. Langkah 

tersebut dari survey, kemudian dilanjutkan dengan question, reading, recite, 
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reflect, dan diakhiri dengan review. Tahapan-tahapan tersebut mengarahkan 

peserta didik lebih mudah dan teliti dalam menemukan pokok-pokok penting 

bacaan. 

Penggunaan pendekatan scientific dan metode SQ4R dalam pembelajaran 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral dapat dilihat dari pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian. Pertama, 

dalam proses mengamati peserta didik dikondisikan untuk membentuk kelompok 

terlebih dahulu, kemudian mengamati secara selintas (survey) untuk mencari kata 

sulit dari teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral yang 

dibagikan guru dengan teliti dan bertanggung jawab. Dalam tahap ini, tahap 

membaca yang digunakan adalah survey dalam metode SQ4R. 

Kedua adalah proses menanya. Proses ini diintegrasikan dengan tahap 

question dalam metode membaca SQ4R. Dalam proses ini, peserta didik 

mengajukan pertanyaan (question) mengenai kata-kata sulit yang ada pada teks 

eksplanasi sebagai pemandu pemahaman isi teks eksplanasi yang telah diamati 

sekilas.  

Ketiga adalah proses menalar. Pada proses ini peserta didik berusaha 

menemukan kata sulit dan mencari makna kata sulit di da lam kamus secara 

berkelompok dengan teliti, saling membantu (peduli), dan bertanggung jawab. 

Selanjutnya peserta didik menyusun kalimat dengan kata-kata sulit yang 

maknanya telah ditemukan dari kamus secara berkelompok, kemudian siswa dan 

guru membahas hasil pekerjaan siswa menemukan makna kata sulit dan 

menyusun kalimat dengan kata-kata sulit yang maknanya telah ditemukan dari 

kamus dengan jujur, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang santun. 
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Proses menalar ini juga diintegrasikan dengan tahap read dalam metode 

membaca SQ4R. Peserta didik dikondisikan membaca secara intensif (read) untuk 

menemukan gagasan utama teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral dengan teliti dan bertanggung jawab. 

Selain dikombinasikan dengan tahap read, proses menalar juga 

dikombinasikan dengan tahap recite, reflect, dan review. Pada tahap recite, 

peserta didik membuat simpulan isi paragraf/ bagian itu dan siswa mendaras hal-

hal yang penting (jawaban-jawaban yang telah siswa peroleh) dalam menemukan 

gagasan utama teks eksplanasi. Kemudian pada tahap reflect, peserta didik 

menangkap makna tersirat teks eksplanasi dengan merenungkan kembali hal-hal 

yang telah dibacanya. Ide- ide pokok yang ada dalam bacaan dipikirkan lebih 

mendalam, siswa mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan makna 

tersirat yakni pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan mengaitkan isi teks eksplanasi 

dengan kehidupan siswa sehari-hari. Selanjutnya pada tahap akhir metode SQ4R, 

peserta didik melakukan tahap review atau meninjau kembali untuk menelusuri 

kembali bagian-bagian penting lainnya dengan menemukan pokok-pokok penting 

yang perlu untuk diingat kembali. Kemudian siswa dan guru membahas hasil 

pekerjaan siswa dalam menemukan gagasan utama dan menangkap pesan yang 

disampaikan dalam teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral.  

Keempat merupakan proses mencoba. Dalam proses ini peserta didik 

mencoba mengerjakan secara individu seperti apa yang telah dikerjakan pada saat 

berkelompok sebelumnya dengan menerapkan metode membaca SQ4R. 

Proses terakhir dalam pendekatan scientific adalah mengomunikasikan. 

Peserta didik dan guru membahas hasil pekerjaan siswa dalam menemukan makna 
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kata sulit dan menyusunnya ke dalam kalimat, serta hasil pekerjaan siswa 

menemukan gagasan utama dan menangkap pesan yang disampaikan dalam teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral. Dalam proses ini, peserta 

didik bertukar pekerjaan dengan teman dengan rasa percaya diri. Peserta didik lain 

kemudian menanggapi hasil kerja temannya dengan sikap saling menghargai dan 

tanggung jawab serta teliti. Setelah itu, peserta didik dan guru lalu mengulas 

kembali isi teks eksplanasi yang dibahas. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen 

tes dan instrumen nontes. Instrumen tes digunakan untuk mengetahui data tentang 

keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral. Instrumen tes keterampilan yang digunakan adalah penilaian 

tes dan penilaian portofolio. Bentuk instrumen nontes dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui perubahan sikap religius dan sikap sosial peserta 

didik dan proses saat proses pembelajaran berlangsung. Instrumen nontes yang 

digunakan adalah lembar observasi, lembar jurnal, wawancara, dan dokumentasi 

foto. 

 

3.4.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes diberikan untuk memperoleh data tentang keterampilan 

siswamenangkap makna tertulis teks eksplanasi menggunakan pendekatan 

scientific metode SQ4R. Tes dilaksanakan dua kali yaitu pada siklus I dan siklus 

II. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi peserta didik, dilakukan tes pada setiap akhir pembelajaran dan 
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penilaian portofolio. Penilaian portofolio dilakukan untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan peserta didik ketika mengerjakan latihan berkelompok 

di sekolah dan tugas rumah. Penilaian portofolio merupakan rata-rata nilai latihan 

dan nilai tugas. Indikator yang ingin dicapai dalam instrumen tes ini adalah 1) 

siswa mampu menangkap makna kata sulit dalam teks eksplanasi; 2) siswa 

mampu menangkap makna tersurat teks eksplanasi berupa keterampilan 

menemukan ide pokok; dan 3) siswa mampu menangkap makna tersirat teks 

eksplanasi yakni berupa keterampilan menemukan pesan yang disampaikan dalam 

teks eksplanasi dengan mengaitkan isi teks eksplanasi berdasarkan kehidupan 

sehari-hari.  

Aspek menangkap makna kata sulit dalam teks eksplanasi yakni berupa 

keterampilan menentukan makna kata-kata sulit dan keterampilan menggunakan 

kata sulit tersebut ke dalam kalimat dengan memperhatikan aspek ketepatan 

makna (tidak ambigu), keefektifan kalimat, struktur kalimat, pemakaian diksi, dan 

penulisan ejaan. Aspek menangkap makna tersurat teks eksplanasi yakni berupa 

keterampilan menemukan ide pokok tiap paragraf dan menyimpulkan ide pokok 

keseluruhan. Aspek menangkap makna tersirat teks eksplanasi yakni berupa 

keterampilan menemukan pesan yang disampaikan dalam teks eksplanasi dengan 

memperhatikan aspek kesesuaian isi pokok pembahasan, penilaian logis dan 

realistis, didukung alasan, dan penilaian kritis/ mendalam/ tajam. 

Dalam penyusunan instrumen tes, peneliti membuat rubrik penilaian untuk 

memudahkan mengetahui keterampilan dan ketercapaian siswa. Secara lebih rinci 

aspek-aspek yang terdapat dalam indikator dituangkan dalam rubrik penilaian 

berikut. 
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Pedoman Penilaian Keterampilan Menangkap Makna Tertulis Teks 

Eksplanasi Sosiokultural Bermuatan Pendidikan Moral 

 

Tabel 3.1 Pedoman Penilaian Keterampilan Aspek Menangkap Makna 

Kata Sulit Teks Eksplanasi  

No Aspek 
Rentang Skor 

Bobot 
Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1 
Menemukan kata sulit 

dan makna kata tersebut 
     1 5 

2 

Menggunakan kata sulit 

ke dalam kalimatdengan 

memperhatikan aspek 

ketepatan makna (tidak 

ambigu), keefektifan 

kalimat, struktur kalimat, 

pemakaian diksi, dan 

penulisan ejaan. 

     5 25 

Jumlah 6 30 

Dari skor yang diperoleh siswa dapat diubah dalam bentuk nilai dengan rumus 

sebagai berikut. 

 

 

Melalui pedoman penilaian tersebut, peneliti dapat mengetahui hasil tes 

keterampilan aspek menangkap makna kata sulit teks eksplanasi. Siswa dikatakan 

mencapai kategori sangat mampu jika memperoleh nilai 91-100, kategori 

mampujika memperoleh nilai 80-90, kategori cukup jika memperoleh nilai 66-79, 

dan kategori kurang mampujika memperoleh nilai 0-65. Penjelasan mengenai 

Nilai menangkap makna kata sulit = 
maksimalskor 

skorjumlah 
x 100 
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rentang skor dan kategori penilaian keterampilan aspek menangkap makna kata 

sulit teks eksplanasi dijelaskan pada tabel berikut.  

Tabel 3.2 Rentang Skor dan Kategori Penilaian Keterampilan Aspek 

Menangkap Makna Kata Sulit Teks Eksplanasi 

No Aspek Penilaian Deskriptor Skor Kategori 

1 

 

 

 

 

 

 

Menemukan kata 

sulit  

indikator: 

- sesuai teks dan 

tepat 

Menemukan 

makna kata-kata 

sulit  

Indikator: 

- sesuai teks 

- tepat 

- Menemukan 5 kata sulit sesuai teks 

dan 5 makna kata tersebut dengan 

tepat. 

- Menemukan 4 kata sulit sesuai teks 

dan 4 makna kata tersebut dengan 

tepat. 

- Menemukan 3 kata sulit sesuai teks 

dan 3 makna kata tersebut dengan 

tepat. 

- Menemukan 2 kata sulit sesuai teks 

dan 2 makna kata tersebut dengan 

tepat. 

- Menemukan 1 kata sulit sesuai teks 

dan 1 makna kata tersebut dengan 

tepat. 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Sangat 

terampil 

 

Terampil 

 

 

Cukup 

terampil 

 

Kurang 

terampil 

 

Belum 

terampil 

2 

 

 

 

 

Menggunakan 

kata sulit ke 

dalam kalimat 

dengan 

memperhatikan 

- Membuat 5 kalimat dengan 

memperhatikan aspek ketepatan 

makna (tidak ambigu), keefektifan 

kalimat, struktur kalimat, pemakaian 

diksi, dan penulisan ejaan. 

5 

 

 

 

 

Sangat 

terampil 
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aspek ketepatan 

makna (tidak 

ambigu), 

keefektifan 

kalimat, struktur 

kalimat, 

pemakaian diksi, 

dan penulisan 

ejaan. 

- Membuat 4 kalimat dengan 

memperhatikan aspek ketepatan 

makna (tidak ambigu), keefektifan 

kalimat, struktur kalimat, pemakaian 

diksi, dan penulisan ejaan. 

- Membuat 3 kalimat dengan 

memperhatikan aspek ketepatan 

makna (tidak ambigu), keefektifan 

kalimat, struktur kalimat, pemakaian 

diksi, dan penulisan ejaan. 

- Membuat 2 kalimat dengan 

memperhatikan aspek ketepatan 

makna (tidak ambigu), keefektifan 

kalimat, struktur kalimat, pemakaian 

diksi, dan penulisan ejaan. 

- Membuat 1 kalimat dengan 

memperhatikan aspek ketepatan 

makna (tidak ambigu), keefektifan 

kalimat, struktur kalimat, pemakaian 

diksi, dan penulisan ejaan. 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

Terampil 

 

 

 

 

Cukup 

terampil 

 

 

 

Kurang 

terampil 

 

 

 

Belum 

terampil 
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Tabel 3.3 Pedoman Penilaian Keterampilan Aspek Menangkap Makna 

Tersurat (Menemukan Ide Pokok) Teks Eksplanasi  

No Aspek 
Rentang Skor 

Bobot 
Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1 
Menemukan ide pokok 

tiap paragraf bacaan 
     15 75 

2 

Menyimpulkan ide 

pokok keseluruhan 

bacaan 

     5 25 

Jumlah 20 100 

Dari skor yang diperoleh siswa dapat diubah dalam bentuk nilai dengan rumus 

sebagai berikut. 

 

 

 

Melalui pedoman penilaian tersebut, peneliti dapat mengetahui hasil tes 

keterampilan aspek menangkap makna tersurat (menemukan ide pokok) teks 

eksplanasi. Siswa dikatakan mencapai kategori sangat mampu jika memperoleh 

nilai 91-100, kategori mampu jika memperoleh nilai 80-90, kategori cukup jika 

memperoleh nilai 66-79, dan kategori kurang mampu jika memperoleh nilai 0-65. 

Penjelasan mengenai rentang skor dan kategori penilaian keterampilan aspek 

menangkap makna tersurat (menemukan ide pokok) teks eksplanasi dijelaskan 

pada tabel berikut. 

  

Nilai menangkap makna tersurat = 
maksimalskor 

skorjumlah 
x 100 
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Tabel 3.4 Rentang Skor dan Kategori Penilaian KeterampilanAspek 

Menangkap Makna Tersurat (Menemukan Ide Pokok) Teks Eksplanasi 

No Aspek Penilaian Deskriptor Skor Kategori 

1 

 

 

 

 

 

 

Menemukan ide 

pokok tiap paragraf 

 

- Menemukan ide pokok lima 

paragraf dan sesuai dengan isi teks. 

- Menemukan ide pokok empat 

paragraf dan sesuai dengan isi teks. 

- Menemukan ide pokok tiga 

paragraf dan sesuai dengan isi teks. 

- Menemukan ide pokok dua 

paragraf dan sesuai dengan isi teks 

- Menemukan ide pokok satu 

paragraf dan sesuai dengan isi teks 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat 

terampil 

Terampil 

 

Cukup 

terampil 

Kurang 

terampil 

Belum 

terampil 

2 Menyimpulkan ide 

pokok keseluruhan 

paragraf 

- Menyimpulkan keseluruhan ide 

pokok dengan tepat 

- Menyimpulkan sebagian ide pokok 

dengan tepat 

- Menyimpulkan sebagian ide pokok 

dengan kurang tepat 

- Menyimpulkan ide pokok tidak 

sesuai dengan bacaan 

- Isi tidak tepat 

25 

 

20 

 

15 

 

10 

 

5 

Sangat 

terampil 

Terampil 

 

Cukup 

terampil 

Kurang 

terampil 

Belum 

terampil 
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Tabel 3.5 Pedoman Penilaian Keterampilan Aspek Menangkap Makna 

Tersirat (Pesan yang Disampaikan) dalam Teks Eksplanasi Sosiokultural 

Bermuatan Pendidikan Moral 

No Aspek  
Rentang Skor 

Bobot 
Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1 Menemukan pesan yang 

disampaikan dalam teks 

eksplanasi dengan 

memperhatikan aspek:  

- kesesuaian isi pokok 

pembahasan,  

- penilaian logis dan realistis, 

- didukung alasan, 

- penilaian kritis/ mendalam/ 

tajam. 

     

 

 

 

2 

 

1 

1 

1 

25 

Jumlah 5 25 

Dari skor yang diperoleh siswa dapat diubah dalam bentuk nilai dengan rumus 

sebagai berikut. 

 
 

 

Melalui pedoman penilaian tersebut, peneliti dapat mengetahui hasil tes 

keterampilan aspek menangkap makna tesirat teks eksplanasi yakni berupa 

keterampilan menemukan pesan yang disampaikan dalam teks eksplanasi dengan 

memperhatikan aspek kesesuaian isi pokok pembahasan, terdapat alasan, 

penilaian logis dan realistis, dan penilaian kritis/ mendalam/ tajam. Siswa 

dikatakan mencapai kategori sangat mampu jika memperoleh nilai 91-100, 

Nilai Menangkap Makna Tersirat = 
maksimalskor 

skorjumlah 
x 100 
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kategori mampu jika memperoleh nilai 80-90, kategori cukup jika memperoleh 

nilai 66-79, dan kategori kurang mampu jika memperoleh nilai 0-65. Penjelasan 

mengenai rentang skor dan kategori penilaian keterampilan aspek menangkap 

makna tersirat teks eksplanasi dijelaskan pada tabel berikut.  

Tabel 3.6 Rentang Skor dan Kategori Penilaian Keterampilan Aspek 

Menangkap Makna Tersirat (Pesan yang Disampaikan) dalam Teks 

Eksplanasi Sosiokultural Bermuatan Pendidikan Moral 

No Aspek Penilaian Deskriptor Skor Kategori 

1 Menemukan 

pesan yang 

disampaikan 

dalam teks 

eksplanasi 

dengan 

memperhatikan 

aspek:  

- kesesuaian isi 

pokok 

pembahasan,  

- terdapat 

alasan,  

- penilaian logis 

dan realistis,  

- penilaian 

kritis/ 

mendalam/ 

tajam. 

- Menemukan pesan yang 

disampaikan dalam teks eksplanasi 

dengan memperhatikan aspek 

kesesuaian isi pokok pembahasan, 

terdapat alasan, penilaian logis dan 

realistis, dan penilaian kritis/ 

mendalam/ tajam. 

- Menemukan pesan yang 

disampaikan dalam teks eksplanasi 

dengan tetapi ada satu kriteria 

penilaian yang kurang. 

- Menemukan pesan yang 

disampaikan dalam teks eksplanasi 

dengan tetapi ada dua kriteria 

penilaian yang kurang. 

- Menemukan pesan yang 

disampaikan dalam teks eksplanasi 

dengan tetapi ada tiga kriteria 

penilaian yang kurang. 

- Menemukan pesan yang 

disampaikan dalam teks eksplanasi 

tetapi tidak sesuai isi pokok 

pembahasan 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Sangat 

terampil 

 

 

 

 

 

Terampil 

 

 

 

Cukup 

terampil 

 

 

Kurang 

terampil 

 

 

Belum 

terampil 
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Penghitungan nilai konversi pada keterampilan menangkap makna tertulis 

teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral menggunakan rumus 

seperti berikut ini, dan penjelasan nilai konversi keterampilan menangkap makna 

tertulis teks eksplanasi dijelaskan pada tabel berikut.  

nilai keterampilan =
𝑛1+𝑛2+𝑛3

3
 

keterangan: 

n1 : nilai keterampilan menangkap makna kata sulit 

n2 : nilai keterampilan menangkap makna tersurat (menemukan ide pokok)  

n3 : nilai keterampilan menangkap makna tersirat 

 

 

Tabel 3.7 Nilai Konversi Aspek Keterampilan 

No Predikat Nilai Keterangan 

1           A >3,66 - 4 
Sangat baik 

2           A - >3,33 - 3,66 

3           B + >3 - 3,33 

Baik 4           B >2,66 - 3 

5           B - >2,33 - 2,66 

6           C + >2 - 2,33 

Cukup 7           C >1,66 - 2 

8           C - >1,33 - 1,66 

9           D + >1 - 1,33 
Kurang 

10           D <1 

 

Nilai konversi = 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑛  𝑥  4

100
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Tabel 3.8 Rekapitulasi Nilai Keterampilan Menangkap Makna Tertulis  

No 

R
esp

o
n
d
en

 

Skor Berdasarkan 

Aspek 

Ju
m

lah
 S

k
o
r 

N
ilai T

es K
ete

ram
p

ilan
 

N
ilai K

o
n
v
ersi 

P
red

ik
at 

I II III 

A
sp

ek
 M

en
an

g
k
ap

 

M
ak

n
a K

ata S
u
lit 

A
sp

ek
 M

en
an

g
k
ap

 
M

ak
n
a T

ersu
ra

t 

A
sp

ek
 M

en
an

g
k
ap

 

M
ak

n
a T

ersirat 

1 R1        

2 R2        

3 R3        

4 R4        

 

Nilai portofolio merupakan hasil konversi rerata nilai latihan, dan nilai tugas.  

Tabel 3.9 Rekapitulasi Hasil Nilai Portofolio 

No 

R
esp

o
n
d
en

 

L
atih

an
  

T
u
g
as   

Ju
m

lah
 sk

o
r 

N
ilai A

k
h
ir 

N
ilai K

o
n
v
ersi 

P
red

ik
at 

1 R 1 
      

2 R 2 
      

3 R 3 
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3.4.2 Instrumen Nontes 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan bentuk instrumen nontes 

berupa observasi, pedoman jurnal, pedoman wawancara, dan pedoman 

dokumentasi. Berikut dijelaskan secara singkat tentang pedoman alat pengambilan 

data tersebut. Penggambaran keterkaitan antara penggunaan instrumen 

pengambilan data dan aspek-aspek dalam perubahan perilaku baik sikap religius 

dan sikap sosial serta proses pembelajaran dapat digambarkan dalam tabel 

dibawah ini. 

Kisi-Kisi Instrumen Nontes 

No Instrumen Nontes 

Aspek yang Diamati 

Penilaian Proses 

Pembelajaran 

Sikap Religius 

dan Sosial 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1 Observasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Jurnal Peserta didik √ √ √ √ √ - - - - 

3 Jurnal Guru √ √ √ √ √ - - - - 

4 Wawancara √ √ √ √ √ - - - - 

5 Dokumentasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Keterangan 

1. Proses Pembelajaran 

(1) Keintensifan proses internalisasi penumbuhan minat peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

dengan penerapan metode SQ4R; 
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(2) Kekondusifan ketika proses mengamati, proses menanya, dan proses 

menalar peserta didik terhadap materi menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral; 

(3) Kekondusifan peserta didik dalam proses mencoba menangkap makna 

tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral; 

(4) Kekondusifan kondisi peserta didik saat tahap mengomunikasikan 

keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral; 

(5) Kereflektifan suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran 

sehingga peserta didik menyadari kekurangannya dan mengetahui apa 

yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir.  

2. Sikap religius dan sikap sosial  

(1) Sikap religius memuat beberapa indikator, antara lain: (a) berdoa 

sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu, (b) memberi salam pada 

saat awal dan akhir pembelajaran, dan (c) memelihara hubungan baik 

dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.  

(2) Sikap percaya diri, sikap percaya diri dalam pembelajaran memiliki 

indikator (a) berinisiatif dalam bahasan memecahkan masalah, dan (b) 

berani memberi pendapat dalam bahasan pemecahan masalah. 

(3) Sikap peduli, sikap peduli dalam pembelajaran memiliki indikator (a) 

saling toleran, bekerja sama ketika melakukan diskusi, dan (b) saling 

memberikan masukan perbaikan untuk peserta didik lain.  

(4) Sikap sopan atau santun, sikap sopan atau santun dalam pembelajaran 

memiliki indikator (a) sopan bertanya mengenai materi yang belum 
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dimengerti, (b) menanggapi suatu permasalahan secara santun, dan (c) 

berperilaku sopan ketika berbicara kepada teman dan guru.  

 

3.4.2.1 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk mengamati keadaan, respons, sikap 

religius, sikap sosial dan keaktifan peserta didik selama mengikuti proses 

pembelajaran. Subjek sasaran yang diamati dalam observasi peserta didik adalah 

perilaku positif yang muncul saat berlangsungnya penelitian pada siklus I dan 

siklus II. Pengisian data pada lembar observasi dilakukan dengan cara peneliti dan 

guru memberikan tanda check list (√) berdasarkan pengamatan proses 

pembelajaran. 

Perilaku positif yang diobservasi meliputi: (1) keintensifan proses 

internalisasi penumbuhan minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi dengan penerapan metode SQ4R; (2) 

kekondusifan ketika proses mengamati, proses bertanya, dan proses menalar 

peserta didik terhadap materi menangkap makna tertulis teks eksplanasi; (3) 

kekondusifan peserta didik dalam proses mencoba menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi; (4) kekondusifan kondisi peserta didik saat tahap mengomunikasikan 

keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral; (5) kereflektifan suasana saat kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran sehingga peserta didik menyadari kekurangannya dan mengetahui 

apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir.  

Aspek perubahan sikap religius yang diamati dalam proses pembelajaran 

antara lain; (1) berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu; (2) memberi 

salam pada saat awal dan akhir pembelajaran; (3) memelihara hubungan baik 
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1

2

3

4

5

6

dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aspek perubahan 

sikap sosial yang diamati dalam proses pembelajaran antara lain: (1) Sikap 

percaya diri, sikap percaya diri dalam pembelajaran memiliki indikator (a) 

berinisiatif dalam bahasan memecahkan masalah, dan (b) berani memberi 

pendapat dalam bahasan pemecahan masalah, (2) Sikap peduli, sikap peduli dalam 

pembelajaran memiliki indikator (a) saling toleran, bekerja sama ketika 

melakukan diskusi, dan (b) saling memberikan masukan perbaikan untuk peserta 

didik lain, (3) Sikap sopan atau santun, sikap sopan atau santun dalam 

pembelajaran memiliki indikator (a) sopan bertanya mengenai materi yang belum 

dimengerti, (b) menanggapi suatu permasalahan secara santun, dan (c) berperilaku 

sopan ketika berbicara kepada teman dan guru.  

 

3.4.2.2 Penilaian Sikap Antarteman 

Penilaian sikap antarteman dilakukan setelah pelaksanaan diskusi. Siswa 

diharapkan mengisi penilaian dengan jujur. Selain itu dalam penilaian ini siswa 

tidak boleh saling menilai. Berikut dipaparkan dalam bagan sistem penilaian 

antarteman.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Model Penilaian Antarteman 
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Pedoman Penilaian Sikap Antarteman 

No Perilaku/ sikap 
Muncul/ dilakukan 

Ya Tidak 

1 Mau menerima pendapat teman   

2 Dapat bekerjasama dengan teman yang 

berbeda status sosial, suku, dan agama 

  

3 Memberi solusi terhadap pendapat teman yang 

bertentangan 

  

4 Aktif dalam menyelesaikan tugas kelompok   

5 Jujur dan bertanggungjawab dalam 

menyelesaikan tugas kelompok 

  

6 Memaksa teman untuk menerima pendapatnya   

7 Tidak memberikan kontribusi solusi (pasif)   

8 Terlalu banyak berbuat ulah sehingga diskusi 

tidak kondusif 

  

9 Menyampaikan pendapat dengan tidak sopan   

10 Tidak ikut bergotong royong dalam 

mengerjakan tugas secara berkelompok 

  

Keterangan : 

1. Perilaku/sikap pada instrumen yang menunjukkan sikap positif ada pada 

nomor 1 s.d.5 sementara yang negatif ada pada nomor 6 s.d.10.  

2. Skor perilaku positif: Ya = 2, Tidak = 1 

Skor perilaku negatif: Ya= 1, Tidak = 2 

3. Skor ideal adalah 20 (positif = 10, dan negatif = 10).  
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Nilai sikap =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  (20)
 𝑥 100 

Nilai sikap dikualifikasikan menjadi predikat sebagai berikut: 

SB= sangat baik  = 80 – 100 

B = baik   = 70 – 79 

C = cukup  = 60 – 69 

K = kurang  = < 60 

 

3.4.2.3 Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan 

responden dengan tanya jawab dan diskusi dengan siswa tentang variabel 

penelitian. Aspek yang diungkap dalam wawancara meliputi (1) keintensifan 

proses internalisasi penumbuhan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral dengan penerapan metode SQ4R yang berupa pertanyaan mengenai 

kesiapan dan keantusiasan siswa ketika penerapan metode SQ4R; (2) 

kekondusifan ketika proses mengamati, proses menanya, dan proses menalar 

siswa terhadap materi menangkap makna tertulis teks eksplanasi yang berupa 

pertanyaan terhadap siswa mengenai pendapat metode yang digunakan 

menangkap makna teks tertulis; (3) kekondusifan siswa dalam proses mencoba 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral secara individu berupa pertanyaan mengenai kesulitan yang dihadapi saat 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral; (4) kekondusifan kondisi siswa saat tahap mengomunikasikan 

keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 
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pendidikan moral yang berupa pertanyaan mengenai kesan peserta didik ketika 

mereview hasil meringkasnya; (5) kereflektifan suasana saat kegiatan refleksi 

pada akhir pembelajaran sehingga siswa menyadari kekurangannya dan 

mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir yang 

berupa saran yang diberikan siswa mengenai pembelajaran menangkap makna 

tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral.  

 

3.4.2.4 Pedoman Jurnal 

Pedoman jurnal digunakan dalam siklus I maupun siklus II. Peneliti hanya 

menggunakan jurnal peserta didik dan menggunakan jurnal guru sebagai subjek 

penelitian kelas VII E SMP Negeri 5 Semarang. Aspek-aspek yang diamati dalam 

jurnal siswa berisi tentang: (1) keintensifan proses internalisasi penumbuhan 

minat siswa untuk mengikuti pembelajaran menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan metode SQ4R, 

berupa kesan siswa setelah melakukan pembelajaran dengan metode SQ4R; (2) 

kekondusifan ketika proses mengamati, proses menanya, proses menalar, dan 

proses mencobasiswa terhadap materi meringkas teks eksposisi bermuatan 

nasionalisme, berupa kesan terhadap proses mengamati, menanya, menalar, dan 

mencoba materi menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral; (3) kekondusifan kondisi siswa saat tahap 

mengomunikasikan keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral berupa kesan mengenai kesulitan dan 

kemudahan siswa ketika menyusun teks eksplanasi; (4) kereflektifan suasana saat 

kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran sehingga peserta didik menyadari 

kekurangannya dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 
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pembelajaran berakhir yang berupa saran siswa terhadap pembelajaran 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral dengan metode SQ4R. 

Aspek-aspek yang diamati dalam jurnal guru berisi tentang: (1) 

keintensifan proses internalisasi penumbuhan minat siswa untuk mengikuti 

pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral dengan penerapan metode SQ4R yang berupa pertanyaan 

mengenai kesiapan dan keantusiasan siswa ketika penerapan metode SQ4R; (2) 

kekondusifan ketika proses mengamati, proses menanya, dan proses menalar 

siswa terhadap materi menangkap makna tertulis teks eksplanasi yang berupa 

pertanyaan mengenai keaktifan peserta didik; (3) kekondusifan siswa dalam 

proses mencoba menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral berupa pertanyaan mengenai tanggapan siswa 

terhadap kegiatan menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral; (4) kekondusifan kondisi siswa saat tahap 

mengomunikasikan keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral yang berupa pertanyaan mengenai 

tanggapan kemampuan siswa dalam menangkap makna tertulis; (5) kereflektifan 

suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran sehingga siswa menyadari 

kekurangannya dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran berakhir yang berupa pertanyaan mengenai suasana kelas selama 

pembelajaran; (6) kekondusifan sikap siswa selama pembelajaran menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral yang 

berupa pertanyaan mengenai perilaku religius dan sosial siswa selama 

pembelajaran 
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3.4.2.5 Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini 

berupa dokumentasi foto. Dokumentasi foto difokuskan pada kegiatan (1) siswa 

ketika mengamati teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

secara sekilas, (2) siswa pada saat menemukan kata sulit dan maknanya, (3) siswa 

pada saat membuat kalimat dengan menggunakan kata sulit sesuai dengan 

maknanya, (4) siswa pada saat membaca intensif teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral, (5) siswa pada saat menentukan ide pokok dan 

makna tersirat teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral, dan (6) 

siswa pada saat menyampaikan ide pokok dan makna tersirat teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral yang telah mereka buat, disampaikan 

secara lisan. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara tes dan nontes (observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi), dilaksanakan pada siklus I dan siklus II. 

Teknik tes dikumpulkan melalui tes kemampuan dan kompetensi sikap untuk 

mengetahui keterampilan siswa dalam pembelajaran menangkap makna tertulis 

teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan 

scientific dan metode SQ4R. Teknik nontes digunakan untuk mengetahui respon 

siswa terhadap metode yang digunakan, yaitu pendekatan scientific dan metode 

SQ4R serta untuk mengetahui perubahan perilaku siswa selama mengikuti 

pembelajaran. Dalam pengambilan data peneliti bekerjasama dengan guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia yang berperan sebagai penilai dan observer, dua orang 
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teman yang berperan sebagai penilai dan observer serta satu orang teman sebagai 

pengambil dokumentasi. 

 

3.5.1 Teknik Tes 

Tes keterampilan dan tes kompetensi sikap digunakan sebagai data tes 

dalam penelitian ini. Tes keterampilan dilakukan pada akhir pembelajaran, 

sedangkan tes kompetensi sikap dilakukan sesudah melakukan diskusi secara 

berkelompok. Tes keterampilan dan tes kompetensi sikap dilakukan sebanyak dua 

kali, yaitu tes siklus I dan tes siklus II. Fokus penelitian ini ada lah penilaian 

keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral dengan pendekatan scientific dan metode SQ4R. Tes diberikan 

untuk mengetahui keterampilan siswa dalam menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan 

scientific dan metode SQ4R. 

Hasil tes pada siklus I dianalisis. Dari analisis tersebut, dapat diketahui 

kelemahan-kelemahan siswa dalam menangkap makna tertulis teks 

eksplanasisosiokultural bermuatan pendidikan moral dan selanjutnya siswa diberi 

masukan untuk menghadapi tes pada siklus II. Hasil tes pada siklus II juga 

dianalisis. Dari hasil analisis pada siklus II inilah dapat diketahui peningkatan-

peningkatan keterampilan siswa dalam menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moraldengan pendekatan scientific dan 

metode SQ4R. 
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3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, jurnal guru dan siswa, serta dokumentasi. 

3.5.2.1 Observasi atau Pengamatan 

Pengamatan adalah proses melihat dan mencermati apa-apa yang terjadi 

pada sasaran. Pengamatan dilakukan pada saat proses pembelajaran yaitu dari 

awal dimulai pembelajaran, dan dilaksanakan pada saat siklus I dan siklus II. 

Observasi ini dilakukan dengan cara meminta bantuan guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia dan teman. Observasi ini digunakan untuk mengetahui perilaku siswa 

baik sikap religius maupun sikap sosial selama kegiatan penelitian berlangsung, 

dan mengetahui keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Adapun tahap 

observasi yaitu (1) mempersiapkan lembar observasi yang berisi butir-butir 

sasaran keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, (2) melaksanakan observasi 

selama proses pembelajaran yaitu mulai dari penjelasan guru, proses pembelajaran 

sampai dengan cara mengadakan tugas, dan (3) mencatat hasil observasi dengan 

mengisi lembar observasi yang telah dipersiapkan.  

Hal-hal yang diobservasi diantaranya adalah: (1) keseriusan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru, (2) semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, (3) kesungguhan siswa dalam bekerja kelompok untuk menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi, (4) keaktifan siswa saat diskusi kelas, dan (5) 

keseriusan siswa saat mengerjakan tugas.  

 

3.5.2.2 Jurnal 

Jurnal adalah catatan harian yang dimiliki oleh guru dan siswa selama 

penelitian berlangsung, dilaksanakan pada siklus I dan siklus II. Jurnal ini yang 
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dimiliki oleh guru berisi aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Jurnal siswa berisi: (1) kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific dan metode SQ4R, (2) respon siswa terhadap pembelajaran 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral dengan pendekatan scientific dan metode SQ4R, (3) keaktifan siswa dalam 

pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral dengan pendekatan scientific dan metode SQ4R, (4) sikap siswa 

ketika mengerjakan soal tes, dan (5) fenomena lain yang muncul di kelas pada 

saat pembelajaran berlangsung. 

 

3.5.2.3 Data Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi, untuk melengkapi 

suatu penyelidikan ilmiah, dan untuk memperoleh data. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan secara langsung kepada 6 siswa, yaitu 2 siswa yang 

mempunyai nilai kurang, 2 siswa yang mempunyai nilai cukup, dan 2 siswa yang 

mempunyai nilai baik dalam menangkap makna tertulis teks eksplanasi. Hal ini 

berdasarkan nilai tes pada siklus I dan siklus II dan berdasarkan observasi yang 

dilakukan guru selama proses pembelajaran. Wawancara dilakukan pada saat 

istirahat, atau jam-jam tertentu yang tidak mengganggu jam pelajaran. Semua 

pertanyaan dirancang dan dipersiapkan sebelum pelaksanaan. Jawaban yang 

diberikan responder bebas karena peneliti menggunakan teknik wawancara tak 

berstruktur. Adapun tahap wawancara (1) mempersiapkan lembar wawancara 

yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan pada siswa, (2) merekam dan 

mencatat hasil wawancara dengan menulis tanggapan terhadap tiap butir 
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pertanyaan. 

 

3.5.2.4 Dokumentasi 

Dokumentasi untuk memperoleh data visual aktifitas siswa selama 

pembelajaran. Penggunaan dokumentasi foto digunakan untuk memperoleh 

rekaman aktifitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran dalam bentuk 

dokumentasi gambar. Dokumentasi foto juga akan memperkuat bukti serta 

analisis penelitian dalam setiap siklusnya. Data dokumentasi foto ini juga 

selanjutnya dilaporkan dalam bentuk paragraf deskripsi.  

 

3.6 Uji Instrumen 

Keberhasilan sebuah penelitian, diperlukan adanya instrumen yang 

membantu mengungkap data-data secara tepat. Data mempunyai kedudukan yang 

penting dalam suatu penelitian. Benar atau tidaknya data bergantung dari baik 

tidaknya hasil penelitian sehingga sebuah instrumen harus diuji terlebih dahulu 

agar instrumen tersebut benar-benar valid. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan 

penelitian berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan atau dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.  Pada penelitian ini uji 

instrumen yang dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap validitas instrumen tes 

dan nontes.  

Uji validitas instrumen tes dilakukan pada perangkat tes yang dilakukan 

untuk pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas 
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teks bacaan, perangkat soal, dan penskoran. Pengujian validitas instrumen ini 

dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi yang akan 

diajarkan sehingga terdapat kesinambungan.  

Uji instrumen nontes juga dilakukan agar instrumen yang digunakan untuk 

mengetahui proses pembelajaran dan perubahan perilaku siswa selama 

pembelajaran dapat sesuai dengan keadaan siswa dari segi psikologi maupun 

pengaruh lingkungan. Uji validitas baik tes maupun nontes dilakukan dengan 

mengonsultasikan instrumen yang telah dibuat kepada dosen pembimbing serta 

guru mata pelajaran bahasa Indonesia.  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh dari 

hasil tes secara tertulis.  Hasil analisis hasil tes secara kuantitatif dihitung secara 

persentase dengan langkah sebagai berikut: 

1) Mereka nilai yang diperoleh siswa. 

2) Menghitung nilai masing-masing aspek. 

3) Menghitung nilai rata-rata. 

4) Menghitung persentase nilai.  

Rumus-rumus penilaian adalah sebagai berikut: 

 

 
 

Keterangan:  

NP : Nilai persentase kemampuan peserta didik 

NP = 100x
n

f
% 

 



 

 

126 

 f :  jumlah frekuensi tiap interval  

n : jumlah responden dalam satu kelas 

Hasil perhitungan keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

dari masing-masing siklus akan memberikan gambaran mengenai persentase 

peningkatan keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan scientific dan metode SQ4R. 

 

3.7.2 Analisis Kualitatif 

Analisis data secara kualitatif dilakukan untuk menganalisis data nontes 

yang diperoleh dari siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk 

memperoleh data nontes dari responden, digunakan lembar observasi, wawancara, 

jurnal, dan dokumentasi. Responden memberikan jawaban sesuai dengan kriteria 

yang telah dilakukan peneliti.  

Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan langkah- langkah sebagai 

berikut: 

1) Menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil non tes.  

2) Menyusun dalam satuan-satuan. 

3) Mengkategorisasikan. 

Analisis data secara kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui perubahan 

perilaku siswa dalam pembelajaran pada siklus I dan siklus II.  Selain itu data 

nontes juga digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap metode 

pembelajaran yang digunakan.  

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dapat 

disimpulkan sebagai berikut.  

1) Proses pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan scientific dan metode SQ4R 

pada kelas VII E SMP N 5 Semarang meningkat dari siklus I ke siklus II. 

Berdasarkan hasil observasi proses pembelajaran, pada sik lus I masih banyak 

peserta didik yang belum antusias mengikuti pembelajaran sehingga 

pembelajaran belum optimal. Pada siklus II, setelah guru memberikan 

motivasi, peserta didik lebih antusias mengikuti pembelajaran sehingga 

pembelajaran lebih optimal dibandingkan dengan siklus I. 

2) Sikap religius peserta didik kelas VII E SMP N 5 Semarang mengalami 

peningkatan setelah mengikuti pembelajaran menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan 

scientific dan metode SQ4R. Berdasarkan dari hasil nontes, diketahui terjadi 

perubahan sikap religius peserta didik ke arah yang lebih positif.  

3) Perubahan sikap sosial peserta didik kelas VII E SMP N 5 Semarang juga 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal tersebut dapat diketahui 

dari hasil nontes yang meliputi hasil observasi, jurnal siswa, jurnal guru, 

wawancara, dan dokumentasi foto.  

4) Peningkatan keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan menerapkan metode SQ4R 

dapat diketahui dari hasil tes dan hasil portofolio. Hasil rata-rata tes 

keterampilan pada prasiklus sebesar 65,99 dengan persentase ketuntasan 
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6,25% dan pada siklus I diperoleh nilai rata-rata tes sebesar 79,67 dengan 

persentase ketuntasan sebesar 50%. Hasil rata-rata nilai portofolio siklus I 

sebesar 81,41 dengan persentase ketuntasan 68,75%. Pada siklus II diperoleh 

rata-rata nilai tes keterampilan sebesar 88,92 dengan persentase ketuntasan 

100% dan rata-rata nilai portofolio sebesar 89,97 atau 100%. Atas dasar hal 

tersebut dapat diketahui peningkatan keterampilan menangkap makna tertulis 

berdasarkan hasil tes keterampilan dari prasiklus ke siklus II meningkat  

sebesar 25,79%, sedangkan hasil portofolio dari siklus I ke siklus II 

meningkat sebesar 9,50%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pada simpulan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan 

saran sebagai berikut. 

1) Guru mata pelajaran bahasa Indonesia hendaknya menggunakan teks bacaan 

yang bervariasi dan metode SQ4R dalam pembelajaran membaca. 

Pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral menggunakan metode SQ4R dapat menjadi 

alternatif dalam pembelajaran membaca. Sebab, teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dan metode SQ4R dapat memudahkan serta 

memotivasi peserta didik dalam pembelajaranmenangkap makna tertulis.  

2) Penggunaan teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dan 

penerapan metode SQ4R diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

peneliti lain dalam melakukan penelitian yang serupa. Penelitian ini juga 

dapat digunakan sebagai bahan perbandingan pembelajaran atau penelitian 

lain, sehingga dapat diketahui hasil yang efektif dalam penggunaan teks 

bacaan dan penerapan metode dalam pembelajaran membaca.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VII E/II 

Tema : Meningkatkan pendidikan moral melalui fenomena 

sosiokultural 

Materi Pokok :  

- Menemukan makna kata sulit yang terdapat dalam teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral 

- Menemukan makna tersurat berupa gagasan utama dari teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

- Menemukan makna tersirat yakni pesan tersirat yang disampaikan dalam teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan mengaitkan isi 

teks eksplanasi dengan kehidupan sehari-hari. 

Alokasi Waktu :  3 x 40 menit (1 pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 
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(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang/teori.  

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 1.3 Menghargai dan 

mensyukuri 

keberadaan bahasa 

Indonesia sebagai 

anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa 

sebagai sarana 

menyajikan 

informasi lisan dan 

tulis  

- Menunjukkan rasa syukur atas anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa akan keberadaan 

bahasa Indonesia sebagai sarana sarana 

menyajikan informasi lisan dan tulis. 

2 2.5 Memiliki perilaku 

percaya diri, peduli, 

dan santun dalam 

merespon secara 

pribadi peristiwa 

jangka pendek. 

- Memiliki sikap percaya diri, peduli, dan 

santun dalam merespon secara pribadi 

peristiwa jangka pendek melalui 

kegiatan belajar teks eksplanasi.  

4 4.1 Menangkap makna - Menemukan makna kata sulit yang 
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teks hasil observasi, 

tanggapan 

deskriptif, 

eksposisi, 

eksplanasi, dan 

cerita pendek sesuai 

secara lisan maupun 

tulisan. 

terdapat pada teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral. 

- Menemukan makna tersurat berupa 

gagasan utama dari teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral. 

- Menemukan makna tersirat yakni pesan 

tersirat yang disampaikan pengarang 

dalam teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dengan 

mengaitkan isi teks eksplanasi 

berdasarkan kehidupan sehari-hari. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Selama dan setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan 

rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa akan keberadaan bahasa 

Indonesia sebagai sarana memahami informasi lisan dan tulis.  

2. Selama dan setelah proses pembelajaran, peserta didik siswa memiliki dan 

menunjukkan sikap percaya diri, peduli, dan santun dalam merespon 

secara pribadi peristiwa jangka pendek melalui kegiatan belajar teks 

eksplanasi. 
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3. Setelah membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu menemukan 

makna kata sulit yang terdapat pada teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral.  

4. Setelah membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu menemukan 

makna tersurat berupa gagasan utama dari teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral.  

5. Setelah membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu menemukan 

makna tersirat yakni pesan tersirat yang disampaikan dalam teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan mengaitkan 

isi teks eksplanasi berdasarkan kehidupan sehari-hari. 

 

D. Materi Pembelajaran 

a. Teks Eksplanasi 

b. Cara menangkap makna kata sulit 

c. Langkah menangkap makna tersurat yakni menemukan gagasan utama 

teks eksplanasi 

d. Hal-hal penting dalam memahami pesan pengarang dalam teks eksplanasi 

e. Metode membaca SQ4R yang diterapkan dalam menangkap makna tertulis 

teks eksplanasi 

 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

a. Pendekatan Ilmiah/ Scientific 

b. Metode Membaca SQ4R (survey, question, read, recite, reflect, review) 

c. Metode: ceramah, tanya jawab, diskusi, inquiri, penugasan 
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F. Kegiatan Pembelajaran 

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Metode 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran, salah satu siswa memimpin 

temannya untuk berdoa dengan sikap religius yang baik. 

2. Guru memberikan apersepsi dan memotivasi peserta didik 

agar bersemangat belajar materi teks eksplanasi. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan 

penjelasan tentang manfaat menguasai materi pembelajaran.  

4. Guru mencoba mengetahui pengetahuan peserta didik 

tentang teks eksplanasi dengan melakukan tanya jawab. 

5. Guru menyampaikan pokok-pokok/cakupan materi 

pembelajaran yang akan dipelajari.  

6. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilakukan oleh siswa 

7. Guru membuka wawasan peserta didik tentang teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

5 menit 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

Kegiatan Inti 

- Siswa membentuk kelompok dengan jumlah setiap 

kelompok terdiri atas 4 siswa tanpa membeda-bedakan 

antar teman. 

MENGAMATI 
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Survey 

1. Siswa mengamati secara selintas (survey) untuk mencari 

kata sulit dari contoh teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dengan bertanggung jawab. 

MENANYA  

Question 

2. Siswa mengajukan pertanyaan dalam benak mengenai kata-

kata sulit yang ada pada teks eksplanasi sebagai pemandu 

pemahaman isi teks eksplanasi yang telah diamati sekilas  

dengan kritis dan bertanggung jawab. 

MENALAR 

3. Siswa menemukan kata sulit dan mencari makna kata sulit 

di dalam kamus dengan teliti, saling membantu (peduli) dan 

bertanggung jawab. 

4. Siswa menyusun kalimat dengan kata-kata sulit yang 

maknanya telah ditemukan dari kamus dengan bertanggung 

jawab. 

5. Siswa dan guru membahas hasil pekerjaan siswa 

menemukan makna kata sulit dan menyusun kalimat dengan 

kata-kata sulit yang maknanya telah ditemukan dari kamus 

dengan jujur, bertanggung jawab, dan menggunakan 

bahasa yang santun. 

Read 

6. Siswa membaca secara intensif (read) untuk menemukan 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survey 

 

 

 

Question 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

Inquiry 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

Read 



273 
 

 

 

gagasan utama teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral dengan teliti dan bertanggung jawab. 

Recite 

7. Siswa membuat simpulan isi paragraf/ bagian itu dan siswa 

mendaras hal-hal yang penting (jawaban-jawaban yang telah 

siswa peroleh) (recite) dalam menemukan gagasan utama 

teks eksplanasi dengan jujur dan bertanggung jawab. 

Reflect 

8. Siswa menangkap makna tersirat teks eksplanasi dengan 

merenungkan kembali hal-hal yang telah dibacanya. Ide- ide 

pokok yang ada dalam bacaan dipikirkan lebih mendalam, 

siswa mengolah bahan bacaan secara kritis untuk 

menemukan makna tersirat yakni pesan yang ingin 

disampaikan pengarang dalam teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dengan mengaitkan isi teks 

eksplanasi dengan kehidupan siswa sehari-hari dengan teliti, 

jujur, dan bertanggung jawab. 

Review 

9. Siswa mengoreksi kembali hasil kerjanya dengan meninjau 

ulang bacaan untuk menelusuri kembali bagian-bagian 

penting lainnya dengan menemukan pokok-pokok penting 

yang perlu untuk diingat kembali dengan teliti, jujur, dan 

bertanggung jawab. 

10. Siswa dan guru membahas hasil diskusi siswa dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recite 

 

 

 

 

Reflect 

 

 

 

 

 

 

 

 

Review 

 

 

 

 

 

Diskusi 
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menemukan gagasan utama dan pesan pengarang dalam 

teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

dengan jujur, kritis, dan bertanggung jawab. 

11. Salah satu anggota kelompok membacakan hasil diskusi 

menemukan pesan yang disampaikan dalam teks 

eksplanasi dengan percaya diri, jujur, dan bertanggung 

jawab. 

12. Peserta didik lain menanggapi hasil kerja temannya dalam 

menemukan pesan yang disampaikan dalam teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

dengan sikap saling menghargai, jujur, kritis, dan rasa 

tanggung jawab 

13. Siswa memberikan penilaian antarteman dalam kegiatan 

diskusi kelompok dengan jujur dan bertanggung jawab. 

MENCOBA 

14. Siswa secara individu mengamati secara selintas (survey) 

untuk mencari kata sulit dari teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dengan bertanggung jawab. 

15. Siswa secara individu mengajukan pertanyaan dalam 

benak (question) mengenai kata-kata sulit yang ada pada 

teks eksplanasi sebagai pemandu pemahaman isi teks 

eksplanasi yang telah diamati sekilas  dengan kritis dan 

bertanggung jawab. 

16. Siswa secara individu mengidentifikasi makna kata sulit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survey 

 

 

 

Question 
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sesuai pemahamannya (tanpa kamus), menyusun kalimat 

dengan kata sulit yang ditemukan dengan teliti dan 

bertanggung jawab. 

17. Siswa secara individu membaca secara intensif (read) teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

dengan teliti dan bertanggung jawab. 

18. Siswa secara individu menemukan gagasan utama teks 

eksplanasi dengan kritis, teliti, dan bertanggung jawab. 

19. Siswa membuat simpulan isi paragraf/ bagian itu dan siswa 

mendaras hal-hal yang penting (recite) (jawaban-jawaban 

yang telah siswa peroleh) dengan jujur dan bertanggung 

jawab. 

20. Siswa menangkap makna tersirat teks eksplanasi dengan 

merenungkan kembali (reflect) hal-hal yang telah 

dibacanya. Ide- ide pokok yang ada dalam bacaan 

dipikirkan lebih mendalam, siswa mengolah bahan bacaan 

secara kritis untuk menemukan makna tersirat yakni pesan 

yang ingin disampaikan pengarang dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

mengaitkan isi teks eksplanasi dengan kehidupan siswa 

sehari-hari dengan teliti, jujur, dan bertanggung jawab. 

21. Siswa meninjau kembali (review) hasil menangkap pesan 

tersirat teks eksplanasi dan  ide pokok teks eksplanasi dan 

melengkapi bagian-bagian penting lainnya apabila dirasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 

 

 

 

 

 

 

 

Recite 

 

 

 

 

Reflect 

 

 

 

 

 

 

 

Review 
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masih kurang lengkap. 

MENGOMUNIKASIKAN 

1. Siswa dan guru membahas hasil pekerjaan siswa dalam 

menemukan makna kata sulit dan menyusunnya ke dalam 

kalimat, serta hasil pekerjaan siswa menemukan gagasan 

utama dan pesan pengarang dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan jujur, 

bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang 

santun. 

2. Siswa memberikan penilaian terhadap pekerjaan teman 

dengan jujur dan bertanggung jawab. 

3. Siswa dan guru mengulas kembali bersama-sama isi teks 

eksplanasi yang telah dibahas. 

 

 

10 menit 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup 

1. Siswa dan guru menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dipelajari. 

2. Siswa merefleksi penguasaan materi yang telah dipelajari 

dengan membuat catatan penguasaan materi.  

3. Siswa menyepakati tugas yang harus dilakukan berkaitan 

dengan mengidentifikasi makna kata sulit, menemukan 

gagasan utama dan menemukan makna tersirat yakni pesan 

yang ingin disampaikan pengarang dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

mengaitkan isi teks eksplanasi dengan kehidupan siswa 

 

5 menit 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

Penugasan 
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sehari-hari. 

 

G. Penilaian 

1. Penilaian proses berdasarkan lembar observasi yang telah disediakan 

guru. 

2. Penilaian hasil keterampilan: 

a. Jenis/teknik penilaian : tertulis / tes dan portofolio  

b. Bentuk instrumen  : uraian 

Tabel Pedoman Penilaian Keterampilan Aspek Menangkap Makna Kata 

Sulit Teks Eksplanasi Sosiokultural Bermuatan Pendidikan Moral 

No Aspek 
Rentang Skor 

Bobot 
Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1 
Menemukan kata sulit dan 

makna kata tersebut 
     1 5 

2 

Menggunakan kata sulit ke 

dalam kalimat dengan 

memperhatikan aspek 

ketepatan makna (tidak 

ambigu), keefektifan kalimat, 

struktur kalimat, pemakaian 

diksi, dan penulisan ejaan. 

     5 25 

Jumlah 6 30 

Dari skor yang diperoleh siswa dapat diubah dalam bentuk nilai dengan 

rumus sebagai berikut. 

 
Nilai menangkap makna kata sulit = 

maksimalskor 

skorjumlah 
x 100 
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Tabel Rentang Skor dan Kategori Penilaian Keterampilan Aspek 

Menangkap Makna Kata Sulit Teks Eksplanasi 

No Aspek Penilaian Deskriptor Skor Kategori 

1 

Menemukan kata 

sulit  

indikator: 

- sesuai teks dan 

tepat 

Menemukan makna 

kata-kata sulit 

Indikator: 

- sesuai teks 

- tepat 

- Menemukan 5 kata sulit sesuai teks dan 

5 makna kata tersebut dengan tepat. 

- Menemukan 4 kata sulit sesuai teks dan 

4 makna kata tersebut dengan tepat. 

- Menemukan 3 kata sulit sesuai teks dan 

3 makna kata tersebut dengan tepat. 

- Menemukan 2 kata sulit sesuai teks dan 

2 makna kata tersebut dengan tepat. 

- Menemukan 1 kata sulit sesuai teks dan 

1 makna kata tersebut dengan tepat. 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat 

terampil 

Terampil 

 

Cukup 

terampil 

Kurang 

terampil 

Belum 

terampil 

2 

 

 

 

 

Menggunakan kata 

sulit ke dalam 

kalimat dengan 

memperhatikan 

aspek ketepatan 

makna (tidak 

ambigu), keefektifan 

kalimat, struktur 

kalimat, pemakaian 

diksi, dan penulisan 

ejaan. 

- Membuat 5 kalimat dengan 

memperhatikan aspek ketepatan makna 

(tidak ambigu), keefektifan kalimat, 

struktur kalimat, pemakaian diksi, dan 

penulisan ejaan. 

- Membuat 4 kalimat dengan 

memperhatikan aspek ketepatan makna 

(tidak ambigu), keefektifan kalimat, 

struktur kalimat, pemakaian diksi, dan 

penulisan ejaan. 

- Membuat 3 kalimat dengan 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

Sangat 

terampil 

 

 

 

Terampil 

 

 

 

 

Cukup 



279 
 

 

 

memperhatikan aspek ketepatan makna 

(tidak ambigu), keefektifan kalimat, 

struktur kalimat, pemakaian diksi, dan 

penulisan ejaan. 

- Membuat 2 kalimat dengan 

memperhatikan aspek ketepatan makna 

(tidak ambigu), keefektifan kalimat, 

struktur kalimat, pemakaian diksi, dan 

penulisan ejaan. 

- Membuat 1 kalimat dengan 

memperhatikan aspek ketepatan makna 

(tidak ambigu), keefektifan kalimat, 

struktur kalimat, pemakaian diksi, dan 

penulisan ejaan. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

terampil 

 

 

 

Kurang 

terampil 

 

 

 

Belum 

terampil 

 

Tabel Pedoman Penilaian Keterampilan Aspek Menangkap Makna Tersurat 

(Menemukan Ide Pokok) Teks Eksplanasi  

No Aspek 
Rentang Skor 

Bobot 
Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1 
Menemukan ide pokok tiap 

paragraf bacaan 
     15 75 

2 
Menyimpulkan ide pokok 

keseluruhan bacaan 
     5 25 

Jumlah 20 100 
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Dari skor yang diperoleh siswa dapat diubah dalam bentuk nilai dengan 

rumus sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel Rentang Skor dan Kategori Penilaian Keterampilan Aspek 

Menangkap Makna Tersurat (Menemukan Ide Pokok) Teks Eksplanasi 

No Aspek Penilaian Deskriptor Skor Kategori 

1 

 

 

 

 

 

 

Menemukan ide 

pokok tiap paragraf 

 

- Menemukan ide pokok lima paragraf 

dan sesuai dengan isi teks. 

- Menemukan ide pokok empat paragraf 

dan sesuai dengan isi teks. 

- Menemukan ide pokok tiga paragraf 

dan sesuai dengan isi teks. 

- Menemukan ide pokok dua paragra f 

dan sesuai dengan isi teks 

- Menemukan ide pokok satu paragraf 

dan sesuai dengan isi teks 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat 

terampil 

Terampil 

 

Cukup 

terampil 

Kurang 

terampil 

Belum 

terampil 

2 Menyimpulkan ide 

pokok keseluruhan 

paragraf 

- Menyimpulkan keseluruhan ide pokok 

dengan tepat 

- Menyimpulkan sebagian ide pokok 

dengan tepat 

- Menyimpulkan sebagian ide pokok 

dengan kurang tepat 

25 

 

20 

 

15 

 

Sangat 

terampil 

Terampil 

 

Cukup 

terampil 

Nilai menangkap makna tersurat = 
maksimalskor 

skorjumlah 
x 100 
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- Menyimpulkan ide pokok tidak sesua i 

dengan bacaan 

- Isi tidak tepat 

10 

 

5 

Kurang 

terampil 

Belum 

terampil 

 

Tabel Pedoman Penilaian Keterampilan Aspek Menangkap Makna Tersirat 

(Pesan Yang Disampaikan) dalam Teks Eksplanasi Sosiokultural Bermuatan 

Pendidikan Moral 

No Aspek  
Rentang Skor 

Bobot 
Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1 Menemukan pesan yang 

disampaikan dalam teks eksplanasi 

dengan memperhatikan aspek:  

- kesesuaian isi pokok pembahasan,  

- terdapat alasan,  

- penilaian logis dan realistis,  

- penilaian kritis/ mendalam/ tajam. 

     

 

 

 

2 

1 

1 

1 

25 

Jumlah 5 25 

Dari skor yang diperoleh siswa dapat diubah dalam bentuk nilai dengan 

rumus sebagai berikut. 

 

 

 

  

Nilai Menangkap Makna Tersirat = 
maksimalskor 

skorjumlah 
x 100 
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Tabel Rentang Skor dan Kategori Penilaian Keterampilan Aspek 

Menangkap Makna Tersirat (Pesan Yang Disampaikan) dalam Teks 

Eksplanasi Sosiokultural Bermuatan Pendidikan Moral 

No Aspek Penilaian Deskriptor Skor Kategori 

1 Menemukan 

pesan yang 

disampaikan 

dalam teks 

eksplanasi 

dengan 

memperhatikan 

aspek:  

- kesesuaian isi 

pokok 

pembahasan,  

- terdapat 

alasan,  

- penilaian logis 

dan realistis,  

- penilaian 

kritis/ 

mendalam/ 

tajam. 

- Menemukan pesan yang disampaikan dalam 

teks eksplanasi dengan memperhatikan 

aspek kesesuaian isi pokok pembahasan, 

terdapat alasan, penilaian logis dan realistis, 

dan penilaian kritis/ mendalam/ tajam. 

- Menemukan pesan yang disampaikan dalam 

teks eksplanasi dengan tetapi ada satu 

kriteria penilaian yang kurang. 

- Menemukan pesan yang disampaikan dalam 

teks eksplanasi dengan tetapi ada dua 

kriteria penilaian yang kurang. 

- Menemukan pesan yang disampaikan dalam 

teks eksplanasi dengan tetapi ada tiga 

kriteria penilaian yang kurang. 

- Menemukan pesan yang disampaikan dalam 

teks eksplanasi tetapi tidak sesuai isi pokok 

pembahasan 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Sangat 

terampil 

 

 

 

Terampil 

 

 

Cukup 

terampil 

 

Kurang 

terampil 

 

Belum 

terampil 

Keterangan : 

I  = Menemukan makna kata sulit 
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II  = Menemukan ide pokok teks eksplanasi 

III  = Menangkap makna tersirat teks eksplanasi 

 

1. Nilai keterampilan =   

2. Nilai konversi  =  

 

Tabel Rekapitulasi Nilai Keterampilan Menangkap Makna Tertulis  

No 

R
esp

o
n
d
en

 

Skor Berdasarkan Aspek 

Ju
m

lah
 S

k
o
r 

N
ilai T

es K
ete

ram
p

ilan
 

N
ilai K

o
n
v
ersi 

P
red

ik
at 

I II III 

A
sp

ek
 M

en
an

g
k
ap

 

M
ak

n
a K

ata S
u
lit 

A
sp

ek
 M

en
an

g
k
ap

 

M
ak

n
a T

ersu
ra

t 

A
sp

ek
 M

en
an

g
k
ap

 

M
ak

n
a T

ersirat 

1 R1        

2 R2        

3 R3        

4 R4        
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Tabel Nilai Konversi Aspek Keterampilan 

No Predikat Nilai Keterangan 

1           A >3,66 - 4 
Sangat baik 

2           A - >3,33 - 3,66 

3           B + >3 - 3,33 

Baik 4           B >2,66 - 3 

5           B - >2,33 - 2,66 

6           C + >2 - 2,33 

Cukup 7           C >1,66 - 2 

8           C - >1,33 - 1,66 

9           D + >1 - 1,33 
Kurang 

10           D <1 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Nilai Portofolio  

No 

R
esp

o
n
d
en

 

L
atih

an
  

T
u
g
as   

Ju
m

lah
 sk

o
r 

N
ilai A

k
h
ir 

N
ilai K

o
n
v
ersi 

P
red

ik
at 

1 R 1 
      

2 R 2 
      

3 R 3 
      

4 R 4 
      

5 R 5 
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3. Penilaian Sikap Religius dan Sosial 

a. Teknik : observasi 

b. Bentuk : lembar observasi 

No 
Sikap yang Diamati 

dan Dinilai 
Indikator sikap 

1 Religius  - Berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu 

- Memberi salam pada saat awal dan akhir pembelajaran 

- Memelihara hubungan baik dengan sesama umat 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

2 Percaya diri 1) Berinisiatif dalam bahasan memecahkan masalah.  

2) Berani memberi pendapat dalam bahasan pemecahan 

masalah. 

3 Peduli - Saling toleran, bekerja sama ketika melakukan diskusi 

- Saling memberikan masukan perbaikan untuk peserta 

didik lain 

4 Sopan/ santun - Sopan bertanya mengenai materi yang belum 

dimengerti 

- Menanggapi suatu permasalahan secara santun 

- Berperilaku sopan ketika berbicara kepada teman dan 

guru 

Kriteria Penskoran 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan.  

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan, dan kadang-kadang 

tidak melakukan. 
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2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 

melakukan. 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan.  

Rumus : 

- Skor maksimal = jumlah kriteria x jumlah indikator setiap kriteria  

- Rata-rata = jumlah skor maksimal : jumlah indikator sikap 

- Nilai sikap = (jumlah skor perolehan : skor maksimal) x 100 

- Nilai konversi = (nilai sikap : 100) x 4 

Rentang nilai sikap 

No Kategori Rentang Nilai Sikap 

1 Sangat baik 91-100 

2 Baik 80-90 

3 Cukup 66-79 

4 Kurang 50-65 

 

Predikat Nilai Sikap 

No Predikat Nilai Konversi 

1 A 3,67-4,00 

2 A- 3,33-3,66 

3 B+ 3,01-3,33 

4 B 2,67-3,00 

5 B- 2,34-2,66 

6 C+ 2,01-2,33 

7 C 1,67-2,00 
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8 C- 1,34-1,66 

9 D+ 1,01-1,33 

10 D 0,00-1,00 
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Lembar Penilaian Observasi Sikap Religius 

No Responden 

Indikator sikap religius  Jumlah 

skor 

Rata-

rata 
Nilai Predikat 

(1) (2) (3) 

1 R1        

2 R2        

3 R3        

4 R4        

 

Lembar Penilaian Observasi Sikap Sosial 

 

Penilaian Sikap Percaya Diri 

No Responden 

Indikator Sikap 

Percaya Diri 
Jumlah 

skor 

Rata-

rata 
Nilai Predikat 

(1) (2) 

1 R1       

2 R2       

3 R3       

4 R4       
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Penilaian Sikap Peduli 

No Responden 

Indikator Sikap 

Percaya Diri 
Jumlah 

skor 

Rata-

rata 
Nilai Predikat 

(1) (2) 

1 R1       

2 R2       

3 R3       

 

Penilaian Sikap Sopan Santun 

No Responden 

Indikator sikap sopan 

santun  
Jumlah 

skor 

Rata-

rata 
Nilai Predikat 

(1) (2) (3) 

1 R1        

2 R2        

3 R3        
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VII E/II 

Tema : Meningkatkan pendidikan moral melalui fenomena 

sosiokultural 

Materi Pokok :  

- Menemukan makna kata sulit yang terdapat dalam teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral 

- Menemukan makna tersurat berupa gagasan utama dari teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

- Menemukan makna tersirat yakni pesan tersirat yang disampaikan dalam teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan mengaitkan isi 

teks eksplanasi dengan kehidupan sehari-hari. 

Alokasi Waktu :  3 x 40 menit (1 pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 



291 
 

 

 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang/teori.  

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 1.3 Menghargai dan 

mensyukuri 

keberadaan bahasa 

Indonesia sebagai 

anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa 

sebagai sarana 

menyajikan 

informasi lisan dan 

tulis  

- Menunjukkan rasa syukur atas anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa akan keberadaan 

bahasa Indonesia sebagai sarana sarana 

menyajikan informasi lisan dan tulis. 

2 2.5 Memiliki perilaku 

percaya diri, peduli, 

dan santun dalam 

merespon secara 

pribadi peristiwa 

jangka pendek. 

- Memiliki sikap percaya diri, peduli, dan 

santun dalam merespon secara pribadi 

peristiwa jangka pendek melalui 

kegiatan belajar teks eksplanasi.  

4 4.1 Menangkap makna - Menemukan makna kata sulit yang 
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teks hasil observasi, 

tanggapan 

deskriptif, 

eksposisi, 

eksplanasi, dan 

cerita pendek sesuai 

secara lisan maupun 

tulisan. 

terdapat pada teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral. 

- Menemukan makna tersurat berupa 

gagasan utama dari teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral. 

- Menemukan makna tersirat yakni pesan 

tersirat yang disampaikan pengarang 

dalam teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dengan 

mengaitkan isi teks eksplanasi 

berdasarkan kehidupan sehari-hari. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Selama dan setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan 

rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa akan keberadaan bahasa 

Indonesia sebagai sarana memahami informasi lisan dan tulis.  

2. Selama dan setelah proses pembelajaran, peserta didik siswa memiliki dan 

menunjukkan sikap percaya diri, peduli, dan santun dalam merespon 

secara pribadi peristiwa jangka pendek melalui kegiatan belajar teks 

eksplanasi. 
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3. Setelah membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu menemukan 

makna kata sulit yang terdapat pada teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral.  

4. Setelah membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu menemukan 

makna tersurat berupa gagasan utama dari teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral.  

5. Setelah membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu menemukan 

makna tersirat yakni pesan tersirat yang disampaikan dalam teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan mengaitkan 

isi teks eksplanasi berdasarkan kehidupan sehari-hari. 

 

D. Materi Pembelajaran 

a. Teks Eksplanasi 

b. Cara menangkap makna kata sulit 

c. Langkah menangkap makna tersurat yakni menemukan gagasan utama 

teks eksplanasi 

d. Hal-hal penting dalam memahami pesan pengarang dalam teks eksplanasi 

e. Metode membaca SQ4R yang diterapkan dalam menangkap makna tertulis 

teks eksplanasi 

 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

d. Pendekatan Ilmiah/ Scientific 

e. Metode Membaca SQ4R (survey, question, read, recite, reflect, review) 

f. Metode: ceramah, tanya jawab, diskusi, inquiri, penugasan 
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F. Kegiatan Pembelajaran 

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Metode 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran, salah satu siswa memimpin 

temannya untuk berdoa dengan sikap religius yang baik. 

2. Guru memberikan apersepsi dan memotivasi peserta didik 

agar bersemangat belajar materi teks eksplanasi dengan 

tanya jawab berkenaan dengan kesulitan dalam 

pembelajaran menangkap makna tertulis  pada pertemuan 

sebelumnya. 

3. Guru kembali menanyakan kepada peserta didik berkaitan 

dengan pengetahuan tentang teks eksplanasi.  

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan 

penjelasan tentang manfaat menguasai materi pembelajaran.  

5. Guru kembali membuka wawasan peserta didik tentang teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

6. Guru memberikan penjelasan secara lebih mendalam 

tentang menangkap makna tertulis teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

pendekatan scientific metode SQ4R 

5 menit 

 

 

Ceramah 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

Kegiatan Inti 

- Siswa membentuk kelompok dengan jumlah setiap 
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kelompok terdiri atas 4 siswa tanpa membeda-bedakan 

antar teman. 

MENGAMATI 

Survey 

1. Siswa mengamati secara selintas (survey) untuk mencari 

kata sulit dari contoh teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dengan bertanggung jawab. 

MENANYA  

Question 

2. Siswa mengajukan pertanyaan dalam benak mengenai kata-

kata sulit yang ada pada teks eksplanasi sebagai pemandu 

pemahaman isi teks eksplanasi yang telah diamati sekilas  

dengan kritis dan bertanggung jawab. 

MENALAR 

3. Siswa menemukan kata sulit dan mencari makna kata sulit 

di dalam kamus dengan teliti, saling membantu (peduli) dan 

bertanggung jawab. 

4. Siswa menyusun kalimat dengan kata-kata sulit yang 

maknanya telah ditemukan dari kamus dengan bertanggung 

jawab. 

5. Siswa dan guru membahas hasil pekerjaan siswa 

menemukan makna kata sulit dan menyusun kalimat dengan 

kata-kata sulit yang maknanya telah ditemukan dari kamus 

dengan jujur, bertanggung jawab, dan menggunakan 

 

 

 

 

2 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 menit 

 

 

10 menit 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

Survey 

 

 

 

Question 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

Inquiry 

 

 

 

Diskusi 
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bahasa yang santun dengan teknik berebut menjawab 

antar tiap kelompok.  

Read 

6. Siswa membaca secara intensif (read) untuk menemukan 

gagasan utama teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral dengan teliti dan bertanggung jawab. 

Recite 

7. Siswa membuat simpulan isi paragraf/ bagian itu dan siswa 

mendaras hal-hal yang penting (jawaban-jawaban yang telah 

siswa peroleh) (recite) dalam menemukan gagasan utama 

teks eksplanasi dengan jujur dan bertanggung jawab. 

Reflect 

8. Siswa menangkap makna tersirat teks eksplanasi dengan 

merenungkan kembali hal-hal yang telah dibacanya. Ide- ide 

pokok yang ada dalam bacaan dipikirkan lebih mendalam, 

siswa mengolah bahan bacaan secara kritis untuk 

menemukan makna tersirat yakni pesan yang ingin 

disampaikan pengarang dalam teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dengan mengaitkan isi teks 

eksplanasi dengan kehidupan siswa sehari-hari dengan teliti, 

jujur, dan bertanggung jawab. 

Review 

9. Siswa mengoreksi kembali hasil kerjanya dengan meninjau 

ulang bacaan untuk menelusuri kembali bagian-bagian 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 

 

 

 

Recite 

 

 

 

 

Reflect 

 

 

 

 

 

 

 

 

Review 
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penting lainnya dengan menemukan pokok-pokok penting 

yang perlu untuk diingat kembali dengan teliti, jujur, dan 

bertanggung jawab. 

10. Siswa dan guru membahas hasil diskusi siswa dalam 

menemukan gagasan utama dan pesan pengarang dalam 

teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

dengan jujur, kritis, dan bertanggung jawab dengan 

teknik berebut menjawab antar tiap kelompok.  

11. Salah satu anggota kelompok membacakan hasil diskusi 

menemukan pesan yang disampaikan dalam teks 

eksplanasi dengan percaya diri, jujur, dan bertanggung 

jawab. 

12. Peserta didik lain menanggapi hasil kerja temannya dalam 

menemukan pesan yang disampaikan dalam teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

dengan sikap saling menghargai, jujur, kritis, dan rasa 

tanggung jawab 

13. Siswa memberikan penilaian antarteman dalam kegiatan 

diskusi kelompok dengan jujur dan bertanggung jawab. 

MENCOBA 

14. Siswa secara individu mengamati secara selintas (survey) 

untuk mencari kata sulit dari teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dengan bertanggung jawab. 

15. Siswa secara individu mengajukan pertanyaan dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survey 

 

 

 

Question 
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benak (question) mengenai kata-kata sulit yang ada pada 

teks eksplanasi sebagai pemandu pemahaman isi teks 

eksplanasi yang telah diamati sekilas  dengan kritis dan 

bertanggung jawab. 

16. Siswa secara individu mengidentifikasi makna kata sulit 

sesuai pemahamannya (tanpa kamus), menyusun kalimat 

dengan kata sulit yang ditemukan dengan teliti dan 

bertanggung jawab. 

17. Siswa secara individu membaca secara intensif (read) teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

dengan teliti dan bertanggung jawab. 

18. Siswa secara individu menemukan gagasan utama teks 

eksplanasi dengan kritis, teliti, dan bertanggung jawab. 

19. Siswa membuat simpulan isi paragraf/ bagian itu dan siswa 

mendaras hal-hal yang penting (recite) (jawaban-jawaban 

yang telah siswa peroleh) dengan jujur dan bertanggung 

jawab. 

20. Siswa menangkap makna tersirat teks eksplanasi dengan 

merenungkan kembali (reflect) hal-hal yang telah 

dibacanya. Ide- ide pokok yang ada dalam bacaan 

dipikirkan lebih mendalam, siswa mengolah bahan bacaan 

secara kritis untuk menemukan makna tersirat yakni pesan 

yang ingin disampaikan pengarang dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 

 

 

 

 

 

 

 

Recite 

 

 

 

 

Reflect 
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mengaitkan isi teks eksplanasi dengan kehidupan siswa 

sehari-hari dengan teliti, jujur, dan bertanggung jawab. 

21. Siswa meninjau kembali (review) hasil menangkap pesan 

tersirat teks eksplanasi dan  ide pokok teks eksplanasi dan 

melengkapi bagian-bagian penting lainnya apabila dirasa 

masih kurang lengkap. 

MENGOMUNIKASIKAN 

22. Siswa dan guru membahas hasil pekerjaan siswa dalam 

menemukan makna kata sulit dan menyusunnya ke dalam 

kalimat, serta hasil pekerjaan siswa menemukan gagasan 

utama dan pesan pengarang dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan jujur, 

bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang 

santun dengan teknik berebut menjawab antar siswa.  

23. Siswa memberikan penilaian terhadap pekerjaan teman 

dengan jujur dan bertanggung jawab. 

24. Siswa dan guru mengulas kembali bersama-sama isi teks 

eksplanasi yang telah dibahas. 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

Review 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup 

1. Siswa dan guru menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dipelajari. 

2. Siswa merefleksi penguasaan materi yang telah dipelajari 

dengan membuat catatan penguasaan materi.  

3. Siswa menyepakati tugas yang harus dilakukan berkaitan 

 

5 menit 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

Penugasan 
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dengan mengidentifikasi makna kata sulit, menemukan 

gagasan utama dan menemukan makna tersirat yakni pesan 

yang ingin disampaikan pengarang dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan 

mengaitkan isi teks eksplanasi dengan kehidupan siswa 

sehari-hari. 

 

G. Penilaian 

1. Penilaian proses berdasarkan lembar observasi yang telah disediakan 

guru. 

2. Penilaian hasil keterampilan: 

a. Jenis/teknik penilaian : tertulis / tes dan portofolio  

b. Bentuk instrumen  : uraian 

Tabel Pedoman Penilaian Keterampilan Aspek Menangkap Makna Kata 

Sulit Teks Eksplanasi Sosiokultural Bermuatan Pendidikan Moral 

No Aspek 
Rentang Skor 

Bobot 
Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1 
Menemukan kata sulit dan 

makna kata tersebut 
     1 5 

2 

Menggunakan kata sulit ke 

dalam kalimat dengan 

memperhatikan aspek 

ketepatan makna (tidak 

ambigu), keefektifan kalimat, 

     5 25 
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struktur kalimat, pemakaian 

diksi, dan penulisan ejaan. 

Jumlah 6 30 

Dari skor yang diperoleh siswa dapat diubah dalam bentuk nilai dengan 

rumus sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel Rentang Skor dan Kategori Penilaian Keterampilan Aspek 

Menangkap Makna Kata Sulit Teks Eksplanasi 

No Aspek Penilaian Deskriptor Skor Kategori 

1 

Menemukan kata 

sulit  

indikator: 

- sesuai teks dan 

tepat 

Menemukan makna 

kata-kata sulit 

Indikator: 

- sesuai teks 

- tepat 

1. Menemukan 5 kata sulit sesuai teks dan 

5 makna kata tersebut dengan tepat. 

2. Menemukan 4 kata sulit sesuai teks dan 

4 makna kata tersebut dengan tepat. 

3. Menemukan 3 kata sulit sesuai teks dan 

3 makna kata tersebut dengan tepat. 

4. Menemukan 2 kata sulit sesuai teks dan 

2 makna kata tersebut dengan tepat. 

5. Menemukan 1 kata sulit sesuai teks dan 

1 makna kata tersebut dengan tepat. 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat 

terampil 

Terampil 

 

Cukup 

terampil 

Kurang 

terampil 

Belum 

terampil 

2 

 

 

 

Menggunakan kata 

sulit ke dalam 

kalimat dengan 

memperhatikan 

1. Membuat 5 kalimat dengan 

memperhatikan aspek ketepatan makna 

(tidak ambigu), keefektifan kalimat, 

struktur kalimat, pemakaian diksi, dan 

5 

 

 

 

Sangat 

terampil 

 

 

Nilai menangkap makna kata sulit = 
maksimalskor 

skorjumlah 
x 100 
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 aspek ketepatan 

makna (tidak 

ambigu), keefektifan 

kalimat, struktur 

kalimat, pemakaian 

diksi, dan penulisan 

ejaan. 

penulisan ejaan. 

2. Membuat 4 kalimat dengan 

memperhatikan aspek ketepatan makna 

(tidak ambigu), keefektifan kalimat, 

struktur kalimat, pemakaian diksi, dan 

penulisan ejaan. 

3. Membuat 3 kalimat dengan 

memperhatikan aspek ketepatan makna 

(tidak ambigu), keefektifan kalimat, 

struktur kalimat, pemakaian diksi, dan 

penulisan ejaan. 

4. Membuat 2 kalimat dengan 

memperhatikan aspek ketepatan makna 

(tidak ambigu), keefektifan kalimat, 

struktur kalimat, pemakaian diksi, dan 

penulisan ejaan. 

5. Membuat 1 kalimat dengan 

memperhatikan aspek ketepatan makna 

(tidak ambigu), keefektifan kalimat, 

struktur kalimat, pemakaian diksi, dan 

penulisan ejaan. 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Terampil 

 

 

 

 

Cukup 

terampil 

 

 

 

Kurang 

terampil 

 

 

 

Belum 

terampil 
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Tabel Pedoman Penilaian Keterampilan Aspek Menangkap Makna Tersurat 

(Menemukan Ide Pokok) Teks Eksplanasi  

No Aspek 
Rentang Skor 

Bobot 
Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1 
Menemukan ide pokok tiap 

paragraf bacaan 
     15 75 

2 
Menyimpulkan ide pokok 

keseluruhan bacaan 
     5 25 

Jumlah 20 100 

Dari skor yang diperoleh siswa dapat diubah dalam bentuk nilai dengan 

rumus sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel Rentang Skor dan Kategori Penilaian Keterampilan Aspek 

Menangkap Makna Tersurat (Menemukan Ide Pokok) Teks Eksplanasi 

No Aspek Penilaian Deskriptor Skor Kategori 

1 

 

 

 

 

 

 

Menemukan ide 

pokok tiap paragraf 

 

1. Menemukan ide pokok lima paragraf 

dan sesuai dengan isi teks. 

2. Menemukan ide pokok empat paragraf 

dan sesuai dengan isi teks. 

3. Menemukan ide pokok tiga paragraf 

dan sesuai dengan isi teks. 

4. Menemukan ide pokok dua paragra f 

dan sesuai dengan isi teks 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

Sangat 

terampil 

Terampil 

 

Cukup 

terampil 

Kurang 

terampil 

Nilai menangkap makna tersurat = 
maksimalskor 

skorjumlah 
x 100 
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5. Menemukan ide pokok satu paragraf 

dan sesuai dengan isi teks 

1 Belum 

terampil 

2 Menyimpulkan ide 

pokok keseluruhan 

paragraf 

1. Menyimpulkan keseluruhan ide pokok 

dengan tepat 

2. Menyimpulkan sebagian ide pokok 

dengan tepat 

3. Menyimpulkan sebagian ide pokok 

dengan kurang tepat 

4. Menyimpulkan ide pokok tidak sesua i 

dengan bacaan 

5. Isi tidak tepat 

25 

 

20 

 

15 

 

10 

 

5 

Sangat 

terampil 

Terampil 

 

Cukup 

terampil 

Kurang 

terampil 

Belum 

terampil 

 

Tabel Pedoman Penilaian Keterampilan Aspek Menangkap Makna Tersirat 

(Pesan Yang Disampaikan) dalam Teks Eksplanasi Sosiokultural Bermuatan 

Pendidikan Moral 

No Aspek  
Rentang Skor 

Bobot 
Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1 Menemukan pesan yang 

disampaikan dalam teks eksplanasi 

dengan memperhatikan aspek:  

- kesesuaian isi pokok pembahasan,  

- terdapat alasan,  

- penilaian logis dan realistis,  

- penilaian kritis/ mendalam/ tajam. 

     

 

 

 

2 

1 

1 

1 

 

25 

Jumlah 5 25 
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Dari skor yang diperoleh siswa dapat diubah dalam bentuk nilai dengan 

rumus sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel Rentang Skor dan Kategori Penilaian Keterampilan Aspek 

Menangkap Makna Tersirat (Pesan Yang Disampaikan) dalam Teks 

Eksplanasi Sosiokultural Bermuatan Pendidikan Moral 

No Aspek Penilaian Deskriptor Skor Kategori 

1 Menemukan 

pesan yang 

disampaikan 

dalam teks 

eksplanasi 

dengan 

memperhatikan 

aspek:  

- kesesuaian isi 

pokok 

pembahasan,  

- terdapat 

alasan,  

- penilaian logis 

dan realistis,  

- penilaian 

kritis/ 

mendalam/ 

tajam. 

- Menemukan pesan yang disampaikan dalam 

teks eksplanasi dengan memperhatikan 

aspek kesesuaian isi pokok pembahasan, 

terdapat alasan, penilaian logis dan realistis, 

dan penilaian kritis/ mendalam/ tajam. 

- Menemukan pesan yang disampaikan dalam 

teks eksplanasi dengan tetapi ada satu 

kriteria penilaian yang kurang. 

- Menemukan pesan yang disampaikan dalam 

teks eksplanasi dengan tetapi ada dua 

kriteria penilaian yang kurang. 

- Menemukan pesan yang disampaikan dalam 

teks eksplanasi dengan tetapi ada tiga 

kriteria penilaian yang kurang. 

- Menemukan pesan yang disampaikan dalam 

teks eksplanasi tetapi tidak sesuai isi pokok 

pembahasan 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Sangat 

terampil 

 

 

 

Terampil 

 

 

Cukup 

terampil 

 

Kurang 

terampil 

 

Belum 

terampil 

Nilai Menangkap Makna Tersirat = 
maksimalskor 

skorjumlah 
x 100 
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Keterangan : 

I  = Menemukan makna kata sulit 

II  = Menemukan ide pokok teks eksplanasi 

III  = Menangkap makna tersirat teks eksplanasi 

1. Nilai keterampilan =   

2. Nilai konversi  =  

 

Tabel Rekapitulasi Nilai Keterampilan Menangkap Makna Tertulis  

No 

R
esp

o
n
d
en

 

Skor Berdasarkan Aspek 

Ju
m

lah
 S

k
o
r 

N
ilai T

es K
ete

ram
p

ilan
 

N
ilai K

o
n
v
ersi 

P
red

ik
at 

I II III 

A
sp

ek
 M

en
an

g
k
ap

 

M
ak

n
a K

ata S
u
lit 

A
sp

ek
 M

en
an

g
k
ap

 

M
ak

n
a T

ersu
ra

t 

A
sp

ek
 M

en
an

g
k
ap

 

M
ak

n
a T

ersirat 

1 R1        

2 R2        
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Tabel Nilai Konversi Aspek Keterampilan 

No Predikat Nilai Keterangan 

1           A >3,66 - 4 
Sangat baik 

2           A - >3,33 - 3,66 

3           B + >3 - 3,33 

Baik 4           B >2,66 - 3 

5           B - >2,33 - 2,66 

6           C + >2 - 2,33 

Cukup 7           C >1,66 - 2 

8           C - >1,33 - 1,66 

9           D + >1 - 1,33 
Kurang 

10           D <1 

 

Tabel Rekapitulasi Hasil Nilai Portofolio  

No 

R
esp

o
n
d
en

 

L
atih

an
  

T
u
g
as   

Ju
m

lah
 sk

o
r 

N
ilai A

k
h
ir 

N
ilai K

o
n
v
ersi 

P
red

ik
at 

1 R 1 
      

2 R 2 
      

3 R 3 
      

4 R 4 
      

5 R 5 
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3. Penilaian Sikap Religius dan Sosial 

a. Teknik : observasi 

b. Bentuk : lembar observasi 

No 
Sikap yang Diamati 

dan Dinilai 
Indikator sikap 

1 Religius  - Berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu 

- Memberi salam pada saat awal dan akhir pembelajaran 

- Memelihara hubungan baik dengan sesama umat 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

2 Percaya diri 3) Berinisiatif dalam bahasan memecahkan masalah.  

4) Berani memberi pendapat dalam bahasan pemecahan 

masalah. 

3 Peduli - Saling toleran, bekerja sama ketika melakukan diskusi 

- Saling memberikan masukan perbaikan untuk peserta 

didik lain 

4 Sopan/ santun - Sopan bertanya mengenai materi yang belum 

dimengerti 

- Menanggapi suatu permasalahan secara santun 

- Berperilaku sopan ketika berbicara kepada teman dan 

guru 

Kriteria Penskoran 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan, dan kadang-kadang 

tidak melakukan. 
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2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 

melakukan. 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan.  

Rumus : 

- Skor maksimal = jumlah kriteria x jumlah indikator setiap kriteria  

- Rata-rata = jumlah skor maksimal : jumlah indikator sikap 

- Nilai sikap = (jumlah skor perolehan : skor maksimal) x 100 

- Nilai konversi = (nilai sikap : 100) x 4 

Rentang nilai sikap 

No Kategori Rentang Nilai Sikap 

1 Sangat baik 91-100 

2 Baik 80-90 

3 Cukup 66-79 

4 Kurang 50-65 

 

Predikat Nilai Sikap 



 

No Predikat Nilai Konversi 

1              A 3,67-4,00 

2              A- 3,33-3,66 

3              B+ 3,01-3,33 

4              B 2,67-3,00 

5              B- 2,34-2,66 

6              C+ 2,01-2,33 

7              C 1,67-2,00 

8              C- 1,34-1,66 

9              D+ 1,01-1,33 

10              D 0,00-1,00 
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Lembar Penilaian Observasi Sikap Religius 

No Responden 

Indikator sikap religius  Jumlah 

skor 

Rata-

rata 
Nilai Predikat 

(1) (2) (3) 

1 R1        

2 R2        

3 R3        

4 R4        

 

Lembar Penilaian Observasi Sikap Sosial 

 

Penilaian Sikap Percaya Diri 

No Responden 

Indikator Sikap 

Percaya Diri 
Jumlah 

skor 

Rata-

rata 
Nilai Predikat 

(1) (2) 

1 R1       

2 R2       

3 R3       

4 R4       
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Penilaian Sikap Peduli 

No Responden 

Indikator Sikap 

Percaya Diri 
Jumlah 

skor 

Rata-

rata 
Nilai Predikat 

(1) (2) 

1 R1       

2 R2       

3 R3       

 

Penilaian Sikap Sopan Santun 

No Responden 

Indikator sikap sopan 

santun  
Jumlah 

skor 

Rata-

rata 
Nilai Predikat 

(1) (2) (3) 

1 R1        

2 R2        

3 R3        
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

A. Cara Menangkap Makna Tertulis  

 Widyamartaya (1971:16-19) mengungkapkan cara menangkap makna 

dalam membaca, yaitu: Pertama, ketika membaca sesuatu, kita harus memiliki 

maksud tujuan tertentu. Semakin jelas maksud tujuan yang diinginkan akan 

semakin mudah pula pemusatan perhatian pada bacaan.  

 Kedua, meningkatkan konsentrasi dengan menentukan kebutuhan waktu 

yang dipergunakan untuk menyelesaikan bahan bacaan tersebut. Kebanyakan 

siswa lebih cepat mulai membaca dan disertai pula konsentrasi yang besar, apabila 

ditentukan jumlah waktu untuk membaca.  

 Ketiga, menulis kata-kata kunci. Kata-kata ini seolah merupakan pagar 

yang membatasi lingkungan perhatian pembaca, sehingga pikiran pembaca tidak 

ditarik ke suatu hal yang tak ada hubungannya dengan bacaan tersebut.   

 Keempat, menggunakan cara membaca yang tepat untuk memudahkan 

pemahaman selama membaca. Ada beberapa siswa yang biasa membaca keras-

keras dan dapat mengucapkan setiap suku kata dengan jelas, tetapi dia tidak 

memahami makna kalimat-kalimat yang diucapkannya tersebut. Cara membaca 

yang benar yaitu memerhatikan isi bukan kata-katanya. 

 Kelima, meningkatkan keinginan kita sendiri untuk memahami bacaan 

tersebut. Bila sewaktu membaca, kita hanya ingin sekadar melewatkan waktu atau 

ingin membuka-buka buku, atau sekadar memenuhi tugas membaca, kita pasti 

tidak akan mampu memahami makna bacaan tersebut dengan baik. Dengan 

keinginan sungguh-sungguh untuk mengerti maksud karangan tersebut, bacaan 



314 
 

 

 

kita merupakan proses pemahaman arti dan makna, bukannya sekadar membaca 

kata-kata saja. 

 Menangkap makna teks tertulis merupakan upaya untuk memperoleh 

makna atau pesan yang disampaikan oleh penulis. Widyamartaya (1971:26-29) 

menjelaskan hal-hal penting dalam memahami pikiran pengarang, yaitu: (1) 

melihat rencana pengarang, (2) mengerti gagasan inti, (3) menangkap fakta-fakta 

dan detil-detil yang penting, (4) menghubungkan fakta- fakta dan merangkum apa 

yang diungkapkan pengarang, (5) mendapatkan kesan umum dari buku atau 

karangan. 

 

B. Cara Menemukan Ide Pokok 

 Menurut Idri (2009:106-107) untuk menemukan ide pokok dari tiap 

paragraf dapat dilakukan dengan berbagai hal, yaitu (1) memeriksa alenia pertama 

pada tiap bab atau paragraf. Di sini biasanya terdapat pendahuluan dari bab atau 

topik dari suatu paragraf, karena alenia pertama harus dibaca secara keseluruhan. 

Melalui alenia pertama, biasanya penulis menjelaskan pokok pikiran seluruh isi 

bab. Dengan membaca alenia pertama, kita dapat mengetahui keseluruhan isi bab 

itu; (2) membaca alenia terakhir dari suatu bab,  karena di sini terangkum 

kesimpulan. Alenia terakhir berisi ide- ide yang terdapat dalam alenia-alenia 

sebelumnya; (3) membaca alenia yang berada di tengah kalimat pertama dan 

terakhir. Alenia yang terdapat di tengah kalimat umumnya tidak berisi ide pokok 

tetapi ide pendukung dan contoh; (4) memperhatikan kata-kata yang bertanda 

khusus, seperti digaris bawahi, dicetak miring dan sebagainya.  

 Menurut Nurhadi (2004:70-71) ide pokok atau gagasan utama itu dapat 

diacak sebagai berikut.  
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- Ide pokok ada di awal paragraf (paragraf induktif)  

- Kalimat topik ada akhir kalimat (paragraf deduktif)  

- Ide pokok terdapat pada kalimat pertama dan terakhir  

- Ide pokok paragraf menyebar di seluruh paragraf  

 

C. Metode SQ4R dalam Membaca 

 Membaca dengan menggunakan metode SQ4R mendorong siswa untuk 

lebih memahami apa yang dibacanya, terarah pada intisari atau kandungan-

kandungan pokok yang tersirat dan tersurat dalam suatu teks. Langkah- langkah 

yang dapat ditempuh dalam metode SQ4R menggambarkan prosedur ilmiah. 

Metode membaca SQ4R (Survey, Question, Read, Recite, Reflect dan Review) 

yang dicetuskan oleh Francis Robinson tahun 1941, merupakan metode membaca 

yang dapat mengembangkan metakognitif siswa yaitu dengan menugaskan siswa 

untuk membaca bahan belajar secara seksama-cermat. Haryadi (2010) kemudian 

menjelaskan secara rinci penjelasan keenam langkah/tahapan dalam metode 

SQ4R. Berikut penjelasan keenam tahap tersebut.  

(1) Survey 

 Survey menurut Haryadi (2010) adalah meninjau, meneliti, mengkaji, dan 

cara membaca bagian-bagian tertentu dari sebuah buku. Bagian buku yang 

disurvei adalah bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal yang 

disurvei meliputi halaman judul, kata pengarang, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan abstrak (bila ada). Pada halaman judul yang disurvei adalah judul 

buku, pengarang, penerbit, tempat terbit, dan tahun terbit. Bagian isi yang disurvei 

meliputi judul tiap bab, subbab, bagan, diagram, grafik, dan tabel (bila ada). 

Bagian akhir buku yang disurvei meliputi simpulan, daftar pustaka, dan indeks 
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(bila ada). Cara menyurvei bagian-bagian tersebut adalah dengan membuka 

bagian-bagian tersebut secara cepat dan menyeluruh dalam sekali pandang. 

Bagian-bagian buku yang disurvei dibaca dengan teknik baca lenyap (skimming), 

yaitu membaca secepat mungkin halaman demi halaman. Survei dilakukan dalam 

waktu beberapa menit saja dan merupakan kegiatan awal dari penerapan metode 

ini. 

(2) Question 

 Question menurut Haryadi (2010) merupakan tahap kedua dari SQ4R yang 

berupa kegiatan pembaca menyusun pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan dibuat 

berdasarkan perkiraan-perkiraan pembaca sewaktu melakukan survei. Pertanyaan-

pertanyaan dapat muncul karena keinginan atau hasrat pembaca untuk mengetahui 

mengenai suatu hal yang diperkirakan terdapat dalam bacaan.  

(3) Read 

Read (Haryadi 2010) merupakan tahap ketiga dalam metode SQ4R yang 

berupa kegiatan pembaca untuk membaca bacaan. Haryadi (2010:102) 

menjelaskan pada tahap ini pembaca melakukan kegiatan membaca secara 

menyeluruh, yaitu membaca bab demi bab dan bagian demi bagian bab. Pembaca 

biasanya membaca dengan teliti sambil mencari jawaban dari pertanyaan tahap 

question. Untuk memperlancar proses membaca, pembaca memfokuskan pada 

kata-kata kunci, pikiran-pikiran pokok yang terdapat dalam bacaan, dan simpulan 

yang dibuat penulis. Jika diperlukan, pembaca bisa membuat catatan tentang hal-

hal penting yang telah ditemukannya atau pembaca cukup menggarisbawahi hal-

hal penting pada buku/bacaan. 

Pembaca tidak harus melakukan kecepatan membaca yang sama dalam 

membaca. Kecepatan baca disesuaikan dengan tujuan membaca dan bacaan. 
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Kecepatan membaca bidang cepat jika yang ingin diperoleh hanya hal-hal tertentu 

saja atau hal-hal penting dan kecepatan baca diperlambat jika yang diinginkan 

adalah mengetahui semua isi bacaan. Bagian bacaan yang sukar akan dibaca 

dengan lambat, bagian bacaan yang sedang akan dibaca dengan kecepatan sedang, 

dan bagian yang mudah dibaca dengan kecepatan yang tinggi. Dengan cara seperti 

itu, pembaca melakukan membaca secara fleksibel.  

(4) Recite 

Recite menurut Haryadi (2010:104) adalah menceritakan kembali atau 

merupakan tahap keempat dari metode SQ4R yang berupa kegiatan membaca 

untuk menceritakan kembali isi bacaan yang telah dibaca dengan kata-kata 

sendiri. Tahap ini dilakukan apabila pembaca sudah merasa yakin bahwa 

pertanyaan yang telah dirumuskan pada tahap question bisa dijawab dan dapat 

menceritakan dengan benar mengenai bacaan yang telah dibacanya. Sebaiknya 

recite dilakukan secara tertulis, bukan lisan. Recite tertulis dapat berupa ikhtisar. 

Widyamartaya (1992) mengungkapkan bahwa tahap recite atau mendaras 

merupakan tahap untuk memperkokoh perolehan kita dari membaca dengan 

menghubungkan informasi yang kita peroleh sebelumnya dan kita bersiap diri 

untuk pembacaan selanjutnya. Pada akhir tiap paragraf atau bagian dalam bab 

dibuat ringkasan isi paragraf/ bagian itu dan pembaca mendaras hal-hal yang 

penting (jawaban-jawaban yang telah pembaca peroleh).  

(5) Reflect 

Pada tahap reflect, Widyamartaya (1992) mengungkapkan bahwa 

pembaca merenungkan kembali hal-hal yang telah dibacanya. Ide- ide pokok yang 

ada dalam bacaan dipikirkan lebih mendalam, pembaca mengolah bahan bacaan 

secara kritis untuk menemukan keseluruhan bahan bacaan baik makna tersirat 
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maupun tersurat, melalui tahap mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, 

dan menilai. 

(6) Review 

Review menurut Haryadi (2010:105-106) adalah meninjau kembali dan 

merupakan tahap akhir dalam metode SQ4R yang berupa kegiatan pembaca untuk 

memeriksa ulang bagian yang telah dibaca dan dipahami. Meninjau ulang tidak 

sama dengan membaca ulang. Membaca ulang merupakan kegiatan membaca 

untuk mengulang membaca bacaan yang telah dibaca secara teliti, sedangkan 

meninjau ulang merupakan kegiatan untuk melihat- lihat bagian bacaan secepat 

kilat. Review bermanfaat untuk mengecek barangkali ada hal-hal penting 

terlewatkan (Haryadi 2010:106).  
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LEMBAR OBSERVASI PROSES 

 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia  

Nama sekolah  : SMP Negeri 5 Semarang 

Kelas   : VII E 

Hari, tanggal  : 

A. Pedoman Observasi Proses Pembelajaran 

No 
Aspek yang diamati 

Teknik Waktu Keterangan 
A B C D E 

1      

Pengamatan Proses 

 

2       

3       

4       

5       

Aspek yang diamati: 

A = keintensifan proses internalisasi penumbuhan minat peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi dengan 

penerapan pendekatan scientific metode SQ4R. 

B = kekondusifan ketika proses mengamati, proses bertanya, dan proses menalar 

peserta   didik terhadap materi menangkap makna tertulis.  

C = kekondusifan peserta didik dalam proses mencoba menangkap makna 

tertulis teks eksplanasi. 

D = kekondusifan kondisi peserta didik saat tahap mengomunikasikan 

keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral.  

E = kereflektifan suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran 

sehingga peserta didik menyadari kekurangannya dan mengetahui apa yang 

akan dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir. 

Keterangan: 

Sangat baik : > 85% 
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Baik  : 76% - 85% 

Cukup  : 60% - 75% 

Kurang  : < 60% 

B. Lembar Observasi Proses Pembelajaran 

No Responden 
Aspek yang Diamati 

A B C D E 

1 R1      

2 R2      

3 R3      

4 R4      

5 R5      

6 R6      

7 R7      

8 R8      

9 R9      

10 R10      

11 R11      

12 R12      

13 R13      

14 R14      

15 R15      

16 R16      

17 R17      

18 R18      

19 R19      

20 R20      

21 R21      

22 R22      

23 R23      

24 R24      

25 R25      

26 R26      

27 R27      

28 R28      

29 R29      

30 R30      

31 R31      

32 R32      
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PEDOMAN JURNAL GURU 

 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 5 Semarang 

Kelas    : VII E 

Hari, tanggal   : 

 

1. Bagaimana kesiapan dan keantusiasan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan scientific dengan metode 

SQ4R? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

2. Bagaimana keaktifan peserta didik ketika proses mengamati, proses 

bertanya, dan proses menalar peserta didik terhadap materi menangkap makna 

tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral? 

................................................................................................................

................................................................................................................

.......................................................................................... ...................... 

 

3. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap proses pembelajaran 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral? 

...................................................................................... ..........................

................................................................................................................

................................................................................................................ 
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4. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap keterampilan menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

dengan pendekatan scientific dengan metode SQ4R? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

5. Bagaimana suasana kelas selama pembelajaran menangkap makna tertulis 

teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan 

scientific dengan metode SQ4R? 

.................................................................... ............................................

................................................................................................................

.................................................................................................... ............ 

 

6. Bagaimana perilaku (religius dan sosial) peserta didik pada pembelajaran 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral dengan pendekatan scientific dengan metode SQ4R? 

................................................................................................................

................................................................................................................

...................................................................... .......................................... 
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PEDOMAN JURNAL PESERTA DIDIK 

 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 5 Semarang 

Kelas    : VII E 

Nama Responden  : 

Hari, tanggal   : 

 

1. Uraikan kesan yang Saudara rasakan setelah melakukan pembelajaran 

menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan 

moral dengan pendekatan scientific metode SQ4R! 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

2. Uraikan kesan yang Saudara rasakan terhadap proses mengamati, bertanya 

dan menalar materi menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral! 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

3. Uraikan kesulitan dan kemudahan Saudara ketika menangkap makna tertulis 

teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral! 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

4. Tuliskan saran Saudara terhadap pembelajaran menangkap makna tertulis 

teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan 

scientific metode SQ4R! 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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LEMBAR PENILAIAN OBSERVASI SIKAP 

 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia  

Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

Kelas : VII E 

Hari, tanggal :  

A. Pedoman Observasi Sikap Religius dan Sikap Sosial 

No 
Sikap yang Diamati 

dan Dinilai 
Indikator sikap 

1 Religius  - Berdoa sebelum dan sesudah menjalankan 

sesuatu 

- Memberi salam pada saat awal dan akhir 

pembelajaran 

- Memelihara hubungan baik dengan sesama umat 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

2 Percaya Diri - Berinisiatif dalam bahasan memecahkan 

masalah 

- Berani memberi pendapat dalam bahasan 

pemecahan masalah 

3 Peduli - Saling toleran, bekerja sama ketika melakukan 

diskusi 

- Saling memberikan masukan perbaikan untuk 

peserta didik lain 

4 Sopan/ santun - Sopan bertanya mengenai materi yang belum 

dimengerti 

- Menanggapi suatu permasalahan secara santun 

- Berperilaku sopan ketika berbicara kepada 

teman dan guru 

1. Kriteria Penskoran 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan.  
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3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan, dan kadang-kadang 

tidak melakukan. 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 

melakukan. 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan.  

 

2. Rumus : 

1) Skor maksimal = jumlah kriteria x jumlah indikator setiap kriteria 

2) Rata-rata = jumlah skor maksimal : jumlah indikator sikap 

3) Nilai sikap = (jumlah skor perolehan : skor maksimal) x 100 

4) Nilai konversi = (nilai sikap : 100) x 4 

 
3. Rentang nilai sikap 

No Kategori Rentang Nilai Sikap 

1 Sangat baik 91-100 

2 Baik 80-90 

3 Cukup 66-79 

4 Kurang 50-65 

 
4. Predikat Nilai Sikap 

No Predikat Nilai Konversi 

1              A 3,67-4,00 

2              A- 3,33-3,66 

3              B+ 3,01-3,33 

4              B 2,67-3,00 

5              B- 2,34-2,66 

6              C+ 2,01-2,33 

7              C 1,67-2,00 

8              C- 1,34-1,66 

9              D+ 1,01-1,33 

10              D 0,00-1,00 



326 
 

 

 

B. Lembar Penilaian Observasi Sikap Religius 

 

PENILAIAN SIKAP RELIGIUS 

No Responden 
Indikator sikap religius  Jumlah 

skor 
Rata-
rata 

Nilai Predikat 
(1) (2) (3) 

1 R1        

2 R2        

3 R3        

4 R4        

5 R5        

6 R6        

7 R7        

8 R8        

9 R9        

10 R10        

11 R11        

12 R12        

13 R13        

14 R14        

15 R15        

16 R16        

17 R17        

18 R18        

19 R19        

20 R20        

21 R21        

22 R22        

23 R23        

24 R24        

25 R25        

26 R26        

27 R27        

28 R28        

29 R29        

30 R30        

31 R31        

32 R32        

    Jumlah        

 
Keterangan: Indikator sikap religius 

1) Berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu 

2) Memberi salam pada saat awal dan akhir pembelajaran 

3) Memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 
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C. Lembar Penilaian Observasi Sikap Percaya Diri 

 

PENILAIAN SIKAP PERCAYA DIRI 

No Responden 

Indikator Sikap 
Percaya Diri Jumlah 

skor 
Rata-
rata 

Nilai Predikat 

(1) (2) 

1 R1       

2 R2       

3 R3       

4 R4       

5 R5       

6 R6       

7 R7       

8 R8       

9 R9       

10 R10       

11 R11       

12 R12       

13 R13       

14 R14       

15 R15       

16 R16       

17 R17       

18 R18       

19 R19       

20 R20       

21 R21       

22 R22       

23 R23       

24 R24       

25 R25       

26 R26       

27 R27       

28 R28       

29 R29       

30 R30       

31 R31       

32 R32       

    Jumlah       

Keterangan: Indikator sikap percaya diri 

- Berinisiatif dalam bahasan memecahkan masalah 

- Berani memberi pendapat dalam bahasan pemecahan masalah 
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D. Lembar Penilaian Observasi Sikap Sosial 

 

PENILAIAN S IKAP PEDULI 

No Responden 

Indikator Sikap Peduli 
Jumlah 

skor 
Rata-rata  Nilai Predikat 

(1) (2) 

1 R1       

2 R2       

3 R3       

4 R4       

5 R5       

6 R6       

7 R7       

8 R8       

9 R9       

10 R10       

11 R11       

12 R12       

13 R13       

14 R14       

15 R15       

16 R16       

17 R17       

18 R18       

19 R19       

20 R20       

21 R21       

22 R22       

23 R23       

24 R24       

25 R25       

26 R26       

27 R27       

28 R28       

29 R29       

30 R30       

31 R31       

32 R32       

    Jumlah       

 
Keterangan: Indikator sikap peduli 

- Saling toleran, bekerja sama ketika melakukan diskusi 

- Saling memberikan masukan perbaikan untuk peserta didik lain 
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E. Lembar Penilaian Observasi Sikap Sopan Santun 

 

PENILAIAN S IKAP SOPAN SANTUN  

No Responden 
Indikator sikap sopan/santun  Jumlah 

skor 
Rata-rata  Nilai Predikat 

(1) (2) (3) 

1 R1        

2 R2        

3 R3        

4 R4        

5 R5        

6 R6        

7 R7        

8 R8        

9 R9        

10 R10        

11 R11        

12 R12        

13 R13        

14 R14        

15 R15        

16 R16        

17 R17        

18 R18        

19 R19        

20 R20        

21 R21        

22 R22        

23 R23        

24 R24        

25 R25        

26 R26        

27 R27        

28 R28        

29 R29        

30 R30        

31 R31        

32 R32        

    Jumlah        

 
Keterangan: Indikator sikap sopan santun 

- Sopan bertanya mengenai materi yang belum dimengerti 
- Menanggapi suatu permasalahan secara santun 

- Berperilaku sopan ketika berbicara kepada teman dan guru 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama  Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

Kelas   : VII E 

Nama    : 

Kriteria nilai  : Nilai Tertinggi/ Nilai Sedang/ Nilai Terendah 

 

1. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran menangkap 

makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral 

dengan pendekatan scientific metode SQ4R?  

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

2. Apa terdapat kesulitan dalam pembelajaran menangkap makna tertulis teks 

eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral dengan pendekatan 

scientific metode SQ4R? 

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

3. Bagaimana metode SQ4R yang digunakan? Apakah menarik dan 

memudahkan? 

.................................................................................... .......................

........................................................................................................... 

4. Bagaimana teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral  

yang disajikan? Apakah menarik? Apakah mudah atau sulit?  

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

5. Bagaimana saran kalian terhadap pembelajaran ini dan pembelajaran 

selanjutnya? 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
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PEDOMAN DOKUMENTASI FOTO 

 

(1) aktivitas peserta didik ketika pembelajaran berlangsung,  

(2) aktivitas peserta didik ketika bekerja secara berkelompok 

(3) aktivitas peserta didik ketika memperhatikan teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral secara sekilas, 

(4) aktivitas peserta didik pada saat menemukan makna kata sulit,  

(5) aktivitas peserta didik pada saat membaca intensif teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral,   

(6) aktivitas peserta didik pada saat menemukan makna tersurat (menemukan 

gagasan utama) teks eksplanasi sosiokultural bermuatan pendidikan moral,  

(7) aktivitas peserta didik pada saat menemukan makna tersirat (menemukan 

pesan yang disampaikan) teks eksplanasi sosiokultural bermuatan 

pendidikan moral, 

(8) aktivitas peserta didik ketika mencoba berlatih menangkap makna tertulis 

secara individu 

(9) aktivitas peserta didik ketika mengomunikasikan hasil menangkap makna 

tertulis 

(10) aktivitas ketika melakukan refleksi aktivitas peserta didik  
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PRASIKLUS 

 

 

Bacalah teks bacaan berikut kemudian tentukan gagasan utama dalam 

setiap paragraf! 

 

Kelompok Pergunjingan dalam Interaksi Sosial 

 

Pergunjingan tidak diciptakan untuk mencari solusi, karena mereka hanya 

menyampaikan kepenatan sosial. Ruang gunjing selalu tercipta bahkan menjadi 

rutinitas. Pergunjingan merupakan bagian dari kehidupan sosial manusia sebagai 

sarana untuk meluapkan kekecewaan seseorang dalam interaksi sosialnya. Dalam 

pergunjingan terpendam hasrat dan kepuasan ketika bisa mengorek aib kehidupan 

orang lain, termasuk menikmati kehancuran orang lain dalam interaksi sosial. 

Umumnya setiap agama mengutuk perbuatan bergunjing ini. Di masa ini, kita 

kadang menyebutnya dengan pembunuhan karakter. Sebenarnya, mengapa dan 

bagaimana pergunjingan itu dapat terjadi dalam kehidupan sosial?  

Salah satu penyebab menjamurnya kelompok pergunjingan dalam 

interaksi sosial adalah adanya pikiran menganggur yang tidak mendapat pekerjaan 

tepat. Kondisi yang demikian, akan mendorong interaksi antar manusia untuk 

saling menjejali pekerjaan pikiran berupa gunjingan aib orang lain, akibat dari 

kelebihan energi pikirannya. 

Dalam kesehariannya, manusia saling berbicara tentang berbagai hal 

ringan. Seperti sekadar berbasa-basi dan bertukar canda. Hal itu memiliki dampak 

positif yang sangat besar dalam interaksi sosial manusia. Di dalam hubungan 

pertemanan misalnya, hal yang demikian dapat mempererat keakraban dan 

kehangatan satu sama lain. Namun, segala sesuatu yang berlebihan pasti akan 

berdampak negatif. Ketika seseorang telah merasakan kekecewaan pada objek 

yang sama dengan orang lain, mereka akan dengan mudah membentuk kelompok 

sosial yang tujuannya adalah sebagai wahana pencurahan atas kekecewaannya 

tadi. Kelompok tersebut disebut kelompok pergunjingan. Pergunjingan terjadi 

begitu saja, tanpa ada sponsor dan moderator. 

Setelah terbentuk kelompok pergunjingan atas dasar perasaan senasib 

sepenanggungan tersebut, individu secara personal akan mengungkapkan rasa 

kekecewaannya dengan rinci tanpa ada yang tertinggal. Masing-masing individu 

akan saling menyetujui, meyakinkan, dan mengiyakan semua hal yang mereka 

Nama   : 

No Presensi : 

Kelas   : 
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anggap benar dalam forum pembicaraan tidak resmi itu. Ruang gunjing sangat 

memberi dampak positif bagi si pelaku pergunjingan, karena secara tidak 

langsung dapat meringankan kepenatan sosial.  

Dengan demikian, pergunjingan terjadi dengan diawali adanya pikiran 

yang menganggur. Kemudian terjadi interaksi sosial yang didukung perasaan 

senasib sepenanggungan atas dasar kekecewaan yang sama, serta sikap egois yang 

akan mendorong terbentuknya interaksi sosial antar manusia untuk saling 

menjejali pikiran masing-masing dengan berupa gunjingan aib orang lain.  

 

Setelah kalian membaca dan memahami teks bacaan tersebut, tentukan 

gagasan utama dalam setiap paragraf! 

1. Gagasan utama paragraf 1  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

2. Gagasan utama paragraf 2  :  ................................................................................ 

 ...............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................... 

3. Gagasan utama paragraf 3  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

4. Gagasan utama paragraf 4  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

5. Gagasan utama paragraf 5  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 

Simpulan: 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................  
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Setelah memahami gagasan utama dalam teks tersebut, jawablah pertanyaan 

berikut! 

1. Setelah memahami teks “kelompok pergunjingan dalam interaksi sosial”, 

jelaskan pesan yang ingin disampaikan dalam teks eksplanasi “kelompok 

pergunjingan dalam interaksi sosial”! 

2. Setujukah kamu dengan fenomena “kelompok pergunjingan dalam interaksi 

sosial” yang terjadi di sekitarmu? Kemukakan alasanmu!  

3. Sikap apakah yang kamu ambil ketika menjumpai fenomena “kelompok 

pergunjingan dalam interaksi sosial” di sekitarmu?  

 

Jawaban: 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 
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LATIHAN SIKLUS 1 

 

Bacalah teks bacaan berikut dengan saksama! 

 

Menyontek 

 

Deighton (1971) menyatakan bahwa menyontek adalah upaya yang 

dilakukan seseorang untuk mendapatkan keberhasilan dengan cara-cara yang tidak 

jujur. Menyontek adalah salah satu wujud perilaku dan ekspresi mental seseorang. 

Menyontek bukan merupakan sifat bawaan individu, tetapi sesuatu yang lebih 

merupakan hasil belajar/pengaruh yang didapatkan seseorang dari hasil interaksi 

dengan lingkungannya. Menyontek merupakan salah satu fenomena pendidikan 

yang sering dan bahkan selalu muncul menyertai aktivitas proses belajar mengajar 

sehari-hari. 

Sebagai bagian dari aspek moral, maka terjadinya ”menyontek” sangat 

ditentukan oleh faktor kondisional yaitu suatu situasi yang membuka peluang, 

mengundang, bahkan memfasilitasi perilaku ”menyontek”. Dari teori-teori tentang 

motivasi, diketahui bahwa “menyontek” juga bisa terjadi apabila seseorang berada 

dalam kondisi tertekan (underpressure), atau apabila dorongan atau harapan untuk 

berprestasi jauh lebih besar dari pada potensi yang dimiliki. Semakin besar 

harapan atau semakin tinggi prestasi yang diinginkan dan semakin kecil potensi 

yang dimiliki maka semakin besar hasrat dan kemungkinan untuk “menyontek”. 

Dalam hal seperti itu maka, perilaku “menyontek” menunggu kesempatan atau 

peluang saja, karena teori kriminal mengatakan bahwa kejahatan akan terjadi 

apabila bertemu antara niat dan kesempatan.  

Menyontek bisa membawa dampak negatif baik kepada individu, maupun 

bagi masyarakat. Dampak negatif bagi individu akan terjadi apabila praktik 

menyontek dilakukan secara berlanjut sehingga menjurus menjadi bagian 

kepribadian seseorang, menimbulkan rasa malas dan menyerah dalam belajar, 

menurunnya rasa percaya diri dan kreativitas siswa dalam jangka pendek ataupun 

jangka panjang, melatih siswa tidak mandiri dan bertanggung jawab, biasa 

berbohong, dan menghalalkan segala cara. Orang yang biasa mencontek akan 

mencari segala macam cara agar dapat mencontek dengan sukses. Cara halus dan 

cara kasar pun akan mereka lakukan dan bahayanya sikap menghalalkan segala 

cara ini dapat menjadi kebiasaan. Selanjutnya, dampak negatif bagi masyarakat 

akan terjadi apabila masyarakat telah menjadi terlalu terbuka terhadap praktik 

menyontek sehingga akan menjadi bagian dari kebudayaan, dimana nilai-nilai 
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moral akan terkaburkan dalam setiap aspek kehidupan dan pranata sosial.  

Mencegah ”menyontek” tidaklah cukup dengan sekedar mengintervensi 

aspek kognitif seseorang. Hal terpenting adalah penciptaan kondisi positif pada 

setiap faktor yang menjadi sumber terjadinya ”menyontek”, yaitu pada faktor 

siswa/ mahasiwa, pada lingkungan, pada sistem evaluasi, dan pada diri 

guru/dosen. Oleh karena setiap orang berpotensi untuk melakukan ”menyontek” 

dan terdapatnya gejala kecenderungan semakin maraknya praktik menyontek di 

dunia pendidikan, maka perlu segera dilakukan review atau reformulasi sistem 

atau cara pengujian, penyelenggaraan tes yang berlangsung selama ini baik yang 

diselenggarakan secara massal oleh suatu badan atau kepanitiaan maupun yang 

diselenggarakan secara individual oleh setiap guru atau dosen.  

 

Tuliskan 5 kata sulit yang kamu temukan dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dan jelaskanlah makna kata sulit 

yang telah kamu temukan dengan tepat! 

 

KATA MAKNA 

  

  

  

  

  

 

Setelah kalian menemukan makna kata-kata sulit tersebut, selanjutnya 

buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata sulit tersebut secara tepat! 

Jawaban: 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 
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Setelah kalian membaca dan memahami teks eksplanasi tersebut, tentukan 

gagasan utama dalam setiap paragraf! 

1. Gagasan utama paragraf 1  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

2. Gagasan utama paragraf 2  :  ................................................................................ 

 ...............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................... 

3. Gagasan utama paragraf 3  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

4. Gagasan utama paragraf 4  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 

Simpulan :  ................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................   
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Setelah memahami gagasan utama dalam teks eksplanasi tersebut, jawablah 

pertanyaan berikut! 

1. Setelah memahami teks “menyontek”, jelaskan pesan yang ingin disampaikan 

dalam teks eksplanasi “menyontek”! 

2. Setujukah kamu dengan fenomena “menyontek” yang terjadi di sekitarmu? 

Kemukakan alasanmu!  

3. Sikap apakah yang kamu ambil ketika menjumpai fenomena “menyontek” 

yang terjadi di sekitarmu? 

Jawaban: 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 
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TES SIKLUS 1 

 

Bacalah teks bacaan berikut dengan saksama! 

Aksi Corat-Coret Seragam Saat Kelulusan 

 

Tradisi corat-coret seragam sekolah yang dilakukan oleh para pelajar 

tingkat SMA sederajat usai pengumuman kelulusan Ujian Nasional (UN), kini 

seolah menjadi budaya yang terus-menerus dilestarikan hampir di seluruh pelosok 

Tanah Air. Euforia kelulusan biasanya dibarengi dengan konvoi di jalan raya, 

yang biasanya mengganggu pengguna jalan lain dan menciptakan sejumlah 

pelanggaran lalu lintas. Bahkan saat ini tradisi tersebut telah menurun di kalangan 

siswa SMP dan SD. 

Bagong, Sosiolog FISIP Unair, mengungkapkan bahwa kerja keras pelajar 

berbulan-bulan untuk fokus belajar, ikut bimbingan, istiqosah, hingga diumumkan 

lulus merupakan sebuah perjuangan yang terbilang luar biasa. Hingga akhirnya 

corat-coret seragam dipilih para pelajar sebagai aksi melakukan euforia kelulusan. 

Pelajar adalah anak muda yang sedang melewati masa transisi dan cenderung 

ingin berekspresi dengan melampiaskan kegembiraan. Seharusnya yang dilakukan 

oleh pihak terkait seperti sekolah, orang tua dan kepolisian bukan menghadang 

atau menghalangi ekspresi mereka, tetapi mengalihkan atau menyalurkan dalam 

bentuk lain seperti mengadakan kegiatan pentas seni, bakti sosial dan lain 

sebagainya. “Menyuruh anak untuk diam di rumah menunggu pengumuman justru 

tidak baik bagi perkembangannya," terang Bagong.  

Adanya beberapa masyarakat yang kontra dengan aksi pelajar tersebut 

merupakan hal wajar, karena dikhawatirkan para pelajar akan kebablasan dan 

terjerumus pada tindakan yang melanggar hukum atau membahayakan dirinya 

sendiri. Sebab perilaku kerumunan itu rawan disalahgunakan, dalam arti ketika 

sejumlah pelajar berkumpul bersama, risiko mereka terjerumus itu sangat besar. 

 Beberapa kalangan menilai tradisi corat-coret seragam mencerminkan 

pelajar kita yang kini penuh dengan sifat hura-hura dan apatis terhadap orang lain. 

Daripada dicorat-coret, alangkah baiknya jika seragam disumbangkan kepada adik 

kelas atau mereka yang lebih membutuhkan.  

Apapun cara yang dilakukan untuk mencegah aksi tersebut terulang 

kembali, yang terpenting adalah pemahaman mendasar dari para siswa tentang 

makna kelulusan itu sendiri. Lulus dari sebuah tingkatan sama seperti lolos dari 

sebuah gerbang sebelum akhirnya menemukan gerbang lain untuk dimasuki. 
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Untuk itu, para siswa diharapkan agar mengedepankan rasa syukur daripada 

melakukan aksi corat-coret seragam, konvoi di jalan, tawuran, dan tindakan 

destruktif lainnya. Jangan sampai masyarakat menilai para pelajar yang 

seharusnya menjadi kelompok intelektual justru terlihat seperti kelompok tidak 

bermoral karena tindakan-tindakan tidak bermanfaat tersebut.  

 

Tuliskan 5 kata sulit yang kamu temukan dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dan jelaskanlah makna kata sulit 

yang telah kamu temukan dengan tepat! 

 

KATA MAKNA 

  

  

  

  

  

 

Setelah kalian menemukan makna kata-kata sulit tersebut, selanjutnya 

buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata sulit tersebut secara tepat! 

Jawaban: 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................   
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Setelah kalian membaca dan memahami teks eksplanasi tersebut, tentukan 

gagasan utama dalam setiap paragraf! 

1. Gagasan utama paragraf 1  :  ................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

2. Gagasan utama paragraf 2  :  ................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................. 

3. Gagasan utama paragraf 3  :  ................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

4. Gagasan utama paragraf 4  :  ................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

5. Gagasan utama paragraf 5  :   ................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 

Simpulan :  .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................  
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Setelah memahami gagasan utama dalam teks eksplanasi tersebut, jawablah 

pertanyaan berikut! 

1. Setelah memahami teks “Aksi Corat-Coret Seragam Saat Kelulusan”, jelaskan 

pesan yang ingin disampaikan dalam teks eksplanasi “Aksi Corat-Coret 

Seragam Saat Kelulusan”! 

2. Setujukah kamu dengan fenomena “Aksi Corat-Coret Seragam Saat Kelulusan” 

yang terjadi di sekitarmu? Kemukakan alasanmu!  

3. Sikap apakah yang kamu ambil ketika menjumpai fenomena “Aksi Corat-Coret 

Seragam Saat Kelulusan” yang terjadi di sekitarmu?  

Jawaban: 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 
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TUGAS SIKLUS 1 

 

 

Bacalah teks bacaan berikut dengan saksama! 

 

Warag Ngendog dan Tradisi Dugderan 

 

 Dugderan adalah sebuah upacara yang menandai bahwa bulan puasa telah 

datang. Dugderan pertama kali digelar tahun 1881 oleh Bupati Semarang Raden 

Mas Tumenggung Aryo Purboningrat. Bupati satu ini dikenal kreatif dan memiliki 

jiwa seni tinggi sehingga menggagas satu acara untuk memberi semacam pertanda 

awal waktu puasa lantaran umat Islam pada masa itu belum memiliki 

keseragaman untuk berpuasa. Sang bupati memilih suatu pesta dalam bentuk 

tradisi guna menengahi terjadinya perbedaan dalam memulai jatuhnya awal puasa. 

Untuk menandai dimulainya bulan Ramadhan itu, maka diadakan upacara 

membunyikan suara bedug (dug..dug..dug) sebagai puncak "awal bulan puasa" 

sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan diikuti dengan suara dentuman meriam 

(der..der..der...) sebanyak 7 kali. Dari perpaduan antara bunyi dug dan der itulah 

yang kemudian menjadikan tradisi atau kesenian yang digagas oleh Bupati Raden 

Mas Tumenggung Aryo Purboningrat itu diberi nama "dugderan".  

Selain bunyi bedug dan meriam itu, di dalam pesta rakyat dugderan ada juga 

maskot dugderan yang dikenal dengan istilah “Warak Ngendog”. Warak Ngendog 

ini adalah sebuah mainan jenis binatang rekaan yang bertubuh kambing dan 

berkepala naga dengan kulit seperti bersisik dibuat dari kertas berwarna-warni 

yang terbuat dari kayu juga dilengkapi beberapa telur rebus sebagai lambang 

bahwa binatang itu sedang ngendog (dalam bahasa Indonesia berarti bertelur).  

Umat Islam Semarang bisa dikata sudah tak asing lagi dengan dugderan. 

Meski zaman sudah berubah, tetap saja tradisi ini masih tetap bertahan. Dugderan 

masih melekat kuat di hati masyarakat walau tak dipungkiri usia dugderan sudah 

mencapai satu abad lebih. Meski dugderan sudah menjadi semacam pesta rakyat 

dan sudah menjadi tradisi yang cukup kuat dengan adanya perlombaan, karnaval, 

dan tarian, tetap saja dugderan tidak lepas dari puncak ritualnya berupa tabuh 

bedug dan halaqah yang menjadi akhir dari tradisi yang sudah bertahan seabad 

lebih itu. Karena itu, puncak ritual ini bukan semata-mata sekedar sebagai tradisi 

(kesenian rakyat), tapi salah satu budaya Islam Semarang yang punya pesan.  
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Pertama, salah satu pesan yang cukup kuat digelarnya tradisi (atau budaya) 

dugderan ini adalah pengumunan dimulainya bulan suci Ramadhan. Pengumunan 

itu dilambangkan dengan ditabuhnya bedug yang menjadi satu “tetenger”. Juga, 

pemukulan bedug itu jadi konsensus yang meneguhkan atau memberikan 

justifikasi ketetapan jatuhnya tanggal 1 bulan Ramadhan pada esok hari, apalagi 

umat Islam, tidak hanya di Semarang, kerap kali memiliki perbedaan dalam 

menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.  

Selain itu, tradisi dugderan juga punya "unsur pendidikan" untuk anak agar 

melaksanakan ibadah puasa. Bentuk pendidikan itu dilambangkan dengan adanya 

warak ngendok yang dapat diartikan suatu lambang yang sarat dengan makna. 

Karena arti keseluruhan warak ngendog itu adalah seseorang haruslah suci, bersih, 

dan memantapkan ketakwaan kepada Allah dalam menjalani puasa. Karena itu, ini 

bisa menjadi pembelajaran bagi anak dalam mengenal ibadah puasa. 

 

Tuliskan 5 kata sulit yang kamu temukan dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dan jelaskanlah makna kata sulit 

yang telah kamu temukan dengan tepat! 

 

KATA MAKNA 

  

  

  

  

  

 

Setelah kalian menemukan makna kata-kata sulit tersebut, selanjutnya 

buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata sulit tersebut secara tepat! 

Jawaban: 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................  
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Setelah kalian membaca dan memahami teks eksplanasi tersebut, tentukan 

gagasan utama dalam setiap paragraf! 

1. Gagasan utama paragraf 1  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

2. Gagasan utama paragraf 2  :  ................................................................................ 

 ...............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................... 

3. Gagasan utama paragraf 3  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

4. Gagasan utama paragraf 4  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

5. Gagasan utama paragraf 5  :   ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 

 

Simpulan :  ................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 
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Setelah memahami gagasan utama dalam teks eksplanasi tersebut, jawablah 

pertanyaan berikut! 

1. Setelah memahami teks “Warag Ngendog dan Tradisi Dugderan”, jelaskan 

pesan yang ingin disampaikan dalam teks eksplanasi “Warag Ngendog dan 

Tradisi Dugderan”! 

2. Setujukah kamu dengan fenomena “Warag Ngendog dan Tradisi Dugderan” 

yang terjadi di sekitarmu? Kemukakan alasanmu!  

3. Sikap apakah yang kamu ambil ketika menjumpai fenomena “Warag Ngendog 

dan Tradisi Dugderan”? 

Jawaban: 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 
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LATIHAN SIKLUS 2 

 

 

Bacalah teks bacaan berikut dengan saksama! 

 

Fenomena Bahasa Alay di Kalangan Remaja 

Dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama berkembangnya situs 

jejaring sosial, seperti facebook dan twitter, pada tahun 2008, muncul suatu bahasa baru 

dikalangan remaja, yang disebut dengan bahasa “alay”. Bahasa baru ini seolah menggeser 

penggunaan bahasa Indonesia dikalangan segelintir remaja. Mereka lebih tertarik untuk 

mengunakan bahasa alay yang dapat digunakan sesuai keinginan mereka daripada 

menggunakan bahasa Indonesia yang kaku dan baku.  

Namun penggunaan bahasa alay ini sudah ada jauh sebelum bahasa alay 

berkembang di facebook maupun twitter, yaitu ditandai dengan maraknya penggunaan 

singkatan dalam mengirim pesan pendek atau SMS (short message service). Hanya saja 

pada saat itu belum disebut dengan bahasa alay. Selain itu ada banyak tambahan variasi 

yang menyebabkan bahasa tersebut kemudian disebut dengan bahasa alay.  Misalnya 

dalam bentuk SMS biasa, “km lg ngapa?” yang maksudnya adalah “kamu lagi ngapain?”, 

dan dalam bentuk SMS alay menjadi, “xm Gy nGaps?”. Tujuan awalnya adalah sama 

yaitu untuk mengirimkan pesan yang singkat, padat, dan dapat menekan biaya. 

Menurut Sahala Saragih, dosen Fakultas Jurnalistik, Universitas Padjajaran, 

bahasa alay merupakan bahasa sandi yang hanya berlaku dalam komunitas mereka. 

Penggunaan bahasa sandi tersebut menjadi masalah jika digunakan dalam komunikasi 

massa atau dipakai dalam komunikasi secara tertulis. Dalam ilmu bahasa, bahasa alay 

termasuk sejenis bahasa „diakronik‟, yaitu bahasa yang dipakai oleh suatu kelompok 

dalam kurun waktu tertentu. Ia akan berkembang hanya dalam kurun tertentu. 

Masa remaja merupakan masa-masa dimana seseorang sedang mencari identitas, 

ingin mendapat pengakuan, dan masih sangat labil sehingga remaja sering memiliki 

hasrat untuk meniru segala sesuatu yang dianggapnya menarik tanpa melihat sisi negatif 

yang akan ditimbulkan. Menurut Erikson (1968), “Remaja memasuki tahapan psikososial 

yang disebut sebagai identity versus role confusion. Hal yang dominan terjadi pada 

tahapan ini adalah pencarian dan pembentukan identitas. Remaja ingin diakui sebagai 

individu unik yang memiliki identitas sendiri yang terlepas dari dunia anak-anak maupun 

dewasa. Penggunaan bahasa baru  ini merupakan bagian dari proses perkembangan 
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mereka sebagai identitas independensi mereka dari dunia orang dewasa dan anak-anak”. 

Hal itulah yang mendorong remaja untuk menggunakan bahasa alay. Mereka 

menganggap bahwa bahasa alay itu sangat menarik. 

Bagi remaja yang sudah terbiasa dan menyukai kebiasaan mereka berbahasa alay, 

hal tersebut merupakan kesenangan dan kebanggaan tersendiri. Mereka menginginkan 

untuk menjadi yang paling keren dari teman-temannya. Mereka menganggap bahwa 

bahasa alay merupakan bentuk kreativitas yang harus mereka kembangkan untuk 

mencapai sebuah kepuasan dan untuk mendapatkan pujian dari teman-temannya. Namun  

dalam pandangan orang lain yang tidak terbiasa mendengar atau menggunakan bahasa 

alay, hal tersebut justru sangat mengganggu. Mereka tidak mau menerima adanya bahasa 

alay karena mereka terganggu dan menganggap bahasa alay adalah bahasa yang sangat 

sulit untuk dipahami serta tidak mudah dimengerti.  

 

Tuliskan 5 kata sulit yang kamu temukan dalam teks eksplanasi sosiokultural 

bermuatan pendidikan moral dan jelaskanlah makna kata sulit yang telah kamu 

temukan dengan tepat! 

 

KATA MAKNA 

  

  

  

  

  

 

Setelah kalian menemukan makna kata-kata sulit tersebut, selanjutnya buatlah 

kalimat dengan menggunakan kata-kata sulit tersebut secara tepat! 

Jawaban: 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 
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Setelah kalian membaca dan memahami teks eksplanasi tersebut, tentukan gagasan 

utama dalam setiap paragraf! 

1. Gagasan utama paragraf 1  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

2. Gagasan utama paragraf 2  :  ................................................................................ 

 ...............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................... 

3. Gagasan utama paragraf 3  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

4. Gagasan utama paragraf 4  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

5. Gagasan utama paragraf 5 :    ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 

Simpulan :  ................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 
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Setelah memahami gagasan utama dalam teks eksplanasi tersebut, jawablah 

pertanyaan berikut! 

1. Setelah memahami teks “Fenomena Bahasa Alay di Kalangan Remaja”, jelaskan 

bagaimana proses  terbentuknya “Fenomena Bahasa Alay di Kalangan Remaja”! 

2. Setujukah kamu dengan fenomena “Bahasa Alay di Kalangan Remaja” yang terjadi di 

sekitarmu? Kemukakan alasanmu!  

3. Sikap apakah yang kamu ambil ketika menjumpai fenomena “Bahasa Alay di 

Kalangan Remaja” yang terjadi di sekitarmu? 

4. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengarahkan penggunaan bahasa alay di kalangan 

remaja agar tetap positif?  

Jawaban: 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 
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TES SIKLUS 2 

 

 

Bacalah teks bacaan berikut dengan saksama! 

 

Fenomena Kelompok Remaja (Geng) 

Anak SMP yang tergolong remaja tentunya sarat dengan pencarian jati 

diri. Salah satu ruang untuk mencari jati diri bagi remaja adalah komunitas sehobi 

atau sekedar mampu menampung keinginan sesaat, yakni geng. Tidak dapat 

dipungkiri juga sifat remaja yang ingin tahu, suka mencoba-coba, dan meniru 

menjadikan mereka masuk ke dalam geng sekolah.  

Geng dalam Kamus Inggris-Indonesia menurut John M. Echols dan 

Hassan Shadily, secara etimologis Geng berasal dari bahasa inggris geng yang 

berarti gerombolan atau kumpulan yang menguasai daerah tertentu dalam 

lingkungan tempat tinggal (keberadaannya). Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, geng adalah (1) kelompok remaja (yang terkenal karena kesamaan latar 

belakang sosial, sekolah, daerah, dsb); (2) gerombolan. Penulisan geng 

merupakan kata serapan dalam bahasa Indonesia dari bahasa asing. Geng 

merupakan sebuah komunitas anak muda sebagai tempat bertukar pikiran atau 

tempat yang digunakan untuk melakukan misi tertentu. 

Kelompok remaja biasanya tersusun secara informal dan lebih beraneka 

ragam dibanding teman sebaya pada  masa kanak-kanak. Menurut psikolog 

Dra.Winarini Wilman yang mengutip psikolog Santrock, biasanya dalam 

lingkungan sekolah banyak remaja yang membentuk kelompok-kelompok 

pertemanan. Mereka terdiri atas orang-orang yang merasa punya ikatan kuat. 

Mereka kelihatan selalu bersama dalam melakukan aktivitas kelompok-

kelompok pertemanan inilah yang dinamakan Peer Group yang biasanya kita 

menyebutnya Geng. 

Geng dapat tercipta di lingkungan sekolah sebab sebagian besar waktu 

siswa dihabiskan di lingkungan sekolah. Terlebih siswa di tingkat SMP 

merupakan remaja yang secara psikologi kemampuan berpikir mereka sedang 

berkembang dan adanya keinginan memperluas pergaulan. Remaja bergabung 

dengan kelompok karena mereka akan memiliki kesempatan untuk menerima 

penghargaan, baik yang berupa fisik maupun psikis. Tiap kelompok  remaja 

memiliki dua hal umum yang sama pada kelompok yang lain yaitu norma dan 

peran. Keduanya menentukan bagaimana remaja harus bertingkah laku dalam 
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kelompok tersebut. 

Kelompok remaja sulit ditiadakan, karena para remaja membutuhkan rasa 

aman dan terlindung yang diperolehnya dalam lingkungan kelompok. Kelompok 

remaja memiliki sisi positif dalam hal memberikan kesempatan luas untuk melatih 

caranya bersikap, bertingkah laku dalam hubungan-hubungan sosial. Kelompok 

remaja memiliki segi negatif, bila ikatan antara mereka menjadi kuat, sehingga 

kelakuan mereka menjadi over acting dan energi mereka disalurkan ke tujuan 

yang bersifat merusak. 

 

Tuliskan 5 kata sulit yang kamu temukan dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dan jelaskanlah makna kata sulit 

yang telah kamu temukan dengan tepat! 

 

KATA MAKNA 

  

  

  

  

  

 

Setelah kalian menemukan makna kata-kata sulit tersebut, selanjutnya 

buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata sulit tersebut secara tepat! 

Jawaban: 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................  
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Setelah kalian membaca dan memahami teks eksplanasi tersebut, tentukan 

gagasan utama dalam setiap paragraf! 

1. Gagasan utama paragraf 1  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

2. Gagasan utama paragraf 2  :  ................................................................................ 

 ...............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................... 

3. Gagasan utama paragraf 3  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

4. Gagasan utama paragraf 4  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

5. Gagasan utama paragraf 5 :   ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 

Simpulan :  ................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................  
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Setelah memahami gagasan utama dalam teks eksplanasi tersebut, jawablah 

pertanyaan berikut! 

1. Setelah memahami teks “Fenomena Kelompok Remaja (Geng)”, jelaskan 

bagaimana proses  terbentuknya “Fenomena Kelompok Remaja (Geng)”! 

2. Setujukah kamu dengan fenomena “Kelompok Remaja (Geng)” yang terjadi di 

sekitarmu? Kemukakan alasanmu!  

3. Sikap apakah yang kamu ambil ketika menjumpai fenomena “Kelompok 

Remaja (Geng)” yang terjadi di sekitarmu?  

4. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengarahkan kelompok remaja/geng agar 

menjadi kelompok remaja/geng yang positif? 

Jawaban: 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 
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TUGAS SIKLUS 2 

 

 

Bacalah teks bacaan berikut dengan saksama! 

 

Tradisi Nyadran dalam Masyarakat Jawa  

Akulturasi Hindu-Islam terjadi ketika masyarakat menerapkan unsur-unsur 
Hindu kedalam tata cara agama Islam. Ketika mereka telah masuk Islam, 

kebudayaan lama tetap digunakan dan menggantinya dengan unsur-unsur 
Islam. Akulturasi ini membentuk suatu kebudayaan baru, yakni Islam Jawa 
dengan berkarakteristik Hindu-Islam. Salah satu bentuk akulturasi Hindu-Islam 

tersebut adalah nyadran. 
Nyadran adalah suatu tradisi turun-temurun dalam masyarakat Jawa. 

Nyadran berasal dari kata Sraddha yang berarti mengunjungi makam leluhur 
untuk membersihkan makam, menabur bunga, dan mengabari datangnya bulan 
ramadhan. Tradisi ini dilaksanakan kurang lebih satu minggu menjelang 

datangnya bulan suci Ramadhan. Pertama-tama, para warga bersama-sama 
berangkat menuju makam keluarga dan saudaranya yang terletak tidak jauh dari 

tempat tinggal. Disana, mereka membacakan ayat-ayat suci Al-quran, seperti 
surat-surat pendek, contohnya surat al- fatihah, surat al- ikhlas, dan surat pendek 
lain. Mereka juga membersihkan makam leluhur mereka dan menabur bunga di 

atas makamnya. Setelah selesai para warga kemudian berkumpul di masjid atau 
mushola desa dengan membawa makanan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Makanan tersebut kemudian dikumpulkan di tengah-tengah warga yang duduk 
melingkar. Imam masjid atau mushola memimpin ritual ini. Imam kemudian 
membacakan doa-doa, baik untuk keluarganya yang sudah meninggal atau untuk 

keluarga yang masih hidup. Setelah selesai membaca doa, para warga 
dipersilahkan untuk saling bertukar makanan. Tradisi bertukar makanan dalam 

nyadran tujuannya adalah untuk saling berbagi antarwarga dalam menjaga 
kerukunan sesama. Sebagai wujud rasa syukur mereka terhadap Allah SWT 
karena telah memberikan rejeki dan memberi hidup sampai saat ini, serta masih 

diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadhan.  
Nyadran sudah ada sejak zaman Hindu Budha yang disebut dengan 

upacara srada. Dahulu mereka melakukan ritual ini untuk menghormati arwah 
nenek moyang mereka dan memanjatkan doa keselamatan. Setelah Islam masuk, 
tradisi tersebut dipadukan dengan tradisi Islam. Doa-doa dalam agama Hindu 

diganti dengan doa-doa dalam agama Islam. Tujuannya pun juga diganti, yakni 
dalam Islam, tujuan dari ritual nyadran adalah untuk mendoakan ahli kub ur dan 

sebagai renungan bagi mereka yang masih hidup bahwa segala yang hidup pasti 
akan menemui ajalnya juga. Sehingga mereka akan taat menjalankan ibadah Islam 
sesuai ketentuannya. 

Dalam kitab Negarakretagama, tradisi Nyadran/Srada dilaksanakan pada 
masa kerajaan Majapahit. Srada dilaksanakan oleh Raja Hayam Wuruk untuk 

memperingati kematian Rajapatni. Upacara ini dilaksanakan pada bulan Badra 
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tahun Jawa 1284 atau 1362 M. Nyadran juga disinggung dalam kitab Pararaton 

meskipun hanya sekilas. Dalam tradisi Jawa asli, Srada hanya dilaksanakan satu 
kali untuk satu orang setelah kematiannya mencapai 12 tahun hitungan Jawa. 
Rajapatni yang dimaksud adalah Putri Gayatri, putri bungsu Raja Kertarajasa 

yang mangkat pada 1350 M. Upacara Srada dilaksanakan selama tujuh hari 
berturut-turut. Persiapannya pun memakan waktu berhari-hari. Seluruh istana 

diberi perhiasan yang indah. Upacara Srada dihadiri seluruh petinggi kerajaan 
dengan membawa persembahan sesuai jabatannya. Upacara ini dipimpin oleh 
seorang pendeta dan dibantu oleh seorang Empu. Semua sajian yang ada habis 

dibagi kepada semua yang hadir. Setelah upacara srada selesai maka diadakan 
perbaikan terhadap makam Rajapatni.  

Jika ditelaah, upacara srada tersebut hampir mirip dengan tradisi nyadran 
pada zaman sekarang. Namun pelaksanaannya lebih sederhana. Pemberian 
makanan, sedekah, melingkari makanan yang serba enak, dan mengirim doa untuk 

mereka yang sudah meninggal memiliki makna yang sama dengan Upacara Srada.  
 

Tuliskan 5 kata sulit yang kamu temukan dalam teks eksplanasi 

sosiokultural bermuatan pendidikan moral dan jelaskanlah makna kata sulit 

yang telah kamu temukan dengan tepat! 

 

KATA MAKNA 

  

  

  

  

  

 

Setelah kalian menemukan makna kata-kata sulit tersebut, selanjutnya 

buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata sulit tersebut secara tepat! 

Jawaban: 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................  
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Setelah kalian membaca dan memahami teks eksplanasi tersebut, tentukan 

gagasan utama dalam setiap paragraf! 

1. Gagasan utama paragraf 1  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

2. Gagasan utama paragraf 2  :  ................................................................................ 

 ...............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................... 

3. Gagasan utama paragraf 3  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

4. Gagasan utama paragraf 4  :  ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

5. Gagasan utama paragraf 5 :   ................................................................................ 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 

Simpulan :  ................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 
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Setelah memahami gagasan utama dalam teks eksplanasi tersebut, jawablah 

pertanyaan berikut! 

1. Setelah memahami teks “Tradisi Nyadran dalam Masyarakat Jawa”, jelaskan 

bagaimana proses  terbentuknya “Tradisi Nyadran dalam Masyarakat Jawa”! 

2. Jelaskan pesan yang ingin disampaikan dalam teks eksplanasi “Tradisi 

Nyadran dalam Masyarakat Jawa”! 

3. Setujukah kamu dengan fenomena “Tradisi Nyadran dalam Masyarakat Jawa” 

yang terjadi di sekitarmu? Kemukakan alasanmu!  

4. Sikap apakah yang kamu ambil ketika menjumpai fenomena “Tradisi Nyadran 

dalam Masyarakat Jawa”? 

Jawaban: 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 
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Rekapitulasi Hasil Prasiklus Keterampilan Menangkap Makna Tertulis 

No 

R
e
sp

o
n

d
e
n
 

Skor Berdasarkan Aspek 

R
a

ta
-R

a
ta

 

N
ila

i K
o

n
v

er
si 

P
r
e
d

ik
a

t 

I II 

Aspek 

Menangkap 

Makna 

Tersurat 

Aspek 

Menangkap 

Makna 

Tersirat 

1 R1 50,00 86,67 68,33 2,73 B 

2 R2 40,00 80,00 60,00 2,40 B- 

3 R3 40,00 86,67 63,33 2,53 B- 

4 R4 50,00 80,00 65,00 2,60 B- 

5 R5 45,00 66,67 55,83 2,23 C+ 

6 R6 50,00 60,00 55,00 2,20 C+ 

7 R7 65,00 73,33 69,17 2,77 B 

8 R8 65,00 60,00 62,50 2,50 B- 

9 R9 50,00 86,67 68,33 2,73 B 

10 R10 70,00 86,67 78,33 3,13 B+ 

11 R11 80,00 66,67 73,33 2,93 B 

12 R12 65,00 73,33 69,17 2,77 B 

13 R13 50,00 73,33 61,67 2,47 B- 

14 R14 50,00 60,00 55,00 2,20 C+ 

15 R15 50,00 60,00 55,00 2,20 C+ 

16 R16 55,00 86,67 70,83 2,83 B 

17 R17 50,00 80,00 65,00 2,60 B- 

18 R18 85,00 80,00 82,50 3,30 B+ 

19 R19 35,00 73,33 54,17 2,17 C+ 

20 R20 55,00 80,00 67,50 2,70 B 

21 R21 55,00 80,00 67,50 2,70 B 

22 R22 50,00 73,33 61,67 2,47 B- 

23 R23 50,00 80,00 65,00 2,60 B- 

24 R24 50,00 80,00 65,00 2,60 B- 

25 R25 65,00 66,67 65,83 2,63 B- 

26 R26 65,00 73,33 69,17 2,77 B 

27 R27 55,00 73,33 64,17 2,57 B- 
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28 R28 80,00 80,00 80,00 3,20 B+ 

29 R29 40,00 80,00 60,00 2,40 B- 

30 R30 55,00 86,67 70,83 2,83 B 

31 R31 55,00 73,33 64,17 2,57 B- 

32 R32 70,00 86,67 78,33 3,13 B+ 

RATA-RATA 65,99 2,64 B- 

 

Rekapitulasi Hasil Tes Keterampilan Menangkap Makna Tertulis  Siklus I 

No 

R
e
sp

o
n

d
e
n
 

Skor Berdasarkan Aspek 

R
a

ta
-R

a
ta

 

N
ila

i K
o

n
v

er
si 

P
r
e
d

ik
a

t 

I II III 

Aspek 

Menangkap 
Makna 

Kata Sulit 

Aspek 

Menangkap 
Makna 

Tersurat 

Aspek 

Menangkap 
Makna 

Tersirat 

1 R1 76,67 70,00 86,67 77,78 3,11 B+ 

2 R2 73,33 85,00 80,00 79,44 3,18 B+ 

3 R3 90,00 70,00 86,67 82,22 3,29 B+ 

4 R4 80,00 70,00 93,33 81,11 3,24 B+ 

5 R5 73,33 65,00 86,67 75,00 3,00 B 

6 R6 76,67 65,00 93,33 78,33 3,13 B+ 

7 R7 70,00 80,00 93,33 81,11 3,24 B+ 

8 R8 76,67 85,00 86,67 82,78 3,31 B+ 

9 R9 53,33 70,00 93,33 72,22 2,89 B 

10 R10 76,67 95,00 86,67 86,11 3,44 A- 

11 R11 70,00 65,00 86,67 73,89 2,96 B 

12 R12 83,33 80,00 73,33 78,89 3,16 B+ 

13 R13 70,00 80,00 86,67 78,89 3,16 B+ 

14 R14 70,00 85,00 80,00 78,33 3,13 B+ 

15 R15 70,00 50,00 93,33 71,11 2,84 B 

16 R16 86,67 85,00 86,67 86,11 3,44 A- 

17 R17 66,67 65,00 80,00 70,56 2,82 B 

18 R18 93,33 85,00 93,33 90,56 3,62 A- 

19 R19 66,67 55,00 86,67 69,44 2,78 B 
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20 R20 80,00 85,00 86,67 83,89 3,36 A- 

21 R21 90,00 70,00 86,67 82,22 3,29 B+ 

22 R22 76,67 80,00 80,00 78,89 3,16 B+ 

23 R23 66,67 80,00 73,33 73,33 2,93 B 

24 R24 80,00 80,00 86,67 82,22 3,29 B+ 

25 R25 76,67 80,00 73,33 76,67 3,07 B+ 

26 R26 86,67 80,00 86,67 84,44 3,38 A- 

27 R27 56,67 80,00 73,33 70,00 2,80 B 

28 R28 93,33 70,00 86,67 83,33 3,33 A- 

29 R29 86,67 85,00 86,67 86,11 3,44 A- 

30 R30 86,67 70,00 93,33 83,33 3,33 A- 

31 R31 73,33 85,00 86,67 81,67 3,27 B+ 

32 R32 90,00 85,00 93,33 89,44 3,58 A- 

RATA-RATA 79,67 3,19 B+ 

 
Rekapitulasi Hasil Tes Keterampilan Menangkap Makna Tertulis  Siklus II 

No 

R
e
sp

o
n

d
e
n
 

Skor Berdasarkan Aspek 

R
a

ta
-R

a
ta

 

N
ila

i K
o

n
v

er
si 

P
r
e
d

ik
a

t 

I II III 

Aspek 

Menangkap 

Makna Kata 
Sulit 

Aspek 

Menangkap 

Makna 
Tersurat 

Aspek 

Menangkap 

Makna 
Tersirat 

1 R1 80,00 85,00 95,00 86,67 3,47 A- 

2 R2 80,00 85,00 90,00 85,00 3,40 A- 

3 R3 93,33 85,00 90,00 89,44 3,58 A- 

4 R4 80,00 85,00 90,00 85,00 3,40 A- 

5 R5 80,00 80,00 95,00 85,00 3,40 A- 

6 R6 86,67 80,00 95,00 87,22 3,49 A- 

7 R7 80,00 95,00 85,00 86,67 3,47 A- 

8 R8 83,33 85,00 90,00 86,11 3,44 A- 

9 R9 80,00 100,00 95,00 91,67 3,67 A 

10 R10 100,00 85,00 95,00 93,33 3,73 A 

11 R11 93,33 85,00 85,00 87,78 3,51 A- 

12 R12 90,00 80,00 90,00 86,67 3,47 A- 
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13 R13 93,33 85,00 85,00 87,78 3,51 A- 

14 R14 80,00 85,00 95,00 86,67 3,47 A- 

15 R15 93,33 85,00 95,00 91,11 3,64 A- 

16 R16 96,67 100,00 100,00 98,89 3,96 A 

17 R17 80,00 85,00 90,00 85,00 3,40 A- 

18 R18 93,33 100,00 100,00 97,78 3,91 A 

19 R19 83,33 80,00 95,00 86,11 3,44 A- 

20 R20 80,00 85,00 95,00 86,67 3,47 A- 

21 R21 90,00 80,00 100,00 90,00 3,60 A- 

22 R22 93,33 85,00 90,00 89,44 3,58 A- 

23 R23 80,00 80,00 95,00 85,00 3,40 A- 

24 R24 80,00 85,00 95,00 86,67 3,47 A- 

25 R25 80,00 85,00 95,00 86,67 3,47 A- 

26 R26 80,00 100,00 90,00 90,00 3,60 A- 

27 R27 80,00 80,00 95,00 85,00 3,40 A- 

28 R28 86,67 85,00 90,00 87,22 3,49 A- 

29 R29 93,33 100,00 90,00 94,44 3,78 A 

30 R30 96,67 100,00 95,00 97,22 3,89 A 

31 R31 100,00 100,00 90,00 96,67 3,87 A 

32 R32 90,00 85,00 85,00 86,67 3,47 A- 

RATA-RATA 88,92 3,56 A- 

 
Rekapitulasi Hasil Portofolio Keterampilan Menangkap Makna Siklus I 

No Responden 
Nilai 

Latihan 

Nilai 

Tugas 

Rata-

Rata 

Nilai 

Konversi 
Predikat 

1 R1 70,00 90,56 80,28 3,21 B+ 

2 R2 68,89 94,44 81,67 3,27 B+ 

3 R3 72,22 90,56 81,39 3,26 B+ 

4 R4 71,67 91,67 81,67 3,27 B+ 

5 R5 69,44 93,89 81,67 3,27 B+ 

6 R6 70,00 81,11 75,56 3,02 B+ 

7 R7 69,44 87,78 78,61 3,14 B+ 
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8 R8 72,22 83,89 78,06 3,12 B+ 

9 R9 79,44 91,67 85,56 3,42 A- 

10 R10 78,33 90,56 84,44 3,38 A- 

11 R11 85,56 82,22 83,89 3,36 A- 

12 R12 70,00 83,33 76,67 3,07 B+ 

13 R13 72,78 82,22 77,50 3,10 B+ 

14 R14 85,56 77,78 81,67 3,27 B+ 

15 R15 84,44 88,33 86,39 3,46 A- 

16 R16 71,67 90,56 81,11 3,24 B+ 

17 R17 77,22 88,33 82,78 3,31 B+ 

18 R18 88,89 95,56 92,22 3,69 A 

19 R19 69,44 82,22 75,83 3,03 B+ 

20 R20 70,00 90,56 80,28 3,21 B+ 

21 R21 71,67 82,78 77,22 3,09 B+ 

22 R22 70,56 89,44 80,00 3,20 B+ 

23 R23 70,00 81,67 75,83 3,03 B+ 

24 R24 81,67 87,78 84,72 3,39 A- 

25 R25 72,78 82,22 77,50 3,10 B+ 

26 R26 72,78 88,33 80,56 3,22 B+ 

27 R27 71,67 76,67 74,17 2,97 B 

28 R28 84,44 87,78 86,11 3,44 A- 

29 R29 79,44 85,00 82,22 3,29 B+ 

30 R30 88,89 91,67 90,28 3,61 A- 

31 R31 72,78 90,56 81,67 3,27 B+ 

32 R32 84,44 91,11 87,78 3,51 A- 

RATA-RATA 81,41 3,26 B+ 
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Rekapitulasi Hasil Portofolio Keterampilan Menangkap Makna Siklus II  

No Responden 
Nilai 

Latihan 

Nilai 

Tugas 
Rata-Rata 

Nilai 

Konversi 
Predikat 

1 R1 83,33 98,89 91,11 3,64 A- 

2 R2 82,22 97,22 89,72 3,59 A- 

3 R3 85,56 100,00 92,78 3,71 A 

4 R4 82,22 96,11 89,17 3,57 A- 

5 R5 87,78 96,11 91,94 3,68 A 

6 R6 86,11 89,44 87,78 3,51 A- 

7 R7 83,33 93,89 88,61 3,54 A- 

8 R8 82,22 93,89 88,06 3,52 A- 

9 R9 86,11 100,00 93,06 3,72 A 

10 R10 81,67 96,11 88,89 3,56 A- 

11 R11 82,22 94,44 88,33 3,53 A- 

12 R12 90,56 95,56 93,06 3,72 A 

13 R13 82,22 96,11 89,17 3,57 A- 

14 R14 82,22 87,22 84,72 3,39 A- 

15 R15 87,78 90,00 88,89 3,56 A- 

16 R16 83,33 98,33 90,83 3,63 A- 

17 R17 82,22 87,78 85,00 3,40 A- 

18 R18 90,56 98,33 94,44 3,78 A 

19 R19 90,56 92,78 91,67 3,67 A 

20 R20 83,33 100,00 91,67 3,67 A 

21 R21 82,22 95,56 88,89 3,56 A- 

22 R22 84,44 89,44 86,94 3,48 A- 

23 R23 81,67 94,44 88,06 3,52 A- 

24 R24 82,22 98,33 90,28 3,61 A- 

25 R25 83,33 96,11 89,72 3,59 A- 

26 R26 87,78 100,00 93,89 3,76 A 

27 R27 82,22 89,44 85,83 3,43 A- 

28 R28 86,11 100,00 93,06 3,72 A 

29 R29 83,33 98,89 91,11 3,64 A- 

30 R30 90,56 95,00 92,78 3,71 A 

31 R31 82,78 92,22 87,50 3,50 A- 

32 R32 83,89 100,00 91,94 3,68 A 

RATA-RATA 89,97 3,60 A- 
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LEMBAR OBSERVASI PROSES SIKLUS I  

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia  

Nama sekolah  : SMP Negeri 5 Semarang 

Kelas   : VII E 

Hari, tanggal  : Kamis, 5 Juni 2014 

 

A. Pedoman Observasi Proses Pembelajaran 

No 
Aspek yang diamati 

Teknik Waktu Keterangan 

A B C D E 

1      

Pengamatan Proses 

 

2       

3       

4       

5       

Aspek yang diamati: 

A = keintensifan proses internalisasi penumbuhan minat peserta didik untuk 
mengikuti pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi dengan 

penerapan pendekatan scientific metode SQ4R. 
B = kekondusifan ketika proses mengamati, proses bertanya, dan proses menalar 

peserta   didik terhadap materi menangkap makna tertulis.  

C = kekondusifan peserta didik dalam proses mencoba menangkap makna 
tertulis teks eksplanasi. 

D = kekondusifan kondisi peserta didik saat tahap mengomunikasikan 
keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 
bermuatan pendidikan moral.  

E = kereflektifan suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran 
sehingga peserta didik menyadari kekurangannya dan mengetahui apa yang 

akan dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir.  
 
Keterangan: 

Sangat baik : > 85% 
Baik  : 76% - 85% 

Cukup  : 60% - 75% 
Kurang  : < 60% 
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B. Lembar Observasi Proses Pembelajaran 

No Responden 
Aspek yang Diamat i 

A B C D E 

1 R1 √ √ √ √ √ 

2 R2 √ √ √ √ √ 

3 R3 √ √ √ √ √ 

4 R4 - √ √ √ - 

5 R5 √ - √ - √ 

6 R6 - √ √ √ √ 

7 R7 √ - √ - √ 

8 R8 √ √ √ √ √ 

9 R9 √ √ √ √ √ 

10 R10 √ √ √ √ √ 

11 R11 √ √ - √ √ 

12 R12 √ - √ - √ 

13 R13 - - √ - √ 

14 R14 √ √ √ - √ 

15 R15 - √ √ √ √ 

16 R16 √ √ √ √ √ 

17 R17 √ √ √ √ - 

18 R18 √ √ √ √ √ 

19 R19 - √ √ √ √ 

20 R20 √ √ √ √ √ 

21 R21 √ √ √ √ √ 

22 R22 √ √ - - - 

23 R23 √ √ √ √ √ 

24 R24 √ √ √ √ √ 

25 R25 - √ - √ √ 

26 R26 √ √ √ √ √ 

27 R27 √ - √ - √ 

28 R28 √ √ √ √ √ 

29 R29 √ √ √ √ √ 

30 R30 √ √ √ √ √ 

31 R31 √ √ √ √ √ 

32 R32 √ √ √ √ √ 

FREKUENS I 26 27 29 25 28 

PERS ENTAS E (% ) 81,25 84,38 90,63 78,13 87,50 
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LEMBAR OBSERVASI PROSES SIKLUS II  

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia  

Nama sekolah  : SMP Negeri 5 Semarang 

Kelas   : VII E 

Hari, tanggal  : Kamis, 19 Juni 2014 

 

A. Pedoman Observasi Proses Pembelajaran 

No 
Aspek yang diamati 

Teknik Waktu Keterangan 

A B C D E 

1      

Pengamatan Proses 

 

2       

3       

4       

5       

Aspek yang diamati: 

A = keintensifan proses internalisasi penumbuhan minat peserta didik untuk 
mengikuti pembelajaran menangkap makna tertulis teks eksplanasi dengan 

penerapan pendekatan scientific metode SQ4R. 
B = kekondusifan ketika proses mengamati, proses bertanya, dan proses menalar 

peserta   didik terhadap materi menangkap makna tertulis.  

C = kekondusifan peserta didik dalam proses mencoba menangkap makna 
tertulis teks eksplanasi. 

D = kekondusifan kondisi peserta didik saat tahap mengomunikasikan 
keterampilan menangkap makna tertulis teks eksplanasi sosiokultural 
bermuatan pendidikan moral.  

E = kereflektifan suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran 
sehingga peserta didik menyadari kekurangannya dan mengetahui apa yang 

akan dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir. 
Keterangan: 
Sangat baik : > 85% 

Baik  : 76% - 85% 
Cukup  : 60% - 75% 

Kurang  : < 60% 
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B. Lembar Observasi Proses Pembelajaran 

 

No Responden 
Aspek yang Diamat i 

A B C D E 

1 R1 √ √ √ √ √ 

2 R2 √ √ √ √ √ 

3 R3 √ √ √ √ √ 

4 R4 √ √ √ √ √ 

5 R5 √ - √ √ √ 

6 R6 √ √ √ √ - 

7 R7 √ √ √ √ √ 

8 R8 - √ √ √ √ 

9 R9 √ √ √ √ √ 

10 R10 √ √ √ √ √ 

11 R11 √ √ √ √ √ 

12 R12 √ √ √ √ √ 

13 R13 √ √ √ - √ 

14 R14 √ √ √ √ √ 

15 R15 √ √ √ √ √ 

16 R16 √ √ √ √ √ 

17 R17 √ √ √ √ √ 

18 R18 √ √ √ √ √ 

19 R19 √ √ √ √ - 

20 R20 √ √ √ √ √ 

21 R21 √ √ √ - √ 

22 R22 √ - √ √ √ 

23 R23 √ √ √ √ √ 

24 R24 √ - √ √ √ 

25 R25 √ √ √ √ √ 

26 R26 √ √ √ √ √ 

27 R27 - √ √ - √ 

28 R28 √ √ √ √ √ 

29 R29 √ √ √ √ √ 

30 R30 √ √ √ - √ 

31 R31 √ √ √ √ √ 

32 R32 √ √ √ √ √ 

FREKUENS I 30 29 32 28 30 

PERS ENTAS E (% ) 93,75 90,63 100 87,5 93,75 
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LEMBAR PENILAIAN OBSERVASI SIKAP SIKLUS I 

 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia  

Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

Kelas : VII E 

Hari, tanggal : Kamis, 5 Juni 2014  

 

A. Pedoman Observasi Sikap Religius dan Sikap Sosial 

No 
Sikap yang Diamati 

dan Dinilai 
Indikator sikap 

1 Relig ius  - Berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu 

- Memberi salam pada saat awal dan akhir 

pembelajaran 

- Memelihara hubungan baik dengan sesama umat 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

2 Percaya Diri - Berinisiatif dalam bahasan memecahkan masalah 

- Berani memberi pendapat dalam bahasan pemecahan 

masalah 

3 Peduli - Saling toleran, bekerja sama ketika melakukan 

diskusi 

- Saling memberikan masukan perbaikan untuk peserta 

didik lain 

4 Sopan/ santun - Sopan bertanya mengenai materi yang belum 

dimengerti 

- Menanggapi suatu permasalahan secara santun 

- Berperilaku sopan ketika berbicara kepada teman 

dan guru 

 

1. Kriteria Penskoran 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan, dan kadang-kadang tidak 

melakukan. 
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2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 

melakukan. 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan.  

 

2. Rumus : 

- Skor maksimal = jumlah kriteria x jumlah indikator setiap kriteria  

- Rata-rata = jumlah skor maksimal : jumlah indikator sikap 

- Nilai sikap = (jumlah skor perolehan : skor maksimal) x 100 

- Nilai konversi = (nilai sikap : 100) x 4 

 

3. Rentang nilai sikap 

No Kategori Rentang Nilai Sikap 

1 Sangat baik 91-100 

2 Baik 80-90 

3 Cukup  66-79 

4 Kurang 50-65 

 

4. Predikat Nilai Sikap 

No Predikat Nilai Konversi 

1              A  3,67-4,00 

2              A- 3,33-3,66 

3              B+ 3,01-3,33 

4              B 2,67-3,00 

5              B- 2,34-2,66 

6              C+ 2,01-2,33 

7              C 1,67-2,00 

8              C- 1,34-1,66 

9              D+ 1,01-1,33 

10              D 0,00-1,00 
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B. Lembar Penilaian Observasi Sikap Religius 
 

PENILAIAN SIKAP RELIGIUS 

No Responden 
Indikator sikap religius Jumlah 

skor 
Rata-
rata 

Nilai Predikat 
(1) (2) (3) 

1 R1 4 4 4 12 4 100 A 

2 R2 4 4 4 12 4 100 A 

3 R3 4 4 4 12 4 100 A 

4 R4 4 4 4 12 4 100 A 

5 R5 4 4 4 12 4 100 A 

6 R6 4 4 4 12 4 100 A 

7 R7 4 4 4 12 4 100 A 

8 R8 4 4 4 12 4 100 A 

9 R9 4 4 4 12 4 100 A 

10 R10 4 4 4 12 4 100 A 

11 R11 4 4 4 12 4 100 A 

12 R12 4 4 3 11 3,67 91,67 A 

13 R13 4 3 3 10 3,33 83,33 A- 

14 R14 4 4 4 12 4 100 A 

15 R15 4 4 4 12 4 100 A 

16 R16 4 4 4 12 4 100 A 

17 R17 4 4 4 12 4 100 A 

18 R18 4 4 4 12 4 100 A 

19 R19 4 4 4 12 4 100 A 

20 R20 4 4 4 12 4 100 A 

21 R21 4 4 4 12 4 100 A 

22 R22 4 3 4 11 3,67 91,67 A 

23 R23 4 4 4 12 4 100 A 

24 R24 4 4 4 12 4 100 A 

25 R25 4 4 4 12 4 100 A 

26 R26 4 4 4 12 4 100 A 

27 R27 4 4 4 12 4 100 A 

28 R28 4 4 4 12 4 100 A 

29 R29 4 4 4 12 4 100 A 

30 R30 4 4 3 11 3,67 91,67 A 

31 R31 4 4 4 12 4 100 A 

32 R32 4 4 4 12 4 100 A 

RATA-RATA 4 3,94 3,91 11,84 3,95 98,7 A 

 
Keterangan: Indikator sikap religius 
1) Berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu 
2) Memberi salam pada saat awal dan akhir pembelajaran 

3) Memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 
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C. Lembar Penilaian Observasi Sikap Percaya Diri 

 

PENILAIAN SIKAP PERCAYA DIRI 

No Responden 

Indikator Sikap 
Percaya Diri Jumlah 

skor 
Rata-
rata 

Nilai Predikat 

(1) (2) 

1 R1 4 3 7 3,5 87,5 A- 

2 R2 3 4 7 3,5 87,5 A- 

3 R3 4 3 7 3,5 87,5 A- 

4 R4 3 2 5 2,5 62,5 B- 

5 R5 3 4 7 3,5 87,5 A- 

6 R6 3 3 6 3 75 B 

7 R7 3 3 6 3 75 B 

8 R8 3 2 5 2,5 62,5 B- 

9 R9 4 3 7 3,5 87,5 A- 

10 R10 3 2 5 2,5 62,5 B- 

11 R11 3 4 7 3,5 87,5 A- 

12 R12 3 3 6 3 75 B 

13 R13 3 4 7 3,5 87,5 A- 

14 R14 4 4 8 4 100 A 

15 R15 3 2 5 2,5 62,5 B- 

16 R16 4 3 7 3,5 87,5 A- 

17 R17 3 4 7 3,5 87,5 A- 

18 R18 4 3 7 3,5 87,5 A- 

19 R19 3 2 5 2,5 62,5 B- 

20 R20 4 4 8 4 100 A 

21 R21 4 4 8 4 100 A 

22 R22 3 3 6 3 75 B 

23 R23 3 2 5 2,5 62,5 B- 

24 R24 3 3 6 3 75 B 

25 R25 3 3 6 3 75 B 

26 R26 3 3 6 3 75 B 

27 R27 3 4 7 3,5 87,5 A- 

28 R28 3 4 7 3,5 87,5 A- 

29 R29 4 4 8 4 100 A 

30 R30 3 4 7 3,5 87,5 A- 

31 R31 3 3 6 3 75 B 

32 R32 3 4 7 3,5 87,5 A- 

RATA-RATA 3,28 3,22 6,50 3,25 81,25 B+ 

Keterangan: Indikator sikap percaya diri 

- Berinisiatif dalam bahasan memecahkan masalah 

- Berani memberi pendapat dalam bahasan pemecahan masalah 
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D. Lembar Penilaian Observasi Sikap Sosial 

 

PENILAIAN SIKAP PEDULI 

No Responden 

Indikator Sikap 
Peduli Jumlah 

skor 
Rata-
rata 

Nilai Predikat 

(1) (2) 

1 R1 3 4 7 3,5 87,5 A- 

2 R2 4 3 7 3,5 87,5 A- 

3 R3 4 3 7 3,5 87,5 A- 

4 R4 3 2 5 2,5 62,5 B- 

5 R5 4 3 7 3,5 87,5 A- 

6 R6 3 2 5 2,5 62,5 B- 

7 R7 3 3 6 3 75 B 

8 R8 3 3 6 3 75 B 

9 R9 3 4 7 3,5 87,5 A- 

10 R10 3 3 6 3 75 B 

11 R11 3 3 6 3 75 B 

12 R12 3 3 6 3 75 B 

13 R13 3 3 6 3 75 B 

14 R14 4 3 7 3,5 87,5 A- 

15 R15 3 2 5 2,5 62,5 B- 

16 R16 4 3 7 3,5 87,5 A- 

17 R17 3 3 6 3 75 B 

18 R18 4 4 8 4 100 A 

19 R19 3 2 5 2,5 62,5 B- 

20 R20 4 3 7 3,5 87,5 A- 

21 R21 4 4 8 4 100 A 

22 R22 3 3 6 3 75 B 

23 R23 3 2 5 2,5 62,5 B- 

24 R24 3 3 6 3 75 B 

25 R25 3 3 6 3 75 B 

26 R26 3 3 6 3 75 B 

27 R27 3 3 6 3 75 B 

28 R28 3 3 6 3 75 B 

29 R29 3 3 6 3 75 B 

30 R30 4 4 8 4 100 A 

31 R31 3 3 6 3 75 B 

32 R32 4 4 8 4 100 A 

RATA-RATA 3,31 3,03 6,34 3,17 79,29 B+ 

 
Keterangan: Indikator sikap peduli 
- Saling toleran, bekerja sama ketika melakukan diskusi 

- Saling memberikan masukan perbaikan untuk peserta didik lain 
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E. Lembar Penilaian Observasi Sikap Sopan Santun 
 

PENILAIAN SIKAP SOPAN SANTUN 

No Responden 

Indikator sikap 
sopan/santun Jumlah 

skor 
Rata-
rata 

Nilai Predikat 

(1) (2) (3) 

1 R1 3 3 3 9 3 75 B 

2 R2 3 4 3 10 3,333 83,33 A- 

3 R3 3 3 3 9 3 75 B 

4 R4 3 3 3 9 3 75 B 

5 R5 3 2 3 8 2,667 66,67 B 

6 R6 3 3 3 9 3 75 B 

7 R7 3 3 3 9 3 75 B 

8 R8 3 3 3 9 3 75 B 

9 R9 3 3 3 9 3 75 B 

10 R10 3 3 3 9 3 75 B 

11 R11 3 3 3 9 3 75 B 

12 R12 3 3 3 9 3 75 B 

13 R13 3 3 3 9 3 75 B 

14 R14 3 4 3 10 3,333 83,33 A- 

15 R15 3 3 3 9 3 75 B 

16 R16 3 3 3 9 3 75 B 

17 R17 3 3 3 9 3 75 B 

18 R18 3 3 3 9 3 75 B 

19 R19 3 3 3 9 3 75 B 

20 R20 4 3 4 11 3,667 91,67 A 

21 R21 3 3 3 9 3 75 B 

22 R22 3 2 3 8 2,667 66,67 B 

23 R23 3 3 3 9 3 75 B 

24 R24 3 3 3 9 3 75 B 

25 R25 3 3 3 9 3 75 B 

26 R26 3 3 3 9 3 75 B 

27 R27 3 2 3 8 2,667 66,67 B 

28 R28 4 3 3 10 3,333 83,33 A- 

29 R29 3 3 3 9 3 75 B 

30 R30 4 3 3 10 3,333 83,33 A- 

31 R31 3 3 3 9 3 75 B 

32 R32 4 3 3 10 3,333 83,33 A- 

RATA-RATA 3,13 2,97 3,03 9,13 3,04 76,04 B+ 

 
Keterangan: Indikator sikap sopan santun 
- Sopan bertanya mengenai materi yang belum dimengerti 
- Menanggapi suatu permasalahan secara santun 

- Berperilaku sopan ketika berbicara kepada teman dan guru 
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LEMBAR PENILAIAN OBSERVASI SIKAP SIKLUS II 

 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia  

Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

Kelas : VII E 

Hari, tanggal : Kamis, 19 Juni 2014 

 

A. Pedoman Observasi Sikap Religius dan Sikap Sosial 

No 
Sikap yang Diamati 

dan Dinilai 
Indikator sikap 

1 Religius  1) Berdoa sebelum dan sesudah menjalankan 

sesuatu 

2) Memberi salam pada saat awal dan akhir 

pembelajaran 

3) Memelihara hubungan baik dengan sesama umat 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

2 Percaya Diri 1) Berinisiatif dalam bahasan memecahkan 

masalah 

2) Berani memberi pendapat dalam bahasan 

pemecahan masalah 

3 Peduli 1) Saling toleran, bekerja sama ketika melakukan 

diskusi 

2) Saling memberikan masukan perbaikan untuk 

peserta didik lain 

4 Sopan/ santun 1) Sopan bertanya mengenai materi yang belum 

dimengerti 

2) Menanggapi suatu permasalahan secara santun 

3) Berperilaku sopan ketika berbicara kepada 

teman dan guru 
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1. Kriteria Penskoran 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan.  

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan, dan kadang-kadang 

tidak melakukan. 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 

melakukan. 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan.  

 

2. Rumus : 

1) Skor maksimal = jumlah kriteria x jumlah indikator setiap kriteria  

2) Rata-rata = jumlah skor maksimal : jumlah indikator sikap 

3) Nilai sikap = (jumlah skor perolehan : skor maksimal) x 100 

4) Nilai konversi = (nilai sikap : 100) x 4 

 

3. Rentang nilai sikap 

No Kategori Rentang Nilai Sikap 

1 Sangat baik 91-100 

2 Baik 80-90 

3 Cukup  66-79 

4 Kurang 50-65 

 

4. Predikat Nilai Sikap 

No Predikat Nilai Konversi 

1              A  3,67-4,00 

2              A- 3,33-3,66 

3              B+ 3,01-3,33 

4              B 2,67-3,00 

5              B- 2,34-2,66 

6              C+ 2,01-2,33 

7              C 1,67-2,00 

8              C- 1,34-1,66 

9              D+ 1,01-1,33 

10              D 0,00-1,00 
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B. Lembar Penilaian Observasi Sikap Religius 
 

PENILAIAN SIKAP RELIGIUS 

No Responden 
Indikator sikap religius Jumlah 

skor 
Rata-
rata 

Nilai Predikat 
(1) (2) (3) 

1 R1 4 4 4 12 4 100 A 

2 R2 4 4 4 12 4 100 A 

3 R3 4 4 4 12 4 100 A 

4 R4 4 4 4 12 4 100 A 

5 R5 4 4 4 12 4 100 A 

6 R6 4 4 4 12 4 100 A 

7 R7 4 4 4 12 4 100 A 

8 R8 4 4 4 12 4 100 A 

9 R9 4 4 4 12 4 100 A 

10 R10 4 4 4 12 4 100 A 

11 R11 4 4 4 12 4 100 A 

12 R12 4 4 4 12 4 100 A 

13 R13 4 4 4 12 4 100 A 

14 R14 4 4 4 12 4 100 A 

15 R15 4 4 4 12 4 100 A 

16 R16 4 4 4 12 4 100 A 

17 R17 4 4 4 12 4 100 A 

18 R18 4 4 4 12 4 100 A 

19 R19 4 4 4 12 4 100 A 

20 R20 4 4 4 12 4 100 A 

21 R21 4 4 4 12 4 100 A 

22 R22 4 4 3 11 3,667 91,67 A 

23 R23 4 4 4 12 4 100 A 

24 R24 4 4 4 12 4 100 A 

25 R25 4 4 4 12 4 100 A 

26 R26 4 4 4 12 4 100 A 

27 R27 4 4 3 11 3,667 91,67 A 

28 R28 4 4 4 12 4 100 A 

29 R29 4 4 4 12 4 100 A 

30 R30 4 4 4 12 4 100 A 

31 R31 4 4 4 12 4 100 A 

32 R32 4 4 4 12 4 100 A 

RATA-RATA 4 4 3,94 11,94 3,98 99,48 A 

 
Keterangan: Indikator sikap religius 
1) Berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu 
2) Memberi salam pada saat awal dan akhir pembelajaran 
3) Memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 
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C. Lembar Penilaian Observasi Sikap Percaya Diri 

 

PENILAIAN SIKAP PERCAYA DIRI 

No Responden 

Indikator Sikap 
Percaya Diri Jumlah 

skor 
Rata-
rata 

Nilai Predikat 

(1) (2) 

1 R1 4 4 8 4 100 A 

2 R2 4 4 8 4 100 A 

3 R3 4 4 8 4 100 A 

4 R4 3 3 6 3 75 B 

5 R5 4 4 8 4 100 A 

6 R6 3 3 6 3 75 B 

7 R7 4 4 8 4 100 A 

8 R8 4 3 7 3,5 87,5 A- 

9 R9 4 4 8 4 100 A 

10 R10 4 3 7 3,5 87,5 A- 

11 R11 4 4 8 4 100 A 

12 R12 4 4 8 4 100 A 

13 R13 4 4 8 4 100 A 

14 R14 4 4 8 4 100 A 

15 R15 4 3 7 3,5 87,5 A- 

16 R16 4 4 8 4 100 A 

17 R17 3 4 7 3,5 87,5 A- 

18 R18 4 4 8 4 100 A 

19 R19 3 3 6 3 75 B 

20 R20 4 4 8 4 100 A 

21 R21 4 4 8 4 100 A 

22 R22 4 3 7 3,5 87,5 A- 

23 R23 4 3 7 3,5 87,5 A- 

24 R24 4 3 7 3,5 87,5 A- 

25 R25 3 4 7 3,5 87,5 A- 

26 R26 3 4 7 3,5 87,5 A- 

27 R27 4 4 8 4 100 A 

28 R28 4 4 8 4 100 A 

29 R29 4 4 8 4 100 A 

30 R30 4 4 8 4 100 A 

31 R31 4 3 7 3,5 87,5 A- 

32 R32 4 4 8 4 100 A 

RATA-RATA 3,81 3,68 7,50 3,75 93,75 A 

Keterangan: Indikator sikap percaya diri 
1) Berinisiatif dalam bahasan memecahkan masalah 

2) Berani memberi pendapat dalam bahasan pemecahan masalah 
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D. Lembar Penilaian Observasi Sikap Sosial 
 

PENILAIAN S IKAP PEDULI 

No Responden 

Indikator Sikap 
Peduli Jumlah 

skor 
Rata-
rata 

Nilai Predikat 

(1) (2) 

1 R1 4 4 8 4 100 A 

2 R2 4 3 7 3,5 87,5 A- 

3 R3 4 3 7 3,5 87,5 A- 

4 R4 4 3 7 3,5 87,5 A- 

5 R5 4 4 8 4 100 A 

6 R6 4 3 7 3,5 87,5 A- 

7 R7 4 4 8 4 100 A 

8 R8 4 4 8 4 100 A 

9 R9 4 4 8 4 100 A 

10 R10 4 3 7 3,5 87,5 A- 

11 R11 4 4 8 4 100 A 

12 R12 4 4 8 4 100 A 

13 R13 4 4 8 4 100 A 

14 R14 4 3 7 3,5 87,5 A- 

15 R15 3 3 6 3 75 B 

16 R16 4 4 8 4 100 A 

17 R17 4 3 7 3,5 87,5 A- 

18 R18 4 4 8 4 100 A 

19 R19 3 3 6 3 75 B 

20 R20 4 4 8 4 100 A 

21 R21 4 4 8 4 100 A 

22 R22 3 3 6 3 75 B 

23 R23 4 3 7 3,5 87,5 A- 

24 R24 4 4 8 4 100 A 

25 R25 4 4 8 4 100 A 

26 R26 4 4 8 4 100 A 

27 R27 4 4 8 4 100 A 

28 R28 4 3 7 3,5 87,5 A- 

29 R29 4 4 8 4 100 A 

30 R30 4 4 8 4 100 A 

31 R31 4 3 7 3,5 87,5 A- 

32 R32 4 4 8 4 100 A 

RATA-RATA 3,91 3,59 7,5 3,75 93,75 A 

 
Keterangan: Indikator sikap peduli 

1) Saling toleran, bekerja sama ketika melakukan diskusi 

2) Saling memberikan masukan perbaikan untuk peserta didik lain 
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E. Lembar Penilaian Observasi Sikap Sopan Santun 
 

PENILAIAN S IKAP SOPAN SANTUN  

No Responden 
Indikator sikap 
sopan/santun Jumlah 

skor 
Rata-
rata 

Nilai Predikat 

(1) (2) (3) 

1 R1 4 4 4 12 4 100 A 

2 R2 4 4 4 12 4 100 A 

3 R3 4 4 4 12 4 100 A 

4 R4 4 4 4 12 4 100 A 

5 R5 3 4 3 10 3,333 83,33 A- 

6 R6 4 4 4 12 4 100 A 

7 R7 4 4 4 12 4 100 A 

8 R8 4 4 4 12 4 100 A 

9 R9 4 4 4 12 4 100 A 

10 R10 4 4 4 12 4 100 A 

11 R11 4 3 4 11 3,667 91,67 A 

12 R12 3 4 3 10 3,333 83,33 A- 

13 R13 3 4 4 11 3,667 91,67 A 

14 R14 4 4 4 12 4 100 A 

15 R15 4 4 4 12 4 100 A 

16 R16 4 4 4 12 4 100 A 

17 R17 4 4 4 12 4 100 A 

18 R18 4 4 4 12 4 100 A 

19 R19 4 4 4 12 4 100 A 

20 R20 4 4 4 12 4 100 A 

21 R21 4 4 4 12 4 100 A 

22 R22 3 4 3 10 3,333 83,33 A- 

23 R23 4 4 4 12 4 100 A 

24 R24 4 4 4 12 4 100 A 

25 R25 4 3 4 11 3,667 91,67 A 

26 R26 4 4 4 12 4 100 A 

27 R27 3 4 3 10 3,333 83,33 A- 

28 R28 4 4 4 12 4 100 A 

29 R29 4 4 4 12 4 100 A 

30 R30 4 3 4 11 3,667 91,67 A 

31 R31 4 4 4 12 4 100 A 

32 R32 4 4 4 12 4 100 A 

RATA-RATA 3,84 3,91 3,88 11,63 3,88 96,88 A 

 Keterangan: Indikator sikap sopan santun 
1) Sopan bertanya mengenai materi yang belum dimengerti 
2) Menanggapi suatu permasalahan secara santun 
3) Berperilaku sopan ketika berbicara kepada teman dan guru 
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Hasil Wawancara Peserta Didik  Terhadap Pembelajaran Menangkap Makna 

Tertulis Teks Eksplanasi Sosiokultural Bermuatan Pendidikan Moral 

dengan Pendekatan Scientific dan Metode SQ4R 

 

No Pertanyaan 
Kriteria 

Nilai 
Siklus I Siklus II 

1 Bagaimana perasaan 

kalian selama 

mengikuti 

pembelajaran 

menangkap makna 

tertulis teks 

eksplanasi 

sosiokultural 

bermuatan 

pendidikan moral 

dengan pendekatan 

scientific metode 

SQ4R? 

Tinggi 

Pelajarannya 

menyenangkan dan 

menambah 

pengetahuan kita 

tentang peristiwa 

sosial budaya 

(Khoiri Nurzaky-

R18) 

Senang, seru, 

suasananya tidak 

tegang. (Ilma 

Addina-R16) 

Sedang 

Seru, menghibur, 

dan tidak membuat 

ngantuk. (Zam 

Zam Mu‟arifah-

R31) 

Menyenangkan, 

lebih membuat kita 

memahami teks 

eksplanasi. 

(Medika Bintang-

R21) 

Rendah 

Saya cukup 

senang, tapi juga 

sulit memahami. 

(Khoirunnisa Putri-

R19) 

Suasananya tidak 

menegangkan, 

soalnya ada 

bercandaannya 

juga. (Rizaldy 

Akbar-R27) 

2 Apa terdapat 

kesulitan dalam 

pembelajaran 

Tinggi 

Tidak ada kesulitan 

yang berarti, 

namun terkadang 

Kadang-kadang 

masih bingung 

menemukan 
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menangkap makna 

tertulis teks 

eksplanasi 

sosiokultural 

bermuatan 

pendidikan moral 

dengan pendekatan 

scientific metode 

SQ4R? 

kurang teliti saat 

menemukan 

gagasan utama 

(Khoiri Nurzaky-

R18) 

kalimat utama. 

(Ilma Addina-R16) 

Sedang 

Tidak ada (Zam 

Zam Mu‟arifah-

R31) 

Tidak ada 

kesulitan, hanya 

saja teksnya lebih 

diringkas supaya 

lebih cepat 

mengerjakan soal-

soalnya. (Medika 

Bintang-R21) 

Rendah 

Menemukan 

gagasan utama 

(Khoirunnisa Putri-

R19) 

Tiba-tiba waktunya 

sudah selesai, 

padahal pekerjaan 

saya belum selesai. 

(Rizaldy Akbar-

R27) 

3 Bagaimana metode 

SQ4R yang 

digunakan? Apakah 

menarik dan 

memudahkan? 
Tinggi 

Pembelajarannya 

menjadi lebih 

mudah dipahami, 

menarik, dan lebih 

cepat dalam 

mengerjakan soal 

(Khoiri Nurzaky-

R18) 

Metodenya efektif. 

(Ilma Addina-R16) 

Sedang 

Dapat 

memudahkan 

dalam menemukan 

Metodenya 

menarik, kita 

menjadi mudah 
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gagasan utama. 

(Zam Zam 

Mu‟arifah-R31) 

mengerti tahap 

mana dulu yang 

dilakukan ketika 

menemui sebuah 

teks (Medika 

Bintang-R21) 

Rendah 

Metodenya cukup 

menyenangkan dan 

memudahkan. 

(Khoirunnisa Putri-

R19) 

Memudahkan, 

tetapi bikin lelah 

(Rizaldy Akbar-

R27) 

4 Bagaimana teks 

eksplanasi 

sosiokultural 

bermuatan 

pendidikan moral 

yang disajikan? 

Apakah menarik? 

Apakah mudah atau 

sulit? 

Tinggi 

Teksnya tidak 

membosankan. 

Namun ada juga 

teks yang sulit 

dipahami, sehingga 

harus membaca 

teks tersebut secara 

berulang. (Khoiri 

Nurzaky-R18) 

Teksnya menarik. 

(Ilma Addina-R16) 

Sedang 

Teksnya mudah 

dimengerti. (Zam 

Zam Mu‟arifah-

R31) 

Teks eksplanasinya 

membuat kita 

mengenal budaya-

budaya kita, 

membuat kita lebih 

mengerti apa yang 

terjadi di 

lingkungan sosial 

dan membuat kita 

menghindari hal-
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hal negatifnya. 

Namun teksnya 

panjang-panjang. 

(Medika Bintang-

R21) 

Rendah 

Teksnya agak sulit. 

(Khoirunnisa Putri-

R19) 

Ada yang sulit, tapi 

ada yang mudah. 

(Rizaldy Akbar-

R27) 

5 Bagaimana saran 

kalian terhadap 

pembelajaran ini dan 

pembelajaran 

selanjutnya? 

Tinggi 

Teksnya jangan 

terlalu sulit (Khoiri 

Nurzaky-R18) 

Lebih diperjelas 

lagi cara-cara 

menyelesaikannya 

dengan cepat. 

(Ilma Addina-R16) 

Sedang 

Suasananya yang 

menyenangkan dan 

tidak menegangkan 

dipertahankan 

terus (Zam Zam 

Mu‟arifah-R31) 

Sebaiknya teksnya 

lebih ringkas 

(Medika Bintang-

R21) 

Rendah 

Teksnya jangan 

terlalu panjang, 

supaya mudah 

dipahami. 

(Khoirunnisa Putri-

R19) 

Jangan banyak 

tugas. (Rizaldy 

Akbar-R27) 
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