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SARI 

Indayani, Dewi. 2010. Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman 
Menemukan Gagasan Utama dalam Teks Bacaan Menggunakan 
Teknik Make a Match pada Siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus. 
Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan 
Seni, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing 1: Dr. Subyantoro, 
M.Hum., Pembimbing II: Drs. Wagiran, M.Hum.  
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Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), siswa kelas 
VII harus mampu menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia SMP 
Negeri 2 Kudus yang mengajar kelas VII C, diketahui bahwa saat ini kondisi 
kemampuan membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan 
belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh metode yang digunakan guru dalam 
pembelajaran yang monoton, sehingga membuat siswa merasa jenuh dan bosan. 
Siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus menyukai pembelajaran yang melibatkan 
siswa secara aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, untuk menyikapi kondisi 
tersebut penulis menggunakan metode make a match dalam pembelajaran 
menemukan gagasan utama dalam teks bacaan karena metode ini merupakan 
kombinasi antara belajar dan bermain yang di dalamnya siswa dapat secara aktif 
ikut terlibat dalam pembelajaran dan tidak hanya sebagai pendengar ketika guru 
berceramah tentang materi. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan 
yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimanakah peningkatan 
keterampilan membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks 
bacaan setelah mengikuti pembelajaran menemukan gagasan utama dalam teks 
bacaan menggunakan teknik make a match dan 2) bagaimanakah perubahan 
tingkah laku siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus setelah mengikuti 
pembelajaran membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks 
bacaan menggunakan metode make a match?  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang menggunakan 
dua siklus. Setiap siklus terdiri atas dua pertemuan. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus yang berjumlah 40 siswa. Variabel yang 
diungkap dalam penelitian ini adalah keterampilan membaca pemahaman 
menemukan gagasan utama dalam teks bacaan menggunakan metode make a 
match. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen tes dan instrumen 
nontes dalam bentuk deksripsi perilaku ekologis, catatan harian siswa, 
wawancara, dan dokumentasi foto. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil tes membaca 
pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. Berdasarkan hasil tes 
pada pratindakan nilai yang dicapai siswa adalah 69,5 atau 27,8% termasuk 
kategori cukup , pada siklus I  nilai yang dicapai sebesar 73,05 atau 29,22% 
termasuk kategori baik dan mengalami peningkatan sebesar 3,55, sedangkan pada 
siklus II nilai rata-rata kelas mencapai 84 atau 33,6% termasuk kategori baik. Dari 
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pencapaian nilai rata-rata kelas siklus I dan siklus II ini diperoleh peningkatan 
sebesar 10,95 atau 4,38%, dan nilai rata-rata pratindakan dan siklus II diperoleh 
peningkatan sebesar 14,5 atau 5,8%. Berdasarkan hasil nontes menunjukkan 
adanya perubahan perilaku siswa ke arah positif. Siswa menjadi lebih semangat, 
antusias, dan senang dalam pembelajaran membaca pemahaman menemukan 
gagasan utama dalam teks bacaan menggunakan teknikm make a match.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan guru mata 
pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia hendaknya menggunakan pembelajaran 
metode make a match  khususnya dalam kegiatan membaca pemahaman 
menemukan gagasann utama dalam teks bacaan. Saran yang ditujukan pada para 
peneliti di bidang bahasa dapat melakukan penelitian serupa dengan menggunakan 
teknik pembelajaran yang berbeda, sehingga didapatkan berbagai alternatif teknik 
pembelajaran membaca, khususnya membaca pemahaman menemukan gagasan 
utama dalam teks bacaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Membaca termasuk salah satu keterampilan yang penting dikuasai 

oleh kaum profesional (seperti guru, wartawan, dan lain-lain). Apalagi saat ini 

masyarakat sudah memasuki era reformasi. Kita ‘dibanjiri’ oleh begitu banyaknya 

bahan bacaan. Banjir bahan bacaan ini tentu saja harus diimbangi dengan 

keterampilan membaca. Bagi sebagian orang, membaca adalah kegiatan yang 

membosankan dan hanya menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Padahal, banyak 

manfaat yang didapat dari membaca. Mulai dari menerima informasi, 

memperdalam pengetahuan, dan meningkatkan kecerdasan. 

Membaca pada hakikatnya adalah memahami teks bacaan yang berarti 

kegiatan membaca dilakukan bersama-sama oleh mata dan otak. Mata berfungsi 

“memotret” teks, kemudian menyalurkannya ke dalam otak untuk diolah. Cepat 

dan banyaknya otak mengolah suatu pesan tergantung erat dari cepat dan 

banyaknya pesan yang dipotret oleh mata. Membaca merupakan alat komunikasi 

yang dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan. Membaca 

merupakan jendela pengetahuan dunia, dengan membaca terbukalah hati dan 

pikiran kita untuk menerima informasi-informasi penting dan pengetahuan-

pengetahuan yang berguna.  

Keterampilan membaca mempunyai makna yang sangat penting bagi 

keperluan proses membaca. Pengetahuan mengenai proses membaca harus 

ditanamkan sejak dini, yang selanjutnya dilakukan karena kebiasaan. 
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Terbentuknya suatu kebiasaan tidak dapat terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi 

terbentuk dalam waktu lama dan perlu kesadaran yang tinggi. Rendahnya 

keterampilan membaca juga terjadi karena faktor kebiasaan membaca yang tidak 

terjadi di rumah. Orang tua tidak membudayakan membaca, sehingga anak-anak 

juga malas membaca. 

Dewasa ini, anak-anak dapat berlama-lama duduk di depan televisi 

untuk menikmati siaran televisi tanpa merasa capek, tetapi bila disuruh membaca 

buku baru sebentar saja mereka sudah merasa capek dan mengantuk. Mereka lebih 

suka duduk-duduk dan mengobrol daripada membaca. Mereka lebih suka 

memenuhi mal-mal yang menarik daripada memenuhi perpustakaan untuk 

membaca buku. Jarang sekali anak-anak sekarang ini kita jumpai sedang 

membaca apalagi di luar jam pelajaran. 

Menumbuhkembangkan keterampilan membaca pemahaman perlu 

segera diwujudkan karena dalam pengajaran membaca pemahaman tidak hanya 

menuntut siswa untuk terampil membaca secara benar, tetapi harus mampu 

menemukan gagasan atau ide bacaan yang diajarkan. Tujuan pembelajaran 

keterampilan membaca adalah agar siswa mampu memahami pesan-pesan 

komunikasi yang disampaikan dengan media bahasa tulis dengan cermat, tepat, 

dan cepat. 

Kecermatan dan ketepatan dalam memahami pesan komunikasi ini 

sangat penting agar dapat dicapai pemahaman terhadap pesan komunikasi 

tersebut. Keterampilan membaca pemahaman merupakan bagian dari pengajaran 

berbahasa dan mengingat bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang strategis 
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untuk menanamkan moral dan kepribadian kepada siswa yang meliputi 

penanaman sopan santun, pembentukan watak, dan pembinaan budi pekerti. Hal 

ini sangat penting mengingat siswa hidup bermasyarakat, sehingga siswa tidak 

hanya mampu beretika di lingkungan sekolah tetapi juga diharapkan mampu 

menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat. 

Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP kelas VII 

terdapat standar kompetensi tentang membaca intensif, yaitu membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. Pada dasarnya, membaca 

intensif adalah salah satu keterampilan membaca yang lebih menekankan pada 

kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan. Dalam keterampilan membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dalam teks bacaan, siswa tidak mudah 

untuk dapat melakukan kegiatan membaca begitu saja. Untuk dapat terampil 

dalam membaca intensif banyak memerlukan pengetahuan, seperti 

perbendaharaan kata dan dapat menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat 

yang lain, serta dapat memilih atau menentukan kecepatan membaca yang tepat 

agar bisa memahami isi bacaan secara utuh dan menyeluruh. 

Untuk mencapai pemahaman yang optimal ada beberapa kemampuan 

yang harus dikembangkan pada siswa. Pertama yaitu siswa harus sudah mencapai 

keterampilan membaca yang terdiri atas kemampuan persepsi, kemampuan atensi, 

identifikasi kata. Biasanya siswa pada tahap membaca dinyatakan sudah mahir 

tentang keterampilan persepsi, atensi (minat), dan identifikasi kata. 

Kedua, keterampilan pemahaman membaca. Pemahaman bacaan 

menyangkut hubungan yang ada pada teks bacaan dengan pengetahuan yang telah 



4 

 

ada pada siswa. Untuk terjadi pemahaman yang maksimal harus diketahui fungsi 

unit-unit pemahaman. Unit dasar pemahaman itu adalah kata, kalimat, paragraf, 

dan keseluruhan. Ketiga yaitu membekali siswa dengan keterampilan belajar. 

Keterampilan belajar merupakan suatu teknik yang mampu meningkatkan 

pemahaman dan mempertahankan ingatan dengan materi yang terbaca, yang 

memungkinkan keberhasilan siswa dalam mengerjakan tugas-tugas bacaan materi 

pelajaran. Siswa perlu dibekali keterampilan metode belajar yang dapat membantu 

mereka menyimpan materi yang dibaca dalam ingatannya. 

Kemudian yang keempat adalah memberi latihan membaca, untuk 

mencapai pemahaman yang optimal dalam waktu yang cepat, perlu pelatihan 

membaca cepat dan pemahaman. Terakhir, mengembangkan minat yang besar 

untuk membaca, memotivasi membaca, mengembangkan membaca untuk 

kesenangan pada siswa. Minat dalam proses membaca dapat mempengaruhi 

seberapa jauh seseorang mau bekerja keras dalam membaca. Sikap positif dalam 

membaca akan menimbulkan usaha yang besar dalam proses membacanya. Hal ini 

dapat dikembangkan dari rumah dengan ada orang tua yang gemar membaca dan 

tersedianya bahan bacaan (Moesono dalam Widianingsih 2008:15). 

Membaca untuk memahami isi bacaan tidaklah sulit, berikut ini 

langkah-langkah yang digunakan dalam memahami isi bacaan. Pertama, bacalah 

bacaan itu dengan cepat untuk menemukan hal-hal yang dianggap penting dan 

berilah tanda garis bawah pada bagian yang penting. Kedua, baca kembali dan 

teliti agar dapat memahami bacaan dengan baik (Depdiknas 2004:23). 
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Dalam membaca intensif terdapat indikator yang akan dicapai yaitu 

dapat menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks 

bacaan. Setelah siswa menemukan gagasan utama dalam teks bacaaan, siswa juga 

akan lebih mudah untuk menyimpulkan isi teks bacaan karena keduanya sama-

sama diperoleh dari kalimat khusus yang terdapat dalam teks bacaan. Kenyataan 

dalam pembelajaran membaca pemahaman dalam menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan kurang berhasil.  

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 2 Kudus hasil 

keterampilan membaca intensif dalam menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan masih rendah. Siswa kurang memahami proses dan cara membaca yang 

baik agar mampu menemukan gagasan utama pada teks bacaan. Di samping itu, 

berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

kelas VII C SMP N 2 Kudus ternyata keterampilan membaca pemahaman siswa 

masih rendah, nilai antara 50-65 sehingga mempengaruhi pembelajaran lainnya. 

Menurut guru yang bersangkutan hal ini terjadi karena keterbatasan media, 

metode, sarana dan prasarana, faktor psikologis siswa sehingga hasil yang didapat 

tidak tuntas.  

Sebab-sebab rendahnya kemampuan siswa dalam menemukan 

gagasan utama yaitu sebagian besar siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus tidak 

mempunyai inisiatif dan kreasi. Umumnya siswa bersikap pasif, bahkan sulit 

berkonsentrasi. Para siswa juga menganggap membaca merupakan kegiatan yang 

biasa dilakukan selama ini. Walaupun kegiatan membaca telah dilakukan, tetapi 

siswa tidak banyak mengetahui apa isi bacaan ataupun gagasan utama bacaan 
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tersebut. Hal ini terbukti pada setiap guru memberikan pertanyaan, jawaban siswa 

banyak yang tidak tepat. Pokok bahasan tidak menarik dan sudah ada dalam buku 

paket, sehingga siswa tidak tertarik untuk membaca teks bacaan yang diberikan 

oleh guru. Metode guru tidak bervariasi, guru hanya menggunakan metode yang 

ada dalam buku penataran tanpa mengombinasikan dengan metode atau teknik 

lain, sehingga siswa kurang dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa 

dan siswa merasa bosan. Berdasarkan fenomena itu, peningkatan keterampilan 

membaca khusunya membaca intensif menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan sangat perlu diupayakan sesegera dan seoptimal mungkin.   

Sehubungan dalam upaya meningkatkan keterampilan membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dalam teks bacaan, guru harus pandai 

memilih dan menggunakan metode mengajar yang dianggap sesuai dengan tujuan, 

bahan, dan keadaan siswa. Untuk meningkatkan keterampilan membaca dan 

meningkatkan hasil belajar siswa, disarankan agar guru menggunakan metode 

atau teknik yang beragam. Teknik yang tepat dipakai untuk siswa kelas VII C 

SMP adalah metode make a match. 

Metode make a match merupakan kombinasi antara belajar dan 

bermain. Siswa kelas VII C lebih menyukai sistem pembelajaran yang disertai 

dengan permainan. Metode make a match adalah salah satu metode pembelajaran 

secara berkelompok. Satu kelas siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok yang memperoleh soal dan kelompok yang memperoleh jawaban. Bagi 

yang memperoleh soal dapat berkumpul menjadi satu dengan kelompok yang 

memperoleh kode soal dan bagi kelompok yang memperoleh kode jawaban 
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berkumpul dengan kelompok yang memperoleh kode jawaban. Tiap siswa dalam 

kelompok soal memperoleh satu paragraf teks bacaan dengan tema yang berbeda. 

Bagi siswa yang berada dalam kelompok soal membaca teks bacaan tersebut 

untuk menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan tersebut 

kemudian mencari jawabannya di kelompok jawaban. Setelah menemukan 

jawaban yang tepat kemudian soal dan jawaban yang tepat tersebut distaples dan 

siswa yang memperoleh tema teks bacaan yang sama berkumpul menjadi satu, 

sehingga satu teks bacaan yang utuh dapat berkumpul menjadi satu dan masing-

masing siswa dapat saling mempelajari gagasan utama teks bacaan tersebut secara 

utuh. 

Pada prinsipnya tidak satupun model mengajar yang dapat dianggap 

sempurna dan cocok dengan semua pokok bahasan yang ada dalam setiap mata 

pelajaran, karena setiap pendekatan dalam mengajar memiliki keunggulan-

keunggulan dan kelemahan-kelemahan, namun pernyataan di atas tidak dapat 

dijadikan pernyataan gagalnya seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pengajar. Sebaliknya, guru yang kreatif akan memilih pendekatan mengajar yang 

tepat setelah menetapkan topik pembahasan, materi, tujuan, dan jenis kegiatan 

belajar siswa.  

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti memilih menggunakan 

metode make a match untuk menyelesaikan permasalah tersebut. Penggunaan 

metode make a match merupakan salah satu pilihan yang baik dalam memecahkan 

pembelajaran membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan. Selain itu, dengan menggunakan metode make a match juga dapat 
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membuat siswa lebih mahir dalam menemukan gagasan utama dengan membaca 

pemahaman dan lebih aktif dalam pembelajaran karena siswa dapat berperan 

secara aktif dalam pembelajaran ketika mencari jawaban di kelompok jawaban. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Berhasil tidaknya pembelajaran bahasa Indonesia khusunya membaca 

intensif untuk menemukan gagasan utama dalam teks bacaan ditentukan oleh 

beberapa faktor, yaitu faktor guru dan diri siswa. Selama ini dalam kegiatan 

belajar mengajar, siswa banyak mengalami kesulitan. Faktor penyebab kesulitan 

belajar siswa berasal dari dalam diri siswa, yaitu minat membaca siswa kelas VII 

untuk menemukan gagasan utama dalam teks bacaan masih sangat rendah, karena 

siswa tidak mempunyai inisiatif dan daya kreasi. Umumnya, mereka sulit 

berkonsentrasi pada saat melakukan kegiatan membaca. Permasalahan ini 

dilatarbelakangi karena dalam kegiatan belajar mengajar, siswa membaca teks 

bacaan yang diberikan oleh guru. Setelah itu, siswa menjawab pertanyaan isi 

bacaan tentang menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan 

isi teks bacaan, siswa melihat kembali teks bacaan tersebut. 

Faktor kurang berlatih menjadi penyebab rendahnya keterampilan 

membaca pemahaman untuk menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan 

menyimpulkan isi teks bacaan pada siswa kelas VII. Walaupun siswa sering 

mendapat materi pelajaran membaca, tetapi tidak diimbangi dengan latihan-

latihan di rumah dapat menyebabkan kemampuan membaca pemahaman untuk 

menemukan gagasan utama siswa kelas VII tidak berkembang. 
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Faktor dari siswa yang menyebabkan membaca pemahaman dalam 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan rendah adalah tingkat kemampuan 

siswa, motivasi siswa, dan ada juga sebagian siswa beranggapan bahwa membaca 

pemahaman membingungkan, kurang bermanfaat bagi mereka. Untuk mengubah 

anggapan ini seorang guru harus memberi pengertian tentang pentingnya 

membaca pemahaman dan memberikan pengajaran yang lebih bervariasi. 

Faktor yang mempengaruhi latihan membaca pemahaman untuk 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan pada siswa dipengaruhi juga oleh 

faktor guru, yaitu pemakaian metode dan teknik mengajar yang digunakan oleh 

guru monoton, kurang menarik, dan membosankan. Selain itu, guru juga 

kekurangan teks bacaan yang sesuai dengan perkembangan siswa sehingga siswa 

tidak tertarik dan malas mengikuti pembelajaran di kelas. Untuk memecahkan 

masalah ini, guru harus memberikan metode atau teknik yang lebih menarik dan 

variatif untuk diberikan kepada siswa. Salah satu teknik yang dapat digunakan 

adalah metode make a match agar pembelajaran menjadi menyenangkan, siswa 

lebih aktif dan tidak jenuh. 

Dengan menggunakan metode make a match, siswa akan lebih tertarik 

dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Selain siswa dapat belajar, mereka juga 

dapat bermain dengan teman-teman sekelasnya. Mereka juga dapat belajar 

bersaing secara sehat dengan kelompok yang lain, karena bagi kelompok yang 

dapat menemukan jawaban di kelompok jawaban secara cepat dan tepat mereka 

akan dinobatkan sebagai pemenang. Selain itu, siswa dapat berperan secara aktif 
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atau terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan bukan hanya sebagai pendengar 

ketika guru berceramah tentang materi pembelajaran. 

 
1.3 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan permasalahan di atas, pembatasan masalah dalam 

penelitian ini dipusatkan pada upaya peningkatan membaca pemahaman 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan menggunakan metode make a 

match pada siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus. Kurang tepatnya teknik yang 

digunakan dalam pembelajaran membuat siswa menjadi jenuh dan bosan.  

Dengan mengggunakan metode make a match siswa dapat belajar 

sekaligus bermain dan dapat membuat siswa tidak jenuh dan bosan pada 

pembelajaran membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam  teks 

bacaan karena siswa berperan secara aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, 

metode make a match dapat dijadikan sebagai salah satu variasi dalam 

mengajarkan membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan. Selain itu, dengan menggunakan metode make a match ini siswa dapat 

lebih cepat memahami pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan. 

 
1.4 Rumusan Masalah  

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah peningkatan membaca pemahaman menggunakan metode 

make a match pada siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus? 
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2) Bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus 

terhadap membaca pemahaman menggunakan metode make a match? 

 
1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan peningkatan membaca pemahaman menemukan gagasan 

utama dalam teks bacaan menggunakan  metode make a match pada siswa 

kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus. 

2) Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VII C SMP Negeri 2 

Kudus setelah mengikuti pembelajaran membaca pemahaman menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan menggunakan metode make a match. 

 
1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dalam penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoretis dan 

manfaat praktis yang akan diuraikan sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoretis  

Manfaat teoretis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tolak ukur 

untuk penelitian lebih lanjut serta menambah pengetahuan tentang membaca 

pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. Selain itu, siswa 

dapat menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan metode make a match. 

 
1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini juga bermanfaat bagi guru, siswa, dan peneliti, 

antara lain sebagai berikut. 
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1) Bagi guru  

(1) Penelitian ini dapat bermanfaat untuk membantu guru memecahkan 

masalah yang berkenaan dengan membaca pemahaman menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan. 

(2) Untuk memperbaharui cara mengajar guru sehingga mampu meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa dalam menemukan gagasan 

utama teks bacaan. Dengan menggunakan metode make a match, guru 

dapat memperbaharui cara mengajarnya yang sebelumnya monoton dan 

membosankan bagi siswa. 

2) Bagi siswa 

Penelitian ini bisa memberikan pengalaman pada siswa tentang membaca 

pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan yang efektif dan 

agar siswa dapat membaca dan memahami teks bacaan dengan baik. 

3) Bagi peneliti  

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang metode 

membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORETIS, KERANGKA BERPIKIR,  

DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian yang beranjak dari awal jarang ditemui, karena biasanya 

suatu penelitian mengacu pada penelitian lain yang dapat dijadikan sebagai titik 

tolak dalam penelitian selanjutnya. Dengan demikian, untuk mengetahui relevansi 

penelitian yang telah lampau dengan penelitian yang akan dilakukan, perlu adanya 

peninjauan terhadap penelitian lain untuk membandingkan seberapa besar 

keaslian penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tindakan kelas merupakan 

penelitian yang menarik dan dapat dijadikan salah satu bukti bahwa membaca 

pemahaman di sekolah-sekolah sangat menarik untuk diteliti. Penelitian membaca 

pemahaman telah banyak dilakukan, antara lain Achit (2006), Iklil (2007), 

Widianingsih (2008), Emiliya (2009), Ismudiyati (2009). Selain itu, jurnal juga 

dijadikan sebagai relevansi dalam penelitian ini yaitu jurnal Abdurrahman (2006). 

Penelitian yang dilakukan oleh Achit (2006) dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman Gagasan Utama dalam 

Pembelajaran Kontekstual dengan Teknik Permainan Kuis Tempel pada Siswa 

Kelas VII A SMP N 3 Kendal Tahun  Ajaran 2005/2006, menunjukkan hasil 

penelitian tersebut bahwa keterampilan membaca pemahaman gagasan utama 

dalam pembelajaran kontekstual dengan teknik permainan kuis tempel pada siswa 

kelas VII A SMP N 3 Kendal mengalami peningkatan setelah menggunakan 
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pendekatan kontekstual dan teknik permainan kuis tempel. Peningkatan 

keterampilan siswa ini dapat dilihat dari hasil tes pratindakan, siklus I, dan siklus 

II. Hasil tes pratindakan menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa 52,2, hasil 

siklus I menunjukkan nilai 66,50 dan mengalami peningkatan sebesar 38% dari 

hasil pratindakan. Kemudian pada siklus II menunjukkan nilai 72,50 yang berarti 

mengalami peningkatan sebesar 6%. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Achit (2006) dengan 

penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian, variabel yang digunakan 

dalam penelitian, dan jenis penelitian yang digunakan. Subjek penelitian sama-

sama kelas VII, variabel yang diteliti adalah tentang membaca pemahaman 

menemukan gagasan utama dalam menemukan gagasan utama dalam teks bacaan, 

dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada teknik yang digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa menemukan gagasan utama dalam teks bacaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Iklil (2007) dengan judul penelitian 

Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman Teks Bacaan melalui Teknik 

Kuis pada Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 1 Muntilan Tahun Ajaran 2006/2007, 

menunjukkan hasil penelitian yang tersebut bahwa keterampilan membaca 

pemahaman setelah melalui teknik kuis yang dapat dilihat dari hasil tes 

pratindakan, siklus I, dan siklus II. Hasil pratindakan menunjukkan nilai rata-rata 

siswa 64 %, kemudian pada siklus I nilai rata-rata siswa 77% dan mengalami 

peningkatan sebesar 21% pada pratindakan. Pada siklus II menunjukkan nilai rata-

rata siswa 85% dan mengalami peningkatan sebesar 10% dari siklus I.     
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Persamaan penelitian yang dilakukan ole Iklil (2007) dengan 

penelitian ini adalah variabel yang diteliti, yaitu sama-sama meneliti tentang 

membaca pemahaman. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian 

dan teknik yang digunakan untuk meningkatkan variabel tersebut.   

Penelitian yang dilakukan oleh Widianingsih (2008) dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman dengan Media Reading Box 

pada siswa kelas III SD 5 Pasuruhanlor Kecamatan Jati Kabupaten Jati, 

menunjukkan hasil penelitian bahwa keterampilan membaca pemahaman 

mengalami peningkatan ketika menggunakan media reading box. Peningkatan 

kemampuan siswa dalam membaca pemahaman dapat dilihat dari hasil 

pratindakan, siklus I, dan siklus II. Hasil pratindakan menunjukkan nilai rata-rata 

siswa sebesar 66,67%, kemudian pada siklus I nilai rata-rata siswa menjadi 

75,8%. Dengan kata lain mengalami peningkatan sebesar 9,13% dari hasil 

pratindakan. Pada siklus II nilai rata-rata siswa 84,8% yang berarti mengalami 

kenaikan sebesar 9% dari siklus I. Persamaan antara penelitian yang dilakukan 

Widianingsih (2008) dengan penelitian ini adalah variabelnya, yaitu sama-sama 

meneliti tentang membaca pemahaman, sedangkan perbedaannya terletak pada 

subjek penelitian dan teknik yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa menemukan gagasan utama dalam teks bacaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Emiliya (2009) dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Membaca Intensif untuk Menemukan Gagasan Utama 

melalui Metode Membaca Kalimat dengan Model Cooperative Integrated 

Reading and Composition Siswa Kelas VII A MTS NU 06 Sunan Abinawa, 
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menunjukkan hasil penelitian bahwa keterampilan membaca intensif siswa untuk 

menemukan gagasan utama mengalami peningkatan setelah menggunakan metode 

membaca kalimat dengan model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC). Peningkatan keterampilan membaca intensif siswa untuk 

menemukan gagasan utama dapat dilihat dari hasil pratindakan, siklus I, dan 

siklus II. Pada pratindakan nilai rata-rata klasikal siswa 5,0%, sedangkan pada 

siklus I nilai rata-rata klasikal siswa menjadi 6,4. Dengan kata lain keterampilan 

siswa dalam membaca intensif untuk menemukan gagasan utama dalam artikel 

mengalami peningkatan sebesar 1,4% dari hasil pratindakan. Pada siklus II nilai 

rata-rata klasikal siswa 7,2%, berarti keterampilan siswa dalam membaca intensif 

untuk menemukan gagasan utama mengalami peningkatan sebesar 8% dari hasil 

siklus I. 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Emiliya (2009) 

dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian dan jenis 

penelitiannya. Subjek yang diteliti sama-sama kelas VII dan jenis penelitian yang 

digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian tindakan kelas, sedangkan 

perbedaannya terletak pada teknik dan objek yang digunakan untuk penelitian.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ismudiyati (2009) dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman dengan Metode Cooperative 

Intergrated Reading and Composition (CIRC) dalam Model Pembelajaran Joyful 

Learning pada Siswa Kelas VII B SMP N 2 Gabus, Grobogan Tahun Ajaran 

2008/2009, menunjukkan hasil penelitian tersebut bahwa keterampilan membaca 

pemahaman setelah menggunakan metode Cooperative Integrated Reading and 
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Composition (CIRC) dalam model pembelajaran Joyful Learning pada siswa kelas 

VII B SMPN 2 Gabus, Grobogan mengalami peningkatan. Peningkatan 

keterampilan siswa ini dapat dilihat dari hasil tes pratindakan, siklus I, dan siklus 

II. Hasil pratindakan menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa 49,25%, hasil 

siklus menunjukkan nilai 58,25% yang berarti mengalami kenaikan sebesar 9% 

dari hasil pratindakan. Sedangkan pada siklus II nilai rata-rata siswa 70,5% dan 

mengalami peningkatan sebesar 12,25% dari siklus I. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Ismudiyati  (2009) dengan 

penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang akan dilakukan, subjek penelitian, 

dan variabel penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis 

penelitian tindakan kelas. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas VII, dan 

variabel yang digunakan adalah sama-sama meneliti tentang kemampuan 

membaca siswa, sedangkan perbedaannya terletak pada teknik yang digunakan.  

Selain kajian pustaka yang berasal dari penelitian orang lain untuk 

dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat pula jurnal juga yang dapat 

digunakan untuk membandingkan dengan penelitian ini. Jurnal yang dibuat oleh 

Abdurrahman (2006) dengan judul Membaca Estetik sebagai Determinan 

Pengajaran Sastra menunjukkan bahwa di dalam membaca estetik, membaca 

pemahaman sepenuhnya berlaku. Dengan membaca estetik seseorang juga akan 

mampu mendapat informasi baru tentang pengetahuan dan juga mempengaruhi 

daya nalarnya dengan cara cara melihat kiat-kiat penulis (pengarang) dalam 

menuangkan pikiran dalam tulisan. 
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Dari beberapa kajian pustaka tersebut, dapat diketahui bahwa 

penelitian tindakan kelas tentang membaca pemahaman sangat menarik dan dapat 

ditingkatakan dengan berbagai macam metode dan teknik, antara lain dengan 

model membaca atas bawah dan teknik sampling, media reading box, metode P2R 

melalui metode membaca atas bawah. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas yang terdiri atas dua siklus. Pada penelitian ini akan dikaji tentang 

peningkatan kemampuan membaca pemahaman menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan dengan menggunakan metode make a match. Penggunaan 

metode make a match ini juga dapat dikaitkan dengan dunia nyata siswa agar 

mereka lebih mudah memahami materi yang akan diajarkan. Sistem pembelajaran 

yang terlalu monoton dapat membuat siswa merasa bosan dan jenuh. 

Selain hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain juga terdapat 

pula jurnal sebagai pendukung penelitian ini. Jurnal tersebut juga menyatakan 

bahwa membaca estetik merupakan bagian dari membaca pemahaman yang 

ditujukan untuk mencari, menemukan, dan sekaligus memberikan makna oleh si 

pembaca terhadap wacana sastra yang dicermatinya. 

 
2.2 Landasan Teoretis 

Membaca dan pembelajaran merupakan bagian yang tidak dapat 

terpisahkan dari penelitian ini. Berbagai teori mengenai membaca pemahaman 

,gagasan utama, dan metode make a match akan diuraikan sebagai berikut 
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2.2.1 Membaca Pemahaman 

Seseorang dapat dikatakan memahami bacaan apabila ia telah 

mendapatkan informasi atau pesan yang disampaikan oleh penulis, baik tersurat 

maupun tersirat. Davies (1997: 1) memberikan pengertian membaca sebagai suatu 

proses  mental atau proses kognitif yang di dalamnya seorang pembaca 

diharapkan bisa mengikuti dan merespon terhadap pesan si penulis.  

Dari definisi di atas dapat diketahui dilihat bahwa kegiatan membaca 

merupakan sebuah kegiatan yang bersifat aktif dan interaktif. Dengan 

pengetahuannya, pembaca harus bisa mengikuti jalan pikiran penulis dan dengan 

daya kritisnya ditantang untuk bisa merespon dengan menyetujui atau bahkan 

untuk tidak menyetujui gagasan atau ide-ide yang dilontarkan seorang penulis. 

Berhubungan tentang pemahaman bacaan, hal serupa juga 

disampaikan pula oleh Harjasujana dan Damayanti (2003:134-136) meliputi 

pemahaman kalimat-kalimat, pemahaman tentang kalimat-kalimat itu meliputi 

pula kemampuan menggunakan teori tentang hubungan-hubungan struktural 

antarkalimat. Pengetahuan tentang hubungan struktural itu berguna bagi proses 

pemahaman kalimat, sebab kalimat bukanlah untaian kata-kata saja melainkan 

untaian kata yang saling berkaitan mengikuti cara-cara yang spesifik. 

Seorang pembaca akan memahami isi bacaan setelah ia paham 

maksud bacaan tersebut yang merupakan antarkalimat yang satu dengan yang lain 

saling berkesinambungan. Pilihan kata yang tepat merupakan hubungan struktural 

antarkalimat dapat membentuk kesinambungan antarkalimat. Semakin spesifik 
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kata yang digunakan dalam suatu teks bacaan, maka semakin mudah dipahami 

pula isi bacaan tersebut.  

Hampir sama dengan yang dipaparkan oleh Harjasujana dan 

Damayanti (2003:134-136), Iyosrosmana (2009:1) menyampaikan hal yang 

serupa tentang hubungan-hubungan struktural yang penting untuk memahami 

makna kalimat itu tidak hanya diberikan dalam struktur luar, tetapi juga diberikan 

dalam struktur isi kalimat. Pemahaman kalimat tidak akan dapat dilakukan dengan 

baik tanpa dukungan pemahaman atas hubungan isi antarkalimat tersebut. Untuk 

itu, agar memiliki keterbacaan yang tinggi, kalimat yang disusun dalam suatu 

wacana harus selalu memperhatikan unsur struktur luar, struktur isi, dan hubungan 

antarkeduanya. Menurut susunan kalimatnya, kalimat tunggal lebih mudah 

dipahami maknanya atau maksudnya daripada kalimat majemuk. Hal ini 

disebabkan oleh kalimat majemuk lebih rumit daripada kalimat tunggal. 

Melalui membaca, kita dapat berkomunikasi dengan pikiran-pikiran 

pada waktu lampau dan pada saat ini. Melalui membaca, kita dapat memperoleh 

pengalaman. Pada tingkat kita dapat membuka simbol tercetak dan 

mengasosiasikan dengan arti, terjadilah proses pengenalan efektif dalam 

mengkomunikasikan ide-ide. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian membaca 

adalah suatu kombinasi dari pengenalan huruf, intellect, emosi yang dihubungkan 

dengan pengetahuan si pembaca untuk memahami suatu pesan yang tertulis. 

Pembaca yang efektif dan efisien adalah yang fleksibel, yakni pembaca yang 

dapat menyesuaikan atau mengatur ketentuan waktu tempuh baca dengan tujuan 
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membaca dan berbagai kondisi yang ada, seperti karateristik dan tingkat kesulitan 

bacaan, minat baca, strategi membaca, dll. 

Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa membaca 

pemahaman adalah membaca untuk memahami isi bacaan apabila ia telah 

mendapatkan informasi atau pesan yang disampaikan oleh penulis, baik tersurat 

maupun tersirat. 

 
2.2.2 Tujuan Membaca 

Tujuan membaca adalah untuk mencari serta memperoleh infomasi, 

mencakup isi, memahami makna bacaan. Makna, arti (meaning) erat sekali 

hubungannya dengan maksud tujuan atau intensif dalam membaca (Tarigan 2004: 

65). Berikut ini dikemukakan beberapa yang penting mengenai tujuan membaca, 

yaitu: 

1) Membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah 

dilakukan oleh sang tokoh; apa-apa yang telah dibuat, yang telah dibuat oleh 

sang tokoh; apa yang telah terjadi, terjadi pada tokoh khusus; atau untuk 

memecahkan masalah, masalah yang dibuat sang tokoh. Membaca seperti ini 

disebut membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. 

2) Membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik dan 

menarik, masalah yang terdapat dalam cerita, apa-apa yang dipelajari atau 

dialami sang tokoh dan merangkumkan hal-hal yang dilakukan oleh sang 

tokohuntuk mencapai tujuannnya. Membaca seperti ini disebut membaca untuk 

memperoleh ide-ide utama. 
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3) Membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada setiap 

bagian cerita, apa yang terjadi mula-mula pertama, kedua dan ketiga/ 

seterusnya. Setiap tahap dibuat untuk memecahkan suatu masalah, adegan-

adegan dan kejadian, kejadian buat dramatisasi. Ini disebut membaca untuk 

mengetahui urutan atau susunan, organisasi cerita. 

4) Membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh merasakan 

seperti cara mereka itu, apa yang hendak diperlihatkan oleh sang pengarang 

kepada pembaca, mengapa para tokoh berubah, kualitas-kualitas yang dimiliki 

para tokoh yang membuat mereka berhasil atau gagal. Ini disebut membaca 

untuk mengumpulkan, membaca inferensi 

5) Membaca untuk menemukan serta mengetahui apa-apa yang tidak biasa, tidak 

wajar mengenai seorang tokoh, apa yang lucu dalam cerita, atau apakah cerita 

itu benar atau tidak benar. Ini disebut membaca untuk mengelompokkan, 

membaca untuk mengklasifikasikan. 

6) Membaca untuk menemukan apakah sang tokoh berhasil atau hidup dengan 

ukuran-ukuran tertentu, apa kita ingin berbuat seperti yang diperbuat oleh sang 

tokoh, atau bekerja seperti sang tokoh bekerja dalam cerita itu. Ini disebut 

membaca menilai, membaca mengevaluasi. 

7) Membaca untuk menemukan bagaimana caranya sang tokoh berubah, 

bagaimana hidupnya berbea dari kehidupan yang kita kenal, bagaimana dua 

cerita mempunyai persamaan, bagaimana sang tokoh menyerupai pembaca. Ini 

disebut membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. 
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Hal hampir serupa juga dinyatakan oleh Nurhadi (2005: 14), tujuan 

membaca ada lima, yaitu membaca untuk study (telaah ilmiah), membaca untuk 

tujuan menangkap garis besar bacaan, membaca untuk menikmati karya sastra, 

membaca untuk mengisi waktu luang, dan membaca untuk mencari keterangan 

suatu istilah. Pada dasarnya, tujuan membaca menurut Nurhadi (2005: 14) yaitu 

untuk hiburan dan untuk study (telaah ilmiah). 

Selain pendapat Nurhadi (2005:14), hal yang serupa juga dinyatakan 

oleh Suparyadi dalam Ismudiyati 2009:15) yang mengemukakan tujuan membaca 

yaitu 1) untuk mengisi waktu luang; 2) untuk mencari hiburan; 3) untuk 

kepentingan study; 4)  untuk mencari informasi dan menambah pengetahuan; dan 

5) untuk memperkaya perbendaharaan kosakata. Tujuan membaca selain untuk 

hiburan, juga dapat digunakan untuk mencari informasi dan menambah 

pengetahuan. 

Suyatno dalam Ismudiyati (2009: 20), menyatakan bahwa keuntungan 

dari dari membaca buku-buku secara intensif dan efektif adalah 1) kita 

mendapatkan banyak informasi yang dapat dijadikan bahan, baik dalam berbicara 

maupun menulis; 2) kita dapat semakin akrab dengan teknik-teknik serta berbagai 

metode yang biasa dipergunakan oleh penulis dalam memaparkan gagasan 

mereka. Dengan membaca buku secara intensif, kita tidak hanya dapat memahami 

isi teks bacaan secara keseluruhan, akan tetapi dapat juga mendapatkan banyak 

informasi untuk dijadikan bahan untuk berbicara maupun menulis. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui tujuan utama membaca 

adalah untuk mencari serta memperoleh infomasi, mencakup isi, memahami 
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makna bacaan. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah agar siswa 

mampu membaca pemahaman, sehingga mereka mengerti dan memahami isi 

bacaan yang ada di hadapan mereka. 

 

2.2.3 Gagasan Utama  

Ide pokok atau gagasan utama merupakan informasi penting sebuah 

bacaan yang berada dalam tataran artikel atau wacana. Setiap artikel yang baik 

selalu mengandung pikiran pokok dan pikiran penjelas. Gagasan utama sebuah 

wacana atau artikel dapat dicari dengan membaca judul.  

Menurut Rakamu (2003: 1), gagasan utama dalam paragraf 

merupakan gagasan pokok yang terkandung dalam paragraf. Gagasan utama 

paragraf biasanya terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama pada umumnya 

berupa kalimat yang pernyataannya paling umum dari sebuah paragraf. 

 Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh Batampos (2003: 

1) menyatakan suatu gagasan tak lain dari kumpulan inspirasi-inspirasi, atau ide-

ide yang terstruktur dan suatu alur yang jelas dan mengikuti suatu sistem. 

Gagasan bisa muncul dalam waktu yang relatif singkat, dapat pula butuh waktu 

panjang guna merangkaikan berbagai inspirasi atau ide sebelumnya. Sebuah 

sistem, juga bermula dari kemunculan satu atau lebih gagasan. Sehingga, ia juga 

dapat disebut sebagai akumulasi berbagai gagasan. Dalam pengertian umum 

sehari-hari, inspirasi, ide, dan gagasan acapkali digunakan dalam pengertian yang 

sama. 



25 

 

Gagasan merupakan akumulasi dari keseluruhan isi bacaan. Dengan 

ditemukannya gagasan utama dalam teks bacaan, secara tidak langsung dapat 

mengetahui pula isi bacaan yang telah dibaca. Akan tetapi, dalam menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama 

dan ada pula yang dapat menemukan gagasan utama dalam waktu yang singkat 

tergantung bacaan tersebut dan pilihan kata yang digunakan dalam teks bacaan 

tersebut. Apabila pilihan kata (diksi) yang digunakan tepat, maka dalam 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan tersebut semakin mudah. 

Membaca pada hakikatnya adalah kegiatan memahami gagasan 

penulis. Gagasan penulis dalam sebuah bacaan dapat dipilah menjadi dua, yaitu 

gagasan utama atau pokok dan gagasan penjelas. Gagasan penulis, pada tataran 

lebih kecil tampak pada gagasan dalam paragraf. Sebuah paragraf berisi gagasan 

pokok dan gagasan penjelas. Oleh karena itu, pengenalan terhadap gagasan pokok 

dan gagasan penjelas merupakan hal yang sangat penting dalam membaca 

(Subyantoro 2004: 22). 

Pada sebuah bacaan umumnya terdapat gagasan utama dan gagasan 

penjelas. Gagasan utama dalam sebuah paragraf merupakan gagasan utama yang 

terkandung dalam paragraf. Sebuah paragraf tidak akan sempurna jika di 

dalamnya hanya terdapat gagasan utama saja, tetapi dalam paragraf harus ada 

gagasan penjelas. Untuk mengembangkan pikiran pokok ada lima cara, antara 

lain: dengan mengemukakan alasan-alasan, dengan mengutarakan perincian-

perincian, dengan menyertakan contoh lebih dari satu, dengan mempertimbangkan 

dua hal, dan dengan menampilkan fakta sebab-akibat, akibat-sebab.  
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Karena masih bersifat umum, gagasan utama perlu penjelas atau 

rincian-rincian ini yang disebut gagasan penjelas. Gagasan penjelas dapat berupa 

rincian, contoh perbandingan atau pertentangan (Subyantoro 2004: 25). Gagasan 

utama  biasanya berperan sebagai inti teks bacaan. Sedangkan gagasan penjelas 

berperan sebagai penjelas maksud dari gagasan utama. Dengan adanya gagasan 

penjelas, isi bacaan dapat tersampaikan dengan baik ke pembaca sehingga 

pembaca dapat menangkap dengan baik isi bacaan tersebut. 

Menurut Keraf dalam Emiliya (2009:37), terdapat empat macam 

bentuk letak sebuah gagasan utama dalam sebuah paragraf, yaitu sebagai berikut. 

1. Pada awal alinea 

Pengertian awal alinea ini dapat merupakan kalimat pertama, dapat 

juga kalimat kedua. Dengan menempatkan kalimat pokok pada awal alinea, 

gagasan sentral tadi akan mendapat penekanan yang wajar. Alinea semacam ini 

biasanya bersifat deduktif, yaitu mula-mula mengemukakan pokok persoalan, 

kemudian menyusul uraian-uraian yang terperinci. Kalimat-kalimat lain dalam 

alinea tersebut harus dipusatkan untuk memperjelas ide atau gagasan sentral 

tadi. 

2. Pada akhir alinea 

Kalimat topik dapat juga ditempatkan pada bagian akhir dari 

alinea tersebut. Dalam hal ini, alinea tersebut bersifat induktif. Alinea 

semacam ini harus disusun sekian macam sehingga dapat mencapai klimaks 

dalam kalimat topik yang terdapat pada akhir alinea. Cara ini lebih sulit, 

tetapi lebih efektif, terutama dalam mengemukakan argumentasi. 
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3. Pada awal dan akhir alinea 

Kalimat topik dapat pula ditempatkan pada awal dan akhir alinea. 

Dalam hal ini kalimat terakhir sering mengulangi gagasan dalam kalimat 

pertama dengan sedikit tekanan atau variasi. 

 

4. Pada seluruh alinea 

Kalimat topik atau kalimat utama dapat juga termuat dalam 

seluruh alinea. Dalam hal ini tidak terdapat kalimat khusus yang menjadi 

topiknya. Alinea semacam ini terutama dijumpai dalam uraian yang bersifat 

deskriptif atau naratif. 

Pada umumnya gagasan utama dituangkan dalam kalimat topik, 

sedangkan gagasan penjelas dituangkan dalam kalimat penjelas. Gagasan 

utama dijabarkan dalam kalimat utama, sebab kalimat utama merupakan 

kalimat pokok dalam suatu paragraf. Kalimat yang menjelaskan kalimat lain 

disebut kalimat penjelas. Dalam kalimat penjelas terkandung pikiran penjelas. 

Setiap paragraf terdiri atas satu satu pikiran penjelas dan beberapa pikiran 

penjelas dan satu kalimat utama dengan beberapa kalimat penjelas. 

Dalam sebuah paragraf, kalimat topik merupakan kalimat yang 

lebih umum daripada kalimat-kalimat yang lainnya. Kalimat topik lebih 

penting daripada kalimat lainnya karena kalimat itu berisi gagasan utama. 

Kalimat-kalimat yang lain merupakan penjelas. Biasanya, kalimat topik 

terletak di awal atau di akhir paragraf. Akan tetapi, ada pula gagasan utama 

yang dituangkan pada keseluruhan kalimat pada paragraf, bukan hanya pada 
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kalimat topik. Contohnya adalah pada paragraf deskripsi (Nurhadi dalam 

Emiliya 2009:38). 

Nurhadi dalam Emiliya (2009:39-40) menjelaskan cara untuk 

menemukan gagasan utama dalam paragraf adalah menangkap kalimat utamanya 

dan mengabaikan kalimat yang lain. Tempat kalimat utama atau kalimat topik 

biasanya dapat dilacak di beberapa tempat antara lain sebagai berikut. 

1. Kalimat topik di awal paragraf atau kalimat pertama. Paragraf yang kalimat 

topiknya terletak di awal paragraf atau kalimat pertama disebut paragraf 

deduktif. 

Contoh: 

Sikap orang tua yang tak mau mengoreksi diri sendiri, tidak mau menatap dan 
menerima kenyataan, terasa sangat merugikan kehidupan remaja. Hal ini 
merupakan sumber terciptanya jurang pemisah antara anak dan orang tua. 
Jembatan akan sulit dibentuk karena orang tua tidak mau meninggalkan 
pendiriannya. Padahal lingkungan anak sudah memerlukan penyesuaian. 
Keangkuhan orang tua membuat anak semakin menjauh dan berusaha 
membentuk dunianya sendiri. Sering terjadi gadis yang hamil, nekad bunuh diri 
sebab dia yakin orang tua tak akan menerima. 

 
2. Kalimat topik terdapat pada akhir kalimat. Paragraf yang berpola demikian 

disebut paragraf induktif. 

Contoh : 

Pertama ada rasa keinginan anak untuk meniru. Kedua ada rasa keinginan 
anak-anak untuk diberitahu. Yang ketiga ada rasa keinginan anak-anak untuk 
mengekspresikan dirinya (emosinya). Akan tetapi, kegiatan mendongeng 
dewasa ini sangat dikhawatirkan kesinambungannya seakan-akan aktivitas itu 
hampir tidak pernakh dilakukan. Agaknya jarang para orang tua atau para guru 
menyempatkan dirinya untuk bercerita atau mendongeng buat anak-anaknya 
apalagi untuk anak-anak didik. Padahal kesungguhannya dengan bercerita 
orang tua dan pendidik telah melakukan proses kreatif, yang bisa 
menumbuhkan dunia lain. 
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3. Kalimat topik terletak pada kalimat pertama dan terakhir. 

Contoh : 

Kucing membutuhkan lemak. Lemak diambil dari vitamin yang mengandung 
lemak di usus. Pemakan tumbuh-tumbuhan dan pemakan segala dapat 
membuat asam arachidon dari asam linol. Namun, kucing tidak dapat begitu. 
Kucing memperoleh asam lemak dari lemak binatang. Tanpa adanya asam 
lemak, bulunya akan rontok dan gairah seksualnya akan menurun. Kucing juga 
membutuhkan serangkaian zat untuk keseimbangan asam struktur jaringan dan 
untuk menahan tubuh terhadap tekanan udara. 

 
4. Gagasan utama dalam sebuah paragraf dapat menyebar di seluruh paragraf, 

artinya pengarang hanya menyatakan ide pokok secara implisit. Pembaca 

sendiri yang harus membuat kesimpulan. 

Contoh: 
Kalau jarak jauh sekali, sekali waktu Anda akan bertemu dengan 

kondektur. Nah, ini bergantung dari besar kecilnya nyali yang Anda punyai. 
Kalau perasaan salah nongol di hati, ya berterus teranglah kepada kondektur. 
Bilanglah, anda cuma naik untuk jarak dekat. Maka 200 rupiah pun cukup 
menyelamatkan anda (rombongan, bisa korting). Kalau nyali anda besar 
berdiam dirilah. Hanya dua kondektur untuk seluruh gerbong, sehingga sulit 
bagi kondektur untuk membedakan penumpang yang baru naik dengan 
karcisnya yang sudah diperiksa. Kalau kondektur berteriak “Karcis-karcis”, 
cukup pura-pura tidak mendengar. Kalau kondektur menyentuh Anda tataplah 
mukanya dengan tenang, sambil berkata “Sudah Pak”. Kondektur akan 
maklum sebab seperti pegawai lain, ia ingin menyelesaikan pekerjaannya 
dengan cepat dan penuh perdamaian. 

 
Ide pokok atau gagasan utama merupakan sebuah pernyataan yang dibuat 

penulis sebagai ungkapan atau formulasi umum terhadap topik. Unsur ini sangat 

berperan bahkan paling signifikan dalam sebuah paragraf. Setiap kalimat yang 

lain dalam paragraf tersebut harus mengacu atau berkait, baik langsung maupun 

tidak langsung pada pernyataan (ide pokok) ini. Karena pernyataan ini 
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memformulasikan topik maka kadang-kadang unsur ini juga dikenal sebagai 

kalimat topik (topic sentences) (Nuriadi dalam Emiliya 2009: 41). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gagasan utama atau 

kalimat pokok pada sebuah paragraf ada empat, yaitu gagasan utama pada awal 

paragraf, pada akhir paragraf, pada awal dan akhir paragraf, serta pada seluruh 

paragraf. 

 

2.2.4 Grafik Fry 

Harjasujana dalam Haryadi (2006:88), grafik fry digunakan untuk 

mengukur tingkat keterbacaan wacana. Grafik ini mendasarkan pengukurannya 

pada dua faktor, yaitu panjang pendeknya kata dan tingkat kesulitan kata yang 

tercermin oleh banyak sedikitnya jumlah suku kata yang membentuk setiap kata 

dalam wacana. Langkah-langkah penggunaan grafik fry adalah berikut ini. 

1. Pilihlah penggalan wacana yang representatif yang akan diukur tingkat 

keterbacaannya. 

2. Hitunglah sampai 100 kata dari wacana yang dipilih untuk dijadikan sampel 

yang akan diukur tingkat keterbacaannya. 

3. Hitunglah jumlah kalimat dari 100 kata yang dijadikan sampel hingga 

persepuluh terdekat (dibulatkan). 

4. Hitunglah jumlah suku kata dari wacana sampel. Angka dan singkatan 

diperlakukan sebagai satu kata dengan satu kata. 

5. Hasil menghitung pada langkah 3 dan 4 diplotkan (dimasukkan) ke dalam 

grafik fry. Pertemuan antara baris vertikal (jumlah suku kata)  dan baris 
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horisontal (jumlah kalimat) menunjukkan tingkat kelas pembaca yang 

diprediksi dapat membaca bacaan yang diukur. 

6. Tingkat keterbacaan hasil pengukuran bersifat perkiraan. Penyimpangan 

mungkin terjadi sehingga peringkat keterbacaan tidak hanya seperti hasil 

pengukuran, tetapi bisa ditambah atau dikurangi satu peringkat 

 

2.2.5 Metode Make a Match dalam Pembelajaran 

Metode pembelajaran make a match atau mencari pasangan 

dikembangkan oleh Curran (1994). Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa 

mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

yang menyenangkan. Metode make a match atau mencari pasangan merupakan 

salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa. Penerapan metode ini 

dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan 

jawaban atau soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan 

kartunya diberi poin (Tarmidzi 2008:1). 

Langkah-langkah penerapan metode make a match sebagai berikut. 

1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang 

cocok untuk sesi review, satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu 

jawaban.  

2. Setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal atau jawaban 

3.  Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang 
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4. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. Misalnya: 

pemegang kartu yang bertuliskan nama tumbuhan dalam bahasa Indonesia 

akan berpasangan dengan nama tumbuhan dalam bahasa latin (ilmiah) 

5. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi 

poin 

6. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya (tidak 

dapat menemukan kartu soal atau kartu jawaban) akan mendapatkan hukuman, 

yang telah disepakati bersama 

7. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang 

berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya.  

8. Siswa juga bisa bergabung dengan dua atau tiga siswa lainnya yang memegang 

kartu yang cocok 

9. Guru bersama-sama dengan siswa membuat simpulan terhadap materi 

pelajaran. 

 

2.2.6 Penerapan Metode Make a Match Menemukan Gagasan Utama dalam 

Teks Bacaan  

 Penerapan metode make a match menemukan gagasan utama dalam 

teks bacaan akan peneliti terapkan lebih bervariasi dengan tujuan agar 

pengodisian kelas lebih efektif. Adapun penerapannya adalah sebagai berikut. 

1. Guru menyiapkan dua buah kotak, yang masing-masing berwarna kuning dan 

biru. Kotak yang berwarna kuning berisi soal dan kotak yang berwarna biru 

berisi jawaban. Kotak yang berisi soal berupa teks bacaan agar siswa 
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menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks 

bacaan tersebut. Kotak yang berisi jawaban merupakan jawaban dari soal teks 

bacaan. 

2. Setiap siswa memperoleh kesempatan untuk mengambil satu buah soal atau 

jawaban. 

3. Bagi kelompok soal yang memperoleh teks bacaan dengan tema yang sama 

berkelompok menjadi satu, untuk memudahkan berdiskusi menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan. 

4. Setelah siswa menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan 

tersebut, kemudian mencari jawabannya di kelompok jawaban. Apabila sudah 

cocok antara soal dan jawaban mereka berkumpul menjadi satu dengan dengan 

kelompok soal dan jawaban lain yang mempunyai tema teks bacaan yang sama, 

sehingga setiap siswa dapat mempelajari gagasan utama dalam paragraf 

tersebut secara utuh. 

5. Kelompok yang dapat menemukan gagasan utama dengan tepat dan 

berkelompok dengan cepat akan memperoleh reward dari peneliti yaitu berupa 

tambahan nilai bagi kelompok tersebut. 

 

Dengan cara belajar secara berkelompok inilah kemampuan siswa yang 

sesungguhnya dapat terlihat. Siswa yang lebih banyak aktif dan cepat dalam 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan, berarti siswa tersebut telah 

memahami dan dapat menemukan gagasan utama dengan baik. Akan tetapi, jika 

terdapat kelompok yang membutuhkan waktu yang cukup lama menemukan 
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gagasan utama dalam teks, berarti kelompok tersebut belum memahami cara 

menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan, sehingga guru 

lebih memperhatikan kelompok tersebut dan selalu memberikan latihan-latihan 

khusus terhadap kelompok tersebut agar lebih cepat menemukan gagasan utama 

dan menyimpulkan isi teks bacaan. 

Pemberian hadiah atau reward terhadap siswa atau kelompok yang 

dianggap aktif merupakan salah cara untuk memotivasi siswa dalam menemukan 

gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan. Mereka akan memperoleh 

hadiah dari guru dengan cara aktif dalam pembelajaran yaitu dengan ikut berperan 

secara aktif dalam make a match yaitu dengan cepat dan tepat menemukan 

jawaban di kelompok jawaban. 

 
2.3 Kerangka Berpikir 

Kemampuan menemukan gagasan utama dalam teks bacaan siswa 

kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus masih rendah. Rendahnya kemampuan siswa 

dalam menemukan gagasan utama tampak pada skor yang diperoleh rendah 

karena kesulitan dalam menemukan gagasan utama, mengingat tidak semua 

gagasan utama terdapat pada awal paragraf. Semua siswa mengangggap bahwa 

gagasan utama pasti terdapat pada awal paragraf. Akan tetapi, dengan adanya 

metode make a match siswa dapat menemukan gagasan utama dengan tepat. 

Meskipun dengan berkelompok, akan tetapi setiap siswa memperoleh teks bacaan 

yang berbeda yang sebenarnya merupakan suatu rangkaian sebuah paragraf. 

Penggunaan metode make a match dalam pembelajaran sangat cocok, 

karena pada umumnya siswa menyukai sistem pembelajaran yang komunikatif 
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dan siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Penerapan metode make a 

match dalam pembelajaran, khususnya menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan siswa dilatih untuk menemukan gagasan utama.  

Setelah siswa menemukan gagasan utama secara berkelompok 

sebanyak dua kali yaitu yang pada awalnya siswa menjadi kelompok soal, pada 

sesi yang kedua kelompok tersebut bertukar posisi yang diharapkan semua siswa 

memperoleh kesempatan untuk sama-sama merasakan menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan yang diberikan oleh guru. 

 
2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah kemampuan membaca pemahaman siswa untuk menemukan gagasan 

utama dan perubahan perilaku pada siswa kelas VII SMP N 2 Kudus akan 

meningkat jika dalam pembelajarannya menggunakan metode make a match. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK). PTK 

dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu proses tindakan pada siklus I dan siklus II. 

Siklus I bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis narasi siswa. Siklus I 

digunakan sebagai refleksi untuk melaksanakan siklus II. Hasil proses tindakan 

pada siklus II bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis 

narasi setelah dilakukan perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar yang 

didasarkan pada refleksi siklus I. PTK dilaksanakan dalam wujud proses 

pengkajian berdaur yang terdiri atas empat tahap pada setiap siklusnya yakni 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

Berikut merupakan gambar siklus penelitian tindakan kelas ini. 
P                                    P 

 
R          T   R  R T    R                  T        T 

O                                   O 
Keterangan: 
P : Perencanaan  O : Observasi 
T: Tindakan  R : Refleksi 

Observasi awal dilakukan sebelum peneliti melakukan siklus I dan siklus 

II. Observasi awal ini dilakukan agar peneliti mengetahui kondisi siswa dalam 

kelas, dan kesulitan yang dialami oleh siswa. Selain itu, observasi awal ini 

 
Siklus I 

 
Siklus II 
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bertujuan agar siswa mengenal peneliti sehingga pada saat penelitian siswa sudah 

terbiasa dan tidak asing dengan peneliti. Dengan keadaan seperti ini maka 

penelitian dapat berjalan dengan baik dan alami. Observasi awal ini dilakukan 

dengan cara peneliti sering berkunjung ke kelas tersebut, sehingga tercipta 

hubungan yang baik antara peneliti, guru, dan siswa. 

Perencanaan pada tiap siklus meliputi dua hal, yaitu perencanaan umum 

dan perencanaan khusus. Yang dimaksud dengan perencanaan umum adalah 

perencanaan yang meliputi keseluruhan aspek yang berhubungan dengan 

penelitian tindakan kelas. Perencanaan khusus dimaksudkan untuk menyusun 

rancangan dari siklus persiklus. Perencanaan khusus terdiri atas perencanaan 

ulang atau disebut revisi perencanaan. Perencanaan ini berkaitan dengan 

pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik atau strategi 

pembelajaran, media dan materi pembelajaran, dan sebagainya. Dalam 

perencanaan ini peneliti berkonsultasi dan bekerjasama dengan guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas VII khususnya dalam penyusunan rencana 

pembelajaran. Selain itu, peneliti juga bekerjasama dalam menentukan dan 

memilih alokasi waktu yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Hal ini 

dilakukan peneliti agar perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran menjadi lebih baik. 

Implementasi tindakan merupakan realisasi dari suatu tindakan yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan tindakan membutuhkan peran aktif antara 

siswa dan peneliti. Kedua hal itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. 

Pada penelitian ini observasi dilakukan oleh rekan peneliti dan guru. Pengamatan 
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dilakukan dengan mencatat semua hal yang terjadi di kelas yang sedang diteliti. 

Pengamatan tersebut meliputi situasi kelas, perilaku dan sikap siswa, penyajian 

materi, dan sebagainya. 

Refleksi dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung dengan cara 

kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud adalah dengan melakukan diskusi antara 

siswa dan peneliti tentang berbagai masalah yang terjadi di kelas penelitian. 

Refleksi ini dilaksanakan setelah perlakuan tindakan dan hasil observasi. Hasil 

dari refleksi ini kemudian dijadikan acuan untuk langkah perbaikan pada tindakan 

selanjutnya. 

 
3.1.1 Prosedur Tindakan pada Siklus I  

Prosedur tindakan siklus I terdiri dari atas empat tahap yaitu tahap 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.1.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan ini merupakan rencana kegiatan menentukan langkah-

langkah yang akan dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah. Langkah ini 

merupakan upaya memperbaiki kelemahan dalam proses pembelajaran membaca 

pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan pada siswa kelas VII 

C SMP Negeri 2 Kudus. Dalam siklus ini, hal-hal yang dilakukan pada tahap 

perencanaan ini adalah 1) menyusun rencana pembelajaran membaca pemahaman 

menemukan gagasan utama dalam  teks bacaan dengan metode make a match, 2) 

membuat dan menyiapkan teks bacaan dengan tema yang berbeda yang akan 

dijadikan bahan bacaan dalam kegiatan berkelompok, 3) membuat dan 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pedoman catatan harian siswa, lembar 



39 

 

deskripsi perilaku ekologis, pedoman wawancara, dan 4) menyiapkan perangkat 

tes membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan berupa 

soal tes dan pedoman penilaian. 

Rencana pembelajaran ini digunakan sebagai program kerja atau pedoman 

peneliti dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. Penyusunan rencana pembelajaran dilakukan oleh peneliti, 

kemudian peneliti berkonsultasi tentang rencana pembelajaran tersebut dengan 

guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang mengajar di kelas VII C. Hal ini 

dilakukan  peneliti agar dalam  perencanaan pembelajaran  lebih mantap sehingga 

tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut dapat tercapai.  

Selain itu, peneliti menyiapkan soal yang akan diujikan melalui lembar tes 

membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan yang berupa 

teks bacaan beserta kriteria penilaiannya. Peneliti juga menyiapkan instrumen 

penelitian yang berupa dokumentasi foto. Setelah  menyiapkan alat tes dan nontes, 

peneliti berkoordinasi dengan guru mata pelajaran mengenai kegiatan 

pembelajaran. 

 

 

3.1.1.2 Tindakan 

Tindakan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh guru sebagai upaya 

perbaikan keterampilan membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam 

teks bacaan pada siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus yang dilakukan dalam 

dua pertemuan. Tindakan yang dilakukan oleh peneliti secara garis besar adalah 
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melaksanakan proses pembelajaran membaca pemahaman menemukan gagasan 

utama dalam teks bacaan dengan metode make a match. Tindakan ini disesuaikan 

dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Tindakan ini dilakukan melalui 

tiga tahap yaitu tahap apersepsi, proses pembelajaran, dan evaluasi. 

Pada pertemuan pertama dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap apersepsi, 

proses pembelajaran, dan evaluasi. Tahap apersepsi yaitu tahap mengkondisikan 

siswa untuk siap melaksanakan proses pembelajaran. Dalam tahap ini peneliti 1) 

menanyakan pengalaman siswa dalam membaca, 2) peneliti bertanya jawab 

dengan siswa tentang manfaat dapat menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan, dan 3) peneliti menyampaikan 

kompetensi yang harus dicapai siswa pada hari itu, yaitu membaca pemahaman 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. 

Tahap proses pembelajaran atau kegiatan inti merupakan tahap 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan inti pembelajaran materi. Pada kegiatan 

ini peneliti 1) mengkondisikan kelas agar tenang; 2) guru membagi kelas menjadi 

dua kelompok yaitu kelompok soal (kotak warna kuning) dan  kelompok jawaban 

(kotak warna biru); 3) setiap siswa mengambil soal atau jawaban di meja guru 

sesuai dengan pembagian kelompok di awal pembelajaran; 4) bagi siswa yang 

memperoleh  soal, menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan  

yang jawabannya berada di kelompok jawaban; 5) apabila jawaban sudah 

ditemukan, jawaban tersebut kemudian distaples menjadi satu. 
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Berikutnya, pada tahap evaluasi, 1) peneliti dan siswa mengadakan refleksi 

terhadap proses dan hasil belajar hari itu. Setelah itu, 2) guru memberikan tindak 

lanjut terhadap pembelajaran yaitu berupa pemberian pekerjaan rumah (PR). 

Pada pertemuan kedua merupakan lanjutan dari pertemuan pertama. Pada 

pertemuan kedua dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap apersepsi, proses 

pembelajaran, dan refleksi. 

Pada tahap apersepsi, 1) guru mengingatkan kembali apa yang telah 

dipelajari pada pertemuan sebelumnya; 2) guru menjelaskan kompetensi dasar 

yang akan diajarkan. 

Pada proses pembelajaran hal yang dilakukan 1) mengkondisikan kelas 

agar tenang; 2) guru membagi kelas menjadi dua kelompok yaitu kelompok soal 

(kotak warna kuning) dan  kelompok jawaban ( kotak warna biru); 3) tiap siswa 

mengambil soal atau jawaban di meja guru sesuai dengan pembagian kelompok di 

awal pembelajaran; 4) bagi siswa yang memperoleh  soal, menemukan gagasan 

utama dan menyimpulkan isi teks bacaan  yang jawabannya berada di kelompok 

jawaban; 5) apabila jawaban sudah ditemukan, jawaban tersebut kemudian 

distaples menjadi satu;  6) guru mengecek kecocokan antara soal dan  jawaban 

yang diperoleh oleh siswa;  

Berikutnya, pada tahap evaluasi, 1) guru melanjutkan pembelajaran 

dengan memberikan tes pada setiap siswa dengan jenis tes pilihan ganda yaitu 

menemukan gagasan utama dalam  teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacan 

dengan memberikan tanda (x) pada jawaban yang dianggap benar; 2) pekerjaan 

siswa dikumpulkan untuk dikoreksi oleh guru yang kemudian dinilai; 3) guru dan 
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siswa mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil belajar hari itu. Setelah itu, 

4) guru meminta kepada siswa untuk mengisi catatan harian siswa tentang 

pembelajaran hari itu. 

 

3.1.1.3 Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui keterampilan siswa dalam 

membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan setelah 

dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode make a match serta untuk 

mengetahui perubahan tingkah laku siswa dengan pembelajaran tersebut. 

Observasi dilakukan melalui data tes dan data nontes. Observasi data hasil 

tes digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa dalam menemukan gagasan 

utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan. Selain dari hasil tes, 

observasi dapat dilakukan melalui data nontes yaitu deskripsi perilaku ekologis, 

catatan harian siswa, wawancara, dan dokumentasi foto. 

Selama penelitian berlangsung, peneliti melakukan pengamatan terhadap 

kegiatan siswa ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Melalui deskripsi 

perilaku ekologis, peneliti mendeskripsikan keadaan kelas selama pembelajaran 

dan mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Aspek-aspek yang dinilai dalam deskripsi perilaku ekologis yaitu perilaku 

positif siswa antara lain: keaktifan siswa mendengarkan penjelasan guru, antusias 

siswa dalam pembelajaran membaca menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan menggunakan metode make a match, semangat siswa untuk menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan yang cocok dengan soal dan jawaban, keaktifan 
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berdiskusi kelompok menggunakan metode make a match. Selain menggunakan 

deskripsi perilaku ekologis, peneliti juga melakukan pemotretan selama 

pembelajaran berlangsung. Foto yang diambil berupa aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hasil pemotretan ini digunakan 

sebagai gambaran siswa yang diabadikan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti meminta siswa untuk 

menuliskan tanggapan dan perasaan yang mereka rasakan saat pembelajaran 

berlangsung dalam bentuk catatan harian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

tanggapan, kesan, dan pesan siswa terhadap materi, proses pembelajaran, dan 

teknik yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat 

memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya.  

Untuk menindaklanjuti tanggapan siswa terhadap pembelajaran membaca 

pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan, peneliti juga 

melakukan wawancara kepada siswa. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran 

terutama  kepada siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, rendah, dan siswa 

yang menunjukkan sikap yang aneh. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sikap 

positif dan negatif siswa dalam kegiatan pembelajaran membaca pemahaman 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. 

 

3.1.1.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan setelah melakukan pembelajaran pada pertemuan 

pertama dan kedua pada siklus I. Pada tahap ini, peneliti akan melihat hasil dari 
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tahap perencanaan, tindakan, dan observasi yang telah dilaksanakan pada siklus I 

pertemuan pertama dan kedua. Peneliti melakukan analisis terhadap hasil tes, hasil 

deskripsi perilaku ekologis, hasil catatan harian siswa, dan  hasil wawancara yang 

telah dilakukan pada kedua pertemuan dalam siklus I.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada siklus I, dapat diketahui 

kelebihan dan kekurangan metode make a match yang digunakan peneliti dalam 

pembelajaran membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan. Kelebihan yang dimiliki metode make a match yaitu teknik tersebut 

memberikan variasi pembelajaran pada siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus, 

sehingga siswa lebih antusias dan semangat mengikuti pembelajaran membaca 

pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. Selain mempunyai 

kelebihan dalam pembelajaran, metode make a match juga memiliki kelemahan, 

yaitu penguasaan kelas yang kurang baik. Kelas terkesan lebih hidup dalam 

pembelajaran karena siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran, akan tetapi 

hal ini yang membuat anak yang hiperaktif menggunakan kesempatan ini untuk 

membuat kegaduhan di kelas dengan mengganggu teman-temannya ketika 

mencari jawaban di kelompok jawaban. 

Hasil tes siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus pada siklus I belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan, yaitu 

sebesar 77. Selain itu, berdasarkan hasil nontes pada siklus I, dapat diketahui pula 

bahwa perilaku siswa yang masih berbuat gaduh dan bergurau di dalam  kelas. 

Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan tindakan lebih 

lanjut pada siklus II. Pada siklus II, peneliti melakukan beberapa perbaikan 
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sebagai upaya untuk meningkatkan hasil tes dan nontes dari pembelajaran 

membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. Perbaikan 

yang dilakukan pada siklus II, yaitu 1) penguasaan kelas yang lebih baik yaitu 

dengan cara memberikan hukuman pada siswa yang gaduh di kelas. Hukuman 

yang diberikan peneliti yaitu siswa yang gaduh di kelas diberi teks bacaan yang 

berbeda dengan teman-temannya, kemudian menemukan gagasan utama dalam 

teks bacaan tersebut secara individu. Hukuman tersebut dilakukan dengan harapan 

siswa-siswa yang gaduh tersebut jera dan tidak gaduh lagi di kelas; 2) 

memberikan  teks bacaan yang lebih bervariasi atau berbeda dari teks bacaan pada 

siklus I dengan tujuan agar siswa tersebut mempunyai pengetahuan yang lebih 

banyak dan tidak bosan dengan teks bacaan yang sama; 3) pengaturan siswa 

(pengkondisian siswa) dalam  mengambil lintingan soal dan jawaban. Pada siklus 

I kurang teratur sehingga terdapat satu siswa yang memperoleh dua lintingan 

jawaban dan ada satu siswa yang tidak memperoleh lintingan jawaban. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya pengaturan siswa (pengkondisian siswa) dalam  

mengambil lintingan jawaban yang terdapat di meja guru. 

Tindakan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran membaca 

pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan tidak diubah pada 

siklus II, karena tindakan yang dilakukan siswa telah sesuai dengan kompetensi 

dasar yang hendak dicapai pada pembelajaran membaca pemahaman menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan. Oleh karena itu, tidak diadakan perubahan 

tindakan yang dilakukan siswa pada siklus II. 
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3.1.2 Proses Tindakan Siklus II 

Proses tindakan siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. Hasil 

refleksi siklus I diperbaiki pada siklus II. Siklus II dilakukan dalam dua kali 

pertemuan yang terdiri atas empat tahap, yaitu  tahap perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

Perencanaan ini dilakukan sebelum melakukan penelitian pada siklus II. 

Pada tahap perencanaan pertemuan pertama dan kedua dipersiapkan rencana 

tindakan yang akan dilakukan, yaitu: 1) membuat perbaikan dari siklus I, yaitu 

menyiapkan teks bacaan yang berbeda dan penguasaan kelas yang lebih baik; 2) 

menyiapkan perangkat tes berupa tes pilihan ganda pada setiap siswa yang akan 

digunakan dalam evaluasi; 3) menyiapkan instrumen nontes, berupa lembar 

deskripsi perilaku ekologis, lembar catatan harian siswa, lembar wawancara, dan 

dokumentasi foto. Peneliti mempersiapkan siklus II seraya berkoordinasi dengan 

guru kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus; 4) mengkondisikan siswa agar siswa 

teratur dalam mengambil lintingan soal di meja guru, dengan cara setiap deret tiap 

anak mengambil lintingan soal (bagi kelompok soal) dan mengambil lintingan 

jawaban (bagi kelompok jawaban) di meja guru;  dan 5) guru menggabungkan 

soal dan jawaban yang benar dengan cara distaples. 

 

3.1.2.2 Tindakan  
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Tindakan pada siklus II adalah menyempurnakan tindakan pada siklus I. 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II ini dilaksanakan sebanyak dua kali 

pertemuan. Kegiatan dalam siklus II pada masing-masing pertemuan terdiri atas 

tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutup. 

Pada tahap pendahuluan dalam pertemuan pertama siklus II, yaitu: 1) 

siswa dikondisikan untuk siap mengikuti proses pembelajaran; dan 2) guru 

memberikan penjelasan pada siswa mengenai tujuan, manfaat yang akan diperoleh 

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, dan memotivasi siswa untuk lebih 

baik dalam membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan 

dan menyimpulkan isi teks bacaan. 

Pada tahap pelaksanaan, yaitu: 1) guru dan siswa berdiskusi tentang materi 

yang masih belum dipahami siswa; 2) guru menjelaskan kembali materi yang 

belum dipahami oleh siswa; 3) guru menyiapkan teks bacaan yang berbeda dari 

siklus I; 4) guru menginstruksikan pada siswa tentang permainan make a match; 

5) guru mengkondisikan siswa dalam pengambilan soal di meja guru ketika 

metode make a match berlangsung, yaitu dengan cara pada tiap deret bangku 

siswa, setiap siswa maju satu per satu untuk mengambil soal (bagi kelompok soal) 

dan mengambil jawaban (bagi kelompok jawaban) yang terdapat di meja guru; 6) 

guru mengecek kecocokan jawaban yang diperoleh siswa di kelompok soal 

dengan kelompok jawaban dan menggabungkan soal dan jawaban yang tepat 

dengan cara distaples. 

Pada tahap penutup, yaitu : 1) guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan 

membantu siswa merefleksi pembelajaran; 2) siswa mendapat motivasi dari guru 
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untuk terus berlatih membaca dengan menggunakan metode make a match; dan 3) 

guru memberikan tindak lanjut terhadap siswa yaitu dengan memberikan PR. 

Pada pertemuan kedua dalam siklus II ini juga dilakukan tiga tahap yang 

sama, yaitu: tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutup. Hal yang 

perlu diperhatikan dalam pertemuan kedua, yaitu kekurangan-kekurangan yang 

terdapat dalam pertemuan pertama. Pada pendahuluan siswa diminta agar lebih 

teliti ketika membaca pemahaman untuk menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan.  

Pada tahap pendahuluan dalam pertemuan kedua siklus II, yaitu: 1) guru 

bertanya kepada siswa apakah mereka menemukan kesulitan ketika membaca 

dengan menggunakan metode make a match; 2) guru bertanya apakah siswa sudah 

belajar di rumah tentang membaca pemahaman dalam teks bacaaan 

Pada tahap pelaksanaan, yaitu : 1) guru menjelaskan secara sekilas materi 

membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan; 2) guru dan 

siswa bertanya jawab mengenai kesulitan yang dialami oleh siswa ketika 

menggunakan metode make a match; 3) siswa melaksanakan kembali metode 

make a match dalam pembelajaran; 4) guru mengecek kecocokan jawaban yang 

diperoleh siswa di kelompok soal dengan kelompok jawaban dan menggabungkan 

soal dan jawaban yang tepat dengan cara distaples; 5) setiap siswa di tes secara 

tertuls dengan menggunakan jenis tes pilihan ganda sebanyak 10 soal tentang 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan. 
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Pada tahap penutup, yaitu: 1) guru memberikan penguatan-penguatan; 2) 

guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan membantu siswa merefleksi 

pembelajaran; 3) siswa diminta untuk mengisi catatan harian siswa untuk siklus II. 

 

3.1.2.3 Observasi 

Observasi adalah mengamati kegiatan dan tingkah laku siswa selama 

proses penelitian berlangsung. Observasi dilakukan pada pertemuan pertemuan 

pertama hingga kedua pada siklus II yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa. Dalam melakukan observasi, peneliti 

dibantu oleh dua rekan. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti 

membagikan kertas folio yang harus diisi oleh siswa tentang tanggapan, kesan, 

dan saran siswa terhadap materi maupun metode make a match yang digunakan 

dalam pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks 

bacaan. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus II ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan 

penggunaan metode make a match dalam pembelajaran menemukan gagasan 

utama dan menyimpulkan isi teks bacaan serta untuk mengetahui keberhasilan 

pelaksanaan perbaikan tindakan pada siklus I. Refleksi dilakukan dengan 

menganalisis hasil tes keterampilan membaca pemahaman menemukan gagasan 

utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan serta hasil nontes 

yang dilakukan pada siklus II. Hasil nontes yang berupa deskripsi perilaku 
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ekologis, catatan harian, wawancara, dan dokumentasi foto juga dianalisis untuk 

mengetahui perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Refleksi pada siklus II ini dilakukan untuk merefleksi hasil evaluasi 

belajar siswa pada siklus I. Tujuan refleksi ini adalah untuk menentukan 

kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama proses pembelajaran dan untuk 

mencari kelemahan-kelemahan yang muncul dalam pembelajaran. Kemajuan yang 

dicapai pada siklus II adalah peningkatan nilai tes menemukan gagasan utama dan 

perubahan tingkah laku siswa (semakin banyaknya siswa yang berperilaku 

positif). 

Pada siklus II terlihat perubahan perilaku positif siswa dalam 

pembelajaran, yaitu siswa yang pada siklus I gaduh di kelas, pada siklus II ini 

siswa tersebut lebih dapat menempatkan diri mereka. Adakalanya mereka 

bercanda dan adakalanya serius. Selain itu, siswa yang berperilaku positif 

bertambah banyak dengan adanya siklus II ini. Pada siklus I siswa yang berbicara 

sendiri di dalam kelas berkurang, hampir seluruh kelas VII C memperhatikan 

penjelasan materi yang disampaikan oleh peneliti. Hal tersebut dapat tercermin 

dengan nilai rata-rata kelas VII C ketika pembelajaran menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan telah mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu sebesar 77. 

Perubahan perilaku siswa juga dapat dibuktikan dengan adanya 

dokumentasi foto. Dalam dokumentasi foto dapat dibandingkan perilaku siswa 

pada siklus I dan siklus II. Selain itu, pada catatan harian siswa antara siklus I dan 
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siklus II terlihat perbedaan. Pada siklus II ini, tulisan siswa terlihat lebih rapi dan 

kalimat-kalimat yang diuraikan dalam paragraf lebih runtut dibandingkan dengan 

catatan harian siswa pada siklus I. Ketika wawancara juga terlihat perbedaan sikap 

siswa ketika diwawancara. Siswa yang diwawancara adalah siswa yang 

mempunyai kemampuan tinggi, sedang, rendah dalam menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan dan siswa yang berperilaku 

aneh di kelas. Pada siklus II ini, posisi duduk siswa lebih sopan jika dibandingkan 

dengan wawancara pada siklus I dan jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh 

siswa lebih detail jika dibandingkan jawaban-jawaban siswa pada siklus I. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah keterampilan membaca pemahaman pada 

siswa kelas VII. Adapun sumber datanya adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 2 

Kudus. SMP Negeri 2 Kudus termasuk SMP favorit di Kudus dan prestasinya 

sudah tingkat Jawa Tengah. Selain itu, SMP Negeri 2 Kudus merupakan sekolah 

RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). Untuk kelas VII terdapat tujuh 

kelas, yang terdiri atas tiga kelas reguler dan empat kelas nonreguler (Imercy). 

Tiga kelas reguler yaitu kelas VII A, VII B, dan VII C yang masing-masing kelas 

terdapat 40 siswa, sedangkan kelas nonreguler (Imercy) yaitu kelas VII D, VII E, 

VII F, dan VII G yang masing-masing kelas terdapat 30 siswa. Dari hasil 

wawancara dengan guru bidang studi bahasa dan sastra Indonesia SMP N 2 

Kudus, peneliti hanya mengambil satu kelas sebagai objek penelitian yaitu kelas 
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VII C yang terdiri atas siswa laki-laki sebanyak 22 dan siswa perempuan 

sebanyak 18. 

  Peneliti memilih kelas ini sebagai objek penelitian dengan alasan 1) 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia, kemampuan membaca khususnya dalam kompetensi membaca 

pemahaman siswa kelas VII C mendapatkan nilai yang masih rendah 

dibandingkan dengan siswa di kelas yang lainnya sehingga perlu diadakan upaya 

untuk meningkatkannya; 2) berdasarkan hasil pengamatan peneliti, kemampuan 

siswa dalam aspek membaca pemahaman di kelas VII C masih rendah dan belum 

sesuai dengan batas nilai ketuntasan belajar; 3) meskipun kelas VII C merupakan 

kelas yang mendapatkan nilai terendah, minat siswa kelas VII C sangat tinggi 

untuk belajar kompetensi membaca pemahaman dalam menemukan gagasan 

utama. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti sebagai dasar awal dalam 

upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa khususnya dalam 

kompetensi membaca pemahaman dengan metode make a match; 4) selain itu, 

didasarkan atas kurang aktifnya siswa kelas VII C dalam pembelajaran terutama 

dalam berdiskusi. Ketika berdiskusi hanya beberapa siswa yang sama saja terlihat 

aktif. Yang lain cenderung diam dan bergantung pada teman yang aktif. 

Penelitian ini dilakukan pada kelas VII C agar keterampilan siswa kelas 

VII C dalam membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan 

tidak kalah atau ketinggalan dengan prestasi kelas yang lain.  

 

3.3 Variabel Penelitian 
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Variabel penelitian tindakan kelas ini ada dua yaitu keterampilan siswa 

membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan metode 

make a match.  

 

3.3.1 Variabel Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman 

Menemukan Gagasan Uttama dalam Teks Bacaan 

Variabel peningkatan membaca pemahaman yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah membaca pemahaman mnemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan. Membaca pemahaman ini bertujuan agar siswa mampu menemukan 

gagasan utama dengan cepat dan tepat dan dapat menyimpulkan isi teks bacaan. 

Siswa mengikuti rangkaian latihan membaca pemahaman, menemukan gagasan 

utama dalam  teks bacaan pada setiap siswa dalam kelompok yang mempunyai 

tema bacaan yang sama, menemukan jawaban yang sesuai di kelompok jawaban. 

Kegiatan membaca pemahaman ini bermanfaat untuk mengembangkan 

kemampuan siswa dalam membaca pemahaman menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi bacaan. Adapun Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang dicapai yaitu 77. 

 

3.3.2 Variabel Metode Make a Match 

Metode make a match merupakan kombinasi antara belajar dan bermain. 

Siswa kelas VII lebih menyukai sistem pembelajaran yang disertai dengan 

permainan. Metode make a match adalah salah satu metode pembelajaran secara 



54 

 

berkelompok. Satu kelas dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok soal 

dan kelompok jawaban.  

Bagi siswa yang berada pada kelompok soal, tiap siswa dalam kelompok 

akan memperoleh soal yang berupa teks bacaan dengan tema yang berbeda. Bagi 

siswa yang memperoleh teks bacaan kemudian menemukan gagasan utama dalam 

teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan kemudian mencarai jawabannya di 

kelompok jawaban. Bagi kelompok yang menjadi kelompok jawaban berkumpul 

dengan kelompok yang memperoleh kode jawaban untuk memudahkan proses 

pembelajaran.  

Sebelum metode make a match dimulai, guru terlebih dahulu menyiapkan 

dua kotak yang masing-masing berwarna kuning dan biru. Kotak yang berwarna 

kuning untuk siswa yang berada di kelompok soal yang isinya adalah teks bacaan 

yang di dalamnya terdapat perintah yang harus dilakukan oleh siswa yaitu 

menemukan gagasan utama yang terdapat dalam teks bacaan dan menyimpulkan 

isi teks bacaan.  

Setiap siswa mengambil salah satu lintingan kertas dari kedua kotak yang 

terdapat di meja guru sesuai dengan pembagian kelompok. Siswa yang telah 

mengambil lintingan kertas tersebut, kembali ke tempat duduknya. Untuk  

kelompok jawaban langsung berkelompok sendiri sesuai dengan kelompok 

jawaban yang telah ditentukan. 

 

3.4 Indikator Kinerja 
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Pada indikator kenirja terdapat dua indikator yaitu indikator kuantitatif dan 

indikator kualitatif. Indikator kuantitatif yaitu kemampuan membaca siswa kelas 

VII yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah batas minimal atau Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 77 pada kompetensi dasar menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan. Indikator kualitatif yang akan dicapai adalah 

siswa dapat menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dapat meningkat 

dengan baik. 

 

3.5  Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes dan nontes. 

3.5.1 Bentuk Instrumen 

Dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan dua bentuk instrumen 

untuk mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Bentuk instrumen 

tersebut adalah berupa bentuk tes dan nontes. Berikut akan dipaparkan tentang 

bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. 

3.5.1.1 Instrumen Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis yaitu tes 

pilihan ganda. Dalam soal pilihan ganda hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah 

kunci jawaban untuk mengetahui jawaban yang tepat. Sebelum membuat soal 

pilihan ganda, perlu dibuat terlebih dahulu kisi-kisi soal untuk diujicobakan dalam 

penelitian untuk mengukur tingkat kemmapuan siswa dalam menemukan gagasan 

utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan. Kisi-kisi soal dibuat 

untuk memberi gambaran tentang soal yang cocok bagi siswa untuk diujuicobakan 
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dalam penelitian ini. Berikut ini kisi-kisi soal pilihan ganda yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

Tabel 1. Kisi-kisi Soal Pilihan Ganda 
 

Jenis Sekolah : SMP     Alokasi Waktu : 2x45 menit 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia   Jumlah soal : 10 
Kurukulum : KTSP (2006) 
Standar 
Kompeten
si 

Kompeten
si Dasar 

Kelas/s
mt 

Materi Indi-
kator  

Bentuk tes 
(tertulis/ 
praktik) 

No. Soal dan 
tingkat 
kesulitan 

Jenjang 
Tes 

Memahami 
wacana tulis 
melalui 
kegiatan 
membaca 
intensif dan 
membaca 
memindai 

 

 
Menemuka
n gagasan 
utama 
dalm teks 
yang 
dibaca 

 
VII/2 1.Cara 

menemu
kan 
gagasan 
utama 
dalam 
teks 
bacaan. 
2.Cara 
menyimp
ulkan isi 
teks 
bacaan 
3.Langka
h-
langkah 
menemu
kan  
 

1.Dapat 
menemuka
n gagasan 
utama 
dalam teks 
bacaan 
2.Dapat 
menyimpu
lkan isi 
teks 
bacaan 

Pilihan 
ganda 

 
1 (sulit) 
3 (sedang) 
5 (mudah) 
7(sedang 
9(mudah) 
 
2(sedang) 
4 (mudah) 
6(sulit) 
8 (mudah) 
10(sedang) 

 

C2 
 
 
 
 
 
C2 

 
 
Standar 
Kompeten
si 

Kompeten
si Dasar 

Kelas/s
mt 

Materi Indi-
kator  

Bentuk tes 
(tertulis/ 
praktik) 

No. Soal dan 
tingkat 
kesulitan 

Jenjang 
Tes 

  gagasan 
utama 
dalam 
teks 
bacaan 
4.Langka
h-
langkah 
menyimp
ulkan isi 
teks 
bacaan 
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Setelah dibuat kisi-kisi soal pilihan ganda yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka dibuat pedoman penilaian tiap aspek sebagai berikut. 

Tabel 2. Pedoman Penilaian Tiap Aspek Membaca Pemahaman  
 

No. Aspek  Skor  
1.  Menemukan gagasan utama dalam teks bacaan 50 
2. Menyimpulkan isi teks bacaan 50 

Jumlah 100 
 
Setelah dibuat pedoman penilaian tiap aspek membaca pemahaman seperti 

pada tabel 2, maka akan dideskripsikan kriteria penilaiannya sebagai berikut. 

 
Tabel 3. Kriteria Penilaian Tiap Aspek Membaca Pemahaman 

No.  Kriteria penilaian  Kategori  
1. Aspek menemukan gagasan utama dalam teks bacaan 

a. Dapat menjawab dengan tepat 5 soal (semua soal) 
b. Dapat menjawab dengan tepat 4 soal 
c. Dapat menjawab dengan tepat 3 soal 
d. Dapat menjawab dengan tepat 2 soal 
e. Hanya dapat menjawab 1 soal dengan tepat 

 
Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 

2. Menyimpulkan isi teks bacaan 
a. Dapat menjawab dengan tepat 5 soal (semua soal) 
b. Dapat menjawab dengan tepat 4 soal 
c. Dapat menjawab dengan tepat 3 soal 
d. Dapat menjawab dengan tepat 2 soal 
e. Hanya dapat menjawab 1 soal dengan tepat 

 
Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 

 
Tes dilakukan satu kali dalam tiap siklus. Jika siklus I hasilnya masih 

kurang atau belum sesuai target yang ditentukan, diadakan tindakan pada siklus II. 

Siswa dikatakan mencapai kategori sangat baik jika memperoleh nilai antara 90-

100, kategori baik jika memperoleh nilai antara 70-80, kategori cukup jika 

memperoleh nilai antara 50-60, kategori kurang jika memperoleh nilai antara 30-
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40, kategori sangat kurang jika memperoleh nilai antara 10-20 dan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4. Kategori Penilaian Membaca Pemahaman untuk 
Menemukan Gagasan Utama dan Menyimpulkan Isi Bacaan  

 
No. Rentang Nilai Kategori  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

90-100 
70-80 
50-60 
30-40 
10-20 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

Sangat kurang 
 
 

Dari semua skor yang diperoleh diubah dalam bentuk nilai dengan rumus: 
 

Nilai = jumlah skor  X 100 % 
skor ideal 

 
 

3.5.1.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang 

bersifat abstrak, yaitu data tentang perubahan-perubahan tingkah laku siswa  

setelah mengikuti pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan 

isi teks bacaan menggunakan metode make a match yaitu pedoman catatan 

perilaku ekologis, pedoman catatan harian, pedoman wawancara, dan 

dokumentasi foto. 

3.5.1.2.1 Pedoman Deskripsi Perilaku Ekologis 

Pedoman deskripsi perilaku ekologis memuat segala tingkah laku setiap 

siswa selama proses pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan 

isi teks bacaan menggunakan metode make a match. Lembar deskripsi perilaku 

ekologis digunakan untuk mengamati keadaan, respon, sikap, dan keaktifan siswa 
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selama mengikuti proses pembelajaran. Subjek sasaran yang diamati dalam 

observasi adalah perilaku positif yang muncul saat berlangsungnya penelitian 

pada siklus I dan siklus II.  

Perilaku positif yang diamati selama pembelajaran adalah keaktifan siswa 

mendengarkan penjelasan guru, antusias siswa dalam pembelajaran membaca 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan menggunakan metode make a 

match, semangat siswa untuk menemukan gagasan utama dalam teks bacaan yang 

cocok dengan soal dan jawaban, keaktifan berdiskusi kelompok menggunakan 

metode make a match.  

3.5.1.2.2 Catatan Harian Siswa 

Catatan yang dibuat siswa meliputi beberapa aspek yaitu aspek minat 

siswa dalam mengikuti pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaandengan metode make a match, respon siswa 

terhadap pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks 

bacaan menggunakan metode make a match, perasaan dan tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran. 

3.5.1.2.3 Pedoman Wawancara  

Wawancara atau interview dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan 

informasi atau pendapat siswa terhadap pembelajaran menemukan gagasan utama 

dan menyimpulkan isi teks bacaandalam teks bacaan. Wawancara ini berpedoman 

pada lembar wawancara yang telah disiapkan untuk siswa ataupun hal-hal yang 

tidak terduga terjadi sehingga sifatnya tidak tetap. Wawancara dilakukan setelah 
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pembelajaran selesai pada hari itu juga. Wawancara dilakukan oleh peneliti 

dibantu oleh teman peneliti. 

Hal-hal yang ditanyakan pada saat wawancara yaitu tentang minat siswa 

terhadap pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks 

bacaandalam teks bacaan, hal-hal yang membuat siswa merasa senang dengan 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan 

menggunakan teknik make a match, kesulitan siswa dalam menemukan gagasan 

utama, pemahaman siswa terhadap pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan metode make a match yang 

diberikan guru, pendapat siswa tentang pembelajaran menemukan gagasan utama 

dan menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan metode make a match yang 

dihadirkan guru, dan metode pembelajaran yang disukai siswa. 

3.5.1.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, peneliti 

sengaja memilihnya sebagai alat pemerkuat hasil penelitian selain data nontes. 

Pengambilan gambar (foto) dalam proses pembelajaran dapat dijadikan gambaran 

perilaku siswa dalam penelitian. Selain itu, dokumentasi juga berfungsi sebagai 

sarana untuk menjelaskan keruntutan proses penelitian dari awal sampai akhir 

sehingga penelitian tersebut bisa dipertanggungjawabkan. 

Pada umumnya foto tidak digunakan secara tunggal untuk menganalisis 

data. Dengan kata lain, foto digunakan sebagai pelengkap cara atau teknik 

lainnya. Foto merupakan pelengkap atau sumber data tambahan. Dalam penelitian 

tindakan kelas ini, foto digunakan untuk mendokumentasikan keaktifan siswa di 



61 

 

kelas dan fenomena-fenomena yang terjadi pada siswa yang berkaitan dengan 

tingkah laku siswa pada saat pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan dalam teks bacaan. 

Pengambilan dokumentasi dalam penelitian ini akan dilakukan oleh teman 

peneliti. Gambar yang diambil meliputi aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan 

menggunakan metode make a match antara lain: (1) aktivitas siswa ketika 

memperhatikan penjelasan peneliti tentang materi menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan; (2) aktivitas siswa ketika bertanya pada peneliti dan menjawab 

pertanyaan peneliti; (3) siswa membaca teks bacaan untuk menemukan gagasan 

utama dalam teks bacaan (4) aktivitas siswa ketika mencari pasangan di kelompok 

jawaban; (5) aktivitas siswa berkelompok sesuai dengan tema bacaan. 

3.6 Uji Instrumen 

Uji instrumen tes dilakukan dengan menggunakan validitas isi dan 

permukaan. Validitas isi dilakukan dengan menyesuaikan aspek menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan yang akan 

dinilai berdasarkan landasan teori dan kompetensi dasar yang dibutuhkan. Adapun 

validitas permukaan dilakukan dengan cara mengkonsultasikan dengan dosen 

pembimbing dan guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas tersebut. 

Adapun uji instrumen nontes dilakukan hanya dengan menggunakan 

validitas permukaan saja. Hal ini dilakukan dengan cara mengkonsultasikan 

instrumen nontes yang dibuat kepada dosen pembimbing dan guru kelas. Setelah 
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selesai dikonsultasikan dan dianggap layak, maka instrumen ini dapat digunakan 

untuk mengambil data. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan teknik nontes. 

3.7.1 Teknik Tes 

Data menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi 

teks bacaan  dalam  penelitian ini diperoleh melalui tes. Tes dilakukan sebanyak 

dua kali, yaitu pada siklus I dan siklus II. Tes diberikan kepada siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan tes. Tes ini dilakukan secara individu berupa soal pilihan ganda, 

artinya tiap siswa menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan 

menyimpulkan isi teks bacaan dengan cara memberikan tanda (x) pada jawaban 

yang dianggap benar. Hasil tes penelitian setelah dianalisis untuk mengetahui 

kelemahan siswa, selanjutnya sebagai dasar untuk melakukan siklus berikutnya. 

 

3.7.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskripsi 

perilaku ekologis, catatan harian siswa, wawancara, dan dokumentasi foto. 

3.7.2.1 Deskripsi Perilaku Ekologis  

Lembar catatan perilaku ekologis dibuat oleh peneliti dan dikonsultasikan 

dengan dosen pembimbing dan guru bahasa Indonesia kelas VII SMP Negeri 2 

Kudus. Pengamatan dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh dua orang 
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selama pembelajaran berlangsung. Pengamat yang pertama adalah guru bahasa 

Indonesia kelas VII, guru mengamati perilaku positif. Pengamat yang kedua 

dilakukan oleh orang lain (teman peneliti). Dalam hal ini pengamat kedua ini 

mengamati keadaan siswa dan keadaan kelas pada saat pembelajaran berlangsung 

dan mengamati peneliti dalam membelajarkan materi menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan kepada siswa. Pengamat kedua ini juga tinggal mengamati 

sesuai dengan pedoman deskripsi perilaku ekologis.  Hasil dari pengamatan  

tersebut kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat 

sesuai dengan perilaku nyata yang ditunjukkan siswa. 

3.7.2.2 Catatan Harian Siswa 

Catatan harian ditulis oleh siswa yaitu untuk mengetahui kesan siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. Catatan yang dibuat siswa meliputi 

beberapa aspek yaitu aspek minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan 

metode make a match, respon siswa terhadap pembelajaran menemukan gagasan 

utama dan menyimpulkan isi teks bacaandengan metode make a match, dan 

perasaan dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran. 

3.7.2.3 Wawancara 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti merupakan wawancara terbuka, 

subjeknya mengetahui sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud 

wawancara. Pedoman wawancara dibuat oleh peneliti. Tujuan dilakukannya 

wawancara ini adalah  untuk mengetahui pandangan, sikap, dan motivasi siswa 

dalam pembelajaran menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. Sasaran 



64 

 

wawancara adalah para siswa yang nilainya tinggi, sedang, rendah, dan yang 

menunjukkan sikap aneh selama pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan. 

Adapun jumlah siswa yang menjadi sasaran wawancara pada tiap 

siklusnya (siklus I dan siklus II) tidak dibatasi. Pemilihan siswa yang akan 

diwawancarai didasarkan pada observasi, catatan harian, dan hasil tes akhir siklus. 

Sasaran wawancara siklus I yaitu  siswa yang mendapat nilai tinggi,  siswa yang 

mendapat nilai sedang, siswa yang mendapat nilai rendah, dan siswa yang 

menunjukkan sikap aneh dan menarik. Sasaran wawancara siklus II yaitu  siswa 

yang mendapat nilai tinggi, siswa yang mendapat nilai sedang, siswa yang 

mendapat nilai rendah, dan siswa yang menunjukkan sikap aneh dan menarik. 

Wawancara dilaksanakan apabila pelaksanaan dalam pembelajaran telah 

selesai. Sehingga teknik wawancara dilakukan di luar jam pelajaran setelah 

penelitian pada hari itu juga dengan menggunakan alat perekam yaitu tape 

recorder. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan terperinci. 

3.7.2.4 Dokumentasi Foto 

Foto digunakan untuk merekam perilaku (tingkah laku) siswa selama 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks 

bacaandalam teks bacaan. Adapun gambar yang diambil adalah peristiwa-

peristiwa tertentu pada saat pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan. Dalam pengambilan gambar, peneliti meminta 

bantuan teman untuk melakukan pemotretan. 
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Pengambilan dokumentasi dalam penelitian ini akan dilakukan oleh teman 

peneliti. Gambar yang diambil meliputi aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks 

bacaandalam teks bacaan yang berdasarkan teks wawancara dengan metode make 

a match antara lain: (1) aktivitas siswa ketika memperhatikan penjelasan peneliti 

tentang materi menemukan gagasan utama dalam teks bacaan; (2) aktivitas siswa 

ketika bertanya kepada peneliti dan menjawab pertanyaan peneliti; (3) siswa 

membaca teks bacaan untuk menemukan gagasan utama dalam teks bacaan (4) 

aktivitas siswa ketika mencari pasangan di kelompok jawaban; (5) aktivitas siswa 

berkelompok sesuai dengan tema bacaan. 

 

3.8 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 

3.8.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Teknik analisis data kuantitatif dipakai untuk menganalisis data 

kuantitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan cara menghitung data 

kuantitatif berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil tes maupun 

nontes siswa sebanyak dua kali, yaitu pada siklus I dan siklus II. 

Hasil penghitungan nilai masing-masing tes direkap. Nilai pembelajaran 

menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan berdasarkan teks 

wawancara dengan metode make a match siklus I dirata-rata, demikian juga siklus 

II. Hasil tes siswa dalam pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan pada siklus I dibandingkan dengan siklus II, apakah 
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ada peningkatan atau tidak. Dinyatakan ada peningkatan apabila siswa berhasil 

mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, guru akan lebih tahu 

kesulitan yang dialami oleh siswa sehingga guru dapat mengatasinya.  

Setelah mengetahui skor masing-masing siswa, nilai masing-masing siswa 

satu kelas dijumlahkan (∑ N). Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung 

persentase keterampilan menulis karangan pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Kudus adalah sebagai berikut.  

Persentase keterampilan siswa dalam membaca pemahaman menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan:  

NP = 100x
sxn

N∑ % 

Keterangan:  
NP  :  nilai persentase kemampuan siswa 
∑N  :  jumlah nilai dalam satu kelas  
s  :  jumlah responden dalam satu kelas 
n  :  nilai maksimal tes 

Hasil penghitungan tes kemampuan menemukan gagasan utama dalam 

teks bacaan dengan metode make a match pada siklus I dan siklus II 

dibandingkan. Hasil ini akan memberikan gambaran mengenai presentase 

peningkatan membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan. Dengan adanya peningkatan ini berarti pembelajaran menemukan gagasan 

utama dalam teks bacaan pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kudus dapat 

berhasil optimal. 
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3.8.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Teknik analisis data kualitatif dipakai untuk menganalisis data kualitatif. 

Data kualitatif dapat diperoleh dari data nontes yaitu data deskripsi perilaku 

ekologis, catatan harian, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil analisis data 

catatan perilaku ekologis akan memberikan gambaran mengenai perubahan 

tingkah laku (perilaku) siswa pada saat pembelajaran dan memberikan gambaran 

mengenai apakah siswa yang mendapat nilai yang kurang (terendah), ia selalu 

berperilaku negatif (banyak melakukan perilaku negatif) atau sebaliknya, apakah 

siswa yang mendapat nilai yang tertinggi, selalu berperilaku positif (banyak  

melakukan perilaku positif). 

Selanjutnya yaitu menganalisis data yang diperoleh dari catatan harian, 

dan wawancara. Melalui catatan harian dan wawancara dapat diketahui kesulitan 

apa saja yang dialami siswa ketika menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. 

Catatan harian dan wawancara dipakai untuk mencari atau mengetahui adanya 

kesesuaian (kesamaan) antara informasi yang diperoleh melalui keduanya. Hal ini 

disebabkan oleh setiap instrumen memiliki kelemahan.  

Selain deskripsi perilaku ekologis, catatan harian siswa, dan wawancara 

adalah dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi foto. Analisis data dari dokumentasi foto berupa pendeskripsian 

fenomena yang muncul dalam foto tersebut. Foto ini merupakan bukti otentik dari 

aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian 

ini meliputi hasil tes dan hasil nontes. Hasil tes berupa menemukan gagasan 

utama dalam teks bacaan menggunakan metode make a match yang disajikan oleh 

peneliti.  

 

4.1.1 Kondisi Awal 

Kondisi awal penelitian tindakan kelas adalah kondisi siswa sebelum 

dilaksanakannya pembelajaran membaca pemahmaan menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan menggunakan metode make a match. Untuk mengetahui 

keterampilan membaca pemahaman menemukan gagasan utama dilakukan tes 

awal (pratindakan) sebelum dilaksanakannya pembelajaran membaca pemahaman 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. 

Untuk mengetahui keadaan awal ketika siswa menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus soal yang digunakan 

berupa tes tertulis, yaitu tes menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan tes 

menyimpulkan isi teks bacaan. Di bawah ini adalah tabel hasil tes awal 

kemampuan membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan 

dan menyimpulkan isi teks bacaan sebelum dilaksanakan penelitian lebih lanjut. 
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4.1.1.1 Hasil Tes Pratindakan Membaca Pemahaman Aspek Menemukan 

Gagasan Utama dalam Teks Bacaan 

  Hasil tes pratindakan membaca pemahaman aspek menemukan gagasan 

utama dalam teks bacaan dapat dilihat pada tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Hasil Tes Pratindakan Membaca Pemahaman Aspek 
Menemukan Gagasan Utama dalam Teks Bacaan 

 
No Kategori Nilai  Frekuensi Jumlah 

bobot 
skor 

Frekuensi 
(%) 

Rata-rata 
skor 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Baik 
Baik  
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 

50 
40 
30 
20 
10 

10 
6 

20 
2 
2 

500 
   240 

600 
40 
20 

25         
      15 

50 
5 
5 

Nilai rata-
rata 
=1400 

 40 
= 35 
 
Kategori 

baik Jumlah 40 1400 100 

 
  Dari tabel 5 di atas dapat diketahui nilai rata-rata membaca pemahaman 

pada pratindakan aspek menemukan gagasan utama dalam teks bacaan yaitu 

sebesar 35 atau dalam kategori baik. Sebanyak 10 siswa atau 25% dengan jumlah 

bobot skor 500 memperoleh nilai 50 dan termasuk kategori sangat baik. Sebanyak 

6 siswa atau 15% dengan jumlah bobot skor 240 memperoleh nilai 40 dan 

termasuk kategori baik. Sebanyak 20 siswa atau 50% dengan jumlah bobot skor 

600 memperoleh nilai 30 dan termasuk kategori cukup. Dua siswa atau 5% 

dengan jumlah bobot skor 40 memperoleh nilai 20 dan termasuk kategori kurang. 

Dua siswa atau 5% dengan jumlah bobot skor 20 memperoleh nilai 10 dan 

termasuk kategori sangat kurang. 
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4.1.1.2 Hasil Tes Pratindakan Membaca Pemahaman Aspek Menyimpulkan 

Isi Teks Bacaan 

Hasil tes pratindakan membaca pemahaman aspek menyimpulkan isi teks 

bacaan dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini. 

Tabel 6. Hasil Tes Pratindakan Membaca Pemahaman Aspek 
Menyimpulkan Isi Teks Bacaan  

 
No Kategori Nilai  Frekuensi Jumlah 

bobot 
skor 

Frekuensi 
(%) 

Rata-rata 
skor 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Baik 
Baik  
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 

50 
40 
30 
20 
10 

12 
10 
10 
0 
8 

600 
400 
300 
0 
80 

30         
25 
25 
0 

20 

Nilai rata-
rata 
=1380 

 40 
= 34,5 
 
Kategori 

baik Jumlah 40 1380 100 

 
  Dari tabel 6 di atas dapat diketahui nilai rata-rata membaca pemahaman 

pada pratindakan aspek menyimpulkan isi teks bacaan yaitu sebesar 34,5 atau 

dalam kategori baik. Sebanyak 12 siswa atau 30% dengan jumlah bobot skor 600 

memperoleh nilai 50 dan termasuk kategori sangat baik. Sebanyak 10 siswa atau 

25% dengan jumlah bobot skor 400 memperoleh nilai 40 dan termasuk kategori 

baik. Sebanyak 10 siswa atau 25% dengan jumlah bobot skor 300 memperoleh 

nilai 30 dan termasuk kategori cukup. Delapan siswa atau 20% dengan jumlah 

bobot skor 80 memperoleh nilai 10 dan termasuk kategori sangat kurang. Pada tes 

pratindakan tidak terdapat siswa yang memperoleh nilai 20 pada aspek 

menyimpulkan isi teks bacaan. 
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4.1.1.3 Hasil Tes Pratindakan Membaca Pemahaman Menemukan Gagasan 

Utama dalam Teks Bacaan dan Menyimpulkan Isi Teks Bacaan 

  Secara umum, hasil tes pratindakan membaca pemahaman menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan dapat dilihat 

pada tabel 7 berikut ini. 

Tabel 7. Hasil Tes Pratindakan Kemampuan Membaca Pemahaman 
Menemukan Gagasan Utama dalam Teks Bacaan dan 
Menyimpulkan isi Teks Bacaan 

 
No Kategori Rentang 

Skor 
Frekuensi Jumlah 

bobot 
skor 

Frekuensi 
(%) 

Rata-rata 
skor 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Baik 
Baik  
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 

90-100 
70-80 
50-60 
30-40 
10-20 

10 
15 
12 
3 
0 

930 
1100 
630 
120 
0 

25         
37,5 
30 
7,5 
0 

Nilai rata-
rata 
=2780 

 40 
= 69,5 
 
Kategori 

baik Jumlah 40 2780 100 

 
Tabel 7  menunjukkan bahwa tes kemampuan menemukan gagasan 

utama dan menyimpulkan isi teks bacaan siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus 

secara klasikal sebelum memperoleh pembelajaran menggunakan metode make a 

match  pada pratindakan nilai rata-rata yang diperoleh adalah 69,5 dan termasuk 

dalam kategori cukup. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori sangat baik 

yaitu dengan rentang 90-100 sebanyak 10 siswa atau sebesar 25% dengan jumlah 

bobot skor 930. Tujuh siswa memperoleh nilai 90 dan tiga  siswa memperoleh 

nilai 100. Siswa yang memperoleh  nilai dalam kategori baik yaitu dengan rentang 

skor 70-80 sebanyak 15 siswa atau sebesar 37,5% dengan jumlah bobot skor 

1100. Sepuluh siswa memperoleh nilai 70 dan lima siswa memperoleh nilai 80. 
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Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori cukup yaitu dengan rentang skor 50-

60 sebanyak 12 siswa atau sebesar 30% dengan jumlah bobot skor 630. Sembilan 

siswa memperoleh nilai 50 dan tiga siswa memperoleh nilai 60. Siswa yang 

memperoleh  nilai dalam kategori kurang yaitu dengan rentang skor 30-40 

sebanyak 3 siswa atau sebesar 7,5% dengan jumlah bobot skor 120. Ketiga siswa 

tersebut memperoleh nilai yang sama yang sama yaitu 40. 

 
4.1.1.4 Refleksi Pratindakan 

 Prestasi yang dicapai siswa dalam membaca pemahaman menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan pada siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus 

belum memenuhi batas ketuntasan belajar yaitu sebesar 77. Hal tersebut 

disebabkan oleh nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil tes pada pratindakan 

termasuk dalam kategori cukup yaitu sebesar 69,5 atau 27,8%. Oleh karena itu, 

diperlukan metode pembelajaran yang tepat agar prestasi siswa dapat ditingkatkan 

sesuai dengan batas ketuntasan belajar. Untuk itu, peneliti menggunakan metode 

make a match ketika pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan.  

 Keadaan awal siswa sebelum menggunakan metode make a match ketika 

pembelajaran menemukan gagasan utama dalam teks bacaan adalah siswa yang 

tidak bersemangat yang dibuktikan ketika pembelajaran terdapat siswa yang 

meletakkan kepalanya di atas meja dan tiduran di kelas. Ketika berdiskusi banyak 

siswa yang tidak aktif, mereka lebih senang berbicara sendiri dengan temannya, 

padahal yang dibicarakan tersebut tidak relevan dengan pembelajaran. Selain itu, 

masih banyak siswa yang suka mengganggu temannya yang sungguh-sungguh 
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memperhatikan penjelasan peneliti tentang materi pembelajaran menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan.  

 Dari pendeskripsian di atas dapat disimpulkan bahwa siswa-siswa di kelas 

VII C SMP Negeri 2 Kudus adalah siswa-siswa yang merasa bosan dan jenuh 

ketika pembelajaran sebelum menggunakan metode make a match. Mereka 

menginginkan pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara langsung dalam 

pembelajaran sehingga keaktifan siswa dapat tersalurkan dengan baik dalam 

pembelajaran. 

 

4.1.2 Hasil Tes Siklus I 

Dalam tes siklus I tindakan yang dilakukan di awal proses pembelajaran 

adalah guru terlebih dahulu melakukan apersepsi dengan menyapa dan 

menanyakan keadaan siswa, sehingga tercipta suasana yang kondusif dan 

komunikatif di dalam kelas. Selanjutnya, guru menjelaskan tujuan dan manfaat 

pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari tersebut secara singkat. 

Memasuki kegiatan inti, siswa memperhatikan penjelasan peneliti 

tentang materi yang akan dibahas, yaitu tentang membaca pemahaman 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan menggunakan metode make a 

match. Siswa dalam dua kelompok yaitu kelompok soal dan kelompok jawaban. 

Setiap siswa mengambil lintingan soal pada kotak kuning (bagi kelompok soal) 

dan lintingan jawaban pada kotak berwarna biru (bagi kelompok jawaban). Tiap 

deret mengambil lintingan soal dan jawaban sesuai dengan pembagian kelompok, 

siswa satu per satu maju ke depan kelas karena kotak soal dan jawaban terdapat di 
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meja guru. Bagi siswa yang menjadi kelompok soal, membaca teks bacaan yang 

diperoleh kemudian menemukan gagasan utama dan simpulan yang terdapat 

dalam teks bacaan tersebut, kemudian mencocokkan jawabannya dengan 

kelompok jawaban. Apabila sudah cocok, berkumpul sesuai dengan tema bacaan 

kelompok soal.  

Pada kegiatan akhir, peneliti memberikan penguatan terhadap hasil 

pembelajaran. Guru bersama siswa mengevaluasi hasil pembelajaran dengan cara 

peneliti memberikan evaluasi pada setiap siswa yaitu berupa soal pilihan ganda 

sebanyak 10 soal tentang menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan 

menyimpulkan isi teks bacaan. Selanjutnya, siswa bersama guru melakukan 

refleksi terhadap proses pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan pada hari tersebut. 

Jadi dalam siklus I tes dilakukan di akhir siklus I atau pada pertemuan 

kedua. Hasil tes tersebut selanjutnya dikumpulkan pada guru dan kemudian hasil 

tes tersebut dikoreksi dan dinilai oleh guru untuk mengetahui hasil kemampuan 

membaca pemahaman siswa dalam menemukan gagasan utama teks bacaan dan 

menyimpulkan isi teks bacaan. Hasil tes membaca pemahaman menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan dengan menggunakan metode make a match 

siklus I dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

4.1.2.1 Hasil Tes Membaca Pemahaman Siklus I Aspek Menemukan Gagasan 

Utama dalam Teks Bacaan 

Hasil penelitian tes pada aspek menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini. 
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Tabel 8. Hasil Tes Membaca Pemahaman Siklus I Aspek Menemukan 
Gagasan Utama dalam Teks Bacaan  

 
No Kategori Nilai Frekuensi Jumlah 

bobot skor 
Frekuensi 

(%) 
Rata-rata 

skor 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Baik 
Baik  
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 

50 
40 
30 
20 
10 

15 
10 
15 
0 
0 

750 
400 
450 
0 
0 

37,5        
25 

37,5 
0 
0 

Nilai rata-rata 
=1600 

 40 
= 40 
 

Kategori baik 
Jumlah 40 2780 100 

 
Dari tabel 8 di atas dapat diketahui nilai rata-rata membaca pemahaman 

pada siklus I aspek menemukan gagasan utama dalam teks bacaan yaitu sebesar 

40 atau dalam kategori baik. Sebanyak 15 siswa atau 37,5% dengan jumlah bobot 

skor 750 memperoleh nilai 50 dan termasuk kategori sangat baik. Sebanyak 10 

siswa atau 25% dengan jumlah bobot skor 400 memperoleh nilai 40 dan termasuk 

kategori baik. Sebanyak 15 siswa atau 37,5% dengan jumlah bobot skor 450 

memperoleh nilai 30 dan termasuk kategori cukup. Pada tes siklus I tidak terdapat 

siswa yang memperoleh nilai 10 dan 20. 

 
 

4.1.2.2 Hasil Tes Membaca Pemahaman Siklus I Aspek Menyimpulkan Isi 

Teks Bacaan 

 Hasil tes membaca pemahaman siklus I aspek menyimpulkan isi teks 

bacaan dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini. 
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Tabel 9. Hasil Tes Membaca Pemahaman Siklus I Aspek 
Menyimpulkan Isi Teks Bacaan 

 
No Kategori Rentang 

Skor 
Frekuensi Jumlah 

Bobot 
skor 

Frekuensi 
(%) 

Rata-rata skor 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Baik 
Baik  
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 

50 
40 
30 
20 
10 

1 
22 
2 
10 
5 

50 
880 
60 
200 
50 

2,5 
     55 

5 
25 

12,5 

Nilai rata-rata 
= 1240 

40 
= 31 

Kategori baik 
Jumlah 40 1240 100 

 

Tabel 9 menunjukkan nilai rata-rata tes siklus I aspek menyimpulkan isi 

teks bacaan yang diperoleh pada siklus I adalah 31 atau dalam kategori baik. Satu 

siswa atau sebesar 2,5% dengan jumlah bobot skor 50 memperoleh nilai 50 dan 

termasuk kategori baik. Sebanyak 22 siswa atau 55% dengan jumlah bobot skor 

880 memperoleh nilai 40 dan termasuk kategori baik. Dua siswa atau 5% dengan 

jumlah bobot skor 60 memperoleh nilai 30 dan termasuk kategori cukup. 

Sebanyak 10 siswa atau 25% dengan jumlah bobot skor 200 memperoleh nilai 20 

dan termasuk kategori kurang. Sebanyak 5 siswa atau sebesar 12,5% dengan 

jumlah bobot skor 50 memperoleh nilai 10 dan termasuk kategori sangat kurang.  

 
 

4.1.2.3 Hasil Tes Membaca Pemahaman Menemukan Gagasan Utama dalam 

Teks Bacaan dan Menyimpulkan Isi Teks Bacaan Siklus I 

Hasil tes membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini. 
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Tabel 10. Hasil Tes Membaca Pemahaman Menemukan Gagasan 
Utama dalam Teks Bacaan dan Menyimpulkan Isi Teks 
Bacaan Siklus I 

 
No Kategori Rentang 

Skor 
Frekuensi Jumlah 

Bobot 
skor 

Frekuensi 
(%) 

Rata-rata skor 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Baik 
Baik  
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 

90-100 
70-80 
50-60 
30-40 
10-20 

10 
15 
12 
0 
0 

930 
1100 
800 
0 
0 

25 
37,5 
30 
0 
0 

Nilai rata-rata 
= 2830 

40 
= 71 

Kategori baik 
Jumlah 40 2830 100 

 

Tabel 10 menunjukkan nilai rata-rata tes menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan yang diperoleh pada siklus I 

adalah 71 atau dalam kategori baik. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori 

sangat baik yaitu dengan rentang skor 90-100 sebanyak 10 siswa atau sebesar 

25% dengan jumlah bobot skor 930. Tujuh siswa memperoleh nilai 90 dan tiga 

siswa memperoleh nilai 100. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori baik 

yaitu dengan rentang 70-80 sebanyak 15 siswa atau sebesar 37,5% dengan jumlah 

bobot skor 1100. Sepuluh siswa memperoleh nilai 70 dan lima siswa memperoleh 

nilai 80. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori cukup yaitu dengan rentang 

skor 50-60 sebanyak 12 siswa atau 30% dengan jumlah bobot skor 800. Sepuluh 

siswa memperoleh nilai 50 dan lima siswa memperoleh nilai 60. Pada siklus I, tes 

membaca pemahaman aspek menemukan gagasan utama dalam teks bacaan pada 

kategori sangat kurang dengan rentang skor 10-20 tidak ada. Dari nilai rata-rata 

klasikal hasil tes membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan termasuk dalam kategori baik yaitu 71. 

Meskipun penelitian pada siklus I nilai rata-rata klasikal adalah 71 termasuk 
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dalam kategori baik, akan tetapi belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu 77. 

 
4.1.3 Hasil Nontes Siklus I 

Hasil nontes siklus I diperoleh melalui deskripsi perilaku ekologis, catatan 

harian siswa, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil nontes ini akan 

mendeskripsikan tentang perubahan perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan 

metode make a match. Hasil nontes siklus I dipaparkan sebagai berikut. 

 
4.1.3.1 Hasil Deskripsi Perilaku Ekologis Siklus I 

Deskripsi perilaku ekologis untuk mengetahui tingkah laku dan perubahan 

siswa selama pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi 

teks bacaan pada siklus I dan dilakukan secara langsung oleh peneliti dan dibantu 

oleh guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Kudus. 

Deskripsi perilaku ekologis ini bertujuan untuk mengetahui respon tingkah laku 

siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Segala kegiatan yang terjadi pada 

saat pembelajaran dapat diamati oleh peneliti beserta guru pengampu mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dan hasil deskripsi perilaku ekologis dapat 

dideskripsikan sebagai berikut berupa tabel yang diperoleh peneliti. 
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Tabel 11. Hasil Deskripsi Perilaku Ekologis Siklus I  
No Aspek Jumlah Persen (%) Keterangan 
1 Aktif mendengarkan penjelasan guru 25 62,5 Perilaku positif 
2 Antusias dalam pembelajaran 

membaca pemahaman menemukan 
gagasan utama dalam teks bacaan 
menggunakan teknik make a match 

25 62,5 Perilaku positif 

3 Semangat untuk menemukan 
gagasan utama dalam teks bacaan 
yang cocok dengan jawaban dan soal 

35 87,5  Perilaku positif 

4 Aktif dalam diskusi kelompok 
menggunakan teknik make a match 20 50 Perilaku positif 

 
Dari tabel 11 dapat diketahui bahwa siswa yang aktif mendengarkan 

penjelasan guru sebanyak 25 siswa atau sebesar 62,5%. Pada siklus I ini dapat 

dikatakan belum semua siswa aktif mendengarkan penjelasan guru. Dalam hal ini, 

masih 15 siswa atau 37,5% yang masih seenaknya sendiri di dalam kelas atau 

kurang serius dalam pembelajaran yang ditunjukkan masih terdapat siswa yang 

meletakkan kepalanya di atas meja, berbicara sendiri dengan temannya, dan tidak 

mencatat materi pembelajaran. Sebanyak 25 siswa atau 62,5% yang antusias siswa 

dalam pembelajaran membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam 

teks bacaan menggunakan metode make a match. Jadi, masih 15 siswa atau 37,5% 

yang belum  antusias terhadap pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaandalam teks bacaan karena masih merasa asing 

dengan metode make a match dan masing bingung penerapan dalam pembelajaran 

membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan.  

Sebanyak 35 siswa atau 87,5% siswa yang semangat untuk menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan yang cocok dengan jawaban dan soal. Hal ini  

dapat terjadi karena pada kegiatan ini siswa dapat secara aktif menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan yang cocok dengan jawaban dan soal, akan 



80 

 

tetapi masih terdapat 12,5% atau sebanyak 5 siswa yang masih terlihat pasif atau 

tidak semangat untuk menemukan gagasan utama dalam teks bacaan yang cocok 

dengan jawaban dan soal. Mereka terlihat duduk-duduk dan kurang aktif dalam 

pembelajaran.  Sebanyak 20 siswa atau 50% siswa yang terlihat aktif berdiskusi 

dalam kelompok ketika pembelajaran menggunakan metode make a match  dan 

masih terdapat 20 siswa lagi atau 50% siswa yang kurang aktif berdiskusi dalam 

kelompok ketika pembelajaran menggunakan metode make a match. Siswa-siswa 

yang tidak aktif berdiskusi dalam kelompok, mereka cenderung berbicara sendiri 

yang tidak berhubungan atau tidak relevan dengan pembelajaran.  

Berdasarkan pengamatan secara menyeluruh, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa masih banyak siswa yang melakukan perilaku negatif. Masih terdapat 

siswa yang belum bisa menyesuaikan pola pembelajaran yang ditetapkan oleh 

guru. Keadaan seperti ini merupakan masalah yang harus segera diperbaiki oleh 

peneliti. Rencana pembelajaran pada siklus selanjutnya perlu dimatangkan lagi. 

Peneliti akan lebih memotivasi siswa dalam pembelajaran agar lebih baik lagi dan 

menghilangkan sikap-sikap negatif siswa, dan mengajak siswa untuk lebih aktif 

lagi dalam proses pembelajaran. 

 
4.1.3.2 Hasil Catatan Harian Siswa 

Lembar catatan harian siswa tersebut berisi ungkapan perasaan dan 

tanggapan siswa selama pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan metode make a match yang 

diterapkan oleh guru. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai hasil dari 
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lembar catatan harian siswa pada pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan siklus I. 

Pengisian catatan harian siswa dilakukan oleh seluruh siswa kelas VII C 

SMP Negeri 2 Kudus tanpa terkecuali. Pengisian catatan harian siswa tersebut 

dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pengisian catatan harian 

siswa untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran menemukan 

gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan yang telah dilaksanakan guna 

memperbaiki pembelajaran selanjutnya agar hasil pembelajaran yang diperoleh 

lebih optimal. Catatan harian siswa siswa ini berisi pendapat atau tanggapan siswa 

mengenai 1) ketertarikan siswa dalam pembelajaran menemukan gagasan utama 

dan menyimpulkan isi teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan dengan 

metode make a match; 2) pendapat siswa terhadap cara guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran; 3) pendapat siswa mengenai soal yang 

diberikan oleh peneliti sehingga dapat mendorong siswa untuk lebih baik lagi 

dalam  menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks 

bacaan; 4) pendapat siswa mengenai kesulitan yang dihadapi ketika pembelajaran 

berlangsung; 5) pesan, kesan, dan saran siswa terhadap pembelajaran menemukan 

gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaandalam teks bacaan dan 

menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan metode make a match. 

Berikut ini pendapat dan tanggapan siswa ketika mengisi catatan harian 

siswa mengenai pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi 

teks bacaan menggunakan metode make a match. Secara keseluruhan siswa 

merasa tertarik dan senang dengan teknik yang diterapkan oleh peneliti. Berbagai 
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macam alasan ketertarikan siswa terhadap metode pembelajaran yang diterapkan 

yaitu dengan pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks 

bacaan menggunakan metode make a match dapat mempermudah siswa dalam 

menemukan gagasan utama yang tepat dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi 

teks bacaan di kelompok jawaban. 

Tanggapan siswa mengenai pemahaman terhadap penjelasan yang 

diberikan guru dengan metode yang diterapkan dalam pembelajaran menemukan 

gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan dan menyimpulkan isi teks 

bacaan sangat bervariasi. Secara keseluruhan siswa berpendapat bahwa siswa 

cukup jelas dan paham terhadap penjelasan dari guru karena metode pembelajaran 

ini dapat dengan mudah dilakukan. Selain itu, guru menjelaskan dan memberikan 

instruksi yang sangat jelas sehingga dapat dipahami siswa. Guru dapat mengampu 

siswa secara serius tetapi tetap menyenangkan, sehingga siswa tidak merasa takut 

atau tegang. 

 Tanggapan siswa mengenai apakah metode pembelajaran menemukan 

gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan metode make a 

match dapat memotivasi siswa menemukan gagasan utama dalam teks bacaan, 

sebagian besar siswa merasa dengan metode pembelajaran yang diterapkan dapat 

belajar dan bermain dalam pembelajaran karena siswa dapat secara aktif terlibat 

dalam pembelajaran ketika menemukan jawaban di kelompok jawaban. 

Tanggapan siswa mengenai kesulitan yang dihadapi saat pembelajaran 

dengan metode make a match ditanggapi siswa secara bervariasi. Sebagian besar 

siswa tidak mengalami kesulitan, mereka berpendapat dengan metode make a 



83 

 

match dapat mempermudah dalam menemukan gagasan utama dan menyimpulkan  

isi teks bacaan karena siswa menemukan jawaban di kelompok jawaban, namun 

ada sebagian siswa berpendapat menemukan gagasan utama dan menyimpulkan 

isi teks bacaan bacaan sulit, karena mereka tidak mendengarkan instruksi dari 

guru saat pembelajaran. Saran siswa terhadap pembelajaran menemukan gagasan 

utama dan menyimpulkan isi teks bacaan yang akan datang yaitu agar 

pembelajaran dapat lebih baik lagi. Harapan siswa mengenai pembelajaran 

menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan 

metode make a match yaitu agar metode make a match dapat diterapkan di semua 

mata pelajaran. Secara keseluruhan siswa memberikan saran dan harapan yang 

positif mengenai pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi 

teks bacaan menggunakan metode make a match. 

 
4.1.3.3 Hasil Wawancara 

Kegiatan wawancara dilaksanakan setelah pembelajaran menemukan 

gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan dengan metode make a match 

siklus I. Sasaran wawancara difokuskan kepada siswa yang mendapatkan nilai 

tertinggi, sedang, rendah, dan siswa yang berperilaku aneh ketika pembelajaran. 

Kegiatan wawancara memiliki tujuan untuk mengetahui tanggapan siswa atau 

respon siswa terhadap pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaandalam teks bacaan yang telah dilakukan. Aspek 

wawancara yang digunakan sebagai pertanyaan meliputi 1) ketertarikan  siswa 

terhadap pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks 

bacaan menggunakan metode make a match; 2) penjelasan guru dalam 
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pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan 

mudah dipahami oleh siswa atau tidak; 3) kesulitan siswa dalam menemukan 

gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan metode make a 

match dan penyebab kesulitan yang dihadapi siswa; 4) perasaan siswa ketika 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan 

menggunakan metode make a match; 5) saran siswa terhadap pembelajaran 

menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan 

metode make a match. 

Dari hasil wawancara kepada siswa yang memperoleh nilai tertinggi 

menyatakan bahwa mereka merasa tertarik, bersemangat, dan senang dengan 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan 

menggunakan metode make a match. Siswa yang memperoleh nilai tinggi merasa 

mudah memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru. Siswa menyatakan 

sejauh ini belum menemukan kesulitan dalam  pembelajaran menemukan gagasan 

utama dan menyimpulkan isi teks bacaan karena bisa berdiskusi dengan 

kelompok. Saran untuk pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan yang akan datang yaitu agar dapat lebih kreatif lagi 

dalam pembelajaran dan dapat digunakan dalam setiap mata pelajaran. 

Siswa yang mendapatkan nilai sedang menyatakan bahwa siswa merasa senang 

dan tertarik mengikuti pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi 

teks bacaan mengggunakan metode make a match. Siswa yang memperoleh nilai 

sedang merasa mudah memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru. Siswa 

menyatakan memiliki kesulitan dalam hal menemukan kalimat utama yang berada di 
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awal, akhir, maupun awal dan akhir paragraf serta sedikit kesulitan untuk menentukan 

kalimat yang tepat agar sesuai dengan  isi teks bacaan, akan tetapi tidak mengalami 

kesulitan dalam menyimpulkan isi teks bacaan. Saran siswa untuk pembelajaran 

menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan dan menyimpulkan isi 

teks bacaan yang akan datang yaitu agar guru dapat mengembangkan metode make a 

match ini dalam setiap mata pelajaran.  

Siswa yang mendapatkan nilai rendah menyatakan bahwa siswa merasa 

bosan dan tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran menemukan gagasan 

utama dan menyimpulkan isi teks bacaan dengan metode make a match. Siswa 

yang mendapatkan nilai rendah merasa tidak dapat memahami penjelasan yang 

disampaikan oleh guru dengan alasan keadaan kelas yang gaduh. Siswa 

menyatakan kesulitan dalam hal mencerna apa yang disampaikan oleh guru serta 

merasa sulit dalam menentukan kalimat yang sesuai untuk gagasan utama. Saran 

mereka untuk pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi 

teks bacaan yang akan datang yaitu agar diberi waktu lebih lama lagi untuk 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan. 

Siswa yang berperilaku aneh yaitu siswa yang hiperaktif dalam pembe-

lajaran menyatakan bahwa siswa tersebut merasa senang ketika pembelajaran 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan menggunakan metode make a 

match karena dapat menyalurkan keaktifannya dalam pembelajaran sehingga bisa 

lebih bermanfaat. Selain itu, siswa tersebut merasa kesulitannya menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan dapat teratasi dan menyarankan agar metode 

make a match dapat digunakan dalam setiap mata pelajaran. 
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4.1.3.5 Hasil Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto diambil ketika pembelajaran menemukan gagasan 

utama dan menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan metode make a match.  

Pada saat siklus I berlangsung dokumentasi foto yang diambil yaitu (1) aktivitas 

siswa ketika memperhatikan penjelasan peneliti tentang materi menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan; (2) aktivitas siswa ketika bertanya kepada 

peneliti dan menjawab pertanyaan guru; (3) siswa membaca teks bacaan untuk 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan (4) aktivitas siswa ketika mencari 

jawaban di kelompok jawaban; (5) aktivitas siswa berkelompok sesuai dengan 

tema bacaan. Berikut ini merupakan deskripsi hasil dokumentasi foto 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan 

analisis proses pada siklus I. 

(a)                                                             (b)  
 

 
 

 

  

  (c)                                                                    (d) 
 
 
 
 

 
 
Gambar 1. Siswa Memperhatikan Penjelasan Guru tentang Materi 

Menemukan Gagasan Utama 
 
 
Gambar 1 menunjukkan aktivitas siswa dan guru pada saat menerangkan 

materi pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks 



87 

 

bacaan. Berdasarkan gambar di atas siswa tampak memperhatikan penjelasan dari 

guru, namun tetap saja ada beberapa siswa yang kurang serius dalam mengikuti 

pembelajaran yaitu siswa tersebut berbicara sendiri dengan teman sebangkunya. 

Peneliti mendatangi bangku siswa yang kurang serius tersebut agar siswa tersebut 

kembali tenang dan tidak mengganggu teman-temannya. 

(a)                                                                           (b) 

                       
Gambar 2. Aktivitas Siswa Bertanya kepada Guru dan Menjawab 

Pertanyaan Guru 
 

Gambar 2 menunjukkan aktivitas siswa saat bertanya kepada guru 

mengenai kesulitan atau kurangnya penguasaan teori yang dihadapi saat 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan dan 

menjawab pertanyaan guru. Hal ini menunjukkan keseriusan siswa dalam 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan, 

meskipun masih ada sebagian anak yang hanya diam saja dalam mengikuti 

pembelajaran dan berbicara sendiri dengan temannya. Siswa-siswa yang kurang 

paham tersebut dapat menunjukkan jarinya atau memanggil guru untuk datang ke 

bangkunya jika ingin bertanya tentang materi yang belum dipahami. 
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                  (a)                                                               (b)  

    
 
 

  (c)                                                               (d) 

    
Gambar 3. Aktivitas Siswa Mengambil Lintingan Soal dan 

Jawaban di Meja Guru 
 

Gambar 3 menunjukkan aktivitas siswa ketika mengambil lintingan soal 

dan jawaban di meja guru. Siswa terlihat antusias dan tidak sabar untuk segera 

memperoleh soal atau jawaban dari kotak yang terdapat di meja guru. Mereka 

takut jika tidak memperoleh soal atau jawaban dari kotak tersebut, padahal 

peneliti sudah meletakkan soal dan jawaban di masing-masing kotak sesuai 

dengan jumlah siswa yang terdapat dalam kelas tersebut apabila jumlah siswa di 

dalam kelas sudah dibagi menjadi dua yaitu kelompok soal dan jawaban. 
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                            (a)                                                                      (b) 

    
 

  (c)                                                            (d)  

    
Gambar 4. Aktivitas Siswa Membaca Pemahaman untuk Menemukan 

Gagasan Utama dalam Teks Bacaan 
 

Gambar 4 menunjukkan aktivitas siswa saat siswa membaca pemahamn 

untuk menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. Kegiatan siswa menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan merupakan kegiatan siswa berdiskusi dalam 

kelompok yang mempunyai teks bacaan yang sama, sehingga tiap siswa dapat 

memahami isi teks bacaan secara utuh sehingga mengetahui pula gagasan utama 

dalam tiap paragraf dan simpulan tiap paragraf. 
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         (a)                                                            (b) 

    
 
(c)                                                            (d) 

    
Gambar 5. Aktivitas Siswa Mencari Pasangan 
 
Gambar 5 menunjukkan keaktifan siswa di dalam kelas, yaitu bagi 

kelompok soal harus dapat menemukan jawaban yang sesuai dengan jawabannya 

di kelompok jawaban. Semua siswa terlihat aktif dan ingin segera mengetahui 

jawaban yang tepat. Setiap siswa terlihat saling membantu dalam menemukan 

jawaban yang tepat.  
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(a)                                                          (b) 

    
 

(c)                                                          (d) 

    
 

Gambar 6. Aktivitas Siswa Berkelompok Sesuai dengan Tema Bacaan 
 

Gambar 6 di atas menunjukkan aktivitas siswa berkelompok sesuai dengan 

tema bacaan yang diperoleh dari kelompok soal. Jadi, siswa yang menjadi 

kelompok soal mencari jawaban di kelompok jawaban, jika sudah cocok mereka 

bergabung menjadi satu sesuai dengan tema bacaan dari teks bacaan kelompok 

soal dan mencari tempat duduk yang terdapat tulisan yang sesuai dengan tema 

bacaan. 

 

4.1.3.6 Refleksi Siklus I 

Refleksi dilakukan setelah melakukan pembelajaran pada pertemuan 

pertama dan kedua pada siklus I. Pada tahap ini, peneliti akan melihat hasil dari 

tahap perencanaan, tindakan, dan observasi yang telah dilaksanakan pada siklus I 
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pertemuan pertama dan kedua. Peneliti melakukan analisis terhadap hasil tes, hasil 

deskripsi perilaku ekologis, hasil catatan harian siswa, dan  hasil wawancara yang 

telah dilakukan pada kedua pertemuan dalam siklus I.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada siklus I, dapat diketahui 

kelebihan dan kekurangan metode make a match yang digunakan peneliti dalam 

pembelajaran membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan. Kelebihan yang dimiliki metode make a match yaitu metode tersebut 

memberikan variasi pembelajaran pada siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus, 

sehingga siswa lebih antusias dan semangat mengikuti pembelajaran membaca 

pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. Selain mempunyai 

kelebihan dalam pembelajaran, metode make a match juga memiliki kelemahan, 

yaitu siswa penguasaan kelas yang kurang baik. 

Hasil tes siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus pada siklus I belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan, yaitu 

sebesar 77. Selain itu, berdasarkan hasil nontes pada siklus I, dapat diketahui pula 

bahwa perilaku siswa yang masih berbuat gaduh dan bergurau di dalam  kelas. 

Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan tindakan lebih 

lanjut pada siklus II. Pada siklus II, peneliti melakukan beberapa perbaikan 

sebagai upaya untuk meningkatkan hasil tes dan nontes dari pembelajaran 

membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. Perbaikan 

yang dilakukan pada siklus II, yaitu 1) penguasaan kelas yang lebih baik yaitu 

dengan cara memberikan hukuman pada siswa yang gaduh di kelas. Hukuman 

yang diberikan peneliti yaitu siswa yang gaduh di kelas diberi teks bacaan yang 
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berbeda dengan teman-temannya, kemudian menemukan gagasan utama dalam 

teks bacaan tersebut secara individu. Hukuman tersebut dilakukan dengan harapan 

siswa-siswa yang gaduh tersebut jera dan tidak gaduh lagi di kelas; 2) 

memberikan  teks bacaan yang lebih bervariasi atau berbeda dari teks bacaan pada 

siklusI dengan tujuan agar siswa tersebut mempunyai pengetahuan yang lebih 

banyak dan tidak bosan dengan teks bacaan yang sama; 3) pengaturan siswa 

(pengkondisian siswa) dalam  mengambil lintingan soal dan jawaban. Pada siklus 

I kurang teratur sehingga terdapat satu siswa yang memperoleh dua lintingan 

jawaban dan ada satu siswa yang tidak memperoleh lintingan jawaban. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya pengaturan siswa (pengkondisian siswa) dalam  

mengambil lintingan jawaban yang terdapat di meja guru. 

Tindakan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran membaca 

pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan tidak diubah pada 

siklus II, karena tindakan yang dilakukan siswa telah sesuai dengan kompetensi 

dasar yang hendak dicapai pada pembelajaran membaca pemahaman menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan. Oleh karena itu, tidak diadakan perubahan 

tindakan yang dilakukan siswa pada siklus II. 

 

4.1.4 Hasil Tes Siklus II 

Dalam tes siklus II tindakan yang dilakukan di awal proses pembelajaran 

adalah guru terlebih dahulu melakukan apersepsi dengan menyapa dan 

menanyakan keadaan siswa, sehingga tercipta suasana yang kondusif dan 



94 

 

komunikatif di dalam kelas. Selanjutnya, guru menjelaskan tujuan dan manfaat 

pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari tersebut secara singkat. 

Memasuki kegiatan inti, siswa memperhatikan penjelasan peneliti 

tentang materi yang akan dibahas, yaitu tentang menemukan gagasan utama dalam 

teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan  menggunakan metode make a 

match. Siswa dibagi dalam dua kelompok yaitu kelompok soal dan kelompok 

jawaban. Setiap siswa mengambil lintingan soal pada kotak kuning (bagi 

kelompok soal) dan lintingan jawaban pada kotak berwarna biru (bagi kelompok 

jawaban). Tiap deret mengambil lintingan soal dan jawaban sesuai dengan 

pembagian kelompok, siswa satu per satu maju ke depan kelas karena kotak soal 

dan jawaban terdapat di meja guru. Bagi siswa yang menjadi kelompok soal, 

membaca teks bacaan yang diperoleh kemudian menemukan gagasan utama dan 

simpulan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut, kemudian mencocokkan 

jawabannya dengan kelompok jawaban. Apabila sudah cocok, berkumpul sesuai 

dengan tema bacaan kelompok soal.  

Pada kegiatan akhir, peneliti memberikan penguatan terhadap hasil 

pembelajaran. Guru bersama siswa mengevaluasi hasil pembelajaran dengan cara 

peneliti memberikan evaluasi pada setiap siswa yaitu berupa soal pilihan ganda 

sebanyak 10 soal tentang menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan 

menyimpulkan isi teks bacaan. Selanjutnya, siswa bersama guru melakukan 

refleksi terhadap proses pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan pada hari tersebut. 



95 

 

Jadi dalam siklus II tes dilakukan di akhir siklus II. Hasil tes tersebut 

selanjutnya dikumpulkan pada guru dan kemudian hasil tes tersebut dikoreksi dan 

dinilai oleh guru untuk mengetahui hasil kemampuan membacan pemahaman 

siswa dalam menemukan gagasan utama teks bacaan dan menyimpulkan isi teks 

bacaan. Hasil tes membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan dengan menggunakan metode make a match siklus II dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

 

4.1.4.1 Hasil Tes Membaca Pemahaman  Aspek Menemukan Gagasan Utama 

dalam Teks Bacaan Siklus II 

Hasil tes membaca pemahaman aspek menemukan gagasan utama dalam 

teks bacaan siklus II dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini. 

Tabel 12. Hasil Tes Membaca Pemahaman Aspek Menemukan 
Gagasan Utama dalam Teks Bacaan Siklus II 

 
No Kategori Rentang 

Skor 
Frekuensi Jumlah 

Bobot 
skor 

Frekuensi 
(%) 

Rata-rata skor 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Baik 
Baik  
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 

50 
40 
30 
20 
10 

20 
12 
8 
0 
0 

1000 
480 
240 
0 
0 

     50 
     30 

20 
0 
0 

Nilai rata-rata 
= 1720 

40 
= 43 

Kategori 
sangat baik Jumlah 40 1720 100 

 

Dari tabel 12 dapat diketahui nilai rata-rata klasikal hasil tes membaca 

pemahaman aspek menemukan gagasan utama dalam teks bacaan siklus II yaitu 

sebesar 43 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Sebanyak 20 siswa atau 50% 

dengan jumlah bobot skor 1000 memperoleh nilai 50 dan termasuk kategori 
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sangat baik. Sebanyak 12 siswa atau 30% dengan jumlah bobot skor 480 

memperoleh nilai 40 dan termasuk kategori baik. Sebanyak 8 siswa atau 20% 

dengan jumlah bobot skor 240 memperoleh nilai 30. Pada siklus II tidak terdapat 

siswa yang memperoleh nilai 10 dan 20 pada aspek menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan. 

4.1.4.2 Hasil Tes Membaca Pemahaman Aspek Menyimpulkan Isi Teks 

Bacaan Siklus II 

Hasil tes membaca pemahaman aspek menyimpulkan isi teks bacaan siklus 

II dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini. 

Tabel 13. Hasil Tes Membaca Pemahaman Aspek Menyimpulkan Isi 
Teks Bacaan Siklus II 

 
No Kategori Rentang 

Skor 
Frekuensi Jumlah 

Bobot 
skor 

Frekuensi 
(%) 

Rata-rata skor 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Baik 
Baik  
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 

50 
40 
30 
20 
10 

15 
15 
3 
7 
0 

750 
600 
90 
140 
0 

37,5 
    37,5 

7,5 
17,5 

0 

Nilai rata-rata 
= 1640 

40 
= 41 

Kategori 
sangat baik Jumlah 40 1640 100 

 
Tabel 13 menunjukkan hasil tes membaca pemahaman aspek 

menyimpulkan isi teks bacaan siklus II dengan nilai rata-rata klasikal sebesar 41 

dan termasuk kategori sangat baik. Sebanyak 15 siswa atau 37,5% dengan jumlah 

bobot skor 750 memperoleh nilai 50 dan termasuk kategori sangat baik. Sebanyak 

15 siswa atau 37,5% dengan jumlah bobot skor 600 memperoleh nilai 40 dan 

termasuk kategori baik. Tiga siswa atau 7,5% dengan jumlah bobot skor 90 

memperoleh nilai 20 dan termasuk kategori cukup. Tujuh siswa atau 17,5% 
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dengan jumlah bobot skor 140 memperoleh nilai 20 atau termasuk kategori 

kurang. Pada siklus II tidak terdapat siswa yang memperoleh nilai 10 pada aspek 

menyimpulkan isi teks bacaan. 

 
4.1.4.3 Hasil Tes Membaca Pemahaman Aspek Menemukan Gagasan Utama 

dalam Teks Bacaan dan Menyimpulkan Isi Teks Bacaan Siklus II 

Secara umum, hasil tes membaca pemahaman aspek menemukan gagasan 

utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan dapat dilihat pada 

tabel 14 berikut ini. 

Tabel 14. Hasil Tes Membaca Pemahaman Menemukan Gagasan 
Utama dalam Teks Bacaan dan Menyimpulkan Isi Teks 
Bacaan Siklus II 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Jumlah 
Bobot 
skor 

Frekuensi 
(%) 

Rata-rata 
skor 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Baik 
Baik  
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 

90-100 
70-80 
50-60 
30-40 
10-20 

18 
20 
2 
0 
0 

1720 
1520 

    120 
      0 

 0 

  45 
  50 
    5 

       0 
       0 

Nilai rata-
rata= 3360 
         40 

= 84 

Kategori 
sangat 
baik 

Jumlah 40 3360 100 

 

Tabel 14 menunjukkan nilai rata-rata tes kemampuan menemukan gagasan 

utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan pada siklus II adalah 

84 atau dalam kategori baik. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori sangat 

baik yaitu dengan rentang skor 90-100 sebanyak 18 siswa atau sebesar 45%  

dengan jumlah bobot skor 1720. Delapan siswa memperoleh nilai 90 dan sepuluh 

siswa memperoleh nilai 100. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori baik 

yaitu dengan rentang 70-80 sebanyak 20 siswa atau sebesar 50% dengan jumlah 
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bobot skor 1520. Delapan siswa memperoleh nilai 70 dan dua belas siswa 

memperoleh nilai 80. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori cukup yaitu 

dengan rentang skor 50-60 sebanyak 2 siswa atau  5% dengan jumlah bobot skor 

120. Kedua siswa tersebut memperoleh nilai yang sama yaitu 60. Pada siklus II, 

hasil tes menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi 

teks bacaan pada kategori sangat kurang dengan rentang skor 10-20 tidak ada. 

Dari nilai rata-rata klasikal hasil tes menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan termasuk dalam kategori baik yaitu 84 

dan telah melebihi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 77. 

 
4.1.5 Hasil Nontes Siklus II 

Hasil nontes siklus I diperoleh melalui deskripsi perilaku ekologis, catatan 

harian siswa, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil nontes ini akan 

mendeskripsikan tentang perubahan perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan dengan 

menggunakan metode make a match. Hasil nontes siklus I dipaparkan sebagai 

berikut. 

 

4.1.5.1 Hasil Deskripsi Perilaku Ekologis Siklus II 

Deskripsi perilaku ekologis untuk mengetahui tingkah laku dan perubahan 

siswa selama pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi 

teks bacaandalam teks bacaan pada siklus II dan dilakukan secara langsung oleh  

peneliti dan dibantu oleh guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP 

Negeri 2 Kudus. Deskripsi perilaku ekologis ini bertujuan untuk mengetahui 
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respon tingkah laku siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Segala kegiatan 

yang terjadi pada saat pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan dapat diamati oleh peneliti beserta guru pengampu 

mata pelajaran Bahasa Indonesia dan hasil deskripsi perilaku ekologis dapat 

dideskripsikan sebagai berikut berupa tabel yang diperoleh peneliti. 

Tabel 15. Hasil Deskripsi Perilaku Ekologis Siklus II 
No Aspek Jumlah Persen 

(%) 
Keterangan 

1 Aktif mendengarkan penjelasan guru 
 

25 62,5 Perilaku 
positif 

2 Antusias dalam pembelajaran membaca 
pemahaman menemukan gagasan utama 
dalam teks bacaan menggunakan teknik 
make a match 

25 62,5 Perilaku 
positif 

3 Semangat untuk menemukan gagasan 
utama dalam teks bacaan yang cocok 
dengan jawaban dan soal 

35 87,5  Perilaku 
positif 

4 Aktif dalam diskusi kelompok 
menggunakan teknik make a match 

20 50 Perilaku 
positif 

 
Dari tabel 15 dapat diketahui bahwa siswa yang aktif mendengarkan 

penjelasan guru sebanyak 35 siswa atau sebesar 87,5%. Pada siklus II ini dapat 

dikatakan hampir semua siswa aktif mendengarkan penjelasan guru. Dalam hal 

ini, hanya 5 siswa atau 12,5% yang masih seenaknya sendiri di dalam kelas atau 

kurang serius dalam pembelajaran. Sebanyak 38 siswa atau 95% yang antusias 

siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan menggunakan metode make a match. Jadi, hanya 2 siswa atau 

5% yang belum antusias terhadap pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan atau dengan kata lain pada siklus II ini siswa lebih 

memahami metode pembelajaran make a match menemukan gagasan utama dalam 

teks bacaan dan menerapkannya dalam pembelajaran. 
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Sebanyak 38 siswa atau 95% siswa yang semangat untuk menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan yang cocok dengan jawaban dan soal. Hal ini 

dapat terjadi karena pada kegiatan ini siswa dapat secara aktif menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan yang cocok dengan jawaban dan soal, akan 

tetapi masih terdapat 5% atau sebanyak 2 siswa yang masih terlihat pasif atau 

tidak semangat untuk menemukan gagasan utama dalam teks bacaan yang cocok 

dengan jawaban dan soal. Mereka terlihat duduk-duduk dan kurang aktif dalam 

pembelajaran.  Sebanyak 28 siswa atau 70% siswa yang terlihat aktif berdiskusi 

dalam kelompok ketika pembelajaran menggunakan teknik make a match  dan 

masih terdapat 12 siswa lagi atau 30% siswa yang kurang aktif berdiskusi dalam 

kelompok ketika pembelajaran menggunakan teknik make a match. Siswa-siswa 

yang tidak aktif berdiskusi dalam kelompok, mereka cenderung berbicara sendiri 

yang tidak berhubungan atau tidak relevan dengan pembelajaran.  

Berdasarkan pengamatan secara menyeluruh, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa pada penelitian siklus II ini banyak siswa yang pada siklus I masih 

berperilaku negatif menjadi berperilaku positif, atau dengan kata lain pada siklus 

II ini banyak siswa yang mengalami perubahan perilaku positif ketika 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan 

menggunakan metode make a match.  

4.1.5.2 Hasil Catatan Harian Siswa 

Lembar catatan harian siswa tersebut berisi ungkapan perasaan dan tanggapan 

siswa selama pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks 

bacaandalam teks bacaan dengan metode make a match yang diterapkan oleh guru. 
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Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai hasil dari lembar catatan harian siswa pada 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan siklus II. 

Pengisian catatan harian siswa dilakukan oleh seluruh siswa kelas VII C SMP 

Negeri 2 Kudus tanpa terkecuali. Pengisian catatan harian siswa tersebut dilakukan 

setelah pelaksanaan pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi 

teks bacaan menggunakan metode make a match. Tujuan pengisian catatan harian 

siswa untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran menemukan gagasan 

utama dan menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan metode make a match yang 

telah dilaksanakan pada siklus II. Catatan harian siswa ini berisi pendapat atau 

tanggapan siswa mengenai 1) ketertarikan siswa dalam pembelajaran menemukan 

gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan metode  make a 

match; 2) pendapat siswa terhadap cara guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan; 3) 

pendapat siswa mengenai soal yang diberikan oleh peneliti sehingga dapat mendorong 

siswa untuk lebih baik lagi dalam menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan 

menyimpulkan isi teks bacaan; 4) pendapat siswa mengenai kesulitan yang dihadapi 

ketika pembelajaran berlangsung; 5) pesan, kesan, dan saran siswa terhadap 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan 

menggunakan metode make a match. 

Berikut ini pendapat dan tanggapan siswa ketika mengisi catatan harian siswa 

mengenai pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan 

menggunakan metode make a match. Secara keseluruhan siswa merasa tertarik dan 

senang dengan teknik yang diterapkan oleh peneliti. Berbagai macam alasan 
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ketertarikan siswa terhadap metode pembelajaran yang diterapkan yaitu dengan dengan 

adanya kelompok  jawaban dapat mempermudah siswa dalam menemukan gagasan 

utama dan menyimpulkan isi teks bacaan.  

Tanggapan siswa mengenai pemahaman terhadap penjelasan yang diberikan 

guru dengan  metode  yang diterapkan dalam pembelajaran menemukan gagasan utama 

dan menyimpulkan isi teks bacaan sangat bervariasi. Secara keseluruhan siswa 

berpendapat bahwa siswa cukup jelas dan paham terhadap penjelasan dari guru karena 

metode pembelajaran ini dapat dengan mudah dilakukan. Selain itu guru menjelaskan 

dan memberikan instruksi yang sangat jelas sehingga dapat dipahami siswa. Guru dapat 

mengampu siswa secara serius tetapi tetap menyenangkan, sehingga siswa tidak merasa 

takut atau tegang. 

 Tanggapan siswa mengenai apakah metode pembelajaran menemukan gagasan 

utama dan menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan metode make a match dapat 

memotivasi siswa menemukan gagasan utama dalam teks bacaan, sebagian besar siswa 

merasa dengan metode make a match dapat memudahkan menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan. 

Tanggapan siswa mengenai kesulitan yang dihadapi saat pembelajaran dengan 

teknik make a match ditanggapi siswa secara bervariasi. Sebagian besar siswa merasa 

kesulitannya dalam menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dapat teratasi, 

mereka berpendapat dengan metode make a match dan dibentuknya kelompok sangat 

membantu mereka sehingga mempermudah dalam menemukan gagasan utama teks 

bacaan, namun ada sebagian siswa berpendapat menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan sulit, karena mereka tidak mendengarkan instruksi dari guru saat pembelajaran. 
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Dengan adanya siklus II ini, kesulitan siswa tersebut dapat teratasi dengan ketegasan 

peneliti terhadap siswa yang tidak mendengarkan penjelasan peneliti yaitu dengan 

menegur siswa yang tidak mendengarkan penjelasan peneliti. Saran siswa terhadap 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan yang akan 

datang yaitu agar pembelajaran dapat lebih baik lagi. Harapan siswa mengenai 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan dengan 

teknik make a match yaitu agar metode make a match dapat diterapkan di semua mata 

pelajaran. Secara keseluruhan siswa memberikan saran dan harapan yang positif 

mengenai pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan 

menggunakan metode make a match. 

 

4.1.5.3 Hasil Wawancara 

Kegiatan wawancara dilaksanakan setelah selesai pembelajaran menemukan 

gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan  

metode make a match siklus II. Sasaran wawancara difokuskan kepada siswa yang 

mendapatkan nilai tertinggi, sedang, rendah, dan siswa yang berperilaku aneh ketika 

pembelajaran. Kegiatan wawancara memiliki tujuan untuk mengetahui tanggapan 

siswa atau respon siswa terhadap pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan yang telah dilakukan. Aspek wawancara yang digunakan 

sebagai pertanyaan meliputi 1) ketertarikan  siswa terhadap pembelajaran menemukan 

gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan metode make a 

match; 2) penjelasan guru dalam pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan  mudah dipahami oleh siswa atau tidak; 3) kesulitan 
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siswa dalam menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan  

menggunakan metode make a match dan penyebab kesulitan yang dihadapi siswa; 4) 

perasaan siswa ketika dapat menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks 

bacaan; 5) saran siswa terhadap pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan metode make a match. 

Dari hasil wawancara kepada siswa yang memperoleh nilai tertinggi 

menyatakan bahwa mereka merasa tertarik, bersemangat, dan senang dengan 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan yang 

diterapkan. Siswa yang memperoleh nilai tinggi merasa mudah memahami penjelasan 

yang disampaikan oleh guru. Siswa menyatakan pada siklus II,  tidak menemukan 

kesulitan dalam  pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks 

bacaan karena bisa berdiskusi dengan kelompok. Selain itu, mereka merasa senang 

karena ada beberapa teks bacaan yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan 

mereka. Saran untuk pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi 

teks bacaan yang akan datang yaitu agar dapat lebih kreatif lagi dalam pembelajaran 

dan dapat digunakan dalam setiap mata pelajaran dan teks bacaan yang digunakan lebih 

bervariasi lagi. 

Siswa yang mendapatkan nilai sedang menyatakan bahwa siswa merasa senang 

dan tertarik mengikuti pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi 

teks bacaan mengggunakan metode make a match. Siswa yang memperoleh nilai 

sedang merasa mudah memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru dan 

kesulitan dalam hal menemukan kalimat utama yang berada di awal, akhir, maupun 

awal dan akhir paragraf dapat teratasi. Saran siswa untuk pembelajaran menemukan 
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gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan yang akan datang yaitu agar guru 

dapat mengembangkan metode make a match ini dalam setiap mata pelajaran.  

Siswa yang mendapatkan nilai rendah menyatakan bahwa siswa merasa cukup 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan 

isi teks bacaan menggunakan  metode make a match pada siklus II. Siswa yang 

mendapatkan nilai rendah merasa tidak dapat memahami penjelasan yang disampaikan 

oleh guru dengan alasan keadaan kelas yang gaduh. Siswa menyatakan kesulitan dalam 

hal mencerna apa yang disampaikan oleh guru serta merasa sulit dalam menentukan 

kalimat yang sesuai untuk gagasan utama. Pada siklus II ini, pengkondisian kelas lebih 

baik jika dibandingkan dengan siklus I karena peneliti lebih tegas terhadap siswa-siswa 

yang gaduh di kelas dengan cara menegurnya dan menyuruh siswa tersebut duduk di 

depan apabila masih membuat kegaduhan di kelas, sehingga siswa yang mendapatkan 

nilai rendah dapat berkonsentrasi lebih fokus terhadap pembelajaran dan kesulitannya 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dapat teratasi. Saran mereka terhadap 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan yang akan 

datang yaitu agar diberi waktu lebih lama lagi untuk pembelajaran menemukan gagasan 

utama dan menyimpulkan isi teks bacaan menggunakan metode make a match. 

Siswa yang berperilaku aneh yaitu siswa yang hiperaktif dalam pembelajaran 

menyatakan bahwa siswa tersebut merasa senang ketika pemebelajaran menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan menggunakan teknik make a match karena dapat 

menyalurkan keaktifannya dalam pembelajaran sehingga bisa lebih bermanfaat. Selain 

itu, siswa tersebut merasa kesulitannya menemukan gagasan utama dalam teks bacaan 



106 

 

dapat teratasi dan menyarankan agar teknik make a match dapat digunakan dalam 

setiap mata pelajaran. 

 

4.1.5.4 Hasil Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto diambil ketika pembelajaran menemukan gagasan 

utama dan menyimpulkan isi teks bacaandalam teks bacaan dengan teknik make a 

match.  Pada saat siklus II berlangsung dokumentasi foto yang diambil yaitu (1) 

aktivitas siswa ketika memperhatikan penjelasan peneliti tentang materi 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan; (2) aktivitas siswa ketika bertanya 

kepada peneliti dan menjawab pertanyaan peneliti; (3) siswa mengambil lintingan 

soal dan jawaban pada kotak yang terdapat di meja guru; (4) siswa membaca teks 

bacaan untuk menemukan gagasan utama dalam teks bacaan danm menyimpulkan 

isi teks bacaan; (5) aktivitas siswa ketika mencari jawaban yang sesuai jawaban 

kelompok soal dengan jawaban di kelompok jawaban; (6) aktivitas siswa 

berkelompok sesuai dengan tema bacaan. Berikut ini merupakan deskripsi hasil 

dokumentasi foto pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi 

teks bacaan analisis proses pada siklus I. 
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(a)                                                       (b)  

  

  

(c)                                                         (d) 

   
Gambar 7. Siswa Memperhatikan Penjelasan Guru tentang Materi 

Menemukan Gagasan Utama 
 

Gambar 7 menunjukkan aktivitas siswa dan guru pada saat menerangkan 

materi pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks 

bacaan. Berdasarkan gambar di atas siswa tampak memperhatikan penjelasan dari 

guru dan tidak ada kurang serius dalam mengikuti pembelajaran. Ada beberapa 

siswa yang mencatat pembelajaran menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan. Hal ini membuktikan bahwa siswa tersebut serius 
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ketika pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks 

bacaan. 

 

 

 

 

(a)                                                         (b) 

  
Gambar 8. Aktivitas Siswa Bertanya Kepada Guru dan Menjawab 

Pertanyaan Guru 
 
Gambar 8 menunjukkan aktivitas siswa saat bertanya kepada guru 

mengenai kesulitan atau kurangnya penguasaan teori yang dihadapi saat 

pembelajaran menemukan gagasan utama dan menyimpulkan isi teks bacaan. Hal 

ini menunjukkan keseriusan siswa dalam pembelajaran menemukan gagasan 

utama dan menyimpulkan isi teks bacaan. Siswa yang aktif bertanya dan 

menjawab pertanyaan lebih banyak jika dibandingkan dengan siklus I. 

(a)                                                             (b) 

    
 
(c)                                                                    (d) 
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Gambar 9. Aktivitas Siswa Mengambil Lintingan Soal atau Jawaban 

di Meja Guru 
Gambar 9 menunjukkan aktivitas siswa mengambil lintingan soal atau 

jawaban pada kotak yang disediakan oleh peneliti di atas meja guru. Siswa secara 

satu per satu mengambil lintingan soal atau jawaban sesuai dengan pembagian 

kelompok. Dalam pengambilan lintingan soal dan jawaban pada siklus II ini, 

terlihat lebih teratur daripada siklus I. 

 (a)                                                             (b) 

   
 
  (c)                                                            (d)  

    
Gambar 10. Aktivitas Siswa Membaca Pemahaman untuk 

Menemukan Gagasan Utama dalam Teks Bacaan. 
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Gambar 10 menunjukkan aktivitas siswa saat siswa membaca pemahamn 

untuk menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. Kegiatan siswa menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan merupakan penilaian akhir tiap individu, 

sehingga dapat diketahui kemampuan tiap siswa menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan. 

 
 
(a)                                                          (b) 

    
 
(c)                                                           (d) 

    
 

Gambar 11. Aktivitas Siswa Mencari Pasangan. 
 
Gambar 11 menunjukkan keaktifan siswa di dalam kelas, yaitu bagi 

kelompok soal harus dapat menemukan jawaban yang sesuai dengan jawabannya 

di kelompok jawaban. Semua siswa terlihat aktif dan ingin segera mengetahui 

jawaban yang tepat. Setiap siswa terlihat saling membantu dalam menemukan 

jawaban yang tepat. 
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(a)                                                          (b) 

    
         (c)                                                   (d) 

    
Gambar 12. Aktivitas Siswa Berkelompok Sesuai dengan Tema Bacaan. 

 
Gambar 12 di atas menunjukkan aktivitas siswa berkelompok sesuai 

dengan tema bacaan yang diperoleh dari kelompok soal. Jadi, siswa yang menjadi 

kelompok soal mencari jawaban yang sesuai dengan jawabannya, kemudian siswa 

yang jawabannya sesuai dengan jawaban siswa kelompok soal maka mereka 

bergabung menjadi satu dan mencari tempat duduk yang terdapat tulisan yang 

sesuai dengan tema bacaan. 
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4.1.1.3 Refleksi Siklus II 

Refleksi pada siklus II ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan 

penggunaan metode make a match dalam pembelajaran menemukan gagasan 

utama dan menyimpulkan isi teks bacaan serta untuk mengetahui keberhasilan 

pelaksanaan perbaikan tindakan pada siklus I. Refleksi dilakukan dengan 

menganalisis hasil tes keterampilan membaca pemahaman menemukan gagasan 

utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan serta hasil nontes 

yang dilakukan pada siklus II. Hasil nontes yang berupa deskripsi perilaku 

ekologis, catatan harian, wawancara, dan dokumentasi foto juga dianalisis untuk 

mengetahui perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Refleksi pada siklus II ini dilakukan untuk merefleksi hasil evaluasi 

belajar siswa pada siklus I. Tujuan refleksi ini adalah untuk menentukan 

kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama proses pembelajaran dan untuk 

mencari kelemahan-kelemahan yang muncul dalam pembelajaran. Kemajuan yang 

dicapai pada siklus II adalah peningkatan nilai tes menemukan gagasan utama dan 

perubahan tingkah laku siswa (semakin banyaknya siswa yang berperilaku 

positif). 

Pada siklus II terlihat perubahan perilaku positif siswa dalam 

pembelajaran, yaitu siswa yang pada siklus I gaduh di kelas, pada siklus II ini 

siswa tersebut lebih dapat menempatkan diri mereka. Adakalanya mereka 

bercanda dan adakalanya serius. Selain itu, siswa yang berperilaku positif 

bertambah banyak dengan adanya siklus II ini. Pada siklus I siswa yang berbicara 
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sendiri di dalam kelas berkurang, hampir seluruh kelas VII C memperhatikan 

penjelasan materi yang disampaikan oleh peneliti. Hal tersebut dapat tercermin 

dengan nilai rata-rata kelas VII C ketika pembelajaran menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan telah mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu sebesar 77. 

Perubahan perilaku siswa juga dapat dibuktikan dengan adanya 

dokumentasi foto. Dalam dokumentasi foto dapat dibandingkan perilaku siswa 

pada siklus I dan siklus II. Selain itu, pada catatan harian siswa antara siklus I dan 

siklus II terlihat perbedaan. Pada siklus II ini, tulisan siswa terlihat lebih rapi dan 

kalimat-kalimat yang diuraikan dalam paragraf lebih runtut dibandingkan dengan 

catatan harian siswa pada siklus I. Ketika wawancara juga terlihat perbedaan sikap 

siswa ketika diwawancara. Siswa yang diwawancara adalah siswa yang 

mempunyai kemampuan tinggi, sedang, rendah dalam menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan dan siswa yang berperilaku 

aneh di kelas. Pada siklus II ini, posisi duduk siswa lebih sopan jika dibandingkan 

dengan wawancara pada siklus I dan jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh 

siswa lebih detail jika dibandingkan jawaban-jawaban siswa pada siklus I. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian selama dua 

siklus yaitu siklus I dan siklus II. Pembahasan hasil dua siklus itu meliputi hasil 

tes dan nontes. Pemerolehan hasil penelitian merujuk pada pemerolehan skor yang 

dicapai siswa ketika menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan 
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menyimpulkan isi teks bacaan dan hal yang dinilai adalah kemampuan siswa 

dalam menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks 

bacaan. 

Pembahasan hasil nontes didasarkan pada empat buah instrumen nontes, 

yaitu 1) deskripsi perilaku ekologis; 2) catatan harian siswa; 3) wawancara; dan 4) 

dokumentasi foto. Hasil tes dan nontes pada pembahasan ini dibahas secara 

terpisah sebagai berikut. 

 
4.2.1 Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman Menemukan 

Gagasan Utama dalam Teks Bacaan Menggunakan Teknik Make a 
Match 

Perbandingan hasil tes membaca pemahaman menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan pada pratindakan, siklus I, 

dan siklus II dapat dilihat pada diagram sebagai berikut. 

 
 
Diagram 1. Perbandingan Hasil Tes Membaca Pemahaman 

Menemukan Gagasan Utama dalam Teks Bacaan dan 
Menyimpulkan Isi Teks Bacaan pada Pratindakan, 
Siklus I, dan Siklus II. 

 

Dari diagram 1 dapat dilihat peningkatan membaca pemahaman 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan 
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pada pratindakan, siklus I, dan siklus II. Pada pratindakan nilai rata-rata yang 

diperoleh adalah 69,5 atau dalam kategori cukup. Pada siklus I nilai rata-rata yang 

diperoleh adalah 73,05 atau dalam kategori baik, kemudian siklus II nilai rata 

yang diperoleh adalah 84 atau dalam kategori baik. Dari diagram di atas dapat 

diketahui perbandingan peningkatan keterampilan membaca pemahaman 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan pada diagram 2 berikut ini. 

 
 
Diagram 2. Perbandingan Peningkatan Kemampuan Menemukan 

Gagasan Utama dalam Teks Bacaan dan Menyimpulkan 
Isi Teks Bacaan pada Pratindakan, Siklus I, dan Siklus 
II. 

 
Berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui adanya peningkatan hasil tes 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan pada pratindakan, siklus I, dan 

siklus II. Pada pratindakan nilai rata-rata yang diperoleh adalah 69,5 atau dalam 

kategori cukup, pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh 73,05 atau dalam 

kategori baik serta mengalami peningkatan dari pratindakan sebesar 3,55. Pada 

siklus II nilai rata-rata yang diperoleh adalah 84 atau dalam kategori baik serta 

mengalami peningkatan dari siklus I sebesar 10,95. Selain itu, pada pratindakan 

ke siklus II juga mengalami peningkatan dari 69,5 menjadi 84 yaitu sebesar 14,5. 
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4.2.2 Perubahan Perilaku Belajar Siswa Kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus 
Ketika Pembelajaran Menemukan Gagasan Utama dalam Teks Bacaan 
setelah  Menggunakan Metode Make a Match 

 

Peningkatan keterampilan menemukan gagasan utama dalam teks bacaan 

siswa diikuti pula dengan adanya perubahan perilaku siswa dari pembelajaran 

siklus I dan siklus II. Berdasarkan hasil nontes yang berupa deskripsi perilaku 

ekologis, catatan harian siswa, wawancara, dan dokumentasi foto dapat diketahui 

bahwa ada sebagian siswa yang belum siap dalam mengikuti pembelajaran 

membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan dan 

menyimpulkan isi teks bacaan. Dari hasil observasi siklus I diketahui bahwa 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca pemahaman menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan masih belum memuaskan. Sebagian dari mereka 

masih menunjukkan perilaku yang negatif ketika menerima pembelajaran dan 

belum begitu fokus pada materi yang disampaikan guru. Hal ini tampak dengan 

adanya siswa yang masih senang berbicara dengan teman sebelahnya, ada yang 

melamun, meletakkan kepalanya di meja karena mengantuk. Ada siswa yang 

kurang bersemangat dan mengeluh ketika menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan. Hambatan lain dalam membaca pemahaman menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan siklus I yaitu siswa mengganggu teman yang sedang mencari 

jawaban di kelompok jawaban.  

Permasalahan yang terjadi pada siklus I dipecahkan untuk upaya perbaikan 

pada pembelajaran membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan siklus II. Perbaikan yang dilakukan pada siklus II yaitu 1) penguasaan 

kelas yang lebih baik yaitu dengan cara memberikan hukuman pada siswa yang 
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gaduh di kelas. Hukuman yang diberikan peneliti yaitu siswa yang gaduh di kelas 

diberi teks bacaan yang berbeda dengan teman-temannya, kemudian menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan tersebut secara individu. Hukuman tersebut 

dilakukan dengan harapan siswa-siswa yang gaduh tersebut jera dan tidak gaduh 

lagi di kelas; 2) memberikan  teks bacaan yang lebih bervariasi atau berbeda dari 

teks bacaan pada siklus I dengan tujuan agar siswa tersebut mempunyai 

pengetahuan yang lebih banyak dan tidak bosan dengan teks bacaan yang sama; 3) 

pengaturan siswa (pengkondisian siswa) dalam  mengambil lintingan soal dan 

jawaban. Pada siklus I kurang teratur sehingga terdapat satu siswa yang 

memperoleh dua lintingan jawaban dan ada satu siswa yang tidak memperoleh 

lintingan jawaban. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengaturan siswa 

(pengkondisian siswa) dalam  mengambil lintingan jawaban yang terdapat di meja 

guru. 

Hasil dari penerapan perbaikan-perbaikan yang dilakukan pada siklus II ini 

ternyata berdampak positif dan cukup memuaskan. Berdasarkan hasil observasi 

pada siklus II tergambar suasana kelas yang lebih kondusif. Siswa tampak lebih 

siap dalam mengikuti pembelajaran. Sikap siswa juga cenderung lebih menuju ke 

arah yang positif. Perubahan perilaku siswa pada siklus I dan siklus II dapat 

dilihat pada tabel 16 berikut ini. 

Tabel 16. Perbandingan Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 
 
N
o 

Aspek Observasi Jumlah (Persen) Peningkatan 
(%) Siklus I Siklus II 

1 Aktif mendengarkan penjelasan guru 62,5 87,5 25 



118 

 

2 Antusias dalam pembelajaran 
membaca pemahaman menemukan 
gagasan utama dalam teks bacaan 
menggunakan teknik make a match 

62,5 95 32,5 

3 Semangat untuk menemukan 
gagasan utama dalam teks bacaan 
yang cocok dengan jawaban dan soal

87,5 95 7,5 

4 Aktif dalam diskusi kelompok 
menggunakan teknik make a match 

50 70 20 

 
Dari tabel 16 tersebut dapat diketahui bahwa terjadi perubahan perilaku 

siswa ke arah positif dari siklus I ke siklus II. Pada aspek aktif mendengarkan 

penjelasan guru perilaku positif siklus I sebesar 62,5% dan pada siklus II menjadi 

87,5%, ini berarti terjadi peningkatan sebesar 25%. Pada aspek kedua antusias 

dalam pembelajaran membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam 

teks bacaan menggunakan metode make a match siklus I menunjukan perilaku 

positif siswa 62,5%, sedangkan pada silklus II sebesar 95% ini berarti mengalami 

peningkatan sebesar 32,5%. Pada aspek ketiga yaitu semangat untuk menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan yang cocok dengan jawaban dan soal 

mengalami peningkatan sebesar 7,5 semula pada siklus I hanya sebesar 87,5% 

menjadi 95% pada siklus II. Aspek yang keempat yaitu aktif dalam diskusi 

kelompok menggunakan teknik make a match mengalami peningkatan perilaku 

positif sebesar 20% dari perilaku positif pada siklus I yang hanya sebesar 50% 

menjadi 70% pada siklus II.  

Dari lembar catatan harian siswa pada siklus I dan siklus II, dapat 

disimpulkan bahwa terjadi perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik pada 

siklus II. Kondisi awal menunjukkan sebagian besar siswa berperilaku negatif dan 

kurang bersemangat yang ditunjukkan dengan siswa yang berbicara sendiri dalam 

mengikuti pembelajaran. Tindakan yang dilakukan peneliti yaitu memberi 
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motivasi kepada siswa agar lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

berikutnya dan memberikan lelucon yang berhubungan dengan pembelajaran yang 

dapat membangkitkan semangat siswa. Terbukti setelah dijelaskan tentang make a 

match lebih bersemangat dan tertarik untuk segera mencoba make a match. Pada 

siklus II sudah tidak ada lagi terlihat sikap negatif siswa yang mencolok ketika 

pembelajaran sedang berlangsung. 

Hasil wawancara dapat menunjukkan informasi mengenai pembelajaran 

membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan pada siklus 

I dan siklus II mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Pada siklus I 

masih ada siswa yang merasa bahwa metode pembelajaran yang diterapkan 

membingungkan, sehingga siswa merasa kurang bersemangat ketika mencari 

jawaban di kelompok jawaban. Ada juga siswa yang merasa kekurangan waktu 

untuk menemukan jawaban di kelompok jawaban karena diganggu temannya yang 

lain. Pada siklus II siswa sudah mulai paham manfaat dari make a match dalam 

pembelajaran.  

Berdasarkan hasil dokumentasi foto pada siklus I dan siklus II dapat 

terlihat perubahan sikap siswa yang menuju ke arah yang lebih baik. Pada siklus I 

masih ada siswa yang terlihat melamun, mengantuk atau berbicara dengan 

temannya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Pada siklus II suasana kelas 

sudah semakin tampak kondusif dan lebih tenang ketika pembelajaran 

berlangsung. 

(a)                                                         (b) 
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Siklus I     Siklus II 

Gambar 13. Perbandingan Aktivitas Siswa Ketika 
Memperhatikan Penjelasan Guru pada Siklus 
I dan Siklus II. 

 
Dari kedua gambar di atas dapat terlihat perbedaan aktivitas siswa 

ketika memperhatikan penjelasan guru. Pada siklus I terlihat siswa yang 

berbicara dengan teman sebangkunya, sedangkan pada siklus II terdapat siswa 

yang mencatat pembelajaran hari tersebut. Hal ini menunjukkan perubahan 

perilaku siswa yang positif ketika memperhatikan penjelasan guru. 

  (a)                                                             (b) 
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Siklus I     Siklus II 
 
Gambar 14. Perbandingan Aktivitas Siswa Ketika Bertanya pada 

Guru dan Menjawab Pertanyaan Guru pada Siklus 
I dan Siklus II. 

 
Dari kedua gambar di atas dapat dilihat perbedaan aktivitas siswa 

ketika bertanya kepada guru dan menjawab petanyaan guru. Pada siklus II 

siswa terlihat lebih aktif daripada siklus I, yang dibuktikan dengan siswa lebih 

banyak yang tunjuk jari ketika guru bertanya. Hal ini membuktikan perubahan 

perilaku positif siswa ketika bertanya pada guru dan menjawab pertanyaan 

guru. 

                                           
 
 
 
 
 

(a)       (b) 
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Siklus I     Siklus II 

Gambar 14. Perbandingan Aktivitas Siswa Ketika Mengambil 
Lintingan Soal dan Jawaban  

 

Dari kedua gambar di atas dapat dilihat perbedan aktivitas siswa ketika 

mengambil lintingan soal dan jawaban di meja guru. Pada siklus II terlihat 

pengambilan lintingan soal dan jawaban lebih teratur daripada ketika siklus I. 

Hal ini membuktikan adanya perubahan perilaku positif siswa ketika 

mengambil lintingan soal dan jawaban di meja guru. 

(a)                                                   (b) 

  

Siklus I     Siklus II 

Gambar 15. Perbandingan Aktivitas Siswa Ketika Membaca 
Pemahaman Menemukan Gagasan Utama  

 

Dari gambar di atas dapat dilihat perbedaan aktivitas siswa ketika 

membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. Sikap 

siswa pada siklus II terlihat lebih serius jika dibandingkan sikap siswa pada 

siklus I ketika membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks 
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bacaan. Siswa pada siklus I terlihat kurang serius dalam membaca yang 

dibuktikan dengan siswa tersebut tersenuyum sendiri ketika membaca. Hal ini 

membuktikan adanya perubahan perilaku positif siswa dalam hal membaca 

pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. 

` (a)                                                               (b) 

   
Siklus I     Siklus II 

Gambar 16. Perbandingan Aktivitas Siswa ketika Mencari 
Pasangan 

 
Dari kedua gambar di atas dapat dilihat perbedaan aktivitas siswa 

ketika mencari pasangan. Pada siklus II pencarian pasangan terlihat lebih 

teratur jika dibandingkan siklus I. Hal ini membuktikan adanya perubahan 

perilaku positif siswa dalam hal mencari pasangan di kelompok jawaban. 

(a)                                               (b) 

 
 

Siklus I     Siklus II 
Gambar 17. Perbandingan Aktivitas Siswa ketika Berkelompok 

Sesuai dengan Tema Bacaan 
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Dari kedua gambar di atas dapat dilihat perbedaan aktivitas siswa 

ketika berkelompok sesuai dengan tema bacaan. Pada siklus II 

pengelompokan siswa sesuai dengan tema bacaan lebih teratur yaitu siswa 

duduk secara rapi di meja yang terdapat tulisan tema bacaan yang sesuia 

dengan tema bacaan yang diperoleh siswa. Pada siklus I pengelompokan siswa 

kurang teratur yang dibuktikan dengan siswa-siswa tersebut berdiri di bangku 

yang terdapat tema bacaan. Selain itu, masih terdapat siswa yang bercanda 

dalam kelompok. Hal ini membuktikan adanya perubahan perilaku positif 

siswa dalam hal berkelompok sesuai dengan tema bacaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1) Kemampuan membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kudus mengalami peningkatan dari 

pratindakan ke siklus I, siklus I ke siklus II, dan pratindakan ke siklus II. 

Berdasarkan hasil tes pada pratindakan nilai yang dicapai siswa adalah 69,5 

atau 27,8% termasuk kategori cukup , pada siklus I  nilai yang dicapai sebesar 

73,05 atau 29,22% termasuk kategori baik dan mengalami peningkatan sebesar 

3,55, sedangkan pada siklus II nilai rata-rata kelas mencapai 84 atau 33,6% 

termasuk kategori baik. Dari pencapaian nilai rata-rata kelas siklus I dan siklus 

II ini diperoleh peningkatan sebesar 10,95 atau 4,38%, dan nilai rata-rata 

pratindakan dan siklus II diperoleh peningkatan sebesar 14,5 atau 5,8%. 

2) Peningkatan hasil tes juga diikuti dengan perubahan tingkah laku siswa kelas  

VII C SMP Negeri 2 Kudus ke arah yang lebih positif setelah dilaksanakan 

pembelajaran menemukan gagasan utama dalam teks bacaan menggunakan 

teknik make a match. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil nontes yang 

meliputi hasil deskripsi perilaku ekologis, catatan harian siswa, wawancara, 

dan  dokumentasi foto.  Perubahan tingkah laku siswa dapat dilihat secara jelas 

pada saat pembelajaran. Berdasarkan hasil data nontes siklus I, masih tampak 

tingkah laku negatif siswa saat pembelajaran berlangsung, pada siklus II 

tingkah laku positif siswa semakin bertambah. 
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5.2 Saran 

Atas dasar simpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat peneliti 

sampaikan adalah sebagai berikut. 

1) Guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kiranya dapat 

memanfaatkan teknik make a match  sebagai salah satu alternatif untuk 

pembelajaran dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dengan 

teknik tersebut telah terbukti dapat meningkatkan keterampilan siswa 

khususnya dalam membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam 

teks bacaan. Penerapan model pembelajaran tersebut diharapkan mampu 

membuat proses pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia pada aspek 

keterampilan membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan  menjadi lebih bervariasi. 

2) Para peneliti di bidang bahasa dapat melakukan penelitian serupa dengan 

menggunakan teknik pembelajaran yang berbeda, sehingga didapatkan 

berbagai alternatif teknik pembelajaran membaca pemahaman menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan. 
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Lampiran 1 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Jenjang Sekolah  : SMP 

Kelas/ semester  : VII/ 2 

Alokasi Waktu : 4x45 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

11. Memahami wacana tulis melalui kegiatan membaca intensif dan membaca 

memindai 

B. Kompetensi Dasar 

11.2 Menemukan gagasan utama dalam teks yang dibaca 

C. Indikator 

1) Siswa dapat menemukan gagasan utama dalam teks bacaan pada paragraf 

deduktif dan induktif 

2) Siswa dapat menyimpulkan isi teks bacaan 

D. Tujuan Pembelajaran 

1) Agar siswa dapat menemukan gagasan utama dalam teks bacaan pada 

paragraf deduktif dan induktif 

2) Agar siswa dapat menyimpulkan isi teks bacaan 

E. Materi Pembelajaran   

Gagasan utama bacaan adalah hal pokok yang diungkapkan dalam suatu 

paragraf. Gagasan utama merupakan pernyataan yang menjadi inti keseluruhan 

isi paragraf. Gagasan pokok terdapat pada kalimat topik yang biasanya terletak 

di awal paragraf (deduktif), di akhir (induktif), atau di awal dan di akhir 

paragraf (campuran). Kalimat topik memiliki makna yang paling umum 

diantara kalimat-kalimat yang terdapat pada paragaraf tersebut. 

Contoh 1 

Bacaan yang baik untuk anak berisi contoh yang baik-baik pula. Cara 

yang dapat dilakukan dengan menampilkan tokoh kartun, boneka, badut yang 
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lucu, tetapi mengandung unsur pendidikan. Tokoh binatang yang cerdik pun 

dapat pula mewakili pesan moral. Misalnya, kancil menipu buaya atau 

sejenisnya. Tokoh orang bertubuh raksasa, tetapi sangat baik terhadap sesama. 

Gagasan utama paragraf tersebut terdapat di awal paragraf (deduksi), 

yaitu bacaan yang baik untuk anak. 

Contoh 2 

Sudah ada ide, tetapi sukar untuk dituangkan. Selalu dihadapkan dengan 

persoalan apa yang hendak ditulis. Seberapa panjang tulisan yang akan ditulis. 

Keringnya pengetahuan terhadap topik yang hendak dikembangkan. 

Demikianlah pengalaman seseorang pada awal belajar menulis. 

Gagasan utama paragraf terdapat di akhir (induktif), yaitu pengalaman 

belajar menulis. 

F. Metode 

Teknik make a match, membaca pemahaman, diskusi 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

PERTEMUAN PERTAMA 

1) Kegiatan Awal  

(a) Menanyakan pengalaman siswa dalam membaca,  

(b) Peneliti bertanya jawab dengan siswa tentang manfaat dapat menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan 

(c) Peneliti menyampaikan kompetensi yang harus dicapai siswa pada hari 

itu, yaitu membaca pemahaman menemukan gagasan utama dalam teks 

bacaan. 

2) Kegiatan Inti 

(a) Mengkondisikan kelas agar tenang 

(b) Guru membagi kelas menjadi dua kelompok yaitu kelompok soal (kotak 

warna kuning) dan  kelompok jawaban (kotak warna biru) 

(c) Tiap siswa mengambil soal atau jawaban di meja guru sesuai dengan 

pembagian kelompok di awal pembelajaran 
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(d) Bagi siswa yang memperoleh  soal, menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan yang jawabannya berada di kelompok 

jawaban 

(e) Apabila jawaban sudah ditemukan, jawaban tersebut kemudian distaples 

menjadi satu. 

3) Kegiatan Penutup 

(a) Peneliti dan siswa mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil belajar 

hari itu 

(b) Guru memberikan tindak lanjut terhadap pembelajaran yaitu berupa 

pemberian pekerjaan rumah (PR). 

PERTEMUAN KEDUA 

1) Kegiatan Awal  

(a) Guru mengingatkan kembali apa yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya 

(b) Guru menjelaskan kompetensi dasar yang akan diajarkan. 

2) Kegiatan Inti 

(a) Mengkondisikan kelas agar tenang 

(b) Guru membagi kelas menjadi dua kelompok yaitu kelompok soal (kotak 

warna kuning) dan  kelompok jawaban (kotak warna biru) 

(c) Tiap siswa mengambil soal atau jawaban di meja guru sesuai dengan 

pembagian kelompok di awal pembelajaran 

(d) Bagi siswa yang memperoleh  soal, menemukan gagasan utama dan 

menyimpulkan isi teks bacaan  yang jawabannya berada di kelompok 

jawaban 

(e) Apabila jawaban sudah ditemukan, jawaban tersebut kemudian distaples 

menjadi satu 

(f) Guru mengecek kecocokan antara soal dan  jawaban yang diperoleh oleh 

siswa 

(g) Guru melanjutkan pembelajaran dengan memberikan tes pada setiap 

siswa dengan jenis tes pilihan ganda yaitu menemukan gagasan utama 
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dalam  teks bacaan dan menyimpulkan isi teks bacaan dengan 

memberikan tanda (x) pada jawaban yang dianggap benar 

(h) Guru dan siswa membahas soal yang dikerjakan oleh siswa. 

3) Kegiatan Penutup 

(a) Guru dan siswa mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil belajar 

hari itu 

(b) Guru meminta kepada siswa untuk mengisi catatan harian siswa tentang 

pembelajaran hari itu. 

H. Media/Sumber Pembelajaran 

1) Buku LKS Bahasa Indonesia SMP Kelas VII Prediksi Ujian Nasional 

2007/2008 

2) Buku Detik-detik ujian Nasional Bahasa Indonesia, penerbit Intan Pariwara  

3) Buku Bahasa Indonesia untuk SMP/ MTS kelas VII, penerbit Erlangga 

I.    Penilaian Hasil Belajar 

a) Teknik   :  tertulis. 

b) Bentuk instrumen  :  pilihan ganda 

 

DESKRIPTOR PENILAIAN 

No. Rentang Skor Kategori 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

90-100 
70-80 
50-60 
30-40 
10-20 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 

 

Semarang,………….. 

        Guru Praktikan, 

 

        Dewi Indayani 
NIM 2101406002  
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PADA SIKLUS 2 

   Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

   Jenjang Sekolah  : SMP 

   Kelas/ semester  : VII/ 2 

   Alokasi Waktu : 4x45 menit 

A. Standar Kompetensi 

11. Memahami wacana tulis melalui kegiatan membaca intensif dan membaca 

memindai 

B. Kompetensi Dasar 

11.2 Menemukan gagasan utama dalam teks yang dibaca 

C. Indikator 

1) Siswa dapat menemukan gagasan utama dalam teks bacaan pada paragraf 

deduktif dan induktif 

2) Siswa dapat menyimpulkan isi teks bacaan yang telah dibaca 

D. Tujuan Pembelajaran 

1) Agar siswa dapat menemukan gagasan utama dalam teks bacaan pada 

paragraf deduktif dan induktif 

2) Agar siswa dapat menyimpulkan isi teks bacaan yang telah dibaca 

E. Materi Pembelajaran   

Gagasan penulis dalam bacaan dapat dibedakan atas gagasan utama dan 

gagasan penjelas. Gagasan utama dituangkan dalam kalimat utama, sedangkan 

gagasan penjelas dituangkan dalam kalimat penjelas. Gagasan utama dan gagasan 

penjelas tersebut dituangkan dalam sebuah paragraf. 

Kalimat utama merupakan kalimat kalimat yang lebih umum daripada 

kalimat-kalimat lainnya. Kalimat utama lebih penting daripada kalimat lainnya 

karena berisi gagasan utama. Kalimat-kalimat yang lain merupakan kalimat-

kalimat penjelas. Biasanya, kalimat utama terletak di awal atau akhir paragraf. 

Akan tetapi, ada pula gagasan utama yang dituangkan pada keseluruhan kalimat 

dalam paragraf, bukan hanya pada satu kalimat. Contohnya terdapat dalam 

paragraf deskripsi. 
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F. Metode 

Teknik make a match, membaca pemahaman, diskusi 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

PERTEMUAN PERTAMA 

1. Kegiatan Awal  

(a) Guru masuk kelas dan mengucapkan salam 

(b)  Guru mengkondisikan siswa 

(c)  Guru mempresensi kehadiran siswa 

(d) Siswa dikondisikan untuk siap mengikuti proses pembelajaran 

(e) Guru memberikan penjelasan pada siswa mengenai tujuan, manfaat 

yang akan diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, 

dan memotivasi siswa untuk lebih baik dalam membaca pemahaman 

menemukan gagasan utama dalam teks bacaan. 

(f) Guru mendeskripsikan materi secara singkat 

(g) Guru bertanya jawab dengan siswa tentang gagasan utama dalam 

teks bacaan 

(h) Guru menyiapkan teks bacaan yang berbeda dan penguasaan kelas 

yang lebih baik 

(i) Guru menyiapkan perangkat tes membaca intensif yang akan 

digunakan dalam evaluasi 

(j) Menyiapkan instrumen nontes, berupa lembar deskripsi perilaku 

ekologis, lembar catatan harian siswa, lembar wawancara, dan 

dokumentasi 

2. Kegiatan Inti 

(a) Guru dan siswa berdiskusi tentang materi yang masih belum 

dipahami siswa dan menjelaskannya pada siswa 

(b) Guru menjelaskan teknik make a match 

(c) Guru membagi kelas menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok 

soal dan kelompok jawaban 
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(d) Guru mengkondisikan siswa untuk mengambil lintingan agar teratur 

dengan cara setiap deret mengambil satu per satu lintingan soal 

dalam teks bacaan 

(e) Setiap siswa mengambil soal dari kotak soal yang diberikan oleh 

guru.  

(f) Siswa yang mempunyai tema bacaan yang sama berkelompok menjadi 

dan berdiskusi untuk menemukan gagasan utama yang terdapat 

dalam teks bacaan tersebut 

(g) Setelah siswa menemukan gagasan utama dalam teks bacaan tersebut, 

ia mendatangi teman-temannya yang berkelompok di kelompok 

jawaban dan mencari jawaban yang sesuai dengan jawabannya 

(h) Jika siswa sudah dapat mencocokkan jawabannya, siswa 

berkelompok dengan kelompok jawaban yang sesuai dengan 

jawabannya tersebut dan bergabung menjadi satu lagi dengan 

kelompok teks bacaan yang bertema sama 

3. Kegiatan Akhir 

(a) Guru dan siswa melakukan refleksi 

(b) Guru mengevaluasi pekerjaan siswa 

(c) Guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

PERTEMUAN KEDUA 

1) Kegiatan awal 

(a) Guru masuk kelas dan mengucapkan salam 

(b)  Guru mengkondisikan siswa 

(c)  Guru mempresensi kehadiran siswa 

(d) Guru bertanya kepada siswa apakah mereka menemukan kesulitan 

ketika membaca dengan menggunakan metode make a match 

(e) Guru bertanya apakah siswa sudah belajar di rumah tentang membaca 

pemahaman dalam teks bacaaan 

(f)  Guru mendeskripsikan materi secara singkat 

(g)  Guru bertanya jawab dengan siswa tentang gagasan utama dalam teks 

bacaan 
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2) Kegiatan Inti 

 (a) Guru menjelaskan secara sekilas materi membaca pemahaman menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan 

 (b) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai kesulitan yang dialami oleh siswa 

ketika menggunakan teknik make a match 

(c) Guru menyiapkan teks bacaan yang sama pada pertemuan pertama dan teks 

bacaan yang berbeda dari pertemuan pertama 

(d) Guru membalik kelompok yang di pertemuan pertama, yaitu siswa yang pada 

siklus satu menjadi kelompok soal pada pertemuan kedua ini kelompk 

tersebut menjadi kelompok jawaban. Begitu pula kelompok yang di 

pertemuan pertama menjadi kelompok jawaban di pertemuan kedua ini 

menjadi kelompok soal. 

(e) Guru mengkondisikan siswa untuk mengambil lintingan agar teratur dengan 

cara setiap deret mengambil satu per satu lintingan soal dalam teks bacaan 

(f) Setiap siswa mengambil lintingan soal dari kotak soal yang diberikan oleh guru.  

(g) Siswa yang mempunyai tema bacaan yang sama berkelompok menjadi dan 

berdiskusi untuk menemukan gagasan utama yang terdapat dalam teks bacaan 

tersebut 

(h) Setelah siswa menemukan gagasan utama dalam teks bacaan tersebut, ia 

mendatangi teman-temannya yang berkelompok di kelompok jawaban dan 

mencari jawaban yang sesuai dengan jawabannya 

(i) Jika siswa sudah dapat mencocokkan jawabannya, ia berkelompok dengan 

kelompok jawaban yang sesuai dengan jawabannya tersebut dan bergabung 

menjadi satu lagi dengan kelompok teks bacaan yang bertema sama 

(j) Guru mengecek kecocokan jawaban yang diperoleh siswa di kelompok soal 

dengan kelompok jawaban dan menggabungkan soal dan jawaban yang tepat 

dengan cara distaples. Setelah itu, siswa-siswa tersebut di tes untuk 

mengetahui kemampuan siswa ketika membaca pemahaman menemukan 

gagasan utama dalam teks bacaan kemudian menyimpulkan isi teks bacaan  

secara tertulis. 
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 (k) Bagi kelompok yang  dengan cepat dan tepat menemukan gagasan utama 

dalam teks bacaan yang diberikan oleh guru, serta dengan cepat pula 

menemukan jawaban dari kelompok jawaban akan mendapatkan point 100 

3) Kegiatan Akhir 

(a) Guru memberikan evaluasi kepada siswa, berupa memberikan teks 

bacaan yang berbeda pada tiap siswa 

(b) Guru merefleksi pembelajaran 

(c) Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran 

H. Media/Sumber Pembelajaran 

4) Buku LKS Bahasa Indonesia SMP Kelas VII Prediksi Ujian Nasional 

2007/2008 

5) Buku Detik-detik ujian Nasional Bahasa Indonesia, penerbit Intan Pariwara  

6) Buku Bahasa Indonesia untuk SMP/ MTS kelas VII, penerbit Erlangga 

I.    Penilaian Hasil Belajar 

a. Teknik   : tertulis 

b. Bentuk instrumen  :  pilihan ganda 

 

DESKRIPTOR PENILAIAN 

No. Rentang Skor Kategori 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

90-100 

70-80 

50-60 

30-40 

10-20 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

 

Semarang,…………. 

. 

        Guru Praktikan, 

 

        Dewi Indayani 

        NIM 2101406002 
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Lampiran 3 

NILAI TES SIKLUS I 
       

NO  NIS  NAMA SISWA NILAI
1.  11744  ACHMAD RIFQI 90 
2.  11745  ADITYA CAKRA W. 80 
3.  11746  AFIFAH RIFTI HIDAYAH 80 
4.  11747  BAHRUL ALAM 100 
5.  11748  BAKHRIAR AZZAM LATHUF 90 
6.  11749  BRINITA APRILIA P. 70 
7.  11750  CAESHARA PETRA Y. 100 
8.  11751  DEA AMIRA JANNA 90 
9.  11752  DINA AMALIA 90 
10.  11753  DIYANA INDAH SARI 100 
11.  11754  DWIKA RAMADHAN 50 
12.  11755  EDO AMDANU 90 
13.  11756  ERLITA SAFITRI 80 
14.  11757  FADHILA ALFINA 50 
15.  11758  FEBRYAN HERMANA P. 80 
16.  11759  GALANG A. 60 
17.  11760  HAEKAL KAYTSAR AP 90 
18.  11761  HAFIZH RAFIUDDIN A. 60 
19.  11762  IVAN FAJAR S. 60 
20.  11763  KEVIN VALENTINO 90 
21.  11764  MUH. IQBAL DP. 50 
22.  11765  M. HUSAIN ABDULLAH 60 
23.  11766  NADYA RAHMA F. 50 
24.  11767  NOVAL S. 80 
25.  11768  NURUL ISNAENI S. 60 
26.  11769  NURUL MUSLIMAH 60 
27.  11770  PUTRI DHEA PS. 90 
28.  11771  RAMA B. 60 
29.  11772  RANDI TRI HARTO 70 
30.  11773  RAVENDRA ILHAM A. 60 
31.  11774  RENANDYA CAHAYA P. 90 
32.  11775  RIZA N. 60 
33.  11776  RIZKY AYU R. 60 
34.  11777  SALSABILA F. 100 
35.  11778  SEPTIANA HIKMAH P. 50 
36.  11779  SISKA KUSUMA P. 50 
37.  11780  TAUFIQ N. 50 
38.  11781  TRI PUTRO BUDI H. 50 
39.  11782  WASIS EDWIN A. 100 
40.  11783  YOLANDA TELLERA A. 100 
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NILAI TES SIKLUS II 
       

NO  NIS  NAMA SISWA NILAI 
1.  11744  ACHMAD RIFQI 100 
2.  11745  ADITYA CAKRA W. 70 
3.  11746  AFIFAH RIFTI HIDAYAH 70 
4.  11747  BAHRUL ALAM 100 
5.  11748  BAKHRIAR AZZAM LATHUF 70 
6.  11749  BRINITA APRILIA P. 90 
7.  11750  CAESHARA PETRA Y. 100 
8.  11751  DEA AMIRA JANNA 90 
9.  11752  DINA AMALIA 90 
10.  11753  DIYANA INDAH SARI 100 
11.  11754  DWIKA RAMADHAN 90 
12.  11755  EDO AMDANU 70 
13.  11756  ERLITA SAFITRI 90 
14.  11757  FADHILA ALFINA 90 
15.  11758  FEBRYAN HERMANA P. 70 
16.  11759  GALANG A. 70 
17.  11760  HAEKAL KAYTSAR AP 100 
18.  11761  HAFIZH RAFIUDDIN A. 70 
19.  11762  IVAN FAJAR S. 70 
20.  11763  KEVIN VALENTINO 100 
21.  11764  MUH. IQBAL DP. 80 
22.  11765  M. HUSAIN ABDULLAH 60 
23.  11766  NADYA RAHMA F. 60 
24.  11767  NOVAL S. 80 
25.  11768  NURUL ISNAENI S. 80 
26.  11769  NURUL MUSLIMAH 80 
27.  11770  PUTRI DHEA PS. 90 
28.  11771  RAMA B. 80 
29.  11772  RANDI TRI HARTO 80 
30.  11773  RAVENDRA ILHAM A. 80 
31.  11774  RENANDYA CAHAYA P. 80 
32.  11775  RIZA N. 90 
33.  11776  RIZKY AYU R. 100 
34.  11777  SALSABILA F. 100 
35.  11778  SEPTIANA HIKMAH P. 80 
36.  11779  SISKA KUSUMA P. 80 
37.  11780  TAUFIQ N. 80 
38.  11781  TRI PUTRO BUDI H. 80 
39.  11782  WASIS EDWIN A. 100 
40.  11783  YOLANDA TELLERA A. 100 

 

 


