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Moto dan Persembahan 

 

 

 

Reading comprehension can be improved by reciprocal teaching strategy and by 

making reading relevant to learners’ lives and attitudes, it will create what 

learners know and believe and by being mindful of their purposes and hopes for 

their futures. 

(Guthrine & Wigfield) 

 

Membaca tanpa pemahaman ibarat makan tanpa dicerna. 
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ABSTRAK 

 

Caraen, Dwijana Belthia. 2015. “Strategi Reciprocal Teaching dalam 

Pembelajaran Membaca Pemahaman pada Siswa Kelas Multilevel di 

Semarang Multinational School”. Tesis. Program Studi Pendidikan Dasar 

Konsentrasi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Program Pascasarjana. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Juhadi, M.Si., 

Pembimbing II Dr. Amin Yusuf, M.Si.  

Kata Kunci: Membaca Pemahaman; Metakognitif; Reciprocal Teaching.  

Strategi reciprocal teaching merupakan suatu aktivitas instruksional yang 

memanfaatkan empat strategi pemahaman dalam bentuk dialog antara guru dan 

siswa mengenai suatu teks bacaan. Keempat strategi tersebut adalah memprediksi 

(predicting), bertanya (questioning), meringkas (summarizing), dan 

mengklarifikasi (clarifying). Penggunaan strategi reciprocal teaching yang telah 

dilakukan sejak tahun ajaran 2013-2014 di Kelas Multilevel Semarang 

Multinational School dalam pembelajaran membaca pemahaman menunjukkan 

adanya peningkatan kemampuan membaca para siswa.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas,  peneliti ingin mengetahui lebih 

lanjut mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dampak dan 

kelemahan penggunaan strategi reciprocal teaching di Kelas Multilevel Semarang 

Multinational School. 

Data diperoleh melalui catatan yang dibuat peneliti pada waktu 

mengadakan observasi di lapangan, serta data lain berupa dokumen, laporan, 

wawancara mendalam dengan informan, hasil foto dan video rekaman 

pembelajaran. Data kualitatif dianalisis dengan teori Miles dan Huberman (2009: 

16-19) yang meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi reciprocal teaching 

berdampak pada peningkatan kemampuan metakognitif membaca pemahaman 

dari subjek penelitian. Hambatan penerapan strategi reciprocal teaching adalah 

masalah penempatan siswa dalam kelompok dan keterbatasan ruangan tambahan 

untuk digunakan sebagai tempat berdiskusi.. 

Penting bagi guru untuk mengenal karakter siswa dengan baik agar tidak 

menempatkan siswa yang terlalu dominan bersama siswa yang pemalu dan 

pendiam. Apabila tidak dapat membagi siswa dalam kelompok karena 

keterbatasan tempat, pembelajaran reciprocal teaching tetap dapat dilaksanakan 

secara klasikal tetapi siswa tetap diberikan tugas yang berbeda. 
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ABSTRACT 

 

Caraen, Dwijana Belthia. 2015. “Reciprocal Teaching Strategies for 

Comprehension Reading of Multilevel Class Students in Semarang 

Multinational School”. Thesis. Department of Primary Education, 

Graduate Program, Semarang State University. Supervisor I: Dr. Juhadi, 

M.Si., Supervisor II: Dr. Amin Yusuf, M.Si.  

 

Key Words: Metacognitive; Reading comprehension; Reciprocal Teaching.  

Reciprocal teaching strategy is an instructional activity used in reading 

classes. It utilizes four comprehension strategies in the form of dialogue between 

teachers and students. These four strategies are predicting, questioning, 

summarizing and clarifying. During the academic year of 2013-2014, the use of 

reciprocal teaching in a multilevel class at Semarang Multinational School 

showed great improvement in students’ reading comprehension skills.  

Therefore, the researcher wanted to do further research into the planning, 

implementation, evaluation, effect and disadvantages of reciprocal teaching 

strategies in a multi-level class at Semarang Multinational School. 

Through the collection of data, observation field notes, documents, 

reports, interviews, photos and video recordings, the learning process was 

captured. Qualitative data was analysed based on Miles and Huberman’s theory 

(2009: 16-19) including data reduction, data display and conclusion. 

The results of the study reveal that a reciprocal teaching strategy has a 

positive impact on increasing students’ metacognitive skills in reading 

comprehension. However, the researcher found some difficulties in applying 

reciprocal teaching strategies due to the group arrangement and the limited extra 

rooms. 

It is important for teachers to know the character of the students well in 

order to have the proper group arrangement. Due to the limited room problem, 

reciprocal teaching can be implemented in the whole class group while students 

are given different tasks 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Keterampilan berbahasa dalam kurikulum sekolah biasanya mencakup empat segi 

yaitu: keterampilan menyimak/mendengarkan, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Setiap keterampilan tersebut 

mempunyai hubungan erat dengan tiga keterampilan lainnya dengan cara yang 

beraneka rupa. Selain itu, setiap keterampilan berbahasa erat sekali berhubungan 

dengan proses-proses berpikir yang mendasari bahasa. Bahasa seorang 

mencerminkan pikirannya. Keterampilan berbahasa seseorang akan memberikan 

pengaruh terhadap pola pikir yang semakin jelas dan terarah (Tarigan, 2008:1).  

Pembelajaran bahasa penting untuk meningkatkan keterampilan siswa 

dalam berbahasa.  Keterampilan berbahasa yang dimaksud berupa keterampilan 

produktif yang mencakup keterampilan menulis dan berbicara, serta keterampilan 

reseptif yang mencakup keterampilan menyimak dan membaca. Keterampilan 

membaca merupakan salah satu kunci keberhasilan siswa dalam meraih kemajuan. 

Selama proses belajarnya, siswa senantiasa bergelut dengan bahan bacaan. 

Dengan keterampilan membaca yang memadai, siswa akan lebih mudah menggali 

informasi dari berbagai sumber tertulis (Dewi dan Hariani, 2013:1). 

Kemampuan membaca merupakan bagian dari kegiatan berbahasa yang 

perlu dimiliki oleh setiap siswa, karena hampir sebagian besar aktivitas belajar 

siswa berupa kegiatan membaca. Kemampuan membaca tidak hanya penting 
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dalam pembelajaran bahasa, tetapi juga penting dalam mempelajari ilmu dan 

berbagai pengetahuan lain serta dalam mengembangkan diri pribadi siswa. Hal ini 

menunjukkan juga betapa pentingnya kemampuan membaca yang perlu dikuasai 

oleh siswa (Slamet, 2009:118).  

Seseorang mampu membaca bukan karena kebetulan saja,  tetapi karena 

belajar dan berlatih membaca teks yang terdiri atas kumpulan huruf-huruf yang 

bermakna. Di dalam kegiatan membaca, yang dibaca adalah 

lambang/tanda/tulisan yang bermakna. Dalam hal ini, lambang/tanda/tulisan 

tersebut dapat berupa kumpulan huruf yang membentuk kata, kumpulan kata yang 

membentuk kelompok kata dan kalimat, kumpulan kalimat yang membentuk 

paragraf, dan kumpulan paragraf yang membentuk wacana yang utuh. Kegiatan 

membaca tersebut dapat dikatakan sebagai proses menerapkan sejumlah 

keterampilan mengolah teks bacaan dalam rangka memahami isi bacaan (Dalman, 

2013:1).  

Membaca lebih dari sekedar memasangkan bunyi dengan huruf atau 

belajar kata-kata. Membaca melibatkan pemahaman, memahami apa yang dibaca, 

apa maknanya, dan apa yang diimplikasikan. Dengan demikian, keterampilan 

membaca pemahaman sangat penting untuk dikuasai. Pembinaan kemampuan 

membaca pada umumnya terhenti setelah seseorang menyelesaikan pengajaran 

membaca permulaan yang dilaksanakan di kelas awal sekolah dasar. Hal ini 

berarti, tidak bisa dipungkiri bila siswa telah dapat memvokalkan simbol-simbol 

tulis. Membaca di kelas tinggi membutuhkan kemampuan membaca yang lebih 
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tinggi dari hanya sekedar membaca nyaring, karena informasi yang dibutuhkan 

oleh siswa akan lebih mendalam dan lebih kompleks (Dewi dan Hariani, 2013:2).  

Terdapat berbagai kendala dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Kendala tersebut antara lain, kurangnya antusias siswa dalam mengajukan 

pertanyaan, ide, maupun menanggapi pendapat yang disampaikan baik oleh guru 

maupun sesama siswa. Siswa yang kurang mandiri dalam belajar yang lebih 

banyak mendengarkan informasi dari guru dan tidak berusaha mencari sendiri 

informasi yang ada melalui sumber lain juga dapat menjadi kendala kegiatan 

belajar. Siswa yang kurang aktif membaca, khususnya pada materi yang bersifat 

bacaan membuat siswa kurang memahami inti bacaan tersebut. Hal ini 

berpengaruh terhadap penguasaan dan pemahaman konsep materi yang diajarkan 

(Lestari, 2013:2).  

Patumi (2013:2) mengemukakan bahwa kesulitan dalam membaca 

pemahaman adalah siswa masih belum mengerti maksud dari bacaan yang telah 

dibacanya. Rendahnya keterampilan membaca siswa diduga dari faktor guru yang 

dalam pembelajarannya, khususnya membaca pemahaman, guru hanya 

memberikan ceramah saja tanpa memberikan contoh dan kurang memberikan 

latihan serta bimbingan kepada siswa saat pembelajaran membaca pemahaman 

berlangsung. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi membosankan.  

Permasalahan rendahnya kualitas kemampuan membaca di kalangan siswa 

dapat disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya adalah penekanan bahan 

pelajaran yang lebih teoretis, kurangnya kegiatan praktis dalam membina dan 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Kondisi bahan pengajaran 



4 

 

yang kurang memadai, serta kurang tepatnya penggunaan strategi pembelajaran 

juga dapat menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas kemampuan membaca 

pemahaman siswa (Slamet, 2009:119).   

Untuk mengatasi kendala membaca siswa, guru perlu mengubah strategi 

pembelajaran. Strategi pengajaran terdiri atas metode dan teknik yang menjamin 

siswa mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pengajaran lebih luas daripada 

metode atau teknik pengajaran. Dengan kata lain, metode atau teknik pengajaran 

merupakan bagian dari strategi pengajaran. Peranan strategi pengajaran lebih 

penting apabila guru mengajar siswa yang berbeda dari segi kemampuan, 

pencapaian, kecenderungan, serta minat. Hal tersebut karena guru harus 

memikirkan strategi pengajaran yang mampu memenuhi keperluan semua siswa. 

Di sini, guru tidak saja harus menguasai berbagai kaidah mengajar, tetapi yang 

lebih penting adalah mengintegrasikan serta menyusun kaidah-kaidah tersebut 

untuk membentuk strategi pengajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya 

(Hamdani, 2011:19).  

Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca 

pemahaman adalah strategi reciprocal teaching. Yang (2010:1194) 

mengemukakan pendapatnya tentang reciprocal teaching yaitu “Reciprocal 

teaching is where the tutor and students take turns leading a dialogue centered on 

pertinent features of the text”.  

Choo dkk,. (2011:141) mengemukakan bahwa “Reciprocal teaching is an 

instructional activity that utilizes four comprehension strategies (predicting, 
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questioning, summarizing, and clarifying) in the form of a dialogue between 

teachers and students regarding segments of a text”. 

Strategi reciprocal teaching menurut pendapat di atas, merupakan suatu 

aktivitas instruksional yang memanfaatkan empat strategi pemahaman dalam 

bentuk dialog antara guru dan siswa mengenai suatu teks bacaan. Keempat 

strategi tersebut adalah memprediksi (predicting), bertanya (questioning), 

meringkas (summarizing), dan mengklarifikasi (clarifying).  

Hasil penelitian Palincsar & Brown (1984:117) menyatakan bahwa strategi 

reciprocal teaching dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman secara signifikan. Peningkatan kemampuan membaca pemahaman 

siswa melalui strategi reciprocal teaching ini melibatkan siswa dalam empat 

strategi yaitu memprediksi, mengklarifikasi, mempertanyakan, dan meringkas. 

Kegiatan reciprocal teaching dimulai dengan pemodelan oleh guru dan kemudian 

secara bertahap menyerahkan peran memimpin dialog kepada siswa.   

Pada kenyataannya di dalam kelas terdapat murid yang memiliki kesulitan 

dalam membaca pemahaman. Hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian para 

pendidik. Hampir di setiap kelas ditemukan siswa yang memiliki kesulitan dalam 

membaca pemahaman. Ketika seorang siswa memiliki kesulitan dalam membaca 

pemahaman, siswa tersebut tidak akan dapat berkembang secara maksimal 

melalui usahanya sendiri. Pendidik tidak dapat hanya menunggu dan 

mengharapkan yang terbaik terjadi dengan sendirinya bagi siswa-siswa tersebut. 

Pendidik harus segera melangkah, bertindak dan melakukan sesuatu untuk 
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membantu melalui metode pembelajaran yang sistematik. Salah satu metode 

pengajarannya adalah strategi reciprocal teaching.  

Reciprocal teaching merupakan salah satu model pembelajaran yang 

dilaksanakan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan cepat melalui proses 

belajar mandiri dan siswa mampu menyajikannya di depan kelas. Melalui kegiatan 

tersebut diharapkan tujuan pembelajaran  tercapai dan kemampuan siswa dalam 

belajar mandiri dapat ditingkatkan. Pada kegiatan reciprocal teaching, kepada 

siswa diajarkan empat strategi pemahaman mandiri yang spesifik yaitu 

merangkum atau meringkas, membuat pertanyaan, mampu menjelaskan dan dapat 

memprediksi kemungkinan pengembangan materi. Namun guru tetap memberikan 

dukungan, umpan balik dan rangsangan ketika siswa mempelajari materi tersebut 

secara mandiri. 

Reciprocal teaching adalah strategi konstruktif yang berdasar pada 

prinsip-prinsip pembuatan atau pengajuan pertanyaan. Dengan reciprocal 

teaching guru mengajarkan siswa keterampilan-keterampilan kongnitif penting 

dengan menciptakan pengalaman belajar, melalui pemodelan perilaku tertentu dan 

kemudian membantu siswa mengembangkan keterampilan tersebut atas usaha 

mereka sendiri dengan pemberian semangat, dukungan dan suatu sistem 

scaffolding. 

Lestari (2013:2) mengemukakan bahwa strategi reciprocal teaching sangat 

perlu diterapkan dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan dapat 

memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada siswa untuk menggunakan 

kemampuan berpikir kritisnya secara mandiri maupun bersama-sama dan dapat 
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meningkatkan prestasi belajar siswa. Strategi reciprocal teaching dalam 

pembelajaran lebih mengutamakan partisipasi siswa, di mana siswa dituntut untuk 

mampu menjelaskan kembali hasil wacana yang telah dibaca, baik dalam bentuk 

pertanyaan atau prediksi dari wacana tersebut.  

Sekalipun membaca merupakan salah satu mata pelajaran penting yang 

diajarkan di Semarang Multinational School, permasalahan rendahnya kualitas 

membaca pemahaman juga dialami siswa Semarang Multinational School. Ada 

siswa yang kurang antusias dan kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran 

dan takut bertanya ketika mengalami kesulitan. Strategi membaca konvensional 

yang berpusat pada guru, menempatkan siswa sebagai pendengar yang 

pasif.Sedikit sekali kesempatan bagi siswa yang pendiam dan kurang percaya diri 

untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran.  

Untuk mengatasi masalah tersebut dapat diberlakukan beberapa strategi 

inovatif. Salah satu strategi pengajaran membaca yang digunakan adalah 

reciprocal teaching yang tidak hanya untuk mendorong peningkatan keterampilan 

membaca pemahaman siswa dalam membaca, tetapi juga.untuk meningkatkan 

rasa percaya diri siswa untuk terlibat dalam diskusi. 

Berdasarkan hasil test membaca dengan menggunakan Reading A-Z 

Running Record pada term(triwulan) 1 tahun 2013/2014 terhadap sebelas siswa 

kelas multilevel (kelas 5 dan kelas 6) di Semarang Multinational School, tiga = 

27% siswa digolongkan dalam kelompok independent reader dengan rentang nilai 

antara 95% – 100% accuracy rate reading comprehension. Dua = 18% siswa 

digolongkan dalam kelompok instructional reader, dengan rentang nilai 80% – 
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94% accuracy rate reading comprehension. Enam siswa digolongkan dalam 

kelompok frustrational reader dengan rentang nilai kurang dari 79% accuracy 

rate reading comprehension. Data ini menunjukkan bahwa 54% dari jumlah siswa 

mempunyai masalah dalam membaca pemahaman.Independent reader adalah 

kelompok siswa pembaca mandiri yang tidak memerlukan bantuan guru. 

Instructional reader adalah kelompok pembaca yang masih membutuhkan 

bantuan guru tetapi tidak secara penuh.Sedangkan frustrational reader adalah 

kelompok pembaca yang membutuhkan bantuan guru secara penuh dalam 

membaca pemahaman. 

Setelah menggunakan strategi reciprocal teaching dalam pembelajaran 

membaca, hasil tes membaca yang dilakukan pada term 3 menunjukkan 

peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa. Dua siswa yang semula 

masuk dalam kelompok instructional reader dikelompokkan ke dalam kelompok 

independent reader dan tiga siswa frustrational reader masuk dalam kelompok 

instructional reader.  Jadi pada term 3 tersisa 3 siswa yang masuk dalam kategori 

frustrational reader. Secara lengkap dapat digambarkan sebagai berikut: 5 = 45% 

siswa masuk dalam kategori independent readers, 3 = 27% siswa masuk dalam 

kategori instructional readers dan 3 = 27% siswa masuk dalam kategori 

frustrational readers. 

Keberhasilan strategi reciprocal teaching dalam meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa tersebut mendorong guru untuk tetap 

menggunakan strategi tersebut dalam pelajaran membaca pada tahun pelajaran 

2014/2015. 
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Pada tahun pelajaran 2014/2015, kelas multilevel, Kelas Sulawesi, 

memiliki siswa 14 orang. Delapan orang siswa kelas 5 dan enam orang siswa 

kelas 6. Salah seorang siswa kelas 6 bernama SHP adalah siswa yang berasal dari 

Korea. Kemampuan berbahasa Inggeris SHP sangat rendah. Hal ini menyebabkan 

SHP kesulitan mengikuti pembelajaran. Membaca merupakan pembelajaran yang 

sangat tidak disukai karena SHP kesulitan memahami bacaan yang dia baca. SHP 

mendapatkan pembelajaran ESOL (English for Speakers of Other Languages) 

seperti siswa bukan penutur asli bahasa Inggeris lainnya.  

Fakta-fakta ini mendorong penulis untuk tertarik melakukan penelitian 

tentang penggunaan strategi reciprocal teaching di kelas multilevel, di Semarang 

Multinational School. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat ditarik 

beberapa permasalahan yang mendorong dilakukannya penelitian ini, yaitu:  

1. Ada siswa Semarang Multinational School yang masih mengalami kesulitan 

dalam membaca pemahaman. 

2. Diperlukan strategi inovatif yang dapat mendorong peningkatan antusiasme 

dan partisipasi siswa  dalam proses pembelajaran membaca. 

3. Penerapan strategi reciprocal teaching menunjukkan peningkatan membaca 

pemahaman siswa pada tahun ajaran 2013/2014 sehingga dipandang perlu 

untuk menerapkan kembali strategi yang sama pada tahun pelajaran 

2014/2015. 
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1.3. Cakupan Masalah 

Cakupan masalah dalam penelitian ini adalah pada analisis perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi proses strategi reciprocal teaching dalam meningkatkan 

kemampuan metakognitif membaca pemahaman siswa SHP pada kelas multilevel 

di Semarang Multinational School.  

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah untuk penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi strategi reciprocal 

teaching di Kelas Multilevel Semarang Multinational School? 

2. Bagaimana dampak strategi reciprocal teaching dalam meningkatkan 

kemampuan metakognitif membaca pemahaman siswa SHP di Semarang 

Multinational School? 

3. Apa yang menjadi hambatan strategi reciprocal teaching dan upaya yang 

dilakukan untuk mengatasinya? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi strategi reciprocal teaching di Kelas Multilevel Semarang 

Multinational School. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak strategi reciprocal teaching 

dalam meningkatkan kemampuan metakognitif membaca pemahaman siswa 

SHP di Semarang Multinational School. 
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3. Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan strategi reciprocal teaching dan 

upaya yang dilakukan untuk mengatasinya 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam 

dunia pendidikan khususnya yang berhubungan dengan proses reciprocal 

teaching sebagai multikomponen metakognitif dalam pembelajaran 

membaca untuk meningkatkan pemahaman bacaan. Studi ini kiranya dapat 

digunakan sebagai bahan kajian pihak-pihak yang berkompeten dalam 

dunia pendidikan. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi siswa khususnya siswa sekolah dasar: penelitian ini kiranya dapat 

memotivasi siswa untuk cinta membaca, menjadi pembaca mandiri dan 

membaca menjadi kegiatan yang menyenangkan. 

2. Bagi guru khususnya guru sekolah dasar: melalui penelitian ini 

diharapkan dapat menambah pengetahuan guru tentang proses strategi 

reciprocal teaching untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan 

metakognitif dalam membaca pemahaman. 
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