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ABSTRAK 
Mu’azatin, Lutfi. 2016. Keefektifan Model SQ4R Berbantuan Media Storytelling 

Organizers terhadap Keterampilan Membaca Pemahaman pada Siswa 
Kelas V SD Gugus Nusa Mayong Jepara. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Dosen Pembimbing: Umar Samadhy, M.Pd., Nugraheti 

Sismulyasih Sb., M.Pd. 214 halaman. 

Pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas V di SD Gugus Nusa 

Mayong Jepara dalam aspek membaca belum terlaksana secara maksimal, terlihat 

dari rendahnya skor keterampilan membaca pemahaman siswa. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain cara mengajar guru kurang bervariasi 

yaitu menggunakan model penugasan, siswa kesulitan menentukan gagasan pokok 

dan menyimpulkan isi bacaaan menggunakan bahasanya sendiri. Oleh karena itu, 

peneliti melakukan penelitian dengan model SQ4R berbantuan media storytelling 
organizers untuk memberikan alternatif dalam pembelajaran membaca 

pemahaman. Rumusan penelitian yaitu apakah model SQ4R berbantuan media 

storytelling organizers lebih efektif dibandingkan model penugasan terhadap 

keterampilan membaca pemahaman siswa kelas V SD Gugus Nusa Mayong 

Jepara. Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji keefektifan model SQ4R
berbantuan media storytelling organizers terhadap keterampilan membaca 

pemahaman siswa kelas V SD Gugus Nusa Mayong Jepara.  

Penelitian merupakan penelitian ekperimen semu dengan bentuk 

nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian adalah seluruh 

siswa kelas V SD gugus Nusa kecamatan Mayong kabupaten Jepara. Sampel 

penelitian berjumlah 50 orang siswa dengan menggunakan teknik sampling 
purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan studi dokumenter. 

Data dianalisis menggunakan uji statistic yaitu uji-t dengan bantuan program 

SPSS versi 21.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SQ4R berbantuan media 

storytelling organizers efektif terhadap keterampilan membaca pemahaman siswa 

Kelas V SD Gugus Nusa Mayong Jepara. Hasil uji t menunjukkan nilai thitung lebih 

besar dari ttabel (3,822 > 2,000), dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,000 < 

0,05) berarti bahwa rata-rata hasil keterampilan membaca pemahaman siswa 

menggunakan model SQ4R berbantuan media storytelling organizers lebih besar 

dibandingkan model penugasan. Besarnya keefektifan SQ4R berbantuan media 

storytelling organizers terlihat dari rata-rata gain ternormalisasi kelas eksperimen 

lebih tinggi dari pada gain ternormalisasi pada kelas kontrol (0,42094 > 0,2139).
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

SQ4R berbantuan media storytelling organizers lebih efektif dibandingkkan 

model penugasan dalam keterampilan membaca pemahaman siswa SD kelas V 

Gugus Nusa Mayong Jepara. Penerapan model SQ4R berbantuan media 

storytelling organizers diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif pemilihan 

model pembelajaran dalam keterampilan membaca pemahaman. 

Kata Kunci: Membaca pemahaman, Media Storytelling Organizers, Model SQ4R
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Permendiknas nomor 22 Tahun 2006 tentang struktur 

kurikulum SD/MI menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar wajib memuat 

pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, 

ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan, muatan lokal serta pengembangan diri. 

Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi menerangkan 

bahwa bahasa Indonesia penting untuk diajarkan dalam rangka mengembangkan 

potensi dari dalam diri peserta didik, baik aspek intelektual, sosial dan emosional. 

Permendiknas (2006:119) menjelaskan standar kompetensi mata pelajaran bahasa 

Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa dan sikap 

positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Standar kompetensi ini merupakan 
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dasar bagi peserta peserta didik untuk memahami dan merespon situasi lokal, 

regional, nasional dan global.  

Mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiiki 

kemampuan sebagai berikut: (1) berkomunikasi secara efektif dan efesien sesuai 

dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis; (2) menghargai dan 

bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

Negara; (3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan; (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial; (5) 

menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa; serta (6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia (Depdiknas 2006:120).  

Permendiknas nomor 41 tahun 2007 menjelaskan bahwa dalam 

penyusunan RPP harus memperhatikan prinsip mengembangkan budaya membaca 

dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran 

membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk 

tulisan. Kegiatan membaca untuk memahami berbagai bacaan penting untuk 

diajarkan kepada siswa.  

Zulela (2013:2) mengatakan sekolah dasar sebagai penggalan pertama 

pendidikan dasar, seyogyanya dapat membentuk landasan yang kuat untuk tingkat 

pendidikan selanjutnya. Sekolah dasar harus membekali lulusannya dengan 

kemampuan dan keterampilan dasar yang memadai, diantaranya yaitu kemampuan 
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proses strategis keterampilan berbahasa. Dengan kemampuan berbahasa yang 

dimiliki, siswa mampu menimba pengetahuan, mengapresiasi seni, serta 

mengembangkan diri secara berkelanjutan. Depdiknas (2006:120) menyatakan 

ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan 

berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek mendengarkan, 

berbicara, membaca dan menulis.  

Dawson (dalam Tarigan 2008:1) menyatakan keempat aspek 

keterampilan berbahasa merupakan satu kesatuan dan merupakan catur tunggal. 

Keterampilan berbahasa itu didapatkan melalui suatu hubungan yang teratur. Kita 

mendapatkan keterampilan berbahasa mulai dari masa kecil melalui belajar 

menyimak/mendengarkan bahasa, kemudian berbicara, selanjutnya kita belajar 

membaca dan menulis. Proses belajar yang efektif antara lain dilakukan melalui 

membaca. Menurut Farr (dalam Dalman 2014:5) “reading is the heart of 

education” yang artinya membaca merupakan jantung pendidikan. Dalam hal ini 

orang yang sering membaca, pendidikannya akan maju dan memiliki wawasan 

yang luas.  

Muchlisoh (1996:133) menyatakan pembelajaran membaca di SD 

merupakan dasar atau landasan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

Seandainya dasar tersebut kurang kuat, maka pengaruhnya akan terasa bagi siswa 

dan guru. Pembelajaran membaca di sekolah saat ini perlu difokuskan pada aspek 

kemampuan memahami isi bacaan.  

Dalman (2014:69) menjelaskan bahwa membaca pemahaman (reading 

for undserstand) adalah sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami 
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tentang standar-standar atau norma-norma kesastraan (literary standards), resensi 

kritis (critical review), dan pola-pola fiksi (pattern of fiction). Membaca 

pemahaman merupakan keterampilan membaca yang berada pada urutan yang 

lebih tinggi. Dalam membaca pemahaman pembaca dituntut untuk memahami isi 

bacaan. Setelah membaca, kita dapat menyampaikan hasil pemahaman dengan 

cara membuat rangkuman isi bacaan menggunakan bahasa sendiri kemudian 

menyampaikannya secara lisan dan tulisan. 

Pembelajaran bahasa Indonesia dalam aspek membaca di sekolah dasar 

belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari rendahnya skor 

keterampilan membaca pemahaman siswa di beberapa SD di Gugus Nusa 

kecamatan Mayong kabupaten Jepara. Rata-rata skor membaca pemahaman siswa 

di SDN 01 Mayonglor yaitu 68,8 pada siswa kelas VA dan 68,57 pada siswa kelas 

VB. Rata-rata skor membaca pemahaman siswa di SDN 02 Mayonglor yaitu 68,4 

dan pada siswa kelas VA dan 68,5 pada siswa kelas VB. Sedangkan rata-rata skor 

membaca pemahaman siswa di SDN 04 Mayonglor yaitu 68,09 pada siswa kelas 

VA dan 68,18 pada siswa kelas VB. Rata-rata skor membaca pemahaman siswa di 

Gugus Nusa masih dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan 

yaitu 70. Siswa kesulitan dalam memahami teks bacaan dan menyimpulkan cerita. 

Setelah melakukan pengamatan di beberapa SD Gugus Nusa diketahui 

cara mengajar guru dalam pembelajaran membaca belum bervariasi. Guru tidak 

menjelaskan tujuan khusus seperti dalam membaca cerita anak. Siswa ditugaskan 

untuk membaca tanpa pengarahan sebelumnya dari guru. Guru jarang 

memberikan tes pada akhir kegiatan membaca pemahaman untuk mengetahui isi 
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bacaan atau menceritakan kembali teks bacaan yang telah dibacanya. Sebagian 

besar guru tidak melanjutkan pada langkah mempertanggungjawabkan tugas yang 

telah dikerjakan. Guru tidak memberi balikan atas hasil pekerjaan siswa. 

Pembelajaran membaca terkesan monoton, sehingga siswa cepat merasa bosan 

dan suka bermain sendiri.  

Dari hasil observasi di beberapa sekolah SD gugus Nusa, diketahui guru 

selama ini menggunakan model penugasan dalam melakukan proses pembelajaran 

membaca pemahaman. Model penugasan yang digunakan guru belum disertai 

pengarahan dan penyampaian tujuan khusus dalam kegiatan membaca. Guru juga 

tidak menggunakan media yang menarik. Diketahui dari hasil wawancara dengan 

guru kelas bahwa kebiasaan membaca siswa juga masih buruk. Siswa sekadar 

melihat simbol-simbol atau deretan kata yang ada dalam bacaan tanpa proses 

pemahaman. Siswa masih kesulitan dalam menentukan tema, menentukan 

gagasan pokok, menyimpulkan isi bacaaan dan menceritakan kembali isi bacaan 

menggunakan bahasanya sendiri. Keterampilan membaca pemahaman siswa 

masih tergolong rendah dan berdampak pada hasil belajar bahasa Indonesia.  

Hasil survey Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)

tahun 2011 menunjukkan bahwa anak usia sekolah dasar di Indonesia menempati 

urutan ke-42 dari 45 negara dengan skor 428.  Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

pendidikan sekolah dasar Dari data tersebut diketahui Indonesia berada di bawah 

rerata negara peserta PIRLS 2011 dengan Scale Centerpoint sebesar 500. 

Berdasarkan survey PIRLS tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi membaca 
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anak-anak di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan prestasi membaca 

anak-anak dari Negara peserta PIRLS lainnya. 

Diperlukan suatu model pembelajaran khusus dalam kegiatan membaca 

pemahaman. Dijelaskan oleh Shoimin (2014:190) bahwa model SQ4R adalah 

pengembangan dari SQ3R dengan menambahkan unsur reflect, yaitu aktivitas 

memberikan contoh dari bahan bacaan dan membayangkan konteks aktual yang 

relevan. Dengan menerapkan langkah tersebut dapat memperkuat pemahaman 

siswa terhadap informasi yang dibacanya. Model ini terdiri atas enam tahap, yaitu 

Survey (penelaahan/pendahuluan), question (bertanya), read (membaca), reflect

(memberi contoh), recite (menceritakan kembali) dan review (meninjau kembali). 

Keenam tahap tersebut masing-masing mempunyai manfaat yang saling 

mendukung.  

Dalam penggunaan model pembelajaran SQ4R dapat diterapkan media 

yang cocok untuk mendukung dan memudahkan siswa dalam kegiatan membaca 

pemahaman cerita anak. Salah satu media yang cocok digunakan yaitu Graphic 

Organizer berupa storytelling organizers. USAID (2014:620) menerangkan media 

storytelling organizers merupakan peta cerita bergambar yang dapat membantu 

siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur cerita. 

Penelitian yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan dalam penelitian ini 

yaitu Suardani dkk. pada tahun 2013 dalam jurnal penelitian Universitas 

Pendidikan Ganesha, jurusan PGSD dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

SQ4R terhadap Keterampilan Membaca dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Siswa Kelas V SD Gugus I Denpasar Selatan”. Rancangan penelitian yang 
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digunakan yaitu nonequivalent control group design. Data yang dikumpulkan 

adalah keterampilan membaca dalam pelajaran bahasa Indonesia berupa nilai 

kognitif. Nilai kognitif yang dikumpulkan menggunakan tes keterampilan 

membaca berupa pilihan ganda dan rubrik penilaian keterampilan membaca. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan keterampilan membaca 

pembelajaran bahasa Indonesia yang signifikan antara siswa yang melaksanakan 

model pembelajaran SQ4R dengan siswa yang melaksanakan model pembelajaran 

konvensional (thitung = 7,139 dan ttabel = 2,000) dengan perbedaan rata-rata 

keterampilan membaca siswa 81,48 > 75,84. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran SQ4R berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keterampilan membaca dalam pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas V SD 

Gugus I Denpasar Selatan tahun pelajaran 2012/2013. 

Dalam penelitian Suardani dkk. perbedaan penelitian terdapat pada 

subjek penelitian dan instrumen tes keterampilan membaca. Subjek penelitian 

yaitu pada siswa kelas V SD Gugus I Denpasar yang terdiri dari 8 SD dan 13 

kelas dengan jumlah 486 siswa sedangkan dalam penelitian ini subjeknya adalah 

siswa SD Gugus Nusa dengan 6 SD. Peneliti mengambil sampel dengan teknik 

random sampling sedangkan penelitian ini akan menggunakan teknik purposive 

sampling.

Penelitian lainnya yang mendukung yaitu oleh Rahayu, Siti Zulaikha dan

Agung Oka Negara pada tahun 2014 dengan judul “Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe SQ4R Berbasis Keterampilan Proses Berpengaruh terhadap Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas V SD Gugus Letkol Wisnu”. Penelitian ini merupakan 
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penelitian semu dengan rancangan penelitian non equivalent control group design.

Data hasil belajar dianalisis menggunakan uji statistik yaitu uji-t. hasil 

menunjukkan thitung>ttabel (4,21 > 2,000), sehingga Ha diterima. Hal ini berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang 

mengikuti SQ4R berbasis keterampilan proses dengan yang mengikuti 

pembelajaran konvensional. Dengan demikian, hasil penelitian dapat disimpulkan 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang 

mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe SQ4R berbasis keterampilan proses 

dengan yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa kelas V SD Gugus 

Letkol Wisnu Denpasar Utara.  

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini memperkuat peneliti 

dalam melakukan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah 

dipaparkan, peneliti akan mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian 

eksperimen dengan judul “Keefektifan Model SQ4R Berbantuan Media 

Storytelling Organizers terhadap Keterampilan Membaca Pemahaman pada Siswa 

Kelas V SD Gugus Nusa Mayong Jepara”. 

1.2 PEMBATASAN DAN RUMUSAN MASALAH 

1.2.1 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini 

akan dibatasi dengan meneliti salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya 

kemampuan membaca pemahaman peserta didik yaitu pada faktor model 

pembelajaran yang digunakan guru. Peneliti ingin mengetahui keefektifan model 
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membaca khusus yaitu model SQ4R berbantuan media storytelling organizers

terhadap keterampilan membaca pemahaman. Oleh karena itu peneliti akan 

mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian eksperimen dengan judul 

“Keefektifan Model SQ4R Berbantuan Media Storytelling Organizers terhadap 

Keterampilan Membaca Pemahaman pada Siswa Kelas V SD Gugus Nusa 

Mayong Jepara”.

1.2.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah model SQ4R

lebih efektif dibandingkan model penugasan terhadap keterampilan membaca 

pemahaman pada siswa kelas V SD Gugus Nusa Mayong Jepara?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keefektifan model SQ4R

berbantuan media storytelling organizers terhadap keterampilan membaca 

pemahaman pada siswa kelas V SD Gugus Nusa Mayong Jepara. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian tentang keefektifan model SQ4R berbantuan 

media storytelling organizers ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi baru bagi 

perkembangan ilmu pendidikan. Dapat menambah model pembelajaran yang 

efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya terhadap keterampilan 
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membaca pemahaman. Hasil penelitian dapat ditelaah secara lebih mendalam 

untuk menjadi pendukung teori kegiatan penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Membantu siswa dalam memahami teks bacaan melalui model SQ4R

berbantuan media storytelling organizers. Meningkatkan motivasi siswa dalam 

membaca dengan menggunakan model SQ4R berbantuan media storytelling 

organizers. Selain itu, materi yang dipelajari siswa melekat untuk waktu yang lebih 

lama. Sehingga, dapat meningkatkan hasil belajar membaca pemahaman siswa.

1.4.2.2 Bagi Guru 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

rangka meningkatkan hasil belajar membaca pemahaman siswa. Model SQ4R 

berbantuan media storytelling organizers dapat mendorong guru untuk menciptakan 

suasana pembelajaran yang aktif dan patisipatif. Selain itu, dapat dijadikan 

sebagai pengetahuan guru mengenai variasi model pembelajaran SQ4R berbantuan 

media storytelling organizers. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan baru untuk 

melengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan guru sebelumnya. Memberikan 

kontribusi positif pada sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran.  Selain itu, 

dapat meningkatkan kualitas sekolah melalui peningkatan hasil belajar siswa. 
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1.5 DEFINISI OPERASIONAL 

1.5.1 Keefektifan 

Dalam KBBI pengertian keefektifan adalah keadaan berpengaruh, hal 

berkesan, keberhasilan (tentang usaha, tindakan). Keefektifan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah efektivitas suatu perlakuan di dalam pembelajaran. 

1.5.2 Model SQ4R

Model SQ4R adalah pengembangan dari SQ3R dengan menambahkan 

unsur reflect, yaitu aktivitas memberikan contoh dari bahan bacaan dan 

membayangkan konteks aktual yang relevan. Model Survey, Question, Read, 

Reflect, Recite, Review (SQ4R) digunakan untuk memahami isi bacaan dengan 

menggunakan langkah-langkah secara sistematis dalam pelaksanaannya. Sebelum 

membaca, peserta didik harus melakukan survey terhadap bacaanya, kemudian 

membuat pertanyaan (question) terhadap informasi dari hasil temuannya saat 

melakukan survey atau prabaca. Kemudian tahap membaca (read) secara 

kesuluruhan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan. Selanjutnya tahap 

reflect, yaitu memberikan contoh kejadian aktual yang sesuai dengan bacaan. 

Dilanjutkan untuk mengungkapkan kembali apa yang dibacanya dengan 

menggunakan bahasanya sendiri (recite). Tahap terakhir yaitu tahap review atau 

mengulangi kembali setelah membaca bacaan tersebut (Huda 2014:245). 

1.5.3 Media Storytelling Organizers 

Peta cerita bergambar (storytelling organizers) dapat membantu siswa 

dalam mengidentifikasi unsur-unsur cerita. Unsur cerita tersebut meliputi karakter 

tokoh (penampilan mereka, kepribadian, dan motivasi), latar cerita (waktu dan 
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tempat), masalah yang dihadapi oleh tokoh, bagaimana masalah 

dipecahkan/diselesaikan, dan hasilnya. Peta cerita ini menggunakan konsep 5W + 

1H, yaitu siapa (who), kapan (when), di mana (where), apa (what), mengapa 

(why), serta bagaimana (how) cerita itu (USAID 2014:60). 

1.5.4 Keterampilan Membaca 

Dalman (2014:1) mengatakan bahwa membaca merupakan suatu 

kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi 

yang terdapat dalam tulisan. Membaca bukan hanya sekedar melihat kumpulan 

huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana 

saja tetapi lebih dari itu bahwa membaca merupakan kegiatan memahami dan 

menginterpretasikan lambang/tanda/tulisan yang bermakna sehingga pesan yang 

disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca.

1.5.5 Membaca Pemahaman 

Tarigan (2008:58) mengemukakan bahwa membaca pemahaman 

(reading for understanding) adalah sejenis membaca yang bertujuan untuk 

memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan (literary standars),

resensi kritis (critical review), drama tulis (printed drama), dan pola-pola fiksi 

(patterns of fiction). Somadayo (2011:10) menambahkan membaca pemahaman 

merupakan suatu proses pemerolehan makna yang secara aktif melibatkan 

pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh pembaca serta dihubungkan 

dengan isi bacaan.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Model Pembelajaran 

Joyce & Weil (dalam Rusman 2014:133) berpendapat bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 

Model tersebut merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model pembelajaran sebagai pola pilihan, 

artinya guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk 

mencapai tujuan pendidikannya. Haryadi (2012:5) menambahkan bahwa model 

merupakan sistem atau cara kerja dari sesatu yang dibuat. Cara kerja yang 

diciptakan didasarkan atas pendekatan yang dianut. Sehingga model itu muncul 

berdasarkan pendekatan yang dianut atau yang dipakai.

Sanjaya (dalam Hamdani 2011:30) menjelaskan model pembelajaran 

kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Rusman (2014:202) juga 

mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran 

dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan 

struktur kelompok yang heterogen. Guru lebih berperan sebagai fasilitator yang 
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berfungsi sebagai jembatan penghubung kearah pemahaman yang lebih tinggi 

dengan catatan siswa sendiri.  

Model pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi 

jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin guru atau 

dirahkan oleh guru. Kegiatan pembelajaran tidak terpusat pada guru. Istilah 

kooperatif menggambarkan keseluruhan proses sosial siswa dalam belajar 

(Suprijono 2014:55). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu pola 

yang dapat dipilih guru dalam melaksanakan pembelajaran. Model pembelajaran 

kooperatif adalah kegiatan belajar yang memberikan kesempatan siswa untuk 

membangun sendiri pengetahuannya melalui kerja kelompok. Guru bertindak 

sebagai fasilitator untuk memimpin dan mengarahkan kerja kelompok siswa. 

2.1.2 Model SQ4R

2.1.2.1 Pengertian Model SQ4R

SQ4R adalah pengembangan dari SQ3R dengan menambahkan unsur 

reflect, yaitu aktivitas memberikan contoh dari bahan bacaan dan membayangkan 

konteks aktual yang relevan. SQ3R merupakan strategi pemahaman yang 

membantu siswa berpikir tentang teks yang sedang mereka baca. Jika ada siswa 

yang selesai membaca buku, namun mereka tidak tahu apa yang sudah dibacanya, 

mereka bisa memperoleh manfaat dengan menerapkan strategi SQ3R. Model ini 

mengharuskan siswa untuk mengaktifkan pemikiran mereka dan mereview 

pemahaman mereka sepanjang bacaan tersebut (Huda 2014:245). 
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Shoimin (2014:190) menjelaskan maksud dari model pembelajaran SQ4R

(survey, question, read, reflect, recite, review) yaitu: (1) survey dengan 

mencermati teks bacaan dan mencatat-menandai kata kunci; (2) question dengan 

membuat pertanyaan (mengapa-bagaimana, dari mana) tentang bahan bacaan 

(materi bahan ajar); (3) read dengan membaca teks dan cari jawabannya; (4) 

reflect, yaitu aktivitas memberikan contoh dari bahan bacaan dan membayangkan 

konteks actual yang relevan; (5) recite dengan mempertimbangkan jawaban yang 

diberikan (catat-bahas bersama);  dan (6) review dengan cara meninjau ulang 

menyeluruh. 

Berdasarkan pendapat para ahli, disimpulkan bahwa model SQ4R

merupakan model pembelajaran melalui tahap-tahap  yang sistematis yaitu survey, 

question, read, reflect, recite, review. Tahap-tahap tersebut dapat membantu 

mengaktifkan pemikiran dan mereview pemahaman siswa terhadap bacaan. 

Kegiatan akhir review akan membantu siswa dalam meninjau ulang bacaan yang 

telah dibacanya. 

2.1.2.2 Tahapan Model SQ4R

Tahap model SQ4R dijelaskan oleh Shoimin (2014:190) sebagai berikut. 

a. Survey  

Survey adalah meninjau, meneliti, mengkaji dan cara membaca bagian-

bagian tertentu dari sebuah buku. Bagian-bagian buku yang disurvei adalah bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian-bagian buku yang disurvei dibaca 

dengan teknik baca layap (skimming) yaitu membaca secepat mungkin halaman 
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demi halaman. Survey dilakukan dalam beberapa menit saja dan merupakan 

kegiatan awal penerapan metode ini. 

Tahap ini pembaca mulai meneliti meninjau, menjajaki dengan sepintas 

kilas untuk menemukan judul bab, subbab, dan keterangan gambar agar pembaca 

mengenal atau familiar terhadap materi bacaan yang akan dibaca secara detail dan 

sesuai dengan kebutuhan. Peninjauan untuk satu bab memerlukan waktu 5-10 

menit. Dalam melakukan survey, dianjurkan menyiapkan pensil, kertas dan alat 

pembuat ciri seperti stabilo (berwarna kuning, hijau dan sebagainya) untuk 

menandai bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian penting akan dijadikan sebagai 

bahan pertanyaan yang perlu ditandai untuk memudahkan proses penyusunan 

daftar pertanyaan yang akan dilakukan pada tahap kedua. 

b. Question 

Setelah melakukan survey, mungkin akan ditemukan beberapa butir 

pertanyaan. Pertanyaan dibuat berdasarkan perkiraan-perkiraan pembaca sewaktu 

melakukan survey. Umumya pertanyaan-pertanyaan menanyakan mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan judul dan subjudul. Pertanyaan-pertanyaan itu 

sebaiknya dicatat supaya tidak lupa dan tidak membebani pembaca untuk selalu 

mengingat-ingat pertanyaan sehingga dapat mengganggu konsentrasi waktu 

membaca. 

Manfaat melakukan question bagi pembaca sebelum membaca yaitu: 1) 

Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat akan mengarahkan pembaca untuk 

menemukan isi bacaan pada waktu membaca; 2) Pertanyaan-pertanyaan yang 

dibuat akan memotivasi pembaca untuk membaca dengan sungguh-sungguh 
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karena sudah tahu target yang ingin dicapai; 3) Pertanyaan-pertanyaan yang 

dibuat akan mengarahkan pikiran pembaca pada bagian-bagian tertentu dari 

bacaan yang dibaca. 

c.  Read  

Pada tahap ini, pembaca melakukan kegiatan membaca secara 

menyeluruh. Pembaca biasanya membaca dengan teliti sambil mencari jawaban 

dari pertanyaan pada tahap question. Untuk memperlancar proses membaca, 

pembaca memfokuskan pada kata-kata kunci, pikiran-pikiran pokok yang terdapat 

pada bacaan, dan simpulan yang dibuat penulis. Jika diperlukan pembaca dapat 

membuat catatan tentang hal-hal penting yang telah ditemukannya atau cukup 

menggarisbawahi hal-hal yang penting.  

Membaca dengan teliti dan saksama, paragraf demi paragraf. Setiap 

paragraf mengembangkan satu pikiran pokok. Jika kita menggabungkan 

keseluruhan pikiran pokok menjadi satu kesatuan, tercerminlah ide-ide utama dari 

serangkaian paragraf-paragraf dalam satu wacana. Bagian ini bisa dijalankan 

dengan efisien dan efektif apabila pembaca benar-benar memanfaatkan daftar 

pertanyaan tersebut, yakni membaca dengan maksud mencari jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan itu. 

d. Reflect

Selama membaca siswa harus melakukan refleksi atau reflect. Siswa 

tidak hanya mengingat atau menghafal namun yang terpenting adalah mereka 

harus berdialog dengan apa yang dibacanya. Siswa memahami isi dari bacaan. 

Caranya yaitu: (1) menghubungkan apa yang sudah dibacanya dengan hal-hal 
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yang telah diketahui sebelumnya; (2) mengaitkan sub-subtopik di dalam teks 

dengan konsep-konsep; (3) mengaitkan hal yang dibacanya dengan kenyataan

yang dihadapinya. Dalam tahap ini diarahkan sebagai aktivitas memberikan 

contoh dari bahan bacaan dan membayangkan konteks aktual yang relevan.  

e. Recite 

Recite berupa kegiatan membaca untuk menceritakan kembali isi bacaan 

yang telah dibacanya dengan kata-kata sendiri. Tahap ini dilakukan apabila 

pembaca sudah merasa yakin bahwa pertanyaan yang telah dirumuskan pada 

tahap question bisa dijawab dan dapat menceritakan dengan benar mengenai 

bacaan yang telah dibacanya. Cara untuk melakukan recite adalah dengan melihat 

pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat dan menjawabnya pada selembar 

kertas tanpa melihat buku atau wacana kembali. Recite bertujuan untuk 

mengutarakan kembali berbagai informasi, baik yang berupa jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan maupun informasi lainnya yang dianggap penting, 

merangkumnya, dan menyimpulkannya atas apa yang sudah dibaca sesuai dengan 

versi pembaca. Setelah melakukan recite pembaca dapat menambahkan tahap 

record (menandai)  yang akan menuntun kita menemukan ide utama wacana 

tersebut. 

Tahap ini, pembaca tidak boleh membuka-buka buku yang telah dibaca. 

Pembaca dalam menceritakan kembali harus sudah hafal mengenai isi bacaan. 

Pembaca diberi kesempatan untuk membaca bagian yang terlupakan. Hal tersebut 

diperbolehkan supaya tidak mengganggu tahap berikutnya (review). Harjasujana 

dan Mulyati (dalam Haryadi 2012:105) menjelaskan dalam tahap recite sebaiknya 
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dilakukan secara tulis, bukan lisan. Recite tertulis dapat berupa ikhtisar. Ikhtisar 

dibuat berdasarkan rambu-rambu berikut ini: 1) Ikhtisar dibuat dengan 

menggunakan kata-kata pembaca sendiri; 2) Ikhtisar dibuat secara singkat, padat 

dan jelas yang mencakup butir-butir penting isi bacaan; 3) Ikhtisar dilakukan tidak 

berbarengan dalam kegiatan lain, misalnya sambil membuka-buka kembali 

halaman buku.  

Bagi pembaca tahap ini merupakan tahap evaluasi. Pembaca dievaluasi 

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

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

dalam menceritakan kembali isi buku. Pembaca yang telah berhasil adalah 

pembaca yang dapat bercerita secara cermat, teratur, dan rinci (Haryadi 

2012:106). 

f. Review 

Setelah melalui tahap recite siswa diharapkan untuk memeriksa kembali 

keseluruhan bagian bacaan. Meninjau ulang tidak sama dengan membaca ulang. 

Membaca ulang merupakan kegiatan membaca untuk mengulang membaca 

bacaan yang telah dibaca secara teliti, sedangkan meninjau ulang merupakan 

kegiatan untuk melihat lihat bagian-bagian bacaan secara secepat kilat.  

Tahap review dapat membantu mengingat bahan tersebut sehingga kita 

akan dapat dengan mudah mengingatnya. Secara singkat, dalam tahap review

dilakukan pengujian atau peninjauan terhadap kelengkapan pengutaraan kembali 

yang telah kita lakukan pada tahap recite. Maka, jika ada kekurangan kita 

lengkapi, jika ada kekeliruan kita perbaiki. Akhirnya tersusunlah struktur 
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informasi yang jika kita kembangkan maka tercipta wujud pengutaan kembali 

yang relatif lengkap dan bagus. 

Dapat disimpulkan bahwa model SQ4R sebagai suatu model 

pembelajaran khusus membaca memiliki tahap-tahap yang sistematis dalam 

pelaksanaannya. Tahap yang harus dilewati yaitu survey (meneliti) , question 

(bertanya), read (membaca), reflect (memberikan contoh yang relevan), recite 

(menyimpulkan), dan tahap akhir yaitu review (meninjau ulang). Tahap tersebut

harus dilalui siswa dalam melaksanakan kegiatan membaca. Dengan menerapkan 

tahap-tahap tersebut maka  akan memudahkan siswa dalam memahami bacaan 

dan dapat tersimpan dalam waktu yang lebih lama. 

2.1.3 Model Penugasan 

2.1.3.1 Pengertian Model Penugasan 

Sagala (2010:219) menyatakan model penugasan atau resitasi adalah cara 

penyajian bahan pelajaran dimana guru memberikan tugas tertentu agar murid 

melakukan kegiatan belajar, kemudian harus dipertanggungjawabkannya. Tugas 

yang diberikan oleh guru dapat memperdalam bahan pelajaran dan dapat pula 

mengecek bahan yang telah dipelajari.  Sudjana (2008:81) menambahkan bahwa 

tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi jauh lebih luas. 

Tugas dapat dilaksanakan di rumah, sekolah, perpustakaan, maupun di tempat 

lainnya. Tugas dan resitasi adalah model yang dilakukan untuk merangsang siswa 

agar aktif belajar, baik secara individual maupun kelompok.  

Roestiyah (2012:132) menjelaskan dalam kegiatan interaksi belajar 

mengajar di sekolah guru perlu memberikan tugas-tugas di luar jam pelajaran. 
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Tugas semacam itu dapat dikerjakan diluar jam pelajaran, namun guru juga perlu 

mengevaluasi tugas siswa. Tugas dapat berupa perintah, mempelajari sesuatu, dan 

menyusun laporan/ meresume. Besok harinya laporan itu dibacakan di depan kelas 

dan didiskusikan dengan siswa seluruh kelas. Sistem tugas semacam ini disebut 

resitasi yaitu menyusun laporan sebagai hasil dari apa yang dipelajari. Sudjana 

(2008:81) menjelaskan jenis-jenis tugas yang diberikan dalam resitasi sangat 

banyak macamnya, bergantung pada tujuan yang akan dicapai. Seperti tugas 

meneliti, tugas menyusun laporan (lisan/tulisan), tugas motorik, tugas di 

laboratorium dan lain-lain.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa model penugasan atau resitasi adalah 

model pembelajaran dimana guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

merangsang agar lebih giat belajar. Tugas yang diberikan dapat bersifat individu 

maupun kelompok. Tugas tersebut dilaksanakan dan dikerjakan di berbagai 

tempat sesuai jenis tugasnya.  

2.1.3.2 Langkah-langkah Menggunakan Model Penugasan 

Sudjana (2008:81) menjelaskan beberpa langkah yang harus ada dalam 

model penugasan, yaitu. 

a. Fase pemberian tugas 

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan: (1) 

tujuan yang akan dicapai; (2) jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak 

mengerti apa yang ditugaskan tersebut; (3) sesuai dengan kemampuan siswa; (4) 

ada petunjuk/sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa; (5) sediakan waktu 

yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut. 
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b. Fase pelaksanaan Tugas 

Dalam pelaksanaan tugas guru harus memberikan pengarahan yaitu: (1) 

bimbingan/pengawasan oleh guru; (2) dorongan sehingga anak mau bekerja; (3) 

pengarahan agar siswa mengerjakan sendiri; (4) menganjurkan siswa mencatat 

hasil-hasil yang ia peroleh dengan baik dan sistematik. 

c. Fase mempertanggungjawabkan tugas 

Hal yang harus dikerjakan pada fase ini yaitu: (1) laporan siswa baik 

lisan/tertulis dari apa yang dikerjakan; (2) ada tanya jawab/diskusi kelas; (3) 

penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun nontes. Fase 

mempertanggungjawabkan tugas inilah yang disebut resitasi. 

2.1.4 Media Storytelling Organizers

USAID (2014:60) menjelaskan bahwa Graphic Organizer (GO)

merupakan grafik visual yang menampilkan hubungan antara berbagai ide, 

konsep, fakta, dan istilah dalam satu topik utama. McKnight (dalam USAID 

2014:60) mengemukakan “Graphic organizers are important and effective

pedagogical tools for organizing content and ideas and facilitating learners’ 

comprehension of newly acquired information”. Graphic organizer merupakan 

bagan atau skema yang disusun sedemikian rupa sebagai alat bantu siswa dalam 

memproses semua informasi yang didapatkan melalui proses belajar, baik itu dari 

aktivitas di dalam laboratorium dan kelas maupun informasi yang berasal dari 

sumber lain seperti internet, buku, koran, dan majalah.  

Penggunaan graphic organizer dapat membantu mengembangkan 

pengetahuan tentang: sebab dan akibat, bagaimana mencatat, membandingkan dan 
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membedakan, mengorganisasi informasi, menemukan ide utama dari suatu cerita. 

Jenis graphic organizer antara lain: brainstroming worksheet, diagram venn, 

KWHL chart, diagram siklus, report graphic organizers, storytelling organizerz, 

general graphic. Pada penelitian ini peneliti menggunakan salah satu media 

grapich organizers yaitu storytelling organizers. 

Peta cerita bergambar (storytelling organizers) dapat membantu siswa 

dalam mengidentifikasi unsur-unsur cerita. Unsur cerita tersebut meliputi karakter 

tokoh (penampilan mereka, kepribadian, dan motivasi), latar cerita (waktu dan 

tempat), masalah yang dihadapi oleh tokoh, bagaimana masalah 

dipecahkan/diselesaikan, dan hasilnya. Peta cerita ini menggunakan konsep 5W + 

1H, yaitu siapa (who), kapan (when), di mana (where), apa (what), mengapa 

(why), serta bagaimana (how) cerita itu (USAID 2014:60). 

Gambar 2.1 Media Storytelling Organizers

Penelitian menggunakan media storytelling organizers dalam 

pembelajaran menggunakan model SQ4R untuk memudahkan siswa dalam 

menentukan unsur-unsur cerita anak. Siswa mencatat pertanyaan yang telah 

mereka buat saat tahap question dalam media ini. Tindak lanjut dari penggunaan 

media ini yaitu dengan menulis kembali cerita anak yang telah dibaca 
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menggunakan bahasanya sendiri. Dengan menggunakan media ini akan 

memudahkan siswa dalam memahami cerita anak. 

2.1.5 Hakikat Bahasa 

Faisal dkk (2009:1.3) menjelaskan manusia berinteraksi membutuhkan 

alat, sarana atau media, yaitu bahasa. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran. Keraf 

dalam Faisal, (2009:1.4) mengatakan bahwa bahasa meliputi dua bidang, yaitu: 

bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap dan arti atau makna yang tersirat dalam 

arus bunyi tadi; bunyi itu merupakan getaran yang bersifat fisik yang merangsang 

alat pendengaran kita, serta arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam 

arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu. Sedangkan menurut 

Kridalaksana (Rosdiana 2008:1.4) bahasa adalah sistem lambang bunyi yang 

arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja 

sama, berkomunikasi dan mengidentifikasikan diri. 

Santoso (2009:1.5) menjelaskan secara umum fungsi bahasa adalah 

sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia baik secara 

lisan maupun tulis. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yaitu: (1) fungsi 

informasi, yaitu untuk menyampaikan informasi timbal bailk antar anggota 

keluarga atau masyarakat; (2) fungsi ekspresi, yaitu untuk menyalurkan perasaan, 

sikap, gagasan, emosi atau tekanan-tekanan perasaan pembicara; (3) fungsi 

adaptasi atau integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan 

anggota masyarakat; dan (4) fungsi kontrol sosial, yaitu untuk mempengaruhi 

sikap dan pendapat orang lain. 
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Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan oleh para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa bahasa adalah media dalam berinteraksi antar manusia yang 

mempunyai makna baik secara lisan maupun tulis. Bahasa menggunakan aturan 

atau kaidah tertentu sesuai aturan yang digunakan masyarakat pemakainya. 

Bahasa berfungi untuk memberi informasi, menunjukkan ekspresi, beradaptasi 

dengan lingkungan dan sebagai fungsi kontrol sosial. Selain itu bahasa juga 

memiliki fungsi sebagai bahasa negara.  

2.1.6 Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra di SD 

Santoso (2009:5.18) menyatakan pembelajaran merupakan terjemahan 

dari instructional yaitu proses memberi rangsangan kepada siswa supaya belajar. 

Pembelajaran bahasa adalah proses memberi rangsangan belajar berbahasa kepada 

siswa dalam upaya siswa mencapai kemampuan berbahasa. Kemampuan 

berbahasa dalam arti luas adalah kemampuan mengorganisasi pemikiran, 

keinginan, ide, pendapat atau gagasan dalam bahasa lisan maupun tulis. Zulela 

(2013:4) menambahkan bahwa pembelajaran berbahasa dimulai dari kalimat-

kalimat minim, kalimat inti, kalimat sederhana, kalimat tunggal di kelas rendah, 

kemudian meningkat mempelajari kalimat luas, kalimat majemuk, kalimat 

transformasi sampai anak dapat merangkai kalimat menjadi sebuah wacana 

sederhana. Pemahaman kalimat bagi siswa sekolah dasar sangat penting.  

Depdiknas (2006:317) juga tercantum tentang pembelajaran bahasa 

Indonesia. Dijelaskan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hal berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis. Pembelajaran 
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bahasa diharapkan membantu peserta didik mengemukakan gagasan dan perasaan 

untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan menggunakan kemampuan analitis dan 

imaginatif yang ada dalam dirinya. 

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran bahasa dan sastra penting untuk diajarkan di sekolah dasar. 

Pembelajaran berbahasa dilakukan sebagai proses memberi rangsangan belajar 

berbahasa kepada siswa untuk mencapai kemampuan berbahasa. Anak dilatih 

untuk memiliki keterampilan berbahasa baik secara lisan maupun tulis. 

2.1.7 Keterampilan Membaca 

2.1.7.1 Pengertian Membaca 

Dalman (2014:1) mengatakan bahwa membaca merupakan suatu 

kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi 

yang terdapat dalam tulisan. Membaca bukan hanya sekedar melihat kumpulan 

huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana 

saja tetapi lebih dari itu bahwa membaca merupakan kegiatan memahami dan 

menginterpretasikan lambang/tanda/tulisan yang bermakna sehingga pesan yang 

disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Menurut Tarigan (2008:7) 

membaca adalah proses yang dilakukan dan dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata atau 

bahasa tulis. 

Santosa (2009:6.3) menjelaskan bahwa aktivitas membaca terdiri dari 

dua bagian, yaitu membaca sebagai proses dan membaca sebagai produk. 

Membaca sebagai proses mengacu pada aktivitas fisik dan mental. Sedangkan 
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membaca sebagi produk mengacu pada konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan 

pada saat membaca. Crawey dan Mountain, 1995 (dalam Rahim 2011:2) 

mengemukakan bahwa membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang 

melibatkan banyak hal, tidak hanya sekadar melafalkan tulisan, tetapi juga 

melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai 

proses visual membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) ke 

dalam kata-kata lisan.  

Abidin (2015:148) mengartikan pembelajaran membaca sebagai 

serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan 

membaca dibawah arahan, bimbingan, dan motivasi guru. Syafi’ie (dalam Farida 

Rahim 2011:2) mengemukakan tiga istilah yang sering digunakan untuk 

memberikan komponen dasar dari proses membaca yaitu recording, decoding, dan 

meaning. Recording merujuk pada kata-kata dan kalimat, kemudian 

mengasosiasikannya dengan bunyi-bunyinya sesuai dengan sistem tulisan yang 

dapat digunakan, proses decoding (penyandian) merujuk pada proses 

penerjemahan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. Proses recording dan decoding

(penyandian) biasanya berlangsung pada kelas-kelas awal, yaitu SD kelas (I, II, 

III) yang dikenal dengan istilah membaca permulaan. Penekanan membaca pada 

tahap ini ialah proses (perseptual), yaitu pengenalan korespondensi rangkaian 

huruf dengan bunyi-bunyi bahasa. Sementara itu proses memahami makna 

(meaning) lebih ditekankan di kelas-kelas tinggi SD. 

Berdasarkan pengertian-pengertian membaca menurut para ahli, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa membaca sebagai kegiatan untuk memahami suatu 
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bacaan. Membaca merupakan proses interaksi pembaca dengan penulis melalui 

pemahaman bahasa tulis untuk menemukan informasi yang ingin disampaikan 

penulis. Dalam pembelajaran membaca  terdapat tiga komponen dasar yaitu 

recording, decoding, dan meaning.

2.1.7.2 Tujuan Membaca 

Tarigan (2008:9) menjelaskan tujuan utama membaca adalah untuk 

mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna 

bacaan. Dalman (2014:13) mengemukakan dalam pembelajaran membaca, belajar 

membaca harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, tujuan 

pembelajaran membaca dapat berupa: (1) memahami secara detai dan menyeluruh 

isi bacaan; (2) menangkap idepokok/gagasan utama buku secara cepat; (3) 

mendapatkan informasi tentang sesuatu; (4) mengenali makna kata-kata sulit; (5) 

ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi diseluruh dunia; (6) ingin 

mengetahui peristiwa penting yang terjadi di masyarakat sekitar; (7) ingin 

memperoleh kenikmatan karya fiksi; (8) ingin menilai kebenaran gagasan 

pengarang/penullis; dan (9) ingin mendapatkan keterangan tentang pendapat 

seseorang (ahli) atau keterangan tentang definisi suatu istilah. 

Santoso (2009:6.5) mengemukakan tujuan setiap pembaca adalah 

memahami bacaan yang dibacanya. Tujuan yang dimaksud yaitu: (1) menikmati 

keindahan yang terkandung dalam bacaan; (2) membaca bersuara untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa menikmati bacaan; (3) menggunakan 

strategi tertentu untuk memahami bacaan; (4) menggali simpanan pengetahuan 

atau skemata siswa tentang suatu topik; (5) menghubungkan pengetahuan baru 
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dengan skemata siswa; (6) mencari informasi untuk pembuatan laporan yang akan 

disampaikan dengan lisan ataupun tertulis; (7) melakukan penguatan atau 

penolakan terhadap ramalan-ramalan yang dibuat oleh siswa sebelum melakukan 

perbuatan membaca; (8) memberikan kesempatan kepada siswa melakukan 

eksperimentasi untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam sebuah bacaan; (9) 

mempelajari struktur bacaan; (10) menjawab pertanyaan khusus yang 

dikembangkan oleh guru atau sengaja diberikan oleh penulis bacaan. 

Somadayo (2011:13) mengemukakan beberapa tujuan membaca yang 

mecakup: (1) membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan 

yang telah dilakukan; (2) membaca untuk memperoleh ide utama; (3) membaca 

untuk mengetahui susunan cerita; (4) membaca untuk menyimpulkan inferensi; 

(5) membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasi; (6) membaca untuk 

menilai; dan (7) membaca untuk membandingkan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian membaca menurut para ahli, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa tujuan membaca adalah untuk memahami bacaan. 

Membaca bertujuan untuk menemukan informasi yang ingin disampaikan penulis. 

Membaca dilakukan untuk berbagai tujuan sesuai dengan kebutuhan pembaca.  

2.1.7.3 Jenis-jenis Membaca 

a. Membaca Nyaring 

Dalman (2014:63) menjelaskan bahwa membaca nyaring adalah kegiatan 

membaca dengan mengeluarkan suara atau kegiatan melafalkan lambang-lambang 

bunyi bahasa dengan suara yang cukup keras. Membaca nyaring bertujuan agar 

seseorang mampu mempergunakan ucapan yang tepat, membaca dengan jelas, dan 
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tidak terbata-bata, membaca dengan tidak terus-menerus melihat pada bahan 

bacaan, membaca dengan menggunakan intonasi dan lagu yang tepat dan jelas.  

Tarigan (2008:23) berpendapat bahwa membaca nyaring adalah suatu 

aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca 

bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta 

memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Rothlein dan 

meinbach (Farida Rahim 2011:124) mengemukakan bahwa membaca nyaring 

untuk anak-anak merupakan kegiatan berharga yang bisa meningkatkan 

keterampilan menyimak, menulis, dan membantu perkembangan anak untuk 

mencintai buku dan membaca cerita sepanjang hidup mereka. 

b. Membaca dalam Hati 

Dalman (2014:67) menjelaskan membaca dalam hati atau membaca 

senyap adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, 

tanpa berisik, memahami bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati, 

kecepatan mata dalam membaca tiga kata per detik, menikmati bahan bacaan yang 

dibaca dalam hati, dan dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat 

kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan itu. Tarigan (2008:30) 

menambahkan dalam membaca senyap pembaca hanya mempergunakan  ingatan 

visual (visual memory) yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Anak 

haruslah dilengkapi dengan bacaan tambahan yang penekanannya diarahkan pada 

keterampilan menguasi isi bacaan, sehingga memperoleh serta memahami ide-ide 

dengan usahanya sendiri.  
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c. Membaca Ekstensif 

Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi 

sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca ekstensif 

meliputi membaca survey, membaca sekilas dan membaca dangkal (Broughton 

dalam Dalman 2014:69). 

d. Membaca Intensif 

Membaca intensif atau intensive reading adalah studi saksama, telaah 

teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu 

tugas yang pendek kira-kira dua sampai empat halaman setiap hari (Tarigan 

2008:36). Membaca intensif dibedakan atas membaca telaah isi dan telaah bahasa. 

Membaca telaah isi antara lain: membaca teliti, membaca pemahaman, membaca 

kritis, membaca ide, membaca kreatif. Yang termasuk membaca telaah bahasa 

yaitu: membaca bahasa, membaca sastra (Dalman 2014:71). 

Membaca intensif pada hakikatnya memerlukan teks yang panjangnya 

tidak lebih dari 500 kata (yang dapat dibaca dalam jangka waktu 2 menit dengan 

kecepatan kira-kira 5 kata dalam satu detik). Tujuan utama adalah untuk 

memperoleh sukses dalam pemahaman penuh terhadap argumen-argumen yang 

logis, urutan-urutan retoris, pola-pola simbolisnya, nada-nada tambahan yang 

bersifat emosional dan sosial, pola-pola sikap dan tujuan sang pengarang, dan juga 

sarana-sarana linguistik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan (Tarigan 

2008:37). 

Membaca dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu membaca nyaring, 

membaca dalam hati, membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca 
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intensif dibedakan atas membaca telaah isi dan telaah bahasa. Membaca telaah isi 

antara lain: membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, membaca ide, 

membaca kreatif. Penelitian kali ini akan membahas tentang salah satu jenis 

membaca intensif yaitu membaca pemahaman.  

2.1.8 Membaca Pemahaman 

2.1.8.1 Pengertian Membaca Pemahaman 

Tarigan (2008:58) mengemukakan bahwa membaca pemahaman 

(reading for understanding) adalah sejenis membaca yang bertujuan untuk 

memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan (literary standars),

resensi kritis (critical review), drama tulis (printed drama), dan pola-pola fiksi 

(patterns of fiction). Dalman (2014:87) menyatakan bahwa membaca pemahaman 

merupakan kelanjutan dari membaca permulaan. Pembaca tidak hanya dituntut 

untuk melafalkan huruf dengan benar dan merangkaikan setiap bunyi bahasa 

menjadi bentuk frasa dan kalimat. Tetapi pembaca dituntut untuk dapat 

memahami isi bacaan yang dibacanya.  

Somadayo (2011:10) menambahkan membaca pemahaman merupakan 

suatu proses pemerolehan makna yang secara aktif melibatkan pengetahuan dan 

pengalaman yang telah dimiliki oleh pembaca serta dihubungkan dengan isi 

bacaan. Terdapat tiga hal pokok dalam kegiatan membaca pemahaman, yaitu: (1) 

pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikii tentang topik; (2) 

menghubungkan pengetahuan dan pengalaman dengan teks yang akan dibaca; (3) 

proses memeroleh makna secara aktif sesuai dengan pandangan yang dimiliki. 
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Dalman (2014:89) mengemukakan bahwa membaca pemahaman dapat 

dikelompokkan menjadi empat tingkatan, yaitu pemahaman literal, pemahaman 

interpretatif, pemahaman kritis dan pemahaman kreatif. Keempat tingkatan 

pemahaman tersebut berperan penting untuk memahami isi bacaan baik 

pemahaman makna yang tersurat maupun tersirat. Apabila pembaca dapat 

menyampaikan kembali isi bacaan dan mengembangkan gagasan-gagasan pokok 

bacaan dengan kreativitasnya baik secara langsung maupun tertulis berarti 

pembaca telah benar-benar memahami jenis baacaan yang dibacanya.  

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa membaca 

pemahaman merupakan membaca tingkat tinggi setelah membaca pemulaan. 

Membaca pemahaman menuntut pembaca untuk memahami bacaan dan 

memperoleh makna dari yang dibacanya. Hasil membaca pemahaman yaitu 

pembaca dapat dapat menyampaikan kembali bacaan yang telah dibacanya baik 

secara langsung maupun tertulis. 

2.1.8.2 Tingkat Kemampuan Membaca Pemahaman 

Dalman (2014:87) menjelaskan sehubungan dengan tingkat pemahaman, 

pada dasarnya kemampuan membaca dapat dikelompokan menjadi empat 

tingkatan, yaitu: (1) pemahaman literal; (2) pemahaman interpretatif; (3) 

pemahaman kritis; dan (4) pemahaman kreatif. 

a. Membaca Pemahaman Literal 

Dalman (2014:92) menjelaskan bahwa membaca literal adalah membaca 

teks bacaan dengan maksud memahami makna yang tersurat atau memahami 

makna yang terdapat di dalam teks itu sendiri. Sedangkan menurut Nurhadi 
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(2010:57) kemampuan membaca literal adalah kemampuan pembaca mengenal 

dan menangkap bahan bacaan yang tertera secara tersurat. 

Keterampilan-keterampilan yang dilatihkan dalam membaca pemahaman 

literal, antara lain: (1) keterampilan mengenal kata; (2) keterampilan mengenal 

kalimat; (3) keterampilan mengenal paragraf; (4) keterampilan mengenal unsur 

detail; (5) keterampilan mengenal unsur perbandingan; (6) keterampilan mengenal 

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

keterampilan menjawab pertanyaan; (9) keterampilan menyatakan kembali unsur 

perbandingan; (10) keterampilan menyatakan kembali unsur urutan; dan (11) 

keterampilan menyatakan kembali unsur sebab akibat (Nurhadi, 2010:58). 

b. Membaca Pemahaman Interpretatif 

Dalman (2014:99) mengatakan membaca interpretatif adalah kegiatan 

membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau 

menafsirkan maksud pengarang, apakah karangan tersebut fakta atau fiksi, sifat-

sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa dan bahasa kias serta dampak-dampak 

cerita. Membaca pemahaman interpretatif di sekolah dasar bertujuan untuk 

membangkitkan daya imajinasi anak sehingga anak nantinya mampu berimajinasi 

secara kreatif dan memiliki sikap yang baik terhadap hasil karya seseorang.  

c. Membaca Pemahaman Kritis 

Dalman (2014:119) menjelaskan bahwa membaca kritis adalah cara 

membaca dengan melihat motif penulis kemudian menilainya. Nurhadi (2010:59) 

menambahkan bahwa kemampuan membaca kritis adalah kemampuan pembaca 

mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan keseluruhan makna 
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bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersiratnya melalui tahap mengenal, 

memahami, menganalisis, mensintesis dan menilai. 

Nurhadi (2010:59) mengemukakan keterampilan-keterampilan dalam 

membaca kritis antara lain: (1) keterampilan menemukan informasi faktual; (2) 

keterampilan menemukan ide pokok yang tersirat; (3) keterampilan menemukan 

unsur urutan, unsur perbandingan, unsur sebab akibat yang tersirat; (4) 

keterampilan menemukan suasana; (5) keterampilan membuat kesimpulan; (6) 

keterampilan menemukan tujuan pengarang; (7) keterampilan memprediksi; (8) 

keterampilan membedakan opini dan fakta; (9) keterampilan membedakan realitas 

dan fantasi; (10) keterampilan mengikuti petunjuk; (11) keterampilan menemukan 

unsur propaganda; (12)keterampilan menilai keutuhan gagasan; (13) keterampilan 

menilai kelengkapan antargagasan; (14) keterampilan menilai kesesuaian 

antargagasan; (15) keterampilan menilai keruntutan gagasan; (16) keterampilan 

menilai kesesuaian antara judul dan isi bacaan; (17) keterampilan membuat 

kerangka bahan bacaan; dan (18) keterampilan menemukan tema karya sastra. 

d. Membaca Pemahaman Kreatif 

Nurhadi (2010:60) menjelaskan bahwa membaca pemahaman kreatif 

merupakan tingkatan tertinggi dari kemampuan membaca pemahaman. Kreatif 

diambil dari pengertian tindak lanjut, setelah seseorang melakukan kegiatan 

membacanya. Dalman (2014:127) mengemukakan membaca kreatif adalah proses 

membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang terdapat dalam 

bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide utama yang menonjol atau 

mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Membaca 



36
 

 

kreatif merupakan sebuah proses membaca yang tidak hanya menangkap suatu 

makna, tetapi setelah membaca kita dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari dan dapat mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah 

didapatkan. 

Berdasarkan tingkatan membaca pemahaman yang telah dipaparkan di 

atas, maka keterampilan-keterampilan dalam membaca kritis menjadi fokus dalam 

penelitian eksperimen pada siswa SD kelas V di Gugus Nusa Mayong Jepara. 

Membaca kritis sebagai tahapan membaca pemahaman untuk mengerti isi bacaan. 

Pembaca mengenali fakta-fakta bacaan dan menginterprestasikan apa yang telah 

dibaca. 

2.1.8.3 Penilaian Kemampuan membaca 

Tes yang digunakan yaitu tes kemampuan membaca pemahaman tertulis. 

Seperti yang dijelaskan oleh Nurgiantoro (2014:168) bahwa tes pemahaman pesan 

tertulis dapat menuntut siswa untuk mengkonstruksi jawaban sendiri, baik secara 

lisan, tertulis, maupun keduanya tes itu menjadi tes otentik. Bahan ujian membaca 

pemahaman adalah wacana yang berbentuk prosa, nonfiksi atau fiksi, singkat atau 

panjang dengan isi bacaan tentang hal yang menarik. Soal yang umum ditanyakan 

yaitu gagasan pokok, gagasan penjelas, makna tersurat dan tersirat. Siswa 

menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa sendiri, namun gagasan harus 

sesuai dengan isi cerita. 

Djiwandono (2010:116) mengatakan dalam memahami bacaan pada 

dasarnya terdiri atas kemampuan yaitu: (1) memahami arti kata-kata sesuai 

penggunaaannya dalam wacana; (2) mengenali susunan organisasi wacana dan 
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antar hubungan bagian-bagiannya; (3) mengenali pokok-pokok pikiran yang 

terungkap; (4) mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya secara 

eksplisit terdapat di wacana; (5) mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

jawabannya terdapat dalam wacana meskipun diungkapkan dengan kata-kata yang 

berbeda; (6) mampu memahami maksud dan pesan penulis sebagai bagian dari 

pemahaman penulis. Tes uji coba I dan uji coba II menggunakan penyusunan tes 

setara. Djiwandono (2011:176) menjelaskan penyusunan tes setara kemampuan 

membaca sebagai berikut. 

Tabel 2.1 
Rincian Unsur Penyusunan Tes Setara Kemampuan Membaca 

RINCIAN TES TES - FORM A TES – FORM B
SASARAN TES

KEMAMPUAN 

MEMBACA

Pemahaman literal

Pemahaman kreatif

Menarik kesimpulan

KEMAMPUAN 

MEMBACA

Pemahaman literal

Pemahaman kreatif

Menarik kesimpulan

KEMAMPUAN 

MEMBACA

Pemahaman literal

Pemahaman kreatif

Menarik kesimpulan

JENIS TES

Format tes:

Jumlah butir tes

Jumlah pilihan jawaban

Alokasi waktu

Objektif, pilihan ganda

30 butir

3 (empat)

45 menit

Objektif, pilihan ganda

30 butir

4 (empat)

45 menit

TEKS BACAAN

Isi:

Sumber:

Gaya penulisan:

Panjang teks:

Gizi, Transportasi, 

rekreasi

Ensiklopedi Nasional 

Indonesia

Naratif

450-500

Gizi, Transportasi, 

rekreasi

Ensiklopedi Nasional 

Indonesia

Naratif

450-500

MUTU TES

Rentangan skor:

Skor rata-rata:

Simpangan baku:

Reliabilitas:

Validitas:

Sebutkan, mirip Form B

Sda

Sda

Sda

Sda

Sebutkan, mirip Form A

Sda

Sda

Sda

sda
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2.1.9 Pelaksanaan Pembelajaran Membaca Pemahaman 

Terdapat tiga tahap dalam pelaksanaan pembelajaran membaca 

pemahaman, yaitu: 

2.1.9.1 Kegiatan Prabaca 

Burns dkk (Rahim 2011:99) kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran 

yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan 

prabaca, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan skemata siswa yang 

berhubungan dengan topik bacaan. Pengaktifan skemata siswa bisa dilakukan 

dengan berbagai cara, misalnya dengan peninjauan awal, pedoman antisipasi, 

pemetaan makna, menulis sebelum membaca, dan drama kreatif. Skemata perlu 

dibentuk agar siswa dapat membaca dengan sukses, meliputi kegiatan prabaca 

seperti dengan membaca judul, memprediksi cerita, dan menggunakan stimulus-

stimulus yang dapat memusatkan perhatian siswa. Somadayo (2011:36) 

menambahkan kegiatan yang dilakukan guru dan siswa dalam tahap prabaca yaitu 

mengajukan pertanyaan tentang topik, kemudian menjawab pertanyaan tersebut 

dengan menghubungkan dengan pengalaman yang dipunyai. 

Kegiatan prabaca yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan 

melakukan tahap survey bacaan dengan membaca judul, menentukan teman, dan 

memprediksi cerita. Selanjutnya guru mengarahkan siswa untuk membuat 

pertanyaan (tahap question) berdasarkan prediksi cerita yang dilakukan pada tahap 

survey.  Siswa menuliskan pertanyaan-pertanyaan itu pada media storytelling 

organizers.
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2.1.9.2 Kegiatan Saat Baca 

Setelah kegiatan prabaca, kegiatan berikutnya adalah kegiatan saat baca. 

Beberapa strategi dan kegiatan bisa digunakan dalam kegiatan saat baca untuk 

meningkatkan pemahaman siswa. Misalnya saja melalui strategi metakognitif. 

Burns (dalam Rahim 2011:103) mengemukakan bahwa penggunaan teknik 

metakognitif secara efektif mempunyai pengaruh positif pada pemahaman. Ruin 

(Rahim 2011:103) menjelaskan Metakognitif adalah kegiatan berpikir kritis, yang 

merujuk pada pengetahuan siswa tentang proses kognitif mereka sendiri. 

Palinscar dan Brown (dalam Rahim 2011:103) mengemukakan bahwa 

pengajaran resiprokal merupakan alat untuk meningkatkan pemahaman dan 

memonitor pemahaman siswa. Dalam teknik ini guru dan siswa bergiliran menjadi 

guru untuk mendorong terjadinya diskusi tentang materi bacaan. Kegiatan lain 

yang bisa dilakukan ialah menyimak dan menuliskan kembali rekasi siswa pada 

jurnal mereka dan mendiskusikannya. Somadayo (2011:38) menjelaskan 

pelaksanaan kegiatan pada tahap saat baca dengan menggunakan teknik 

skimming. Siswa dituntut membaca dalam hati dan kemudian memahami topik 

bacaan, kemampuan mengidentifikasi pendapat orang, kemampuan memahami 

organisasi penulisan ide pokok, dan kemampuan menyimpulkan bahan bacaan. 

Kegiatan saat baca yang dilakukan dalam penelitian ini yakni siswa 

melakukan kegiatan membaca dengan saksama (read) dan menggarisbawahi 

kalimat-kalimat atau kosakata yang dianggap sulit. Siswa membaca untuk  

menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian menyimpulkan 

kembali (recite) cerita anak yang telah dibaca menggunakan kata-kata sendiri.
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2.1.9.3 Kegiatan Pascabaca 

Burns, dkk (dalam Rahim 2011:105) mengatakan bahwa kegiatan 

pascabaca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang 

dibacanya ke dalam skemata yang telah dimilikinya sehingga diperoleh tingkat 

pemahaman yang lebih tinggi. Strategi yang dapat digunakan pada tahap 

pascabaca adalah belajar  mengembangkan bahan bacaan pengajaran, memberikan 

pertanyaan, menceritakan kembali dan presentasi visual. 

Kegiatan pascabaca lebih lanjut bisa dikembangkan dengan cara yaitu: 

(1) siswa diberi kesempatan menemukan informasi lanjut tentang topik; (2) siswa 

diberi umpan balik dengan pertanyaan tentang isi bacaan; (3) siswa diberi 

kesempatan mengorganisasikan materi yang akan dipresentasikan; dan (4) siswa 

diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas untuk meningkatkan 

pemahaman isi bacaan. 

Kegiatan pascabaca yang dilakukan dalam penelitian ini adalah guru 

memberikan contoh aktual yang relevan dengan keadaan sekarang dari teks cerita 

yang telah dibaca (reflect).  Kegiatan selanjutnya yaitu mengarahkan siswa untuk. 

Kegiatan terakhir yaitu melakukan review atau melihat lihat bagian-bagian bacaan 

secepat kilat pada kata-kata yang sudah digarisbawahi. Kemudian menjawab 

pertanyaan untuk memperkuat pemahaman terhadap bacaan. 

2.1.10 Cerita Anak 

2.1.10.1 Pengertian Cerita Anak 

Titik W.S dkk (Rosdiana, dkk 2008:6.4) menjelaskan bahwa cerita anak-

anak adalah cerita sederhana yang kompleks. Kesederhanaan itu ditandai oleh 



41
 

 

syarat wacana yang baku dan berkualitas tinggi, namun tidak ruwet sehingga 

komunikatif. Cerita anak berbicara tentang kehidupan anak dengan segala aspek 

yang berada dan mempengaruhi mereka. Santosa ( 2009:8.4) menjelaskan istilah 

cerita anak merupakan istilah yang umum untuk menyebut sastra anak yang 

semata-mata bergenre prosa, seperti dongeng, legenda, mite, yang diolah kembali 

menjadi cerita anak, dan tidak termasuk jenis puisi anak atau drama anak. 

Hasyim (dalam faisal, dkk 2009:7.22) mengemukakan cerita yang 

diberikan kepada anak di sekolah dasar hendaknya memiliki ciri sebagai berikut: 

(1) bahasa yang digunakan haruslah sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa 

anak; (2) isi ceritanya haruslah sesuai dengan tingkat umur dan perhatian anak; (3) 

hendaknya jangan diberikan cerita yang bersendikan politik tetapi mengutamakan 

pendidikan moral dan pembentukan watak. 

Menurut Cullinan (Faisal dkk 2009:7.23) ciri-ciri cerita anak yaitu: (1) 

latar cerita dikenal oleh anak, yakni cerita yang berlatarbelakang lingkungan 

mereka ditemui dalam permainan sehari-hari; (2) alurnya bersifat tunggal dan 

maju karena mudah dipahami anak, bukan plot yang majemuk; (3) pelaku utama 

cerita adalah dari kalangan anak-anak dengan jumlah sekitar 3-4 orang dan 

karakter pelaku dilukiskan secara konkret sehingga mudah dipahami oleh anak 

dan sesuai perkembangan moral anak; (4) tema cerita sederhana  dan sesuai 

tingkat perkembangan individual-sosial anak seperti kejujuran, patuh pada orang 

tua, benci pada kebohongan; (5) amanat atau pesan cerita dapat membantu siswa 

memahami dan menyadari perbedaan sikap yang baik dan tidak baik serta nilai-
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nilai positif yang dapat dipahami oleh anak, kosa katanya mudah dipahami dan 

struktur kalimatnya sederhana. 

Dari pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa cerita anak adalah 

cerita sederhana yang menggunakan bahasa anak dan berhubungan dengan 

kehidupan anak. Ciri-ciri cerita anak yaitu bahasa sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak, alurnya sederhana, dan isi cerita sesuai dengan kehidupan 

anak. Cerita anak mengandung amanat sebagai nilai-nilai positif yang dapat 

dipahamami anak dalam pembentukan watak anak. 

2.1.10.2 Jenis dan Unsur-unsur Pembangun Cerita Anak 

Rosdiana dkk (2009:6.7) menjelaskan pengelompokan cerita dapat 

dilakukan dengan banyak cara bergantung dari sudut pandang cerita tersebut. 

Pengelompokan cerita anak berdasarkan perkembangan jiwa sesuai dengan usia 

anak. Perkembangan jiwa anak usia 6 sampai 9 tahun (kelas rendah) berada pada 

tahap imajinasi dan fantasi yang tinggi sehingga cerita-cerita yang disenangi 

mengandung daya khayal atau fantasi. Cerita-cerita ini tergolong ke dalam jenis 

dongeng atau kejaiban dalam dunia, cerita tokoh-tokoh dari dunia binatang. Pada 

usia 10 sampai 13 tahun (kelas tinggi) anak-anak mulai meninggalkan fantasi dan 

mengarah kepada cerita nyata. Cerita yang disenangi anak-anak berupa cerita 

kepahlawanan, petualangan, detektif, dan cerita drama kehidupan. 

Titik W.S dkk (Rosdiana dkk 2009:6.17) mengemukakan elemen-elemen 

atau unsur-unsur cerita anak yaitu tema dan amanat, tokoh, latar, alur atau plot, 

sudut pandang dan gaya. 
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a. Tema Cerita 

Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari cerita. 

Sebuah tema terkandung amanat yang menjadi ujung tombak atau tujuan utama 

pengarang membuat cerita. Amanat dalam cerita anak harus sesuai dengan usia 

dan perkembangan jiwa anak yang menjadi sasaran cerita.  

Tema yang terkandung dalam cerita anak berisi pertentangan antara baik 

dan buruk. Misalnya kejujuran melawan kebohongan, keadilan melawan 

kezaliman, atau kelembutan melawan kekerasan. Tema cerita dapat dinyatakan 

secara jelas misalnya terlihat pada judul cerita Tiga Sekawan; kancil dan Kera; Si 

Kabayan. Tema ada juga yang dinyatakan secara simbolis, namun umunya 

terdapat pada cerita orang dewasa. 

b. Amanat  

Cerita anak yang bersifat didaktis umumnya mengandung ajaran moral, 

pengetahuan, dan keterampilan. Hal-hal yang menjadi tujuan pengarang disebut 

amanat. Amanat pada sebuah cerita dapat disampaiakn secara implisit atau 

eksplisit. Implisit, jika jalan keluar atau ajaran moral tersirat dalam tingkah laku 

tokoh. Eksplisit jika pengarang pada tengah atau akhir cerita menyampaikan 

saran, peringatan, larangan, berkenaan dengan gagasan yang mendasari cerita itu. 

c. Tokoh  

Tokoh ialah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berlakuan di 

dalam berbagai peristiwa cerita. Tokoh dapat berwujud manusia, binatang atau 

benda yang diserupai manusia. Harus ada relevansi antara cerita dengan dunia 

nyata, baik dari segi tokoh, latar, atau peristiwa itu sendiri. Berdasarkan fungsinya 
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tokoh dalam cerita dibedakan atas tokoh sentral dan tokoh bawahan. Tokoh 

sentral adalah tokoh yang memegang peranan penting dalam cerita (tokoh utama). 

Tokoh bawaan adalah tokoh yang kedudukannya tidak sentral, namun 

kehadirannya diperlukan untuk menunjang tokoh utama. 

d. Latar  

Latar atau setting diartikan sebagai landas tumpu sebuah cerita. Latar 

berkenanaan dengan ruang atau tempat dan waktu yang tergambar dalam cerita. 

Latar meliputi penggambaran lokasi geografis, termasuk topografi, pemandangan, 

sampai kepada perincian perlengkapan ruangan, waktu berlakunya kejadian, masa 

sejarah, musim terjadinya, lingkungan agama, moral, intelektual, dan sosial para 

tokoh. Latar yang tepat akan mendukung bangun cerita, memperkuat karakter para 

tokoh dan menghidupkan alur sehingga terbentuk cerita yang unik dan menarik. 

e. Alur  

Menurut KBBI (dalam Rosdiana, dkk 2008:6.22) Alur diartikan sebagai 

rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan saksama dan menggerakan 

jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian; jalinan peristiwa 

dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu. Dalam cerita anak, alur yang 

digunakan tidak rumit disebut dengan alur datar. Alur datar dijabarkan melalui 

gaya bercerita secara langsung. Artinya cerita disajikan dengan cara sederhana, 

mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit.  

f. Sudut Pandang 

Sudut pandang atau pusat pengisahan (point of view) digunakan 

pengarang dalam menciptakan cerita agar memiliki suatu kesatuan. Secara garis 
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besar sudut pandang dibedakan menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama 

yang disebut akuan dan sudut pandang orang ketiga yang disebut diaan atau 

insider atau outsider. Namun ada juga yang menggunakan sudut pandang 

campuran yaitu kedua sudut pandang tersebut (akuan dan diaan) dalam sebuah 

cerita. 

g. Gaya  

Sebuah cerita sebagai hasil kerja kreatif, seorang pengarang terbentuk 

melalui proses pengolahan bahasa yang digunakan oleh pengarang berkaitan erat 

dengan bahasa. Khusus karya sastra yang berbentuk prosa atau cerita, gaya dalam 

penggunaan bahasa berkaitan dengan aspek cerita yaitu tujuan dan unsur-unsur 

cerita seperti tema, latar, tokoh, dan sudut pandang. Misal tujuan bercerita 

berkaitan dengan amanat berisi ajaran moral maka gaya bahasa yang digunakan 

harus sopan, jujur, dan lugas. 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Terdapat penelitian yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan dalam 

penelitian ini, antara lain yaitu: Penelitian pertama yakni oleh Intan Tyas Kinanthi 

pada tahun 2013 dengan judul “Keefektifan penggunaan Metode SQ4R dalam 

Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa Jerman di SMA Negeri 1 Seyegan 

Sleman”. Penelitian merupakan quasi eksperimen dengan desain pretest posttest 

control group. Pengambilan data menggunakan tes kemampuan membaca. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa thitung 3,69 lebih besar dari ttabel 2,00 pada taraf 

signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa (1) ada perbedaan 
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signifikan prestasi belajar keterampilan membaca bahasa Jerman peserta didik 

kelas XI di SMA Negeri 1 Seyegan Sleman antara yang diajar dengan metode 

SQ4R dan yang diajar dengan metode konvensional, dan (2) penggunaan metode 

SQ4R efektif dalam pembelajaran keterampilan membaca bahasa Jerman kelas XI 

di SMA Negeri 1 Seyegan Sleman. 

Persamaan penelitian ini yaitu pada model SQ4R yang digunakan dalam 

pembelajaran. Perbedaan terletak pada materi pembelajaran dan subjek penelitian. 

Materi yaitu keterampilan membaca bahasa jerman. Subjek penelitian yaitu pada 

siswa kelas XI IPA SMA Negeri Seyegan Sleman.  

Judul penelitian kedua yaitu “Peningkatan Keterampilan Membaca 

Pemahaman melalui Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review (SQ4R) 

Berbantuan Media Audio Visual Kelas IV SD” oleh Fitria Fatmawati pada tahun 

2015. Jenis penelitian yaitu penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I sampai siklus III mengalami 

peningkatan pada aktivitas siswa dan keterampilan membaca pemahaman siswa. 

Keterampilan membaca pemahaman siswa pada siklus I memperoleh rata-rata 

skor 10,9 dengan kategori baik, siklus II dengan skor 15,4 dengan kategori sangat 

baik, dan pada siklus III memperoleh skor 17,7 dengan kategori sangat baik. 

Simpulan penelitian ini adalah melalui SQ4R berbantuan audio visual dapat 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa. 

Persamaan penelitian ini yaitu pada model SQ4R yang digunakan dalam 

pembelajaran. Perbedaan terletak pada jenis penelitian, subjek penelitian dan 

media yang digunakan. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas, 
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sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen semu. Subjek 

penelitian pada siswa kelas IV SD, sedangkan penelitian ini silaksanakan pada 

siswa kelas V SD. Selain itu media yang digunakan juga berbeda, Fatmawati 

menggunakan media audio visual sedangkan peneliti menggunakan media 

storytelling organizers. 

Penelitian ketiga yaitu oleh Yusniar Rasyid pada tahun 2015 dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran Survey Question Read Recite Review 

(SQ4R) dengan Metode Talking Stick terhadap Metakognisi dan Hasil Belajar 

Biologi Siswa SMAN 9 Makassar”. Jenis penelitian ini yaitu eksperimen semu 

dengan desain nonequivalent control group design. Data analisis secara deskiptif 

dan inferensial (statistik anakova dengan bantuan program SPSS 20 for Windows, 

dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

(1) Ada pengaruh signifikan model pembelajaran SQ4R dengan metode Talking 

Stick terhadap keterampilan metakognisi siswa, dan (2) Ada pengaruh signifikan 

model pembelajaran SQ4R dengan metode Talking Stick terhadap hasil belajar 

biologi siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yusniar Rasyid memiliki persamaan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan model SQ4R. Perbedaan dalam penelitian 

terdapat pada mata pelajaran, metode yang digunakan dan subjek penelitian. 

Dalam penelitian Yusniar Rasyid, diterapkan dalam mata pelajaran biologi dengan 

menggunakan metode Talking Stick dan sebjek penelitian adalah siswa kelas XI 

SMAN 9 Makassar tahun ajaran 2012-2013. 



48
 

 

Penelitian keempat yang mendukung yaitu oleh Ratna Rustina pada tahun 

2014 dengan judul “Pengaruh Penggunaan Pembelajaran Kontekstual dengan 

Teknik SQ4R terhadap Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Berpikir Kritis 

Matematis Siswa SMP Negeri 8 Kota Tasikmalaya”. Berdasarkan hasil analisis 

secara kuantitatif terlihat bahwa adanya keterkaitan antara pemahaman matematis 

dengan kemampuan berpikir kritis baik pada kelas kontrol maupun pada kelas 

eksperimen dengan korelasi sebesar 0,861. Hasil signifikansi uji t sebesar 0,0005 

< 0,05, sehingga H0 ditolak, maka peningkatan kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran kontekstual dengan teknik SQ4R 

lebih baik dari pada siswa yang memperoleh pembelajaran matematika secara 

konvensional. Penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman matematis dan 

kemampuan berpikir kritis pada kelompok siswa yang memperoleh Pembelajaran 

kontekstual dengan teknik SQ4R mengalami peningkatan yang lebih baik daripada 

kelompok siswa yang memperoleh Pembelajaran konvensional.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Rustina memiliki persamaan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan model SQ4R dalam pembelajaran, perbedaan 

dalam penelitian terdapat pada mata pelajaran, materi, pembanding model yang 

digunakan dan variabel yang dipengaruhi. Dalam penelitian Ratna Rustina, 

peneliti menerapkan dalam mata pelajaran matematika dengan menggunakan 

pembelajaran kontekstual dengan teknik SQ4R dan pembelajaran konvensional 

dan variabel yang ingin diteliti yaitu kemampuan berfikir matematis. Selain itu, 

dalam penelitian juga dihitung korelasi antara pemahaman matematis dengan 
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kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran kontekstual teknik 

SQ4R dan siswa yang mengikuti pembelajaran biasa. 

Penelitian kelima yang mendukung yaitu oleh Lina Marliana pada tahun 

2012 dengan judul “Model Pembelajaran Membaca Pemahaman dengan 

Menggunakan Teknik SQ4R pada Siswa Kelas IX MTS Muhammadiyah 

Karangpawitan Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 2011/2012”.  Tujuan utama dan 

penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana keefektifan meode SQ4R

hubungannya tehadap kecepatan membaca siswa, setelah mengikuti proses 

pembelajaran dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan antara model pembelajaran dengan menggunakan teknik SQ4R dengan 

kecepatan membaca siswa. Hasil uji hipotesis menunjukan thitung memperoleh 2.21 

> ttabel yang memperoleh 1.72, hal tersebut menunjukan adanya hubungan yang 

signifikan antara vaiabel X dan vaiabel Y. Dari hasil uji pengaruh, diketahui 

metode SQ4R mempengaruhi terhahadap kecepatan membaca siswa sebesar 43 % 

dan 57 % merupakan faktor lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lina Marlina memiliki persamaan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan model SQ4R dalam pembelajaran membaca 

pemahaman. Perbedaan dalam penelitian terdapat pada hipotesis penelitian. 

Hipotesis yaitu terdapat hubungan yang positif antara model pembelajaran dengan 

menggunakan teknik SQ4R dengan kecepatan membaca. 

Ditemukan juga beberapa jurnal internasional yang mendukung 

penelitian ini. Penelitian pertama yaitu oleh Yahya Othman yang diambil dari 

jurnal American International Jurnal of Contemporary Research pada tahun 2012 
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dengan judul “The Employment of Metacognitive Strategies to Comprehend Text 

Among Pre-University Students in Brunei Darussalam”. Hasil penelitian ini yaitu 

sebuah kuesioner berdasarkan strategi pemahaman membaca dari total sampel 53 

siswa di Brunei Darussalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa responden 

sering menggunakan strategi membaca seperti membuat tanda, memeriksa, 

mencari bantuan, dan menulis ringkasan. Hasil penelitian menunjukkan strategi 

metakognitif digunakan ketika mereka menemukan masalah pemahaman teks, 

strategi difokuskan dengan melibatkan penggunaan keterampilan berpikir.  

Persamaan penelitian oleh Yahya Othman dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama mengamati tentang kemampuan membaca pemahaman teks bacaan. 

Perbedaan terletak pada strategi yang digunakan, penelitian Yahya menggunakan 

strategi metacognitif, sedangkan penelitian ini menggunakan model SQ4R. Subjek 

penelitian yaitu  mahasiswa dengan jumlah 53 sedangkan penelitian ini pada siswa 

SD kelas V. Jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini 

yaitu penelitian eksperimen semu. 

Penelitian internasional kedua yaitu oleh Abeer Al-Ghazo dalam 

International Journal of English and Education pada tahun 2015 dengan judul 

“The Effect of SQ3R and Semantic Mapping Strategies on Reading 

Comprehension Learning among Jourdanian University Students”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh SQ3R dan pemetaan Strategi 

semantic pada pemahaman membaca pada mahasiswa Universitas Yordania. 

Peserta penelitian ini terdiri dari dua kelas English Course tingkat satu dengan 

jumlah 60 siswa yaitu 30 siswa dalam kelas kontrol dan 30 siswa kelas 
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eksperimen. Penelitian menggunakan tes keterampilan membaca pemahaman. Tes 

membaca pemahaman menggunakan pilihan ganda sebanyak 20 soal sebagai 

pretes dan postes. Hasil tes kemampuan membaca dianalisis untuk mengetahui 

perbedaan kemampuan membaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tes 

membaca pada kelompok eksperimen dengan SQ3R dan strategi pemetaan 

semantic lebih baik daripada kelompok kontrol di postes (58>50). 

Perbedaan penelitian terletak pada soal tes yang digunakan, peneliti 

menggunaakan tes kemampuan membaca dalam bentuk pilihan ganda, sedangkan 

peneliti menggunakan tes subjektif. Subjek penelitian pada mahasiswa sedangkan 

penelitian ini pada siswa SD kelas V. Selain itu, penelitian menggunakan model 

SQ3R dan pemetaan Strategi semantic, sedangkan penelitian ini menggunakan 

pengembangan model SQ4R.

Penelitian ketiga oleh Asha dan Gajria pada tahun 2011 dengan judul 

“Reading Comprehension Instruction for Students with Learning Disabilities”. 

Penelitian dilaksanakan pada anak-anak yang memiliki keterbatasan. Siswa yang 

memiliki keterbatasan dalam keterampilan membaca, selain itu kemampuan dalam 

mengingat, menemukan ide pokok, dan menggunakan strategi dalam membaca. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca pemahaman anak yang 

memiliki keterbatasan. Penelitian menurut National Assessment of Educational 

Progress (NAEP) pada siswa kelas empat dan kelas delapan yang memiliki 

kemampuan membaca pemahaman lebih tinggi sebesar 66% dibanding siswa 

kelas empat dan delapan tanpa kekurang yaitu 31%. Tingkat kemampuan 
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membaca pemahaman siswa tidak dikarenakan keterampilan melafalkan kosakata 

bacaan namun pada strategi membaca pemahaman yang digunakan siswa.  

Penelitian Asha dan Gajria sama-sama membahas tentang kemampuan 

membaca pemahaman, perbedaan terletak pada jenis penelitian dan subjek 

penelitian. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif, sedangkan penelitian 

ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu. Subjek penelitian oleh Asha dan 

Gajria yaitu pada anak-anak kelas empat dan kelas delapan yang memiliki 

keterbatasan (cacat), sedangkan dalam penelitian ini akan dilaksanakan pada 

siswa SD kelas V tanpa keterbatasan (cacat). 

Penelitian-penelitian terdahulu peneliti jadikan sebagai acuan dalam 

melaksanakan penelitian ini. Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, 

terdapat persamaan dan perbedaan yang telah dipaparkan sebelumnya. Temuan-

temuan penelitian diatas dapat membantu dalam penelitian tentang keefetifan 

model SQ4R terhadap keterampilan membaca pemahaman pada siswa SD kelas V 

yang akan dilaksanakan di Gugus Nusa Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.    

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Penelitian 

dilaksanakan pada dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sebelum 

pelaksanaan perlakuan peneliti melaksanakan pretes untuk mengetahui kesamaan 

rata-rata keterampilan membaca pemahaman siswa. Kedua kelas diuji kesamaan 

varian atau homogenitas. Selanjutnya, peneliti akan memberikan perlakuan pada 

kelas ekperimen dengan menggunakn model SQ4R berbantuan media storytelling 
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organizers dan pada kelas kontrol menggunakan model penugasan. Setelah 

melakukan pembelajaran dengan model SQ4R berbantuan media storytelling 

organizers pada kelas eksperimen sebanyak tiga kali dan model penugasan 

sebanyak tiga kali pada kelas kontrol maka dilakukan postes untuk mengetahui 

perbandingan kemampuan membaca pemahaman siswa antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Hasil postes ini kemudian dianalisis untuk mengetahui 

keefektifan model yang digunakan dalam pembelajaran membaca pemahaman 

siswa SD kelas V gugus Nusa.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka alur kerangka berpikir 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Bagan 2.1 Alur Kerangka Berpikir Penelitian 

2.4 HIPOTESIS 

Sugiyono (2015:96) menjelaskan hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Pada rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan landasan teori, 

penelitian yang relevan dan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian eksperimen sebagai berikut: 

Kelas 

Kontrol

Kelas 

Eksperimen

pretes

pretes Hasil 

Pretes

Hasil 

Pretes

Model 
SQ4R

Model 

Penugasan Hasil 

Postes

Hasil 

Postes

dibandingkan
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Ho :  : hasil keterampilan membaca pemahaman siswa kelas V SD Gugus 

Nusa Mayong Jepara menggunakan model SQ4R berbantuan 

media storytelling organizers sama atau lebih kecil dibanding 

dengan menggunakan model penugasan.  

Ha : :  hasil keterampilan membaca pemahaman siswa kelas V SD 

Gugus Nusa Mayong Jepara menggunakan model SQ4R

berbantuan media storytelling organizers lebih besar dibanding 

dengan menggunakan model penugasan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

Model SQ4R berbantuan media storytelling organizers lebih efektif untuk 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas V SD Gugus 

Nusa Mayong Jepara. Keefektifan model SQ4R berbantuan media storytelling 

organizers didasarkan pada hasil uji-t menunjukkan bahwa harga thitung sebesar 

3,822 lebih besar dibandingkan harga ttabel yaitu 2,000 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa hasil keterampilan membaca pemahaman siswa dengan 

menggunaan model SQ4R berbantuan media storytelling organizers lebih besar 

dibanding menggunakan model penugasan dengan rata-rata gain ternormalisasi 

pada kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol (0,42094 > 0,2139). 

5.2 SARAN 

Berdasarkan temuan data penelitian yang diperoleh, maka peneliti 

mengemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut. 

1. Model SQ4R sebaiknya diterapkan pada mata pelajaran bahasa khususnya 

dalam pembelajaran membaca pemahaman, karena melalui model SQ4R

dapat menumbukan rasa ingin tahu siswa, berfikir kritis dan aktif dalam 

belajar serta mengembangkan keterampilan membaca pemahaman. 
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2. Model SQ4R terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman siswa, maka disarankan guru dapat menggunakan model SQ4R

dan berinovasi menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. 

3. Model SQ4R melalui tahap survey, question, read, reflect, recite, review

sebaiknya dapat diterapkan siswa dalam kegiatan membaca pemahaman 

berbagai mata pelajaran lainnya, sehingga dapat memudahkan siswa dalam 

memahami materi pelajaran dan materi akan melekat untuk periode yang 

lebih lama. 

4. Guru sebaiknya menjelaskan kepada siswa tentang tahap-tahap model SQ4R

dengan baik sebelum melaksanakan pembelajaran agar proses pembelajaran 

berjalan lebih optimal dan bermakna. 

5. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan 

model SQ4R dengan ditambah penggunaan media pembelajaran pada materi 

lain.
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