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ABSTRAK

Sintawati, Anggraeni. 2016. Pengaruh Metode Belajar SQ3R Terhadap 
Keterampilan Membaca Pemahaman Pada Siswa Kelas IV di SDN Gugus 
Jendral Sudirman Kabupaten Banjarnegara. Skripsi. Pendidikan Guru 

sekolah Dasar,  Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: I Dra. Hartati, M.Pd., II Drs. Isa Ansori M.Pd. 

Pembelajaran membaca masih dianggap sebagai pembelajaran yang 

membosankan dan monoton. Dampak yang terlihat dari kondisi ini adalah bahwa 

keterampilan membaca siswa masih sangat rendah. Peneletian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh metode belajar SQ3R terhadap keterampilan membaca 

pemahaman siswa kelas IV di SDN Gugus Jendral Sudirman Kabupaten 

Banjarnegara. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan 

penelitian yaitu Pretest-Posttest Control-Group Design. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN Gugus Jendral Sudirman Kabupaten 

Banjarnegara. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random 
sampling. Sampel pada penelitian berjumlah 53. Uji normalitas menggunakan 

metode Liliefors, uji homogenitas dengan metode uji Bartlett, uji keseimbangan 

dan uji hipotesis menggunakan uji t. 

 Uji validitas dilakukan pada 40 soal diperoleh 30 soal menunjukkan nilai 

korelasi ≥ 0,532 sehingga dinyatakan valid, dan 10 soal menunjukkan nilai 

korelasi < 0,532 sehingga dinyatakan tidak valid. Reliabelitas instrumen yang 

diujikan (KR 20) adalah 0,96253, selanjutnya dibandingkan dengan rtabel yaitu 

0,532. Instrumen yang digunakan dinyatakan reliabel karena rhitung (0,9418) > rtabel

(0,532).  pada hasil akhir yang diuji dengan uji T didapat thitumg (2,545) > t tabel 

2,068. Dengan demikian hasil uji hipotesis penelitian menunjukkan bahwa hasil 

nilai kelompok eksperimen yang menerapkan metode SQ3R  berpengaruh 

terhadap keterampilan membaca pemahaman siswa.  

Disimpulkan metode SQ3R lebih berpengaruh dibandingkan dengan 

metode ceramah. Dalam melaksanakan proses belajar membaca pemahaman, guru 

sebaiknya menerapkan variasi metode membaca agar  siswa bersemangat 

sehingga keterampilan membaca pemahamannya meningkat. Salah satunya 

dengan metode SQ3R. Peserta didik hendaknya selalu berupaya meningkatkan 

keterampilan membaca pemahamannya agar wawasan yang dimiliki semakin 

bertambah. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian 

berikutnya yang lebih mendalam. 

Kata kunci: Membaca Pemahaman, SQ3R 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

Menurut permendiknas no 22 tahun 2006 Bahasa memiliki peran sentral 

dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Siswa yang merupakan 

penunjang keperhasilan dalam mempelajari semua mata pelajaran yang ada. 

Pembelajaran bahasa diharapkan dapat membantu siswa mengenali dirinya 

berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut dan 

menemukan serta menggunakan keterampilan analitis dan imaginatif yang ada 

dalam dirinya. 

Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Bahasa 

digunakan sebagai alat komunikasi atau penghubung. Tanpa adanya bahasa 

manusia tidak dapat melakukan apapun karena akses kedunia luar akan terputus. 

Karena peranan yang sangat penting dari bahasa itulah manusia perlu mempelajari 

dan mengembangkan keterampilan berbahasa yang dimiliki. 

Pada dasarnya, ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia mencakup 

empat aspek, yakni : (1) menyimak, (2) berbicara, (3) membaca, dan (4) menulis 

(Depdiknas, 2006 : 23). 

Berdasarkan Permendiknas nomor 23 tahun 2006, pengajaran bahasa 

Indonesia di SD dengan fokus keterampilan membaca meliputi “menggunakan 

berbagai jenis membaca untuk memahami wacana berupa petunjuk teks panjang, 

dan berbagai karya sastra untuk anak berbentuk puisi, dongeng, pantun, pantun, 
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percakapan, cerita, dan drama”. Keterampilan tersebut difokuskan pada 

keterampilan memahami bacaan. 

Membaca merupakan jantung pendidikan. Dalam hal ini, orang yang 

sering membaca, pendidikannya akan maju dan ia akan memiliki wawasan yang 

luas menurut Farr (dalam Dalman, 2014:5) 

Tarigan (dalam Dalman, 2014:7) menyatakan bahwa membaca adalah 

suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak 

disampaikan penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis. Seperti yang sudah 

dijelaskan , membaca termasuk kedalam keterampilan berbahasa tulis sehingga 

membaca berkaitan erat dengan tulisan, kata-kata, lambang , atau sandi. 

Pengajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah pengajaran 

keterampilan berbahasa, bukan pengajaran tentang berbahasa. Keterampilan-

keterampilan berbahasa yang perlu diterapkan  dalam pembelajaran berbahasa 

Indonesia adalah keterampilan reseftif (mendengarkan dan membaca) dan 

keterampilan produktif (menulis dan berbicara) pengajaran  berbahasa diawali 

dengan pengajaran keterampilan reseptif, sedangkan  keterampilan produktif dapat 

turut ditingkatkan pada tahapan selanjutnya. Kemudian kedua keterampilan akan 

menyatu sebagai kegiatan berbahasa yang terpadu. 

Pembelajaran bahasa sampai saat ini masih dianggap sangat penting 

disekolah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pembelajaran membaca tidak 

hanya berperan dalam meningkatkan keterampilan bahasa anak, namun lebih 

memberi manfaat  bagi peningkatan keterampilan siswa pada pembelajaran lain. 

Akan tetapi, pembelajaran membaca yang dilaksanakan di sekolah masih 
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menyisakan sejumlah permasalahan tersendiri. Salah satu masalah yang mendasar 

dalam pembelajaran membaca adalah pembelajaran belum menitikberatkan pada 

usaha pembentukan generasi muda yang cinta membaca, sehingga pembelajaran 

membaca masih dianggap sebagai pembelajaran yang membosankan dan 

monoton. Dampak yang terlihat dari kondisi ini adalah bahwa keterampilan 

membaca siswa masih sangat rendah. 

Menurut penelitian yang diteliti oleh Wawan Krismanto, Abdul Khalik, 

Sayidiman pada tahun 2015 yang berjudul Meningkatkan Keterampilan membaca 

pemahaman melalui metode survei, question, read, recite, review pada siswa kelas 

IV SD negeri 46 Parepare bahwa Membaca, melibatkan pemahaman yakni 

memahami apa yang dibacanya, apa maksudnya dan apa implikasinya. Rendahnya 

keterampilan membaca dengan pemahaman ini menjadi masalah yang serius 

dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di tingkat SD bahkan sampai SMA. Studi 

Internasional yakni Program Student International Assesment (PISA) tahun 2006 

seperti yang dikutip oleh Tjalla (2008) menunjukkan bahwa keterampilan literasi 

membaca siswa Indonesia berada pada peringkat ke-48 dari 56 negara. Skor rata-

rata membaca yang diperoleh siswa Indonesia adalah 393. Keterampilan membaca 

tersebut dipengaruhi oleh keterampilan yang masih rendah, diantaranya dalam hal: 

memahami ide paragraf, membaca grafik, memahami hubungan antar fakta, 

hubungan logika linguistik, dan menemukan ide bacaan. Studi lain tentang 

keterampilan membaca yakni Progress in International Reading Literacy Study

(PIRLS) tahun 2006, menyatakan bahwa keterampilan siswa SD di Indonesia 

tergolong rendah. Rata-rata keterampilan membaca pemahaman hanya sekitar 
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30% (Mullis dkk, 2007). Ada dua aspek yang diukur dalam PIRLS, yaitu (1) 

tujuan membaca dan (2) proses pemahaman. Aspek tujuan membaca dibagi 

menjadi dua sub aspek, yaitu (a) membaca cerita atau karya sastra, dan (b) 

membaca untuk memperoleh dan menggunakan informasi, yang masing-masing 

proporsinya adalah 50%. Adapun aspek proses pemahaman terdiri dari 4 (empat) 

sub aspekyaitu (a) memahami informasi (20%), (b) menarik kesimpulan (30%), 

(c) menafsirkan dan mengintegrasikan informasi (30%), dan (d) menilai isi 

bacaan, penggunaan bahasa, dan unsur-unsur teks (20%). 

Hasil penelitian yang diteliti oleh I B.Widya Arta Pujana , Ni Wy. Arini , I

G. Wawan Sudatha pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Metode 

Permelajatran SQ3R Terhadap Keterampilan Membaca Pemahaman Bahasa 

Indonesia Siswa Kelas IV bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

dapat dikemukakan simpulan.Pertama, Keterampilan membaca pemahaman siswa 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dibelajarkan dengan metode 

pembelajaran ceramah berada pada kategori tinggi. Kedua, Keterampilan 

membaca pemahaman siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang 

dibelajarkan dengan metode pembelajaran SQ3R berada pada kategori sangat 

tinggi. Ketiga, Terdapat perbedaan yang signifikan keterampilan membaca 

pemahaman bahasa Indonesia siswa antara kelompok siswa yang dibelajarkan 

dengan metode pembelajaran ceramah dan kelompok siswa yang dibelajarkan 

dengan metode pembelajaran SQ3R. Pengaruh perlakuan metode pembelajaran 

terhadap keterampilan membaca pemahaman bahasa Indonesia dapat dilihat dari 

besarnya perbedaan hasil analisis dengan uji-t, yaitu t hitung > t (6,29 > 2,00). 
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Dengan demikian, metode pembelajaran SQ3R berpengaruh positif (lebih baik) 

dalam membentuk keterampilan membaca pemahaman bahasa Indonesia siswa 

daripada metode pembelajaran ceramah.   

Mencermati sejauh mana pentingnya keterampilan membaca, seharusnya 

pembelajaran membaca mendapatkan perhatian yang besar dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia disekolah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam membaca. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti 

guru, siswa, kondisi lingkungan, materi pembelajaran serta teknik pengajaran. 

Membaca bukan merupakan  suatu kegiatan yang mudah, maka dari itu 

dibutuhkan keterampilan membaca yang memadai. Agar pembelajaran membaca 

menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna bagi siswa. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia yang berlangsung di kelas IV di beberapa 

sekolah dasar di Kabupaten Banjarnegara siswa cenderung sulit untuk memahami 

teks bacaan tersebut, karena siswa tidak konsentrasi dalam membaca dan 

dianggap membaca adalah suatu hal yang membosankan. Guru menyebutkan 

bahwa saat membaca siswa kurang memperhatikan perilaku mereka saat membaca 

yang sebenarnya bermanfaat bagi meningkatkan keterampilan membaca. Namun, 

beliau juga menyadari bahwa saat pembelajaran membaca tidak ada strategi 

khusus yang diberikan kepada siswa. 

Kurangnya strategi dalam pembelajaran membaca yang membuat 

rendahnya prestasi membaca pada siswa. Pembelajaran membaca masih dianggap 

sebagai pembelajaran yang paling membosankan. Sehingga guru harus dapat lebih 

kreatif dalam penyampaian materi pembelajaran. Pemberian tugas membaca yang 
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diakhiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan 

bacaan merupakan prosedur yang paling sering digunakan guru dalam 

menyampaikan materi disekolah sekolah. 

Observasi yang dilakukan di beberapa SD di kabupaten Banjarnegara 

menunjukkan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami teks bacaan 

guru hanya memberikan perintah pada siswa untuk membaca teks bacaan didalam 

hati. Guru tidak menggunakan strategi khusus untuk mengajarkan pembelajaran 

khususnya membaca pemahaman. Hal ini yang menimbulkan rasa bosan pada 

siswa. Kebanyakan siswa malas untuk membaca teks bacaan tanpa membaca 

keseluruhan dari teks bacaan yang telah disediakan. Bahkan ditemukan siswa 

yang menjawab pertanyaan tanpa membaca teks bacaan yang disediakan. 

Hal ini diperkuat dengan data perolehan nilai kelas IV pada tahun ajaran 

2014/2015 mengenai keterampilan membaca pemahaman yang belum sesuai 

harapan. Dari data perolehan nilai menunjukkan terdapat 7 siswa (40%) dari 15 

siswa yang mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), sedangkan 8 (60%) 

siswa lainnya memperoleh nilai dibawah KKM. Batas kriteria ketuntasan minimal 

yang ditentukan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah 70. 

Dengan melihat kondisi di atas, diperlukan serangkaian upaya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran membaca di sekolah khususnya kelas IV 

sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman yang cukup atas bacaan. Salah 

satu upaya tersebut dengan menggunakan metode belajar SQ3R ( survey, read, 

recite, review). Menurut Huda (2014:244) menyatakan bahwa “SQ3R merupakan 

strategi pemahaman yang membantu siswa berfikir tentang teks yang mereka 
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baca. SQ3R membantu siswa mendapatkan sesuatu ketika mereka pertama kali 

membaca teks. Bagi guru, SQ3R  membantu mereka dalam membimbing siswa 

sebagaimana membaca dan berfikir layaknya para pembaca efektif. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Metode SQ3R (survey, question, read, recite, review) Terhadap 

Keterampilan Membaca Pemahaman pada Siswa Kelas IV  Tahun 2015/2016”.

1.2 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah 

metode SQ3R (SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, REVIEW) berpengaruh 

terhadap keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV SD Negeri Gugus 

Jendral Sudirman kabupaten Banjarnegara?”

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh metode 

pembelajaran SQ3R (survey, question, read, recite, review) terhadap keterampilan 

membaca pemahaman siswa kelas IV SD Negeri Gugus Jendral Sudirman 

kabupaten Banjarnegara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Temuan penelitian ini akan bermanfaat baik secara teoretis maupun 

praktis, khususnya bagi peneliti maupun para pengajar. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis
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a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap teori 

pembelajaran bahasa Indonesia yang berkenaan dengan keterampilan 

membaca pemahaman dan penerapan strategi belajar SQ3R (survey, 

question, read, recite, review) dalam pembelajaran. 

b. Hasil penelitian ini akan memperkaya metode dalam pembelajaran dan 

mendorong peneliti lain untuk melaksanakan penelitian sejenis yang 

relevan pada masa-masa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman siswa. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan bagi guru dalam memilih strategi 

pembelajaran yang efektif dan sesuai dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, guna menambah 

pengetahuan dan sebagai acuan penelitian lebih lanjut yang berkaitan 

dengan penerapan SQ3R (survey, question, read, recite, review) dalam 

kegiatan pembelajaran. 
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1.5 Definisi Operasional Variabel  

1. Metode SQ3R (survey, question, read, recite, review) merupakan metode  yang 

memudahkan para pembaca untuk fokus menemukan gagasan utama dan 

menggali informasi dari teks bacaan secara efektif. Metode ini terdiri dari tahap 

survey (survei bacaan), question (menyusun pertanyaan), read (membaca 

dengan cermat), recite (mengingat) dan review (meninjau kembali).  

2. Keterampilan membaca pemahaman merupakan keterampilan mengkonstruksi 

makna dari berbagai sumber bacaan sehingga pengetahuan yang diperoleh 

pembaca dapat tersimpan dalam memori jangka panjang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1. Hakikat Bahasa  

Bahasa memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa 

bahasa manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Bahasa terdiri dari sejumlah unsur 

yang berkaitan dan tertata secara teratur, serta memiliki makna. Sebagai sebuah 

sistem bahasa bersifat sistematis dan sistemis. 

Bahasa adalah sistem lambang yang bermakna arbitrer dan produktif yang 

digunakan oleh setiap individu dan anggota sosial untuk berkomunikasi, bekerja 

sama dan mengidentifikasi diri. (Solchan T.W dkk 2010 : 20) 

Sebelum masuk ke sekolah dasar anak belajar bahasa memalui 

komunitasnya yaitu keluarga, teman, media radio atau televisi, dan lingkungan. 

Proses perkembangan bahasa dapat dijelaskan melalui dua pendekatan menurut 

Rifa’i (2012 : 40) yaitu: (1) navistic atau organismic innatences hypothesis dan (2) 

empiristik atau behaviorist hypothesis. Menurut navistik struktur bahasa telah 

ditentukan secara biologis yang dibawa anak sejak lahir. Sedangkan menurut 

kaum empiris keterampilan berbahasa merupakan hasil dari belajar individu 

dalam berinteraksi dengan lingkungan. 

Menurut Solchan T.W dkk, seseorang mempelajari bahasa dengan fokus 

pada penguasaan keterampilan berbahasa atau keterampilan komunikasi melalui 

bahasa yang digunakan.keterampilan ini melibatkan dua hal yang pertama 
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keterampilan untuk menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tulisan, yang 

kedua, keterampilan memahami, menafsirkan dan menerima pesan baik yang 

disampaikan secara lisan maupun tulisan. 

2.1.2 Keterampilan Berbahasa 

Keterampilan berbahasa dalam kurikulum disekolah menurut Tarigan 

(2008 : 1) dibagi menjadi empat macam, yaitu: 

1) keterampilan menyimak atau mendengarkan (listening skill)

2) keterampilan berbicara (speaking skill) 

3) keterampilan membaca (reading skill) 

4) keterampilan menulis ( writing skill) 

Setiap keterampilan erat dengan tiga keterampilan lainnya dalam 

memperoleh keterampilan berbahasa anak melalui suatu hubungan yang teratur : 

mula-mula pada masa kecil anak belajar menyimak atau mendengarkan bahasa, 

kemudian berbicara, sesudah itu anak akan belajar membaca dan menulis. 

Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan. 

2.1.3 Hakikat Pembelajaran 

2.1.3.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “instruction” yang 

dalam Bahasa Yunani disebut “instructus” atau “intruere” yang berarti 

menyampaikan pikiran. Dengan demikian, instruksional adalah menyampaikan 

pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran. 
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Dalam pemahaman Djamarah (2010:325) pembelajaran adalah segala 

upaya yang dilakukan oleh guru agar terjadi proses belajar pada diri anak didik. 

Briggs (dalam Rifa’i, 2012:159) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa 

sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi 

berikutnya dengan lingkungan. Anitah (2009:1.18) mengatakan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang saling berkaitan, saling 

mempengaruhi, dan semuanya berfungsi dengan berorientasi pada tujuan.

Pengertian pembelajaran juga dijelaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 

2003, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Bagi Gagne dan Briggs (dalam 

Djamarah, 2010:325) pembelajaran adalah suatu system yang bertujuan untuk 

membantu proses belajar anak didik, yang berisi serangkaian peristiwa yang 

dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung 

terjadinya proses belajar anak didik yang bersifat internal. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan 

yang didalamnya terjadi interaksi antara guru dengan peserta didik dan bertujuan 

membantu proses belajar anak didik. 

2.1.4 Pembelajaran Bahasa  

Solchan dkk (2011:31) menyatakan ada tiga tipe belajar yang melibatkan bahasa. 
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1. Belajar Bahasa 

Seseorang mempelajarai bahasa dengan fokus pada penguasaan keterampilan 

berbahasa atau keterampilan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakan. 

Keterampilan ini melibatkan dua hal yaitu (1) keterampilan untuk 

menyampaikan pesan, baik secara lisan (melalui berbicara) maupun secara 

tertulis (melalui menulis), serta (2) keterampilan memahami, menafsirkan, dan 

menerima pesan baik yang disampaikan secara lisan ( melalui kegiatan 

menyimak) maupun tertulis (melalui kegiatan membaca). Keterampilan 

tersebut melibatkan penguasaan kaidah bahasa serta pragmatik. Keterampilan 

pragmatik merupakan kesanggupan pengguna bahasa untuk menggunakan 

bahasa dalam berbagai situasi yang berbeda- beda sesuai dengan tujuan, 

kebutuhan dan konteks bahasa itu sendiri. 

2. Belajar melalui bahasa 

Bahasa digunakan untuk mempelajari pengetahuan, sikap, keterampilan. 

3. Belajar tentang bahasa 

Bahasa digunakan untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu 

bahasa. 

2.1.5 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia menurut kurikulum 2004 Mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, empat keterampilan bahasa yaitu mendengarkan, 

berbicara, membaca dan menulis (dalam kurikulum 2004 disebut kompetensi 

dasar berbahasa) harus mendapat perhatian yang seimbang dan dilaksanakan 

secara terpadu. 
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Keterpaduan yang dimaksud dapat diwujudkan melalui dua cara yaitu, 

keterpaduan tanpa fokus, yang berarti keempat keterampilan dilakukn secara 

seimbang atau sama, dan keterpaduan dengan fokus ketreampilan tertentu yang 

berarti difokuskan pada satu kerampilan tertentu yang fokusnya sama dengan 

keterampilan yang lain. 

Pembelajaran mendengarkan dan berbicara merupakan pembelajaran 

pertama yang dilakukan pada pertemuan pertama baik dikelas rendah maupun 

dikelas tinggi. Karean baik siswa maupun guru belum mengetahui diri masing 

masing. Dalam pembelajaran mendengarkan dan berbicara guru dapat 

mengetahuai apa yang siswa butuhkan. 

Pembelajaran mendengarkan pada kelas rendah ditujukan untuk 

mengetahui daya simak siswa, daya apresiasi siswa terhadap bunyi dan juga 

digunakan sebagai dasar mengungkap pengetahuan , keterampilan, dan keberanian 

siswa dalam berbicara. Kedua keterampilan berbicara dan mendengarkan 

merupakan kegiatan yang saling mengisi. Jika kedua keterampilan sudah dimiliki 

siswa maka dengan mudah siswa dapat mengembangkan keterampilan berbahasa 

yang lain. 

Disekolah dasar, membaca pada kelas rendah dan kelas tinggi memiliki 

tujuan yang berbeda. Pembelajaran membaca dikelas rendah bertujuan untuk 

mengenalkan huruf, kata dan kalimat sederhana pada anak. Sistem 

pembelajaranya dikenal dengan istilah membaca awal (membaca permulaan). 

Sedangkan pada kelas tinggi bertujuan agar anak memahami apa yang dibaca 

(membaca pemahaman). 
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2.1.6 Hakikat Membaca 

2.1.6.1 Pengertian Membaca 

Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit dan melibatkan banyak 

hal, tidak hanya seekedar melafalkan tulisan tetapi juga melibatkan aktivitas 

visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Dalam proses visual membaca 

adalah proses dari menerjemahkan simbol-simbol yang ada dalam tulisan menjadi 

sebuah kata-kata lisan. Sebagai proses berpikir, membaca merupakan aktivitas 

pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis dan pemahaman 

kreatif menurut Crawley dan Mountain (dalam Farida 2011 : 2) 

Membaca adalah proses perubahan bentuk lambang yang berupa huruf 

menjadi wujud bunyi yang mempunyai makna tertentu (Dalman 2014 : 7) 

Menurut Hodgson (dalam Tarigan 2008 : 7) membaca adalah proses untuk 

memperoleh pesan yang akan disampaikan oleh penulis. Suatu proses memahami 

makna dari kumpulan kata yang dilakukan secara individual. 

Jadi membaca adalah proses pemberian makna pada sebuah simbol yang 

berupa huruf yang melibatkan aktivitas visual, psikolinguistik dan metakognitif

untuk mendapatkan suatu arti. 

2.1.6.2 Tujuan dan Proses Membaca 

Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh 

informasi yang mencakup isi dan makna dari suatu bacaan. Makna atau arti, 

berhubungan erat denag tujuan dalam membaca. Menurut Anderson ada tujuh 

macam tujuan dari kegiatan membaca, yaitu: (a) Membaca untuk memperoleh 

perincian atau fakta-fakta yang terdapat dalam suatu bacaan (reading for details 
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or fact), (b) Membaca untuk mengetahui bagaimana topik utama dapat terbentuk 

dan mengapa hal tersebut dijadikan sebagai topik utama dalam sebuah bacaan. 

Membaca untuk memperoleh ide-ide utama (reading for main idea), (c) membaca 

untuk mengetahui  dan menemukan apa yang terjadi pada setiap bagian cerita. 

Disebut sebagai membaca untuk mengetahui urutan-urutan dari cerita (reading 

sequence or organization), (d) membaca untuk menemukan apa yang hendak 

disampaikan dan diperlihatkan penulis pada pembaca. Ini disebut membaca untuk 

menyimpulkan, membaca inferensi (reading for inference), (e) membaca untuk 

mengelompokkan bagian-bagian dari suatu bacaan, membaca untuk 

mengklasifikasikan (reading for classify), (f) membaca untuk menilai atau 

mengevaluasi setiap bagian dari suatu bacaan (reading for evaluate), (g) membaca 

untuk membandingkan antara satu bancan dengan bacaan lain atau antara satu 

bagian dengan bagian yang lain dalam sebuah bacaan, disebut dengan membaca 

untuk membandingkan atau untuk mempertentangkan (reading for compare or 

contrast) 

Dilihat dari tujuan seseorang membaca terdapat berbagai macam tujuan. 

Tujuan tergantung pada kepentingan dan bahan bacaan dari seseorang. Tujuan 

membaca yang jelas akan meningkatkan pemahaman seseorang terhadap bacaan. 

Tujuan membaca reat hubungannya dengan kemmapuan memahami bacaan pada 

seseorang. Seorang pembaca harus memiliki tujuan yang jelas guna memahami isi 

dari suatu bacaan karean ada tujuan yang akan dicapai. (Dalman 2014 : 12) 

Membaca merupakan sebuah proses yang melibatkan kegiatan fisik dan 

mental. Menurut Burns dkk, (dalam Farida 2011) proses membaca mempunyai 
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sembilan aspek, yaitu, sensori, perseptual, urutan, pengalaman, pikiran, 

pembelajaran, asosiasi, sikap, dan gagasan. 

Proses membaca dimulai dengan sensori visual yang diperoleh adri simbol 

grafis atau hurus yang dilihat oleh anak. Tindakan selanjutnya adalah tindakan 

perseptual yaitu kegiatan mengenal suatu kata yang nantinya memiliki makna 

berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui oleh anak. 

Pengalaman merupakan aspek yang penting dalam proses membaca. Anak 

yang memiliki pengalaman yang banyak akan memiliki kesempatan yang lebih 

besar untuk mengembangkan kosa kata dan konsep yang mereka hadapi dalam 

membaca dibandingkan dengan anak yang memiliki pengalaman yang terbatas. 

Membaca merupakan proses berpikir. Untuk dapat memahami bacaan, 

pembaca harus terlebih dahulu mengerti dengan kata-kata dan kalimat yang dilihat 

melalui proses ososiasi dan eksperimental agar dapat membuat kesimpulan 

dengan menghubungkan isi yang terdapat dalam materi bacaan. 

Peningkatan keterampilan berpikir siswa melalui membaca harus 

dilakukan sejak dini. Guru di SD dapat membimbing siswa dengan memberikan 

pertanyaan- pertanyaan yang dapat merangsang siswa untuk berpikir. Dan 

pertanyan yang diajukan pada siswa hendaknya menghasilkan jawaban yang 

berupa fakta. 

Mengenal hubungan antara simbol denag bunyi bahasa dan makna 

merupakan aspek asosiasi dalam membaca. Tanpa adanya proses asosiasi anak 

tidak dapan mengenal huruf ataupun bacaan. 



18
 

 
 

Aspek efektif merupakan proses membaca yang berkegiatan untuk 

memusatkan perhatian, membangkitkan kegemaran membaca, dan menumbuhka 

motivasi siswa dalam membaca. 

Aspek yang terakhir adalah aspek pemberian gagasan. Aspek ini dimulai 

deang pemberian sensori dengan latar belakang pengalaman dan tanggapan efektif 

serta membangun makna secara individu. 

2.1.6.3 Jenis Membaca 

Menurut Tarigan (2008 : 23) ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya 

suara pembaca sewaktu membaca bacaan, proses membaca dapat dibagi menjadi : 

(1) membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan (reading out load, 

oral reading, reading aloud), (2) membaca dalam hati (silent reading). 

Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara 

atau kegiatan melafalkan lambang-lambang bunyi bahasa dengan suara yang dapat 

didengar orang lain (Dalman 2014 : 63). 

Haris Sipay (dalam Farida : 2011) mengemukakan bahwa membaca 

bersuara menyalurkan seluruh perkembangan anak dalam banyak cara 

diantaranya: (1) membaca nyaring memberikan guru suatu cara yang cepat dan 

tepat untuk menilai kemajuan  keterampilan membaca khususnya pada kata, frasa 

dan untuk menemukan yang dibutuhkan dalma pengajaran, (2) membaca nyaring 

adalah sarana  latihan berkomunikasi lisan bagi pembaca, dan bagi pendengar 

dapat mengembangkan keterampilan menyimak, (3) membaca nyaring dapat 

melatih siswa mendramatisasikan cerita dan memerankan pelaku yang ada 
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didalam suatu cerita, (4) membaca nyaring dapat dijadikan media guru untuk 

mengenbangkan keterampilan berbicara khususnya pada siswa yang pemalu. 

Membaca nyaring juga memerlukan keterampilan khusus agar proses 

membaca dapat berjalan lancar. Membaca nyaring merupakan suatu aktifitas yang 

menuntut aneka keterampilan diantaranya: 

Kelas I 

1) Menggunakan ucapan yang tepat 

2) Menggunakan frase yang tepat, (bukan kata demi kata) 

3) Mempergunakan intonasi suara yang wajar agar makna mudah dipahami 

4) Memiliki perawakan dan sikap yang baik serta merawat buku dengan baik 

5) Menguasai tanda-tanda baca sederhana seperti : Titik (.), Koma (,),Tanda 

tanya (?) Tanda seru (!) 

Kelas II 

1) Membaca denag terang dan jelas 

2) Membaca dengan penuh perasaan, ekspresi 

3) Membaca tanpa tertegun-tegun, tanpa terbata-bata 

Kelas III 

1) Membaca dengan penuh perasaan 

2) Mengerti serta memahami bahan bacaan 

Kelas IV 

1) Memahami bahan bacaan pada tingkat dasar 

2) Kecepatan mata dan suara : 3 patah kata dalam sati detik 

Kelas V  

1) Membaca dengan pemahaman dan perasaan 

2) Aneka kecepatan membaca nyaring bergantung pada bahan bacaan 

3) Dapat membaca tanpa terus menerus melihat pada bahan bacaan 

Kelas VI 

1) Membaca nyaring dengan penuh perasaan atau ekspresi 
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2) Membaca denga penuh kepercayaan diri dalam menggunakan frase atau 

susunan kata yang tepat. (Barbe and Abbott (1975); Dawson, et al (1963) 

dalam Tarigan 2008) 

Jadi dapat disimpulkan membaca nyaring adalah kegiatan membaca 

dengan menyuarakan tulisan yang dibaca denga intonasi dan pengucapan yang 

tepat agar pendenga dan pembaca dapat mengerti makna dan pesan yang akan 

disampaikan penulis dalam bacaan. 

Membaca senyap atau membaca dalam hati adalah membaca tidak 

bersuara, tanpa gerakan bibir dan tanpa gerakan kepala, pembaca memahami 

bacaan diam atau didalam hati, kecepatan mata dalam membaca adalah tiga kata 

per detik, menikmati bacaan didalam hati dan dapat menyesuaikan kecepatan 

membaca dengan tingkat kesukaran bacaan. (Dalman 2014 : 67). 

Membaca dalam hati memberikan kesempatan pada siswa untuk 

memahami teks tang dibacanya dengan lebih mendalam. Kegiatan membaca 

dalam hati harislah dimulai sejak dini sehingga anak sudah dapat membaca 

bacaannya sendiri. Pada tahap ini anak haruslah dilengkapi dengan bacaan 

tambahan, yang menekankan pada keterampilan menguasai isi bacaan, sehingga 

anak dapat memperoleh dan memahami ide-ide dengan keterampilannya sendiri. 

(Tarigan 2008 : 30). 

Keterampilan yang dituntut pada jenjang sekolah dasar khususnya pada 

membaca dalam hati agar tujuan dapat tercapai. 

Kelas I 

1) Membaca tanpa bersuara, tanpa gerakan bibir dan tanpa berbisik 

2) Membaca tampa menggerak-gerakan kepala 
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Kelas II 

1) Membaca tanpa menggerakkan bibir atau kepala 

2) Membaca lebih cepat secara dalam hati dari pada bersuara 

Kelas III 

1) Membaca dalam hati tanpa menunjuk-nunjuk dengan jari , tanpa gerakan 

bibir 

2) Memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam 

3) Lebih cepat membaca dalam hati dari pada bersuara 

Kelas IV 

1) Memahami serta mengerti iisi bahan bacaan pada tingkat dasar 

2) Kecepatan mata dalam membaca adalah tiga kata per detik 

Kelas V 

1) Membaca dalam hati jauh lebih cepat dari pada membaca dengan bersuara 

2) Membaca dengan pemahaman yang baik 

3) Membaca tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala atau menunjuk dengan 

jari tangan 

4) Menikmati bahan bacaan yang dibaca didalam hati  

Kelas VI 

1) Membaca tanpa gerakan bibir 

2) Dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang 

ada dalam bacaan 

3) Dapat membaca 180 patah kata per satu menit pada bacaan fiksi tingkat 

dasar. 

2.1.7 Pembelajaran Membaca di Sekolah Dasar  

Ada beberapa tahapan perkembangan membaca pada siswa sekolah dasar. 

Slamet (2007: 41-42) mengemukakan tahap pertama, umur 6-7 tahun (kira-kira 

kelas I dan II sekolah dasar) anak memusatkan pada kata-kata lepas dalam kalimat 

sederhana atau cerita sederhana. Tahap kedua, sekitar anak duduk di kelas II dan 

IV, mereka dapat menganalisa kata-kata yang diketahuinya menggunakan pola 
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tulisan dan kesimpulan yang didasarkan konteks. Tahap ketiga, sekitar anak kelas 

V sampai kelas II SMP tampak adanya perkembangan pesat dalam membaca yaitu 

tekanan membaca tidak lagi pada pengenalan tulisan tetapi pada pemahaman dan 

makna bacaan. Oleh karana itu, dapat disimpulkan bahwa siswa yang masih 

duduk di kelas IV sekolah dasar sudah mulai mengenal membaca pemahaman 

tingkat awal.  

Pembelajaran membaca di Sekolah Dasar harus menarik dan bermanfaat. 

Henry G. Tarigan (1988: 27), mengatakan bahwa untuk memperoleh pengukuran 

pembaca yang lebih tinggi, beberapa prinsip membaca yang perlu diperhatikan 

adalah:  

a. membaca bukanlah hanya mengenal huruf dan membunyikannya,tetapi harus 

melampaui pengenalan bunyi dan huruf,  

b. pembaca dan penguasaan bahasa yang terjadi secara serempak,  

c. membaca dan berpikir secara serempak, 

d. membaca menghubungkan lambang tulis dengan ide dan rujukan yang ada di 

belakang lambang huruf, dan 

e. membaca yang bermuara pada pemahaman (membaca berarti memahami).  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran membaca di 

sekolah harus disesuaikan dengan tingkatan perkembangan anak sehingga siswa 

dapat menguasai keterampilan membaca dengan sebagaimana mestinya. 



23
 

 
 

2.1.8 Hakikat Membaca Pemahaman  

2.1.8.1  Pengertian Membaca   

Membaca pemahaman merupakan keterampilan membaca yang berada 

pada urutan yang lebih tinggi. Membaca pemahaman adalah membaca secara 

kognitif (membaca untuk memahami). Dalam membaca pemahaman, pembaca 

dituntut mampu memahami isi bacaan. (Dalman 2014 : 89) 

Menurut Tarigan (2008 : 58) membaca pemahaman (reading for 

understanding) adalah jenis membaca untuk memahami standarstrandar atau 

norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, dan pola-pola fiksi dalam usaha 

memperoleh pemahaman terhadap teks, pembaca menggunakan strategi tertentu. 

Pemilihan strategi berkaitan erat dengan faktor-faktor yang terlibat dalam 

pemahaman, yaitu pembaca teks dan konteks. 

Membaca pemahaman dapat juga diartikan sebagai proses sungguh-

sungguh yang dilakukan pembaca untuk memperoleh informasi, pesan dan makna 

yang terkandung dalam sebuah bacaan. Membaca pemahan melibatkan dua 

keterampilan yaitu keterampilan visual dan keterampilan kognitif. (Yunus 2012 : 

60). 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa membaca 

pemahan adalah keterampilan seorang pembaca untuk memperoleh pesan atau 

informasi yang melibatkan keterampilan visual yaitu memberikan makna pada 

lambang berupa huruf atau kata yang dilihat pembaca dan keterampilan kognitif 

yaitu keterampilan memaknai isi atau makna dalam bacaan. 
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2.1.8.2 Tujuan Membaca Pemahaman 

Membaca hendaknya mempunyai tujuan karena seseorang yang membaca 

dengan suatu tujuan cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang 

tidak mempunyai tujuan. (Farida 2011 : 11). 

Menurut Nurhadi dalam Dalman (2014 : 13) pada dasarnya, tujuan 

membaca dibagi atas dua tujuan utama yaitu behavioral dan tujuan ekspresif. 

Tujuan behavioral disebut juga dengan tujuan tertutup ataupun tujuan 

instruksional, sedangkan tujuan ekspresif disebut juga dengan tujuan terbuka. 

Tujuan behavioral diarahkan pada kegiatan-kegiatan membaca: (1) pemahaman 

makna kata, (2) keterampilan-keterampilan studu, dan (3) pemahan terhadap teks 

bacaan. Tujuan ekspresif diarahkan pada kegiatan-kegiatan : (1) membaca 

pengarahan diri sendiri, (2) membaca penafsiran atau membaca interpretatif, dan 

(3) membaca kreatif. 

Menurut Farida Rahim (2007: 11) tujuan membaca mencakup: (1) 

kesenangan, (2) menyempurnakan membaca nyaring, (3) menggunakan strategi 

tertentu, (4) memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik, (5) mengaitkan 

informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, (6) memperoleh 

informasi untuk laporan lisan atau tertulis, (7) mengkonfirmasikan atau menolak 

prediksi, dan (8) menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik. 

2.1.8.3 Tes Keterampilan Membaca Pemahaman 

Tes keterampilan membaca yang lebih bersifat pasif reseptif, sasaran tes 

keterampilan membaca pada dasarnya mengacu pada sasaran yang sama dengan 

test menyimak dalam memahami wacana yang diungkapkan secara lisan. Test 
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membaca wacana yang dihadapi berupa wacana yang disampaikan melalui 

media tertulis. Memahami bacaan pada dasarnya meliputi rincian keterampilan 

yang terdiri atas keterampilan untuk a) memahami arti kata-kata sesuai 

penggunaannya dalam wacana, b) mengenali susunan organisasi wacana dari 

antar hubungan bagian-bagiannya, c) mengenali pokok-pokok pikiran yang 

terungkapkan dalam wacana, d) mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

jawabanya secara eksplisit terdapat di wacana, e) mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang jawabanya terdapat dalam wacana meskipun diungkapkan 

dengan kata-kata yang berbeda, f) mampu menarik inferensi tentang isi wacana, 

g) mampu mengenali dan memahami kata-kata dan ungkapan-ungkapan untuk 

memahami nuansa sastra, h) mampu mengenali dam memahami maksud dan 

pesan penulis sebagai pemahaman dari pesan penulis. 

Ikhtisar Rincian Keterampilan Memahami Bacaan ( diadaptasi dari Farr, 

1969). 

Tabel 2.2 Ikhtisar Rincian Keterampilan Memahami Bacaan 

No Tingkat 
Keterampilan

Rincian Keterampilan

1. Dasar 1. Memahami arti kata-kata sesuai 

penggunaan dalam wacana.

2. Mengenali susunan organisasi wacana 

dari antar hubungan bagian-bagiannya.

3. Mengenali pokok-pokok pikiran yang 

terungkapkan dalam wacana

4. Mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang jawabanya secara 

eksplisit terdapat di wacana

 (Djiwandono, 2011: 116-117) 
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Indikator penilaian membaca pemahaman yang dikembangkan dari ikhtisar 

rincian keterampilan memahami bacaan. 

No Indikator Jml 

soal

skor

1 Keterampilan memahami makna kata dalam kalimat 4 4

2 Keterampilan memahami paragraf 4 4

3 Keterampilan menentukan kalimat utama 7 7

4 Keterampilan menjawab pertanyaan sesuai dengan isi bacaan 15 15

Jumlah 30 30

2.1.9 Jenis Teks 

2.1.9.1 Teks Bacaan 

Teks bacaan, sebagai bahan pembelajaran membaca sebaiknya memiliki 

karakteristik yang jelas sehingga cukup kaya apabila digunakan sebagai latihan 

pengenalan kata sampai strategi-strategi dalam membaca. Teks yang dipilih 

sebagai bahan bacaan yang berisikan kata-kata, kalimat, paragraf, dan tampak 

sebagai teks yang utuh. 

Jenis jenis teks menurut Resmini antara lain: 

Teks deskriptif, kata deskriptif berasal dari bahasa latin describere yang 

berarti menggambarkan suatu hal. Dari segi istilah deskripsi adalah, suatu bentuk 

karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga 

pembaca dapat mencitrai (melihat, mendengar mencium dan merasakan) apa yang 

ditulis sesuai dengan kemauan dari sang penulis. 
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Teks narasi, istilah narasi berasal dari bahasa inggris yaitu narasion 

(cerita) dan narrative (yang menceritakan). Karangan yang disebut narasi 

menyajikan serangkaian peristiwa menurut urutan kejadian atau kronologis atau 

dengan maksud memberi arti pada seluruh atau serentetan kejadian, sehingga 

pembaca dapat memetik hikmah dari cerita. 

Dalam istrumen soal penelitian teks yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan membaca pada siswa  adalah teks deskriptif dan narasi. 

2.1.10 Hakikat Metode Pembelajaran 

Metode merupakan rencana keseluruhan bagi penyajian bahan bahasa 

secara rapi dan tertib, yang tidak ada bagian-bagian yang terkontradiksi dan 

kesemuanya itu didasarkan pada pendekatan terpilih. (Abidin 2012 : 72) 

Ciri utama metode pembelajaran adalah adanya langkah-langkah 

pelaksanaan pembelajaran secara prosedural. Berdasarkan ciri ini, ceramah, 

penugasan, diskusi, dan beberapa cara penyampaian lainnya tidak dapat disebut 

sebagai suatu metode tetapi dapat dikategorikan sebagai teknik pembelajaran. Ini 

disebabkan karena ceramah, diskusi, penugasan dan cara penyampaian yang 

sejenis tidak memiliki tahapan yang jelas. 

Ciri khas metode berdasarkan brown dan richard dan rodger (dalam Yunus 

: 2012) : (a) metode bersifat prosedural yakni menggambarkan langkah-langkah 

menyeluruh tentang proses pembelajaran., (b) metode diturunkan dari pendekatan 

tertentu, (c) tidak dapat diamati dengan hanya melihat guru mengajar atau 

menyampaikan materi, (d) ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara 

luas, (e) dalam satu kali proses pembelajaran, hanya terdapat sati metode 
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pembelajaran, (f) implementasi metode didalam kelas dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai teknik pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa karakteristik yang telah dijabarkan, metode 

pembelajaran jelas bukan cara guru dalam menyampaikan sebauah materi 

melainkan sebuah prosedur yang mengatur seluruh tahapan pembelajaran. Metode 

menggambarkan aktivitas-aktivitas siswa selama pembelajaran. 

Menurut Anitah (2009: 5.6) faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 

metode pembelajaran adalah:  

1) tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa, meliputi tujuan pendidikan 

nasional (TPN), tujuan satuan pendidikan (institusional), tujuan bidang studi/mata 

pelajaran dan tujuan pembelajaran (instruksional). 

2) karakteristik bahan pelajaran/materi pelajaran, terdiri atas aspek konsep, fakta, 

prinsip, nilai, keterampilan intelektual dan keterampilan psikomotor. Materi 

pelajaran yang cenderung pada aspek proses dan keterampilan maka metode yang 

sesuai adalah latihan dan demonstrasi. 

3) waktu, beberapa metode pembelajaran relatif banyak menggunakan waktu 

sehingga kurang tepat jika digunakan pada jam pelajaran dengan alokasi waktu 

singkat karena penguasaan materi tidak akan optimal. 

4) kondisi siswa, mencakup kesegaran mental, jumlah siswa dan keterampilan 

siswa. 

5) ketersediaan fasilitas, media dan sumber belajar, guru tidak akan memilih 

metode pembelajaran yang menggunakan fasilitas, media atau alat beragam jika di 

sekolah tidak memiliki secara lengkap. 



29
 

 
 

(Solchan, 2010: 7.16) menjelaskan metode-metode dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia antara lain: (1) metode SAS, (2) metode global , (3) metode 

permainan, (4) metode TPR dalam pengajaran menyimak dan berbicara, (5) 

metode diagnostik dalam pembelajaran membaca, (6) metode SQ3R dalam 

pembelajaran membaca pemahaman. 

2.1.11 Metode Ceramah 

Menurut Aqib (2013: 103) ceramah berasal dari kata lecture, artinya guru, 

karena metode ini lebih banyak digunakan kalangan guru. Metode ini berbentuk 

penjelasan konsep, prinsip, dan fakta yang disampaikan secara lisan oleh guru, 

kemudian pada akhir pembelajaran ditutup dengan proses tanya jawab antara guru 

dengan siswa, sehingga metode ini baik digunakan untuk menjelaskan materi 

yang banyak memerlukan penjelasan. Sependapat Anitah (2009: 5.18) menyata-

kan karakteristik ceramah meliputi: 1) pemberian informasi berupa fakta dan 

konsep sederhana; 2) proses pembelajaran dilakukan secara klasikal dengan 

jumlah siswa relatif banyak; 3) bersifat monoton, guru lebih banyak berbicara. 

Oleh karena itu, perlu ada variasi gaya dan seni berbicara guru seperti intonasi, 

improvisasi, semangat, serta interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa 

dengan siswa, agar pembelajaran lebih menarik. 

Menurut Hamdani (2010: 278), penerapan ceramah bertujuan untuk 

melatih siswa menjadi pendengar yang baik, namun siswa perlu dilatih mengem-

bangkan keterampilan mendengarnya, memahami suatu informasi, dan mencatat 

agar tetap berperan secara aktif dalam pembelajaran. Siswa hendaknya diminta 

mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan terhadap informasi-informasi 
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tertentu. Selanjutnya Hamdani (2010: 156) menyatakan ceramah dapat dilakukan 

guru, jika: 1) untuk memberikan pengarahan, petunjuk di awal pembelajaran; 2) 

waktu terbatas, sedangkan materi yang disampaikan banyak; 3) staf pengajar 

sedikit sedangkan jumlah siswa banyak.  

Menurut Anitah (2009: 4.19-4.20), prosedur penggunaan ceramah dalam 

pembelajaran, sama dengan pembelajaran klasikal, yaitu: 

a. Kegiatan awal 

1) Menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai. 

2) Menyampaikan tahapan kegiatan. 

b. Kegiatan inti 

1) Menyajikan (presentasi) bahan pelajaran dengan ceramah, hendaknya 

dapat didengar dan disimak seluruh siswa di kelas. 

2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau guru 

mengajukan pertanyaan kepada siswa. 

3) Melakukan asosiasi dan memberikan ilustrasi untuk meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap bahan pelajaran, menghubungkan atau 

mengkaitkan materi yang sedang dipelajari dengan situasi nyata. 

c. Kegiatan akhir 

1) Aplikasi bahan pelajaran yang telah dipelajari secara tertulis dan lisan, 

meliputi pemberian soal dan pertanyaan. 

2) Menyimpulkan bahan pelajaran yang telah dipelajari dengan bimbingan 

guru. 
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Ceramah merupakan cara mengajar guru yang paling tradisional dan lama, 

menurut Hamdani (2010: 279) ceramah memiliki keterbatasan 1) keberhasilan 

siswa tidak terukur; 2) perhatian dan motivasi siswa sulit diukur; 3) peran serta 

siswa dalam pembelajaran rendah; 4) materi kurang terfokus; 5) pembicaraan 

kurang fokus. Sependapat Anitah (2009: 5.20) keterbatasan ceramah 1) siswa 

akan mengalami kesulitan apabila memiliki keterampilan menyimak dan mencatat 

yang kurang baik; 2) menimbulkan verbalisme; 3) kurang memberikan 

kesempatan pada siswa untuk berpartisipasi; 4) peran guru lebih banyak sebagai 

sumber pelajaran; 5) materi pelajaran lebih cenderung pada aspek ingatan; 6) 

proses pembelajaran berada dalam otoritas guru.  

2.1.12 Metode SQ3R (survey, question, read, recite, review) 

SQ3R adalah metode  pembelajaran membaca yang terdiri dari lima 

langkah yakni survey, questions, read, recite, dan review yang sangat tepat 

digunakan sebagai metode membaca bacaan ilmu-ilmu sosial. Tujuan utama 

metode ini adalah (1) untuk meningkatkan dalam memahami isi bacaan, (2) untuk 

mempertahankan pemahaman tentang isi bacaan dalam jangka waktu yang 

panjang. (Abidin 2012 : 107). 

SQ3R merupakan metode pemahaman yang membantu siswa berpikir 

tentang bacaan yang sedang mereka baca. SQ3R  membantu siswa mendapatkan 

sesuatu ketika pertama kali mereka membaca teks. (Huda 2014 : 244) 

Langkah-langkah penerapan SQ3R 
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a. Survey (tinjau) 

Survei adalah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran 

keseluruhan yang ada didalam bahan bacaan. Soedarso (dalam Dalman 2014) 

survei atau prabaca adalah teknik untuk mengenal bahan sebelum membacanya 

secara lengkap, dilakukan untuk mengenal organisasi dan ikhtisar umum yang 

akan dibaca. Berdasarkan pendapat kedua tokoh tersebut jelas bahwa survey 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana bacaan tersebut akan bermakna baginya.   

Pada tahap ini siswa harus melihat judul, sub judul, semua gambar serta 

grafik untuk dapat mengenal teori yang di sampaikan penulis dalam bacaan 

termasuk didalamnya dukungan atau sanggahan yang dilakukan oleh penulis 

terhadap teori lain. (Huda 2014 : 244) 

b. Question (soal atau tanya) 

Question adalah langkah yang mendorong pembaca untuk memberikan 

sebuah pertanyaan pada bacaan yang telah dibaca. Bersaam dengan survei, 

pembaca diminta mengajukan pertanyaan sebanyak banyaknya tentang isi dari 

bacaan dengan mengubah judul, sub judul menjadi pertanyaan. (Dalman 2014 : 

193). 

Pada tahap kedua ini siswa harus membuat pertanyaan atas isi dari bacaan. 

Pertanyaan ini yang akan memandu bagi siswa untuk memahami dan 

mendapatkan informasi dari bacaan. (Huda 2014 : 244) 

c. Read 

setelah melewati tahap survei dan timbul beberapa pertanyaan yang 

diharapkan akan mendapatkan jawaban dibacaan yang akan dibaca langkaf 
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selanjutnya adalah read (membaca). Dalam tahap membaca ada hal yang harus 

diperhatikan, yaitu : (1) jangan membuat catatan-catatan, karena dengan catatan 

akan memperlambat pembaca dalam membaca, (2) jangan membuat tanda-tanda 

seperti garis bawah pada kata-kata maupun frasa tertentu. (Dalman 2014 : 194). 

Pada tahap ini siswa harus membaca bacaan secara fleksibel dan selektif 

untuk mendapat jawaban dari pertanyaan yang tersusun pada tahap question. 

(Huda 2014 : 244). 

d. Recite atau Recall 

Pada dasarnya tahap ini adalah kelanjutan dari tahap ke tiga. Pada tahap ini 

pembaca diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersusun pada tahap ke 

dua tadi. Jadi pada tahap ini pembac adiminta untuk menyampaikan kembali hasil 

dari pemahaman membaca menggunakan bahasa pembaca sendiri. (Dalman 2014 

: 194) 

Pada tahap ini siswa membacakan dan mengulangi jawaban-jawaban dari 

pertanyaan dan membuat catatan mengenai jawaban mereka untuk pembelajaran 

selanjutnya. (Huda 2014 : 244) 

e. Review 

Langkah yang terakhir, setelah pembaca menyelesaikan bacaannya 

pembaca perlu mengulangi untuk menelusuri kembali judul-judul dan sub judul 

serta bagian-bagian penting lainnya dengan menemuakn pokok penting yang perlu 

diingat oleh pembaca. (Dalman 2014 : 195) 

Selesai membaca, siswa seharusnya melakukan kegiatan review pada teks 

bacaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dengan mengingat 
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kembali pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab sebelumnya. (Huda 2014 : 

244) 

2.1.13 Langkah Penerapan Metode SQ3R dalam Pembelajaran Membaca 

Tahapan Aktifitas 

Guru Siswa

Survey 1. Memberi bahan bacaan kepada 

siswa. 

2. Memberi contoh cara 

mengidentifikasi bahan bacaan 

dengan memperhatikan judul, 

subjudul, simbol, grafik, atau 

istilah-istilah.

1. Membaca teks bacaan

2. Mengidentifikasi teks bacaan 

berdasar judul, subjudul,

simbol, grafik, atau istilah 

yang terdapat dalam teks.

Question Menuntun siswa menyusun 

pertanyaan yang sesuai dengan

identifikasi pada tahap survei.

Menyusun pertanyaan

berdasarkan hasil survei bacaan.

Read Memberi waktu kepada siswa 

untuk membaca bacaan secara 

teliti.

Membaca secara aktif dan cermat 

untuk menemukan jawaban atas 

pertanyaan yang telah disusun.

Recite Meminta siswa membacakan 

jawaban yang telah mereka susun.

Mengungkapkan jawaban yang 

telah disusun tanpa bantuan 

catatan.

Review 1. Meminta siswa meninjau

ulang jawaban-jawaban yang

telah dibuat. 

2. Meminta siswa membuat 

kesimpulan dari bahan bacaan

yang telah dipelajari.

1. Memeriksa kembali

pertanyaan dan jawaban yang 

telah mereka susun. 

2. Membuat kesimpulanbacaan.
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2.2 Penelitiaan yang Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini sehingga dapat 

membantu peneliti memperoleh gambaran mengenai prosedur penelitian dan hasil 

yang diperoleh, yaitu: 

Iga Cahyani Ari Putri (2014) yang berjudul “ Pengaruh Metode 

Pembelajaran SQ3R Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Kelas V SD”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar yang signifikan 

antara siswa yang mengikuti metode pembelajaran SQ3R dengan siswa yang 

mengikuti pembelajaran ceramah. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu 

dengan desain the nonequivalent control group design.Teknik sampling yang 

digunakan adalah teknik random sampling. Sampel penelitian sebanyak 72 siswa. 

Metode pengumpulan data keterampilan membaca menggunakan tes pilihan 

ganda. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik statistik parametris 

yakni uji-t. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

keterampilan membaca yang signifikan antara siswa yang belajar menggunakan 

metode pembelajaran SQ3R dengan siswa yang belajar menggunakan 

pembelajaran ceramah pada kelas V SD Gugus 1 Denpasar Selatan Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Inovasi pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran SQ3R dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Samsu Somadayo, St.Y. Slamet, Joko Nurkamto, Sarwiji Suwandi pada 

tahun 2013 yang berjudul “The Effect of Learning Model Drta (Directed Reading 

Thingking Activity) Toward Students’ Reading Comprehension Ability Seeing 
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from Their Reading Interest”, bahwa membaca pemahaman adalah salah satu 

keterampilan bahasa Indonesia yang harus dikembangkan di sekolah. Hal ini 

karena membaca pemahaman telah menjadi sesuatu yang penting dan sangat 

diperlukan bagi siswa karena keberhasilan belajar siswa sangat tergantung pada 

keterampilan membaca mereka. Jika siswa kurang memiliki keterampilan 

membaca pemahaman, kemungkinan siswa mengalami kegagalan dalam belajar 

atau setidaknya siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Di sisi lain, jika 

siswa memiliki keterampilan membaca pemahaman yang baik, tentu saja mereka 

akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berhasil dalam belajar. 

Keterampilan membaca pemahaman bertujuan untuk memahami informasi atau 

ide-ide yang disampaikan oleh penulis melalui bacaan sehingga ia dapat 

menginterpretasikan ide-ide yang telah ditemukan pembaca. 

Nurdia Artu (2014) yang berjudul “Upaya Meningkatkan Keterampilan 

Membaca Pemahaman Siswa Kelas IV SDN Pembina Liang Melalui Penerapan 

Strategi Survey, Questions, Reading, Recite, Review”. Penelitian ini mengkaji 

keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN Pembina Liang melalui 

penerapan Strategi Survey Questions Reading Recite Review (SQ3R). Masalah 

utama dalam penelitian ini adalah apakah dengan menggunakan strategi SQ3R 

siswa kelas IV SDN Pembina Liang dapat meningkat. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN 

Pembina Liang. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang berdaur 

ulang/siklus yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah guru dan siswa dengan subjek 
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penelitian adalah seluruh siswa kelas IV SDN Pembina Liang yang tercatat pada 

semester genap, sebanyak 22 orang siswa yang terdiri dari 11 orang siswa laki-

laki dan 11orang siswa perempuan. Teknik pengumpulan data melalui observasi 

dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analis deskripsi 

kualitatif. Metode pembelajaran strategi SQ3R  yang terdiri 5 tahap, yaitu: survey, 

questions, reading, recite dan review. Pada siklus I berada pada kategori kurang, 

siklus II berada pada kategori cukup dan siklus III mengalami peningkatan dan 

berada pada kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes setiap proses 

pembelajaran menunjukkan pada siklus I nilai rata-rata kelas mencapai 66,13 

dengan ketuntasan belajar mencapai 50%, siklus II nilai rata-rata kelas mencapai 

72,27 dengan ketuntasan belajar mencapai 63,63%, dan siklus III nilai rata-rata 

kelas mencapai 77,95 dengan ketuntasan belajar mencapai 86,36%.Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan strategi SQ3R 

dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN 

Pembina Liang yang dilihat dari hasil tes keterampilan membaca pemahaman 

setiap siklusnya.  

Noor Alfulaila (2014) dengan judul Pengaruh Pendekatan Whole 

Language Terhadap Hasil Belajar Membaca Pemahaman Bahasa Indonesia Siswa 

Kelas IV SD. Dampak pendekatan whole language terhadap prestasi belajar di 

indonesia bahasa pemahaman bacaan  siswa kelas IV Sekolah Dasar. Pelajaran ini 

bertujuan untuk menyelidiki efek dari pendekatan whole language terhadap 

prestasi belajar bahasa indonesia membaca pemahaman dari kelompok siswa 

berdasarkan motivasi belajar mereka. Penelitian ini merupakan penelitian 
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eksperimental menggunakan desain faktorial 2x2. variabel independen memiliki 

dua tingkat, yaitu pendekatan  Whole language dan Pendekatan konvensional. 

Populasi terdiri dari 46 siswa kelas IV SDN Madinaturramlah. Instrumen terdiri 

dari tes prestasi dan pembelajaran motivasi kuesioner. Data dianalisis oleh amean 

dari dua arah ANOVA dan tes Scheffee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 

ada perbedaan prestasi belajar antara siswa dalam kelompok eksperimen dan 

orang-orang di kelompok kontrol, (2) ada perbedaan prestasi belajar antara siswa 

dengan motivasi tinggi ternak di kelompok eksperimen dan pada kelompok 

kontrol, (3) tidak ada interaksi antara pendekatan dan motivasi belajar. 

Yunus Abidin (2012) yang berjudul “Model Penelitian Otentik Dalam 

Pembelajaran Membaca Pemahaman Beroreintasi Pendidikan Karakter”. Dalam 

gamitan pendidikan karakter, pembelajaran membaca di sekolah harus 

dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kemampuan membaca 

sekaligus mengembangkan karakter siswa. Untuk itu, perlu dilakukan serangkaian 

upaya menciptakan proses pembelajaran membaca yang bermutu dan berkarakter. 

Pengembangan pembelajaran membaca dapat dilakukan melalui pemanfataan tiga 

saluran penerapan pendidikan karakter, yaitu melalui bahan ajar, model 

pembelajaran, dan penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan saluran yang 

paling penting sebab penggunaan penilaian otentik akan mencakup pemilihan 

bahan ajar dan model pembelajaran. Penilaian otentik memandu pembelajaran 

melalui pengreasian berbagai aktivitas belajar yang dilakukan siswa selama proses 

pembelajaran yang di dalamnya terkandung muatan karakter. Penilaian otentik 

memberikan gambaran nyata kemampuan siswa dalam membaca dan memberikan 
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ukuran ketercapaian pengembangan karakter siswa. Berdasarkan kenyataan 

tersebut penggunaan penilaian otentik akan berkontribusi terhadap peningkatan 

kemampuan membaca pemahaman dan pengembangan karakter siswa. 

Mohammad Reza Ahmadi (2013) yang berjudul “The Relationship 

Between Students’ Reading Motivation and Reading Comprehension”. Hasil 

penelitiannya adalah secara keseluruhan, bahwa motivasi membaca memiliki 

dampak positif bagi siswa dalam membaca pemahaman. Memberi motivasi 

kepada siswa dapat memberikan dukungan kepada siswa agar siswa menjadi lebih 

terdidik, prestasi yang lebih baik, memecahkan masalah atau kesulitan saat 

membaca teks dan juga mengurangi memahami kecemasan. Dengan memberikan 

motivasi dalam membaca secara teratur dan disiplin sangat mendorong siswa 

untuk lebih giat membaca. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa siswa 

dengan motivasi membaca yang tinggi dan keinginan dalam memahami bacaan 

akan meningkat dari pada siswa lain dengan motivasi yang lebih rendah dan 

mendapatkan keuntungan dalam membaca pemahaman pada mata pelajaran 

bahasa Inggris.

Sujiono (2014) yang berjudul “Penerapan Metode SQ3R  pada 

Pembelajaran Kompetensi Membaca Kritis” didalam penelitian ini dijelaskan 

tentang tahapan-tahapan penggunaan metode SQ3R. Berdasarkan empat 

pengamatan yang dilakukan sebagai survei terhadap bahan bacaan akan sangat 

membantu pembaca. Melalui kegiatan survei dalam kegiatan membaca kritisakan 

sangat membantu pembaca. Kegiatan survei terhadap bahan bacaan 

akanmengkondisikan pembaca akan dengan mudah dan cepat mengetahui judul 
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dan subjudul buku yang akan dibaca, ringkasan isi buku yang akan disajikan 

penulis, mengetahui tahun penulisanbuku dan nama percetakan, hal-hal 

yangmenarik dalam sebuah buku, dan rincianinformasi yang akan disajikan 

penulis buku.  Tahap kedua dalam penerapan metode SQ3R dalam pembelajaran 

membaca kritisadalah bertanya (question). Kegiatan bertanya dilakukan setelah 

selesai melakukan surveiterhadap buku bacaan. Pembaca setelahmelakukan 

pengenalan terhadap buku bacaanakan terkondisi memunculkan pertanyaan-

pertanyaan penting terhadap buku bacaan.Pembaca harus bertanya dalam hati 

mengenai bahan bacaan akan disajikan penulis buku.Pembaca juga menggali 

pertanyaan menyangkut hal-hal penting atau terkait informasi-informasi penting 

yang diperlukan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul, hendaknya pembaca segera 

mencatatnya dalam sebuah buku catatan. Melalui pertanyaan-pertanyaan akan 

mendorong pembaca tergerak aktif mencari jawaban dalam sebuah buku akan 

dibaca. Pembaca akan terdorong menggeluti isi buku bacaan yang dipenuhi 

semangat untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah dikumpulkan. 

Melalui kegiatan bertanyan (question) akan mengkondisikan aktif membaca buku 

bacaan secara kritis, mengungkap isi buku dengan kritis, mempertanyakan 

masalah isi buku, dan melakukan analisis terhadap buku bacaan. Tahap ketiga 

dalam penerapan metode SQ3R  dalam pembelajaran membaca kritis adalah read.

Bentuk pelaksanaan read yaitu melakukan kegiatan proses membaca yang 

dilakukan secara kritis. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah digali 

pembaca sebelumnya sebagai dasar untuk melakukan read. Pembaca melakukan 

read dilakukan secara fleksibel hal ini disesuaikan dengan kebutuhan informasi 
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yang diperlukan. Tahap pelaksanaan read pembaca menemukan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Saat melakukan read terhadap isi buku 

pembaca bersikap cermat, teliti, dan korektif. Tahap keempat dalam penerapan 

metode SQ3R dalam pembelajaran membaca kritis adalah mencerita kembali 

(recite). Proses menceritakan kembali dilakukan setelah selesai melakukan proses 

read. Pemerolehan informasi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah  

disusun sebelumnya perlu direnungkan kembali oleh pembaca. Ide-ide penting 

dari hasil proses pembaca harus kembali dicerita dengan menggunakan bahasa 

sendiri oleh pembaca. Pembaca menyakinkan diri sendiri bahwa apa yang telah 

dibaca dapat dikuasi dengan baik. Melalui proses recite ini berarti pembaca 

melakukan refeksi terhadap bahan bacaan yang telah dibaca. Pembaca perlu 

menguji pemahaman hasil proses membaca melalui mengingat dan menyebutkan 

kembali pokok-pokok pikiran bahan bacaan. Pelaksanaan proses recite  akan 

semakin menguatkan pemahaman sehingga informasi dari proses membaca 

tertanam kuat dalam memori ingatan. Jadi recite merupakan tahap dimana 

pembaca memantapkan pengetahuan terhadap bahan bacaan. Pelaksanaan recite 

yaitu menceritakan kembali ide-ide penting bahan bacaan. Melalui recite akan 

sangat membantu pemahaman dan  peningkatan daya ingat karena tersimpan 

dalam memori ingatan. Tahap kelima dalam penerapan metode SQ3R dalam 

pembelajaran membaca kritis adalah review. Pada tahap review ini pembaca 

mengulang kembali terhadap sesuatu yang telah dibacanya tanpa melihat bahan 

bacaan. Pembaca menelusuri informasi-informasi penting yang telah dibacanya. 

Pembaca juga  melihat secara sekilas judul-judul, gambar-gambar, diagram-
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diagram, pikiran-pikiran pada tiap-tiap paragraf. Tahap review ini dilakukan 

supaya informasi yang telah dibaca tidak mudah terlupakan, karena informasi itu 

akan disimpan dalam jangka panjang. Review akan semakin memantapkan 

bagian-bagian tentang bacaan yang telah dikuasai.     

Maryam Habibian (2014) yang berjudul “The Relationship between Self-

Efficacy in Reading with Language Proficiency and Reading Comprehension 

among ESL Learner’s”. Hasil penelitiannya adalah Kesimpulannya, dapat dilihat 

bahwa self-efficacy dan keterampilan bahasa dipercaya bisa memprediksi prestasi 

akademik siswa, membantu mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka sukses 

di kelas dan dalam proses meningkatkan mereka rasa percaya diri, kemandirian 

dan harga diri. Kemahiran dalam bahasa, namun, memimpin peserta didik untuk 

lebih memahami teks dan memungkinkan mereka untuk lebih tepat membangun 

makna dari teks. Adapun temuan penelitian ini, itu adalah keyakinan peneliti 

bahwa self-efficacy dan keterampilan bahasa siswa perlu dikembangkan lebih 

lanjut. Untuk mencapai hal ini, guru bahasa Inggris harus meningkatkan 

pengetahuan pribadi mereka dari bahasa Inggris dan kemudian mentransfer 

pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk biaya mereka untuk memotivasi 

mereka menuju meningkatkan kapasitas kinerja mereka. Hal ini juga diperlukan 

untuk melakukan studi lebih lanjut dan ayah lebih banyak data untuk 

mengidentifikasi alasan mengapa dalam kasus pemahaman, siswa sangat mahir 

melakukan lebih baik daripada mereka yang sangat diri officious. 



43
 

 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Gugus Jendral Sudirman, Banjarnegara, 

Jawa Tengah pada tahun 2016 dengan jumlah populasi 207 siswa kelas 4 sekolah 

dasar. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pembiasaan membaca yang jelek dan kurang penguasaan strategi 

membaca yang membuat siswa dalam keterampilan membaca masih jauh dari 

kondisi yang diharapkan. Selain itu pembelajaran membaca juga masih dianggap 

sebagai pembelajaran yang membosankan. Hal ini disebabkan oleh belum 

maksimalnya guru dalam melaksankan pembelajaran membaca. Dalam 

memberikan strategi dalam membaca guru harus memiliki strategi yang kreatif 

agar siswa dapat memahami apa yang sudah dibaca. Pemberian tugas baca yang 

diakhiri dengan menjawab pertanyaan bacaan merupakan prosedur pembelajaran 

membaca yang paling sering diterapkan di sekolah-sekolah. 

Diperlukan serangkaian upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

membaca di sekolah khususnya kelas IV sehingga memperoleh pemahaman yang 

cukup atas bacaan. Salah satu upaya tersebut dengan menggunakan strategi belajar 

SQ3R (survey, question, read, recite, review). 



44
 

 
 

Berdasarkan  uraian  di  atas,  kerangka  pemikiran  dapat  dilihat  pada gambar  1. 

     

    

Gambar. 1 Kerangka Berpikir 
 

2.4 Hipotesis  

Berdasarkan  landasan  teori  dan  kerangka  berpikir,  maka hipotesis 

Penelitian  ini sebagai berikut: Terdapat pengaruh keterampilan membaca 

pemahaman antara pembelajaran membaca pemahaman yang menerapkan metode 

SQ3R (survey, question, read, recite, review) dan pembelajaran yang 

menggunakan metode ceramah pada siswa kelas IV Gugus Jendral Sudiman. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan membaca pemahaman 

dengan metode SQ3R lebih tinggi dari pada keterampilan membaca pemahaman 

dengan metode ceramah bagi siswa kelas IV SD Negeri Gugus Jendral Sudirman. 

Hal tersebut dibuktikan dari hasil t-test dengan taraf signifikansi 5% (derajat 

kepercayaan 95%) diperoleh t hitung (2,212) > t tabel (2,039). Nilai t hitung > t 

tabel menunjukkan keterampilan membaca pemahaman kedua kelompok berbeda 

secara signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengaruh metode 

SQ3R lebih efektif dibandingkan dengan metode ceramah. Hal tersebut juga 

didukung dari perbedaan nilai rata-rata (mean) posttest keterampilan membaca 

pemahaman kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Siswa yang 

menerapkan pembelajaran membaca pemahaman dengan metode SQ3R memiliki 

nilai rata-rata sebesar 72,67, sedangkan siswa pada kelompok yang menerapkan 

metode cermah memperoleh nilai rata-rata sebesar 64,50.  

5.2 Saran  

Sesuai dengan analisi data hasil penelitian dan kesimpulan, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pendidikan. 

Berikut saran yang dapat disampaikan: 
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5.2.1 Saran Teoretis 

Strategi belajar yang digunakan pada kelas eksperimen sangat efektif pada 

keterampilan membaca pemahaman siswa. Oleh karena itu, strategi belajar 

SQ3R dapat digunakan sebagai alternatif strategi belajar yang mampu 

menumbuhkan keaktifan siswa secara edukatif dan meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman siswa. 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Bagi guru  

Dalam melaksanakan proses belajar membaca pemahaman, guru sebaiknya 

menerapkan variasi metode membaca agar  siswa bersemangat sehingga 

keterampilan membaca pemahamannya meningkat. Salah satunya dengan metode 

SQ3R.    

2. Bagi siswa  

Peserta didik hendaknya selalu berupaya meningkatkan keterampilan 

membaca pemahamannya agar wawasan yang dimiliki semakin bertambah.  

3. Bagi peneliti  

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian 

berikutnya yang lebih mendalam. 
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