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ABSTRAK 

Sartono. S.810108018.  Pengaruh Metode Survey, Question, Read, Recite, 
Dan Review Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Sekolah 
Dasar Kelas V Di Kecamatan Tirtomoyo Ditinjau Dari Motivasi Belajar. 
Tesis. Surakarta: Program Studi Teknologi Pendidikan, Program 
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. 2009. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Ada tidaknya 
Perbedaan pengaruh penerapan metode membaca SQ3R dengan metode 
konvensional terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa Sekolah 
Dasar, (2) Ada tidaknya Perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki 
motivasi tinggi dan rendah  terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia  
siswa Sekolah Dasar, dan (3) Ada tidaknya Interaksi pengaruh metode 
membaca dengan motivasi siswa  terhadap prestasi belajar Bahasa 
Indonesia siswa Sekolah Dasar. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 
di wilayah kecamatan Tirtomoyo yang termasuk dalam gugus Ahmad Yani 
sebanyak 5 Sekolah Dasar. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan 
teknik cluster random sampling, sebanyak 60 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode angket untuk variabel motivasi belajar siswa dan tes untuk 
mengetahui prestasi belajar Bahasa Indonesia. Teknik analisis data menggunakan 
analisis variansi dua jalan, dengan uji prasyarat uji normalitas dengan Chi Square 
dan uji homogenitas dengan teknik Bartlett.. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Terdapat perbedaan 
pengaruh yang signifikan antara penerapan metode membaca SQ3R dengan 
metode konvensional terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa di Sekolah 
Dasar di Kecamatan Tirtomoyo (F hitung > F tabel atau 15,58 > 4,02), (2) Terdapat 
perbedaan pengaruh yang signifikan antara siswa yang memiliki motivasi tinggi 
dan rendah  terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia  siswa di Sekolah Dasar di 
kecamatan Tirtomoyo (F hitung > F tabel atau 19,78 > 4,02), dan 3) Terdapat interaksi 
pengaruh yang signifikan antara metode membaca dengan motivasi siswa  
terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa di Sekolah Dasar di Kecamatan 
Tirtomoyo (F hitung > F tabel atau 13,44 > 4,02). 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan ada peningkatan upaya 
profesionalitas dan inovasi guru dalam mengelola kelas agar tujuan pembelajaran 
dapat tercapai, serta selalu memotivasi siswa untuk selalu berinovasi dalam 
pembelajaran dengan berani mengeluarkan pendapat serta ide-ide dalam 
memecahkan suatu masalah. Metode SQ3R menghasilkan prestasi belajar Bahasa 
Indonesia yang lebih tinggi pada siswa SD kelas V yang memiliki motivasi belajar 
tinggi. 
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ABSTRACT 
 
Sartono. S.810108018. ”The Effect of Survey, Question, Read, Recite, and 
Review Method and the Conventional Method on Students’ Learning 
Achievement in Bahasa Indonesia Viewed from Students’ Learning Motivation 
(An Experimental Study on State Elementary school Students’ in tirtomoyo 
subdistricts)”. Thesis. Education Technology Study Program. Graduate 
Program Sebelas maret University. 
 

The objective of this research is to find out (1) whether there is a 
significant effect difference between the SQ3R Method and the conventional 
Method on students’ leaning achievement  in Bahasa Indonesia, (2) whether there 
is a significant effect difference in students with high leaning motivation and the 
students with low learning motivation on their achievement  in Bahasa Indonesia, 
and 3) whether there is a significant effect interaction between the two learning  
methods and students’ learning motivation on their leaning achievement  in 
Bahasa Indonesia. 

This study is experimental research. The population of the study are all 
fifth grade students of five state elementary schools in Tirtomoyo Subdistrict, 
Wonogiri. The research sample were 60 students selected wit cluster random 
sampling technique. Questionnaire  was used to collect data about students 
motivation and test was administered to gather data about students learning 
achievement  in Bahasa Indonesia. The research data were analyzed using two –
path variance analysis with prerequisite analysis test, that is normality test with 
Chi Square and homogeneity test with Bartlett Test. 

Based on the result of this research, it is conclude that (1) there is a 
significant effect difference between the SQ3R Method and the conventional 
Method on students’ leaning achievement  in Bahasa Indonesia (F count > F table 
or 15,58 > 4,02), 2) there is a significant effect difference in students with high 
leaning motivation and the students with low learning motivation on their 
achievement  in Bahasa Indonesia (F count > F table or 19,78 > 4,02), and 3) there 
is a significant effect interaction between the two learning  methods and students’ 
learning motivation on their leaning achievement  in Bahasa Indonesia (F count > 
F table or 13,44 > 4,02). 

Based on the research findings, it is expected that there should be attempts 
to improve teachers’ professionalism and innovation in managing classes in order 
that the learning objectives can be achieved. In addition, teachers should motivate 
their students to be innovate in learning by encouraging them to be brave in 
expressing their ideas and opinions in solving a given problem. SQ3R Method 
yield the achievement learn the higher level Indonesian at student of elementary 
school of class V owning motivation learn high. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan mempunyai peran yang amat menentukan bagi perkembangan 

dan perwujudan diri individu, terutama bagi perkembangan bangsa dan negara. 

Kemajuan suatu kebudayaan tersebut antara lain mengenali, menghargai, dan 

memanfaatkan sumber daya manusia, dalam hal ini berkaitan erat dengan kualitas 

pendidikan yang diberikan anggota masyarakatnya kepada peserta didik. 

 Tujuan pendidikan pada umumnya adalah menjadikan lingkungan yang 

memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya 

secara optimal, sehingga ia dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya 

sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan masyarakat. Setiap orang 

mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda, oleh karena itu, membutuhkan 

pendidikan yang berbeda-beda pula. Salah satu kemungkinan untuk 

mengembangkan bakat dan kemampuan bagi peserta didik adalah kegiatan 

membaca. 

 Pada hakikatnya keterampilan membaca perlu dimiliki oleh setiap orang, 

bukan hanya pelajar atau golongan terdidik saja, tetapi masyarakat luas pun harus 

menempatkan keperluan membaca sejajar dengan keperluan yang lain. Dari 

kegiatan itulah sebenarnya banyak menggali informasi yang makin hari makin 

sarat dengan ide-ide pengembangan dan pembangunan. 
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 Membaca merupakan salah satu keterampitan berbahasa yang memegang 

peranan penting dalam kehidupan manusia. Kemampuan dan kesanggupan 

membaca merupakan modal dasar bagi seseorang untuk mengembangkan 

memajukan dirinya, yang pada akhirnya nanti diharapkan dapat membangun 

lingkungan dalam lingkup yang lebih besar dan kompleks. Membaca dapat 

mengantarkan seseorang menjadi insan cendekia (Mujianto, 1995 : 1). Karena 

itulah maka salah satu masalah yang dihadapi kini adalah menentukan cara-cara 

agar membaca itu dapat dengan baik mempromosikan kesejahteraan pribadi dan 

kemajuan kelompok. 

 Membaca di Sekolah Dasar telah diajarkan mulai dari kelas I sampai kelas 

VI. Pada waktu siswa belajar membaca, siswa mengenal kata demi kata, 

mengejanya, dan membedakannya dengan kata-kata lain. Selagi belajar, siswa 

diajari membaca secara struktural, yaitu dari kiri ke kanan dan mengamati tiap 

kata dengan seksama pada susunan yang ada. Cara tersebut memiliki keterbatasan, 

belum memungkinkan memanipulasi kata dari susunan kata itu dalam kalimat, 

oleh karena pada waktu membaca siswa melakukan kegiatan: (1) menggerakkan 

bibir untuk melafalkan kata-kata yang dibaca, (2) menggerakkan kepala dari kiri 

ke kanan; dan (3) menggunakan jari atau benda lain untuk menunjuk kata demi 

kata. 

 Secara tidak disadari, cara membaca yang dilakukan waktu kecil terutama, 

kelas I, II, dan III diteruskan hingga dewasa (Soedarso, 1994 : 5). Agar kebiasaan 

tersebut tidak diteruskan hingga kelas di atasnya, maka siswa perlu dikenalkan 

metode membaca dengan pendekatan sistematis, kecepatan membaca yang 
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fleksibel, memahami isi bacaan dengan baik, efektif dan efisien, dan hasil 

pemahaman relatif tahan lama, maka perlu diterapkan metode membaca yang 

sering disebut SQ3R. Yang dimaksud dengan membaca metode SQ3R yaitu 

metode yang mencakup lima langkah, yaitu : 1) Survey (penelaahan pendahuluan); 

2) Question (bertanya); 3) Read (membaca); 4) Recite (mengutarakan kembali); 5) 

Review (mengulang kembali) (Tarigan, 1991 : 56). Dengan demikian, yang 

dimaksud dengan SQ3R adalah suatu metode membaca untuk menemukan ide-ide 

pokok dan pendukungnya, serta untuk membantu mengingat agar lebih tahan lama 

melalui lima langkah kegiatan yaitu : Survey, Question, Read, Recite, dan Review. 

Metode membaca SQ3R bertujuan untuk : 1) membekali siswa dengan suatu 

pendekatan yang sistematis terhadap jenis-jenis kemampuan membaca; 2) 

meningkatkan proses belajar mengajar secara lebih mantap dan efisien untuk 

berbagai materi pelajaran (Ahmad S., 1988 : 65). 

 Motivasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pembelajaran. 

Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal motivasi harus senantiasa 

ditumbuhkan. Hilangnya motivasi belajar pada para siswa akan berpengaruh 

terhadap prestasi belajarnya. Siswa akan merasa malas, mengalami kesulitan, 

merasa asing dan tidak akan tertarik kepada pelajaran Bahasa Indonesia. Pada 

dasarnya siswa akan tertarik untuk belajar suatu pelajaran jika pelajaran tersebut 

menarik dan akrab dengan keadaan nyata siswa.  Metode membaca SQ3R adalah 

salah satu cara untuk meningkatkan prestasi Bahasa Indonesia siswa . 
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B. Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Pelajaran Bahasa Indonesia dianggap pelajaran yang tidak menarik dan 

membosankan siswa khususnya di sekolah  dasar. 

2. Kesulitan belajar  menjadi penyebab rendahnya prestasi siswa ditimbulkan 

oleh beberapa faktor antara lain rendahnya motivasi belajar siswa terhadap 

Bahasa Indonesia. 

3. Kurangnya penerapan metode pembelajaran Bahasa Indonesia dalam 

pembelajaran sehingga pembelajaran cenderung kurang bermakna bagi siswa. 

4. Pada umumnya guru mengajar Bahasa Indonesia dengan pendekatan 

konvensional. 

5. Diperlukan penerapan metode pembelajaran Bahasa Indonesia untuk 

merangsang motivasi siswa agar prestasi belajar Bahasa Indonesia meningkat. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini berkenaan dengan pengaruh 

metode SQ3R terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia ditinjau dari motivasi 

siswa Sekolah Dasar di kecamatan Tirtomoyo. Obyek yang diteliti adalah siswa 

kelas VI Sekolah Dasar Negeri di daerah Gugus Ahmad Yani yakni Sekolah 

Dasar Negeri 3 Tirtomoyo. 
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D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara penerapan 

metode membaca SQ3R dengan metode konvensional terhadap prestasi 

belajar Bahasa Indonesia siswa Sekolah Dasar ? 

2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara siswa yang 

memiliki motivasi tinggi dan rendah  terhadap prestasi belajar Bahasa 

Indonesia  siswa Sekolah  Dasar ? 

3. Apakah terdapat interaksi pengaruh yang signifikan antara metode membaca 

dengan motivasi siswa  terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa 

Sekolah Dasar ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

           Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Perbedaan pengaruh penerapan metode membaca SQ3R dengan metode 

konvensional terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa Sekolah Dasar. 

2.  Perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki motivasi tinggi dan rendah  

terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia  siswa Sekolah Dasar. 

3. Interaksi pengaruh metode membaca dengan motivasi siswa  terhadap prestasi 

belajar Bahasa Indonesia siswa Sekolah Dasar. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan : 

1. Manfaat Teoretis 

Sebagai bahan masukan bagi Sekolah  Dasar Negeri di Wilayah 

Kecamatan Tirtomoyo, Wonogiri dalam memberikan alternatif jenis metode untuk 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai arah dan pedoman bagi para guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran Bahasa Indonesia 

untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dalam belajar Bahasa 

Indonesia.  

b. Sebagai pendorong untuk lebih memanfaatkan metode pembelajaran Bahasa 

Indonesia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah  dasar. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Metode Membaca SQ3R 

a. Pengertian Metode Membaca SQ3R 

 Pengajaran dengan suatu metode tertentu akan memberikan hasil yang 

lebih baik apabila dibandingkan dengan pengajaran tanpa metode. Oleh karena 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan pembaca menggunakan suatu metode 

yang tepat, maka hasilnya tidak berbentuk ingatan, melainkan pemahaman. 

Pemahaman yang komprehensif relatif akan lebih lama tersimpan dalam otak 

daripada hanya mengingat fakta. Banyak cara atau metode yang telah 

dikembangkan dalarn keterampilan membaca pada kurun waktu lima puluh 

tahun terakhir ini, salah satu diantaranya adalah metode SQ3R. 

 SQ3R merupakan suatu metode membaca yang sangat baik untuk 

kepentingan membaca secara intensif dan relasional (Kholid A. Harras dan 

Lilis Sulistyaningsih, 1998 : 53). Metode ini merupakan salah satu metode 

yang yang makin lama makin dikenal orang dan banyak dipergunakan. 

Kegiatan membaca dengan metode SQ3R mencakup lima langkah, yaitu : 1) 

Survey (penelaahan pendahuluan); 2) Question, (bertanya); 3) Read 

(membaca); 4) Recite (mengutarakan kembali); 5) Review (mengulang 

kembali) (Tarigan, 1991 : 56). Dengan demikian, yang dimaksud dengan 

SQ3R adalah suatu metode membaca untuk menemukan ide-ide pokok dan 
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pendukungnya, serta untuk membantu mengingat agar lebih tahan lama 

melalui lima langkah kegiatan yaitu : Survey, Ouestion, Read, Recite, dan 

Review. 

 Metode membaca SQ3R bertujuan untuk : 1) membekali siswa dengan 

suatu pendekatan yang sistematis terhadap jenis-jenis kemampuan membaca 

dan 2) meningkatkan proses belajar mengajar secara lebih mantap dan efisien 

untuk berbagai materi pelajaran (Ahmad S., 1988 : 65). Tujuan pertama 

dengan metode SQ3R diharapkan siswa memperoleh keberhasilan dalam studi 

dan dalam kehidupan serta dalam keperluan peningkatan cara belaiar efektif 

dan efisien. Tujuan kedua untuk kepentingan pengajar dalam memberi 

pertolongan kepada siswa untuk mencapai sukses studi dan kehidupan 

pribadinya. 

 Metode membaca SQ3R mempunyai lima langkah kegiatan. Kelima 

langkah kegiatan itu adalah sebagai berikut : 

1) Survey atau menyelidiki. Langkah pertama ini diperiksa dahulu judul-

judul paragraf atau bagiannya, gambar-gambamya, grafiknya, diagram, 

dan peta-petanya. 

2) Question atau menanyakan. Langkah kedua ini diajukan pertanyaan-

pertanyaan sebelum membaca seluruh bab, pertanyaan didasarkan atas 

bahan yang sudah dibaca selintas. 

3) Read atau membaca. Langkah ketiga ini pembaca mencari jawaban atas 

pertanyaan pada langkah kedua. 
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4) Recite atau mendaras. Langkah keempat ini pembaca berusaha 

memperkokoh perolehannya dari kegiatan membaca. Di sini apa yang 

telah diperoleh dikembangkannya dengan informasi yang diperoleh 

sebelumnya. 

5) Review atau mengulangi. Setelah tiap paragraf dalam bab yang dipelajari 

selesai dibaca menurut langkah ketiga dan keempat, diulang kembali dan 

dingat-ingat kembali segenap isi ringkasnya dan hal-hal yang penting dari 

seluruh bab tersebut. Pada langkah ini pembaca berusaha untuk 

memperoleh penguasaan yang bulat, menyeluruh, dan kokoh atau baku 

(Widyamartaya, 1999 : 6). 

 Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa kegiatan membaca SQ3R 

akan lebih efektif dan efisien serta memungkinkan memberikan. hasil yang 

maksimal. 

b. Manfaat Metode Membaca SQ3R 

 Bagi siswa, tujuan membaca bukanlah sekedar mengisi waktu luang, 

melainkan kegiatan membaca merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan 

dengan sungguh-sungguh untuk keperluan studi. Membaca studi ialah 

membaca untuk memahami isi buku bacaan secara keseluruhan, baik pikiran 

pokok maupun pikiran penjelas sehingga pemahaman yang komprehensif 

tentang isi buku tercapai. Untuk mencapai hal tersebut, pembaca perlu 

melakukan persiapan tertentu dan mengetahui metode yang efektif dan efisien. 

Salah satu diantara metode tersebut adalah metode SQ3R. 

 Salah satu syarat penting untuk membaca studi ialah konsentrasi atau 

pemusatan pikiran, tanpa adanya konsentrasi, maka pemahaman yang 
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diharapkan tidak akan tercapai. Ada tiga kondisi yang harus dipersiapkan agar 

dapat membaca dengan penuh konsentrasi. yaitu (a) kesehatan, (b) kesegaran 

dan ketenangan tempat dan (c) keteraturan waktu (Kholid A. Harras dan Lilis 

Sulistyaningsih, 1998 : 511). 

 Membaca dengan metode SQ3R harus dilakukan dengan mengikuti 

langkah-langkah yang tersurat dalam singkatan SQ3R. Ada beberapa manfaat 

yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode tersebut 

1) Mensurvei buku terlebih dahuhu akan mengenal organisasi tulisan dan 

memperoleh kesan umum dari buku. Hal ini akan mempercepat 

pemahaman terhadap buku tersebut. 

2) Pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun tentang apa yang dibaca akan 

membangkitkan keingintahuan dan membantu untuk membaca dengan 

tujuan mencari jawaban-jawaban yang penting (relevan), serta akhirnya 

akan meningkatkan pemahaman dan mempercepat penguasaan seluruh isi 

buku. 

3) Dapat melakukan kegiatan membaca secara lebih cepat karena dipandu 

oleh langkah-langkah sebelumnya, yaitu mensurvei buku dan menyusun 

pertanyaan tentang bacaan. 

4) Catatan-catatan tentang buku yang telah dibaca dapat membantu 

memahami secara cepat dan membantu ingatan. Mencatat fakta-fakta serta 

ide-ide yang penting akan menanamkan kesan yang mendalam pada 

ingatan kita. 

5) Melalui langkah terakhir, yaitu review atau mengulangi, akan memperoleh 

penguasaan yang bulat, menyeluruh atas bahan yang dibaca. 
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 Berdasarkan uraian di atas, diungkapkan bahwa metode SQ3R sangat 

efektif untuk studi. Usaha yang efektif untuk memahami dan mengingat lebih 

lama dapat dilakukan dengan mengorganisasikan bahan yang dibaca dalam 

kaitan yang mudah dipahami dan mengaitkan fakta yang satu dengan yang 

lain, atau dengan menghubungkan pengalaman atau konteks yang dihadapi. 

 Penggunaan metode SQ3R untuk studi dengan tujuan memahami isi 

buku atau bacaan (Kholid, A. Harras dan Lilis Sulistyaningsih, 1998 : 10). 

Tujuan membaca kelas VI SD adalah agar siswa mampu membaca dengan 

lancar dan memahami isinya (Depdikbud, 2002 : 15). Dengan demikian bahwa 

peningkatan prestasi belajar di kelas VI Sekolah Dasar dapat melalui kegiatan 

membaca dengan metode membaca SQ3R 

c. Penerapan Metode SQ3R dalam Kegiatan Membaca 

 Pada kegiatan ini pengajar tidak perlu menjelaskan metode membaca 

SQ3R secara teoritis. Siswa dibawa ke dalam kegiatan praktis agar dapat 

memantau keterlibatan siswa secara langsung. Pada kegiatan ini pengajar 

mencoba merumuskan model proses belajar mengajar membaca dengan 

metode SQ3R secara garis besamya saja. Model kasar ini hanya sebuah 

alternatif, bukan acuan mutlak. Titik berat proses belajar mengajar ditekankan 

pada langkah-langkah kegiatannya. Saat ini, bahan bacaan siswa disarankan 

menggunakan buku teks. Maksudnya, selain siswa diperkenalkan dan dibekali 

dengan suatu metode belajar yang tepat, juga siswa dapat memahami buku 

yang menjadi pegangan pokok untuk kepentingan studi formalnya di sekolah. 
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2. Metode Membaca Konvensional 

 Metode konvensional merupakan pendekatan pembelajaran yang 

dilakukan dengan mengkombinasikan bermacam-macam metode pembelajaran. 

Dalam prakteknya metode ini berpusat pada guru (teacher centered) atau guru 

lebih banyak mendominasi kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran yang 

dilakukan berupa metode ceramah, pemberian tugas dan tanya jawab. Metode 

konvensional adalah metode pembelajaran yang banyak dilaksanakan di sekolah 

saat ini, yang menggunakan urutan kegiatan pembelajanan yang telah baku, 

misalnya : membaca urut, uraian, melihat, contoh, dan latihan. Kondisi tersebut 

juga terjadi pada cara membaca buku-buku bagi siswa di sekolah dasar, banyak 

orang apabila menghadapi buku atau bahan lainnya langsung saja mulai membaca 

kata pertama pada halaman pertama. Secara teliti ditelusurinya kata demi kata, 

kalimat demi kalimat. Pada umumnya (yang belum pernah mendapat latihan 

khusus) membaca terlalu lambat, jauh lebih lambat dari kemampuannya. Hal ini 

disebabkan karena : 

a. kebiasaan yang salah yang telah lama mendarah daging dibawa sejak kecil; 

b. tidak agresif dalam usahanya memahami arti bacaan, tidak adanya konsentrasi 

sehingga tidak cepat menanggapi dan tidak cepat berusaha menyelesaikan 

bacaan; 

c. persepsinya kurang sehingga lambat dalam menginterpretasikan apa yang 

dibaca (Soedarso, 2002 : 4). 

 Pada waktu anak belajar membaca, anak belajar mengenal kata demi kata, 

mengejanya, dan membedakannya dengan kata-kata lain. Anak hanya membaca 
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dengan bersuara, mengucapkan setiap kata secara penuh agar diketahui apakah 

benar atau salah membacanya. Selagi belajar, anak diajari secara struktural, yaitu 

dari kiri ke kanan, dan mengamati tiap kata dengan seksama pada susunan yang 

ada. Keterbatasannya belum memungkinkan memanipulasi arti kata dan susunan 

kata di dalam kalimat. Oleh karena itu, pada waktu membaca anak melakukan 

kebiasaan sebagai berikut : 

a. Menggunakan bibir untuk melafalkan kata yang dibaca. Siswa yang 

meneruskan kebiasaan sejak dari kelas rendah, kelas I, II, dan III yaitu 

mengucapkan kata demi kata apa yang dibaca dengan menggunakan bibir. 

Kecepatan membaca dengan menggerakkan bibir hanya seperempat dari 

kecepatan membaca secara diam. Dengan menggerakkan bibir, siswa lebih 

sering regresi (kembali ke belakang), sebab ketika mata dapat cepat bergerak 

maju suaranya masih di belakang. 

b. Menggunakan jari atau benda lain untuk menunjuk kata demi kata. Semasa 

baru belajar membaca, siswa harus mengucapkan kata demi kata apa yang 

harus dibaca. Untuk menjaga agar tidak ada kata yang terlewati, maka 

dilakukan dengan menunjuk kata demi kata. Cara demikian itu dipraktikkan 

terus-menerus dan tidak ada yang memberikan petunjuk lebih lanjut bahwa 

sebetulnya tidak perlu lagi dilakukan sampai kelas atas. Hal yang dialami anak 

tersebut merupakan kebiasaan lama (membaca sejak kecil). Kebiasaan tersebut 

dalam penelitian ini disebut membaca dengan metode membaca konvensional. 

Secara tidak disadari cara membaca yang konvensional ini tetap diteruskan 

hingga kelas atas Sekolah Dasar. Guru hendaknya dengan cepat mengenali 
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frase, kalimat, dan urutan ide, sehingga cara-cara pada usia kanak-kanak tidak 

perlu lagi dipergunakan. Dengan demikian perlu dicari salah satu metode 

membaca yang lebih efektif dan efisien serta mampu mengembangkan daya 

nalar dan prestasi belajar siswa demi keperluan studinya. 

 

3. Motivasi 

Untuk memperjelas pengertian tentang motivasi berikut ini akan 

dijelaskan tentang pengertian motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, ciri-

ciri motivasi belajar dan pentingnya motivasi dalam belajar .  

Pengertian Motivasi Belajar 

Menurut Weiner dalam Reigeluth ( 1983; 389 ) Motivasi adalah 

keseriusan dan pengarahan tingkah laku .Sedangkan Houston ( 1985; 5 ) 

motives ussualy involve statemena such aspek, “ something thath causes akan 

person to act “. Bahwa motif biasanya meliputi pernyataan sebagai sesuatu 

yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan. Sedangkan Morgan dalam 

Toeti Soekamto ( 1996: 39) menyatakan bahwa motivasi dapat didefinisikan 

sebagai tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah 

laku ke arah suatu tujuan tertentu.  

Maslow menyusun teori motivasi yang dikenal dengan sebutan teori 

kebutuhan bertingkat dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan yang paling 

tinggi, ialah: 

1) Kebutuhan-kebutuhan dasar dan fisiologis 
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Kebutuhan manusia yang paling dasar, terdiri dari kebutuhan-

kebutuhan yang pemuasannya ditujukan pada pemeliharaan proses-proses 

biologis dan kelangsungan hidup. Misalnya kebutuhan makanan, air, 

udara, dan sebagainya. 

2) Kebutuhan akan rasa aman 

Kebutuhan individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, 

dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. 

3) Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki 

Kebutuhan yang mendorong individu untuk membangun hubungan 

efektif dengan orang lain, baik lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan 

atau dalam kelompok. 

4) Kebutuhan akan rasa harga diri 

Mencakup hasrat Individu untuk memperoleh kompetensi, rasa 

percaya diri, kekuatan pribadi, adekuasi, prestasi, kemandirian dan 

kebebasan yang mengimplikasikan bahwa individu ingin dan perlu 

mengetahui dirinya mampu menyelesaikan segenap tugas atau tantangan 

dalam hidupnya. Individu juga butuh penghagaan atas apa-apa yang 

dilakukannya ( prestasinya ) 

5) Kebutuhan akan aktualisasi diri.  

Kebutuhan individu untuk mewujudkan dirinya sebagai apa yang 

ada dalam kemampuannya, atau kebutuhan individu untuk menjadi apa 

saja menurut kemampuan(potensi) yang dimilikinya. (E.Koeswara,1989: 

224). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxiii 

Seseorang yang merasa kebutuhannya belum terpenuhi, maka ia akan 

merasa adanya ketidakseimbangan dalam dirinya. Dengan demikian orang 

tersebut akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi itu, 

untuk memenuhi kebutuhan inilah yang mendorong timbulnya motivasi. 

Menurut Arends ( 1998:76) Motivations is ussualy defined as the 

processes with in individuals that stimulate behavior or a rouse us to take 

action. Motivasi biasanya didefinisikan sebagai proses dalam individu 

individu yang mendorong tingkah laku atau menggerakkan seseorang untuk 

melakukan tindakan. 

Motivasi dipandang sebagai kekuatan mental yang mendorong 

terjadinya belajar , dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan 

perilaku manusia, termasuk perilaku belajar, di dalamnya terkandung adanya 

keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan 

sikap dan perilaku individu belajar .( Koeswara, 1989; Siagian, 1989; 

Schein,1991;Biggs & Telfer, 1987) dalam Dimyati, 2006:80 ). 

Motivasi adalah “ pendorongan” suatu usaha yang disadari untuk 

mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk 

bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu ( 

Ngalim Purwanto,1990:71). 

Motivasi merupakan suatu tenaga atau faktor yang terdapat di dalam 

diri manusia , yang menimbulkan, mengarahkan dan mengorganisasikan 

tingkah laku (Martin Handoko:1992;9 ) . Worell & Stilwell dalam Toeti 
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Soekamto ( 1996: 39 ) menyatakan bahwa adanya motivasi dapat disimpulkan 

dari observasi tingkah laku. Apabila seseorang mempunyai motivasi positif 

maka ia akan 1) memperlihatkan minat, mempunyai perhatian, dan ingin 

ikutserta; 2) bekerja keras, serta memberikan waktu kepada usaha tersebut, 

dan 3) terus bekerja sampai tugas terselesaikan  

Motivasi belajar dapat dikatakan sebagai suatu keseluruhan daya 

penggerak dalam diri siswa yang akan menimbulkan kegiatan belajar dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar. Siswa yang memiliki motivasi tinggi 

akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar . Makin 

tinggi motivasi siswa akan makin kuat usahanya untuk mencapai tujuan . 

Sebaliknya motivasi yang rendah akan mempunyai sedikit energi untuk 

melakukan kegiatan . Makin rendah motivasi akan makin lemah dalam 

melakukan kegiatan belajar. 

Jenis dan Sifat Motivasi Belajar 

Motivasi sebagai suatu kekuatan mental individu, memiliki tingkat-

tingkat. Para ahli ilmu jiwa mempunyai pendapat berbeda tentang tingkat 

kekuatan tersebut. Perbedaan pendapat tersebut umumnya didasarkan pada 

penelitian tentang perilaku belajar pada hewan Dimyati dan Mudjiono ( 2006 : 

86). Meskipun berbeda tentang tingkat kekuatan motivasi namun mereka 

umumnya berpendapat bahwa motivasi tersebut dapat dibedakan menjadi 2 

jenis yakni : motivasi primer dan motivasi sekunder. 

1) Jenis Motivasi 
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Motivasi Primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-

motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis 

atau jasmani manusia. Mc. Dougall dalam Dimyati dan Mudjiono ( 2006: 

86) menyatakan bahwa tingkah laku terdiri dari dari pemikiran tentang 

tujuan, perasaan subjektif, dan dorongan mencapai kepuasan. Insting itu 

memiliki tujuan dan memerlukan pemuasan. Tingkah laku insting tersebut 

dapat diaktifkan, dimodifikasi, dipicu secara spontan, dan dapat 

diorganisasikan. Diantara insting yang penting adalah memelihara, 

mencari makan, melarikan diri, berkelompok, mempertahankan diri, rasa 

ingin tahu, membangun dan kawin Koeswara,1989; Jalaluddin 

Rakhmat,1991 dalam Dimyati dan Mudjiono (2006: 87). 

Ahli lain, Freud berpendapat bahwa insting memiliki empat cirri 

yaitu tekanan, sasaran, obyek dan sumber. Tekanan adalah kekuatan yang 

memotivasi individu untuk bertingkah laku. Semakin besar energi dalam 

insting, maka tekanan terhadap individu semakin besar. Sasaran insting 

adalah kepuasan atau kesenangan. Kepuasan tercapai, bila tekanan energi 

pada insting berkurang. 

Motivasi Sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Hal ini 

berbeda dengan motivasi primer. Sebagai ilustrasi , orang yang lapar akan 

tertarik pada makanan tanpa belajar. Untuk memperoleh makanan orang 

tersebut harus bekerja terlebih dahulu. Agar dapat bekerja dengan baik, 

orang harus belaja bekerja terlebih dahulu.” Bekerja dengan baik 

merupakan motivasi sekunder. Bila orang bekerja dengan baik, maka ia 
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akan memperoleh gaji berupa uang. Uang tersebut merupakan penguat 

motivasi sekunder. Uang merupakan penguat umum, agar orang bekerja 

dengan baik. Bila orang memiliki uang, setelah ia bekerja dengan baik 

maka ia dapat membeli makanan untuk menghilangkan rasa lapar , 

Jalaluddin Rakhmat,1991: Sumadi Suryabrata, 1991 ( Dalam Dimyati dan 

Mudjiono 2006: 89).  

Motivasi Sosial atau motivasi sekunder memegang peranan 

penting dalam kehidupan manusia. Thomas dan Znaniecki menggolongkan 

motivasi sekunder menjadi keinginan-keinginan(i) memperoleh 

pengalaman baru,(ii) untuk mendapatkan respon,(iii) memperoleh 

pengakuan, dan (iv) memperoleh arasa aman. David Mc Cleland dalam 

Wahjosumidjo (1987: 190) menggolongkan menjadi kebutuhan-kebutuhan 

untuk (i) berprestasi (need for achievement) seperti bekerja dengan 

kualitas produksi tinggi, dan memperoleh IPK 3,50 ke atas,(ii) 

bekerjasama (need for affiliation) memperoleh kasih sayang seperti rela 

berkorban untuk sesama , dan (iii) memperoleh kekuasaan (need for 

power), seperti kesetiaan pada tujuan perkumpulan. Maslow 

menggolongkan menjadi kebutuhan-kebutuhan untuk (i) memperoleh rasa 

aman,(ii) memperoleh kasih sayangd kebersamaan,(iii) memperoleh 

penghargaan, dan (iv) pemenuhan diri atau aktualisasi diri. Pemenuhan diri 

tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti ungkapan dalam kesenian, 

berdarmawisata, membentuk hubungan persahabatan, atau berusaha 

menjadi teladan. Ahli lain Max menggolongkan motivasi menjadi(i) 
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kebutuhan organisme seperti motif ingin tahu, memperoleh kecakapan, 

berprestasi, dan (ii) motif-motif sosial seperti kasih sayang, kekuasaan, 

dan kebebasan ( Jalaluddin Rakhmat, 1991; 34-39; Sumadi Suryabrata, 

1991; 250- 253; Singgih Gunarsa, 1990, 1990; 115-125).  

2) Sifat Motivasi 

Motivasi seseorang dapat bersumber dari (i) dalam diri sendiri 

yang dikenal dengan motivasi instrinsik, dan (ii) motivasi dari luar 

seseorang yang dikenal dengan motivasi ekstrinsik ( Dimyati dan 

Mudjiono; 2006: 90).  

a) Motivasi Instrinsik 

Pengertian motivasi instrinsik adalah motivasi yang timbul dari 

dalam diri orang yang bersangkutan tanpa rangsangan maupun bantuan 

orang lain (Soemadi Suryabrata, 1982: 9). Motivasi instrinsik 

menghasilkan tingkah laku yang menyebabkan individu mengalami 

perasaan kompeten, ada dua tingkah laku yakni tingkah laku yang 

ditujukan pada peningkatan stimulasi dan tingkah laku yang ditujukan 

pada upaya mengatasi situasi-situasi atau tantangan-tantangan Deci ( 

dalam Koeswara,1989: 240). 

Pendapat Hunt ( dalam Koeswara ,1989;239) bahwa motivasi 

instrinsik mengacu pada fakta bahwa individu bisa dan sering 

termotivasi untuk bertingkah laku bukan karena adanya perkuatan dan 

kekuatan eksternal, melainkan karena tingkah laku itu sendiri cukup 
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memberikan kepuasan bagi individu. Dorongan belajar yang paling 

baik terutama adalah motivasi instrinsik ( Purwanto,1990:65). 

Selanjutnya Monks, motivasi berprestasi telah muncul pada 

saat anak-anak berusia balita. Hal ini berarti bahwa motivasi instrinsik 

perlu diperhatikan oleh para guru sejak tingkat, SD, SMP. Pada usia ini 

para guru masih memberi tekanan pada pendidikan kepribadian 

khususnya disiplin diri untuk beremansipasi. Penguatan terhadap 

motivasi instrinsik perlu diperhatikan, sebab disiplin diri merupakan 

kunci keberhasilan belajar ( Monks, Knoers, Siti Rahayu, 1989: 161-

164).  

b) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul oleh 

rangsangan dari luar diri seseorang, dan biasanya oleh orang lain. 

Motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang 

dari luar ( Sardiman,2001;89). 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan faktor 

dari luar situasi belajar seperti angka, kredit, ijazah, tingkatan, hadiah, 

medali, pertentangan, dan persaingan. Motivasi yang bersifat negatif 

misalnya sindiran tajam, cemoohan dan hukuman. Motivasi ekstrinsik 

dipakai sebab pelajaran pelajaran sering tidak dengan sendirinya 

menarik dan guru sering kurang mampu untuk membangkitkan minat 

anak-anak. Guru dapat menggunakan bermacam-macam motivasi agar 

murid-murid giat belajar , antara lain : a). memberi angka ; b). hadiah ; 
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c).Saingan; d). Hasrat untuk belajar ; e).Ego-involvement ( keterlibatan 

diri); f). Sering memberi ulangan; g). Mengetahui hasil; h). Kerjasama; 

i). Tugas yang challenging; j). Pujian; k). Teguran dan kecaman; 

l).Sarkasme dan celaan; m). Hukuman; n). Standar atau taraf aspirasi ( 

level aspiration); o). Minat; p). Suasana yang menyenangkan; q). 

Tujuan yang diakui dan diterima baik oleh murid;  ( 

S.Nasution,1995;78). 

Motivasi ekstrinsik membuat siswa yang belajar ikut-ikutan 

menjadi belajar dengan penuh semangat. Siswa belajar dengan tujuan 

sendiri, berkat informasi guru. Selanjutnya siswa menyadari 

pentingnya belajar, dan ia belajar bersungguh-sungguh penuh 

semangat. Dalam hal ini motivasi instrinsik , yakni pada saat siswa 

menyadari pentingnya belajar, dan ia belajar sungguh-sungguh tanpa 

disuruh orang lain ( Monks, Knoers, Siti Rahayu: 1989: 161-164). 

Para ahli ilmu jiwa memberi tekanan yang berbeda-beda pada 

motivasi. Akibatnya saran tentang pembelajaran juga berbeda-beda. 

Namun motivasi instrinsik mempunyai peranan yang cukup besar 

dalam kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik 

hal ini senada dengan pendapat Mc Dougall dan Freud yang 

menekannkan pentingnya motivasi instrinsik. Motivasi instrinsik 

biasanya lebih efektif dalam mendorong seseorang untuk belajar 

daripada motivasi ekstrinsik, karena kemauan belajar tersebut berasal 

dari kesadaran diri masing-masing individu. Sedangkan Skinner dan 
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Bandura menekankkan pentingnya motivasi ekstrinsik. Maslow dan 

Rogers menunjukkan bahwa kedua motivasi tersebut sama pentingnya. 

Diantara kedua motivasi diatas sama-sama pentingnya. Maslow dan 

Rogers mengakui pentingnya motivasi instrinsik dan ekstrinsik.  

Menurut Maslow dalam Dimyati dan Mudjiono ( 2006; 92-93) 

setiap individu bermotivasi untuk mengaktualisasikan diri. Ia 

menemukan 15 ciri orang yang  mampu mengaktualisasikan diri. Ciri 

tersebut adalah : (i) berkemampuan mengamati sesuatu realitas secara 

efisien, apa adanya, dan terbebas dari subyektivitas, (ii) dapat 

menerima diri sendiri dan orang lain secara wajar, (iii) berperilaku 

spontan, sederhana dan wajar, (iv) terpusat pada masalah atau tugasnya 

(v) memiliki kebutuhan privasi atau kemandirian yang tinggi, (vi) 

memiliki kebebasan atau kemandirian terhadap lingkungan dan 

kebudayaannya; ia mampu mendisiplinkan diri, aktif dan 

bertanggungjawab atas dirinya. Penghormatan yang berlebihan, 

pemberian status, popularitas dianggap kurang penting dibandingkan 

dengan perkembangan diri, (vii) dapat menghargai dengan rasa kormat 

dan penuh gairah,(viii) dapat mengalami masa puncak , seperti 

terwujud dalam kreativitas ,penemuan, kegiatan intelektual, atau 

kegiatan persahabatan, (ix) memiliki rasa keterikatan,solidaritas 

kemanusiaan yang tinggi, (x) dapat menjalin hubungan pribadi yang 

wajar,(xi)  memiliki watak terbuka dan bebas prasangka,(xii) memiliki 

standar kesusilaan tinggi,(xiii) memiliki rasa humor terpelajar,(xiv) 

memiliki kreativitas dalam bidang kehidupan, seperti dalam 
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pengetahuan ,kesenian, atau keterampilan hidup tertentu , dan (xv) 

memiliki otonomi tinggi. 

3) Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Motivasi di dalam belajar merupakan suatu energi penggerak dari 

dalam diri siswa yang menimbulkan aktivitas belajar sehingga menjamin 

kelangsungan kegiatan belajar dalam memberikan arah belajar sehingga 

tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Motivasi yang ada pada setiap 

orang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a) Tekun menghadapi tugas ( dapat bekerja terus menerus dalam waktu 

yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

b) Ulet menghadapi kesulitan ( tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin( tidak cepat puas 

dengan prestasi yang telah dicapainya). 

c) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah  

d) Lebih senang bekerja mandiri 

e) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin( hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ulang begiru saja, sehingga kurang kreatif) 

f) Dapat mempertahankan pendapatnya( kalau sudah yakin akan sesuatu) 

g) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu 

h) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

Keller ( dalam Gagne & Driscoll, 1989 : 319) mengemukakan 

model yang terdiri dari 4 bagian penting dari motivasi. Dalam model ini 
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ada 4 bentuk kondisi yang harus dipertemukan untuk mencapai motivasi 

belajar. Model tersebut dinamakan ARCS, yang merupakan singkatan dari 

A= Attention ( perhatian), R= Relevance ( relevansi), C= Confidence ( 

kepercayaan diri ), S= Satisfaction( kepuasan ). Keller dalam Driscoll ( 

1989; 320) menjelaskan proses menciptakan motivasi dimulai dengan 

menganalisis peserta kemudian menentukan tujuan motivasi, membentuk 

strategi motivasional, dan mencoba serta memperbaiki seperlunya. 

Motivasi sebagai suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

Dapat dilihat bahwa dalam motivasi terdapat tiga unsur yang saling 

berkaitan dan menjadi satu kesatuan yakni ; 

Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi di dalam pribadi 

seseorang, misalnya adanya perubahan di dalam sistem percernaan 

akan menimbulkan motif lapar sehingga memotivasi individu tersebut 

untuk mencari makanan. 

Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan affectif arousal. Perasaan 

terjadi karena adanya ketegangan psikologis yang mempengaruhi 

suasana emosi dan menimbulkan perilaku bermotif. Ketegangan 

psikologis dapat terjadi tanpa di sadari dan dapat pula terjadi secara 

sadar. 

Motivasi ditandai dengan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Adanya 

motif  menghasilkan respon yang berguna untuk mengurangi 

ketegangan psikologis yang disebabkan oleh perubahan energi di 
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dalam dirinya. Setiap respon merupakan langkah untuk mencapai 

tujuan . ( Tabrani Rusyan, dkk, 1989; 100). 

 Atas dasar kajian teori tersebut di atas, maka yang disebut motivasi belajar 

adalah daya penggerak dalam diri siswa yang akan menimbulkan kegiatan belajar 

dan memberikan arah pada kegiatan belajar. 

 Untuk mengukur motivasi belajar indikatornya adalah : (1) tekun 

menghadapi tugas, (2) ulet menghadapi kesulitan, (3) menunjukkan minat 

terhadap bermacam-macam masalah, (4) lebih senang bekerja mandiri. 

 

4. Prestasi Belajar 

Prestasi adalah bukti keberhasilan usaha yang dicapai ( Winkel 1983; 

16). Grounlund ( 1993)  menyatakan prestasi belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar. ( Grounlund; 1981; 6 

).  ”Evaluation is important to many fact of school program. If contributies 

directly to the teaching- learning process used in classroom instruction and to 

a number of school uses, each of which will be briefly discussed” ( penilaian 

merupakan suatu yang penting bagi bentuk keberhasilan program sekolah. Jika 

masukan yang terprogram dari proses belajar mengajar dapat digunakan oleh 

sekolah  lain, dimana setiap pembahasannya akan didiskusikan). Sedangkan 

Nana Sujana ( 1991: 22 ) memberi batasan prestasi belajar adalah beragam 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Prestasi belajar dapat juga diartikan sebagai penguasaan pengetahuan, 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang ditunjukkan 

dengan nilai atau angka yang diberikan oleh guru. Prestasi belajar merupakan 
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hasil atau kecakapan yang dicapai oleh seseorang dalam waktu tertentu setelah 

melakukan belajar. 

Prestasi belajar dapat diketahui dengan menggunakan alat pengukuran 

yang berupa butir tes yang dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Dengan penilaian tersebut akan diketahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

belajar. Prestasi juga merupakan suatu hasil yang dicapai oleh siswa dalam 

melakukan kegiatan belajar. Prestasi dapat ditunjukkan dalam bentuk nilai 

berdasarkan keputusan kualitatif terhadap kategori atau hasil pengukuran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

Prestasi belajar dinyatakan dalam bentuk simbol, angka huruf, maupun 

kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak-

anak didik dalam periode tertentu. Kaitannya dengan pembelajaran prestasi 

belajar adalah keberhasilan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar 

yang diperoleh dengan perangkat tes, hasil tes dapat memberikan informasi 

tentang apa yang telah dikuasai  pesreta didik.  Peserta didik dapat dikatakan 

berhasil dalam belajar apabila prestasi belajanya menunjukkan nilai yang tinggi 

atau sesuai dengan kriteria yang telah dirumuskan. Dalam kegiatan belajar 

mengajar, seseorang dikatakan berhasil atau tidak, dapat dilihat melalui nilai-

nilai yang berhasil diperoleh dan dilaporkan dalam bentuk rapor atau kartu 

hasil studi secara periodic.( Depdikbud: 1994: 21). 

Prestasi belajar merupakan suatu alat untuk mengevaluasi keberhasilan 

belajar mengajar. Berdasarkan hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan 

terhadap metrode pengajaran, sarana prsarana maupun bahan yang akan 
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disampaikan. Prestasi belajar merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan 

dengan kegiatan penilaian. Penilaian dilakukan selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung agar diperoleh gambaran mengenai perubahan yang 

dialami oleh peserta didik. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

penilaian dari suatu usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol, angka, huruf maupun kalimat yang berupa kesan-kesan yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas 

dalam belajar pada periode tertentu. 

Jadi Prestasi belajar Bahasa Indonesia adalah tingkat keberhasilan siswa 

dalam menguasai kompetensi  Bahasa Indonesia di sekolah yang dinyatakan 

dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang berupa kesan-kesan 

yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu yang diperoleh dari hasil 

tes mengenai sejumlah materi yang disampaikan dengan menggunakan metode 

SQ3R dan metode konvensional sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar pada 

periode tertentu 

B. Penelitian Yang Relevan 

 Penelitian yang dilakukan oleh Suyono (2007) tentang Pengaruh 

Penerapan Pendekatan Pembelajaran Matematik Realistik dan Konvensional 

Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Motivasi Siswa Sekolah 

Dasar di Kecamatan Tirtomoyo, yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

pengaruh yang signifikan siswa yang memiliki motivasi tinggi dan rendah 

terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia siswa sekolah dasar. Siswa yang 
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memiliki motivasi belajar yang tinggi, akan selalu berusaha meningkatkan 

prestasinya dengan cara bertindak kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan 

sumber belajar yang ada di sekitarnya untuk menambah pengetahuan dan 

wawasannya. 

 Sudarno (2003) tentang pengaruh metode membaca SQ3R dan 

pemanfaatan jenis sumber belajar terhadap kreativitas siswa menyimpulkan 

bahwa ada perbedaan pengaruh yang signifikan penggunaan metode membaca 

SQ3R dengan metode membaca konvensional terhadap kreativitas siswa. Secara 

umum kreativitas siswa yang membaca dengan menggunakan metode membaca 

SQ3R lebih baik dari pada metode membaca konvensional. 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan teori-teori atau konsep yang telah dijelaskan di muka 

serta hubungannya dengan variabel penelitian (metode membaca SQ3R dan 

konvensional dan motivasi siswa) serta prestasi belajar Bahasa Indonesia 

siswa, dapat dikemukakan kerangka berpikir sebagai berikut :  

1. Perbedaan Pengaruh Penerapan Metode SQ3R dengan Metode 

Konvensional terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia siswa sekolah 

dasar. 

SQ3R adalah suatu metode membaca untuk menemukan ide-ide pokok 

dan pendukungnya, serta untuk membantu mengingat agar lebih tahan lama 

melalui lima langkah kegiatan yaitu : Survey, Question, Read, Recite, dan 

Review. Metode membaca SQ3R bertujuan untuk : 1) membekali siswa 

dengan suatu pendekatan yang sistematis terhadap jenis-jenis kemampuan 
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membaca; 2) meningkatkan proses belajar mengajar secara lebih mantap dan 

efisien untuk berbagai materi pelajaran (Ahmad S., 1988 : 65). Pendekatan 

Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan metode SQ3R ini sangat berbeda 

dengan pembelajaran Bahasa Indonesia konvensional yang selama ini 

cenderung berorientasi kepada memberi informasi dan memakai Bahasa 

Indonesia yang siap pakai untuk memecahkan masalah-masalah.   Para guru 

biasanya mempergunakan pendekatan pembelajaran konvensional ini dalam 

penyampaian materi Bahasa Indonesia.  

 Dengan metode membaca SQ3R maka : 1) membekali siswa dengan 

suatu pendekatan yang sistematis terhadap jenis-jenis kemampuan membaca 

dan 2) meningkatkan proses belajar mengajar secara lebih mantap dan efisien 

untuk berbagai materi pelajaran (Ahmad S., 1988 : 65). Tujuan pertama 

dengan metode SQ3R diharapkan siswa memperoleh keberhasilan dalam studi 

dan dalam kehidupan serta dalam keperluan peningkatan cara belaiar efektif 

dan efisien. Tujuan kedua untuk kepentingan pengajar dalam memberi 

pertolongan kepada siswa untuk mencapai sukses studi dan kehidupan 

pribadinya. 

2. Perbedaan Pengaruh Antara Siswa yang Memiliki Motivasi Tinggi dan 

Siswa yang Memiliki Motivasi Rendah terhadap Prestasi Belajar Bahasa 

Indonesia siswa sekolah dasar. 

Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia agar mencapai hasil 

seperti yang diharapkan, perlu diciptakan proses pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. Bermacam-macam faktor yang dapat 
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mempengaruhi tumbuhnya motivasi belajar siswa . Faktor-faktor tersebut 

antara lain faktor guru, metode, lingkungan , system pembelajaran. 

Motivasi akan memberikan dorongan yang terus menerus kepada siswa 

dan memberi energi tingkah laku. Motivasi siswa dapat dibedakan atas 

motivasi instrinsik dan ekstrensik. Motivasi Instrinsik adalah dorongan 

terhadap perilaku siswa yang datang dalam dirinya.Sedangkan motivasi 

ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku siswa yang ada diluar perbuatan 

yang dilakukannya. Sehingga siswa belajar karena adanya dorongan dari luar 

seperti contohnya dorongan memperoleh hadiah atau dorongan menghindari 

hukuman. 

Motivasi belajar yang tinggi akan menunjukkan hasil belajar yang 

tinggi pula. Hunt ( dalam Koeswara, 1989:239) menyatakan bahwa motivasi 

instrinsik mengacu pada fakta bahwa individu bisa dan sering termotivasi 

untuk bertingkah laku itu sendiri cukup memberikan kepuasanbagi diri 

individu. Demikian juga Ngalim Purwanto ( 1990:65) menyatakan bahwa 

yang paling baik terutama dalam belajar adalah motivasi instrinsik. Oleh 

karena itu jika siswa memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar Bahasa 

Indonesia maka diasumsikan prestasi belajar Bahasa Indonesia akan 

meningkat pula. Diduga terdapat perbedaan prestasi belajar Bahasa Indonesia 

antara siswa yang memiliki motivasi tinggi dan siswa yang memiliki motivasi 

rendah. 

3. Interaksi Pengaruh Penerapan Metode Membaca SQ3R dan Motivasi 

Siswa  Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Sekolah Dasar. 
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Penerapaan metode membaca SQ3R dimaksudkan untuk mengatasi 

permasalahan pembelajaran yang selama ini dipakai secara umum oleh guru-

guru. Penerapan pendekatan pembelajaran Bahasa Indonesia ini sangat 

berbeda dengan pembelajaran Bahasa Indonesia konvensional.  

Penerapan metode membaca SQ3R dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia akan menarik siswa dan menumbuhksan motivasi belajar siswa. 

Motivasi yang dimiliki oleh masing-masing siswa berbeda-beda, ada yang 

memiliki motivasi instrinsik dan ada yang memiliki motivasi ekstrinsik. 

Penerapan metode membaca SQ3R dan motivasi belajar yang tinggi maka 

siswa akan memperoleh prestasi belajar Bahasa Indonesia yang baik. Diduga 

ada interaksi pengaruh metode membaca SQ3R dan motivasi siswa  terhadap 

prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa.  

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disebutkan di atas maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara penerapan metode 

membaca SQ3R dengan metode konvensional terhadap prestasi belajar Bahasa 

Indonesia siswa di Sekolah Dasar di Kecamatan Tirtomoyo. 

2. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara siswa yang memiliki 

motivasi tinggi dan rendah  terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia  siswa 

di Sekolah Dasar di kecamatan Tirtomoyo. 
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3. Terdapat interaksi pengaruh yang signifikan antara metode membaca dengan 

motivasi siswa  terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa di Sekolah 

Dasar di Kecamatan Tirtomoyo. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 
 

Penelitian akan dilaksanakan di Sekolah Dasar di Kecamatan Tirtomoyo yakni 

: kelompok eksperimen pada SDN III Tirtomoyo, sedangkan kelompok kontrol 

SDN I Tirtomoyo. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dimulai bulan Januari sampai dengan Juni 2009 
 

Bulan 

Januari Februari Maret April Mei Juni No Kegiatan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Persiapan Penelitian                          
a. Mengajukan judul /                         
    Topik penelitian                          
b. Menyusun usulan                          
    Penelitian                          
c.Mengadakan seminar                         
   Usulan penelitian                          
d. Merevisi usulan                         
   Penelitian                          
e.  Mengurus perijinan                         
f.  Mempersiapkan                         

1 

   instrumen                         
2 Pelaksanaan Penelitian                          

a. Mengumpulkan data                         
Dengan :                         
- Observasi di lapangan                         
- Wawancara informan                         
- pemberian angket                         
- menganalisis dokumen                         
b. Menganalisis data                         

 

 Penelitian                          
3 Penyelesaian Penelitian                          

a. Menyusun draf laporan                         
Penelitian / tesis                         

 

b. Merevisi draf tesis                         
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c. Penyelesaian akhir                         
d. mendaftar Ujian tesis                         

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang melibatkan dua 

variabel bebas dan satu variabel terikat. Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 3) 

metode eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat 

(hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang 

bisa mengganggu. Penelitian eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk 

melihat dari suatu perlakuan. Metode tersebut bertujuan untuk menyelidiki dan 

memperoleh bukti-bukti yang meyakinkan mengenai pengaruh satu variabel 

terhadap variabel lain. Tujuan penelitian adalah terletak pada penemuan-

penemuan fakta-fakta penyebab dan fakta-fakta akibat. Penelitian eksperimen, 

peneliti bertumpu dengan dinamik dalam interaksi variabel-variabel ( Winarno 

Surachmad, 1990:149). 

 

C. Rancangan Penelitian dan Variabel Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksperimental, karena hasil penelitian ini akan 

menegaskan bagaimana pengaruh antara variabel-variabel yang akan diteliti, 

tujuannya terletak pada penemuan fakta-fakta penyebab dan fakta-fakta akibat 

pengaruh penerapan metode SQ3R di sekolah dasar. Rancangan yang tepat 

digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan rancangan eksperimen. Rancangan 

atau desain eksperimental adalah kerangka konseptual pelaksanaan eksperimen. 

Suatu desain yang mempunyai dua fungsi : 1) menciptakan kondisi bagi 
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perbandingan yang diperlukan oleh hipotesis eksperimen dan , 2) melalui analisis 

data secara statistik, memungkinkan peneliti melakukan tafsiran yang berarti 

mengenai hasil penyelidikan ( Ary, 1982 : 368). 

Rancangan eksperimen yang akan peneliti lakukan adalah menentukan 

dua kelompok, yakni satu kelompok untuk kelompok eksperimen dengan 

diberikan perlakuan metode SQ3R. Sedangkan kelompok lainnya ditetapkan 

sebagai kelompok control dengan diberi perlakukan metode konvensional. 

Berdasarkan banyaknya faktor dari masing-masing variabel bebas yang 

dilibatkan, maka rancangan analisis yang paling tepat adalah menggunakan desain 

Varians 2 x 2  dengan teknik analisis varian (ANAVA) 2 jalur. 

Tabel 2. Rancangan Analisis Data 

Pembelajaran dengan Pendekatan  
Motivasi 

( B) SQ3R (A1) Konvensional (A2) 
(Kontrol) 

Motivasi Belajar Tinggi 
( B1) m A1B1 m A2B1 

Motivasi Belajar Rendah 
( B2 ) m A1B2 m A2B2 

 

Gambar 2. Rancangan Analisis 

Keterangan : 

A1 = Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan SQ3R 

A2 = Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Pendekatan Konvensional 

B1 = Motivasi Belajar Tinggi  

B2 = Motivasi Belajar  Rendah  

Prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa adalah variabel terikat. 
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2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam 

penelitian .Variabel adalah gejala yang bervariasi,yang menjadi obyek 

penelitian( Suharsimi, 1998: 111). Selanjutnya Sutrisno Hadi ( 1996: 20 ) 

menyatakan bahwa variabel adalah gejala-gejala yang menunjukkan variasi 

baik dalam jenisnya maupun tingkatannya. Dalam penelitian ini ada tiga 

variabel pokok yakni variabel bebas (independent variable) sebanyak 1 

variabel, satu variabel independen atributif, dan satu variabel terikat ( 

dependent variable). 

a. Variabel Bebas : Metode SQ3R dan Metode Konvensional. 

b. Variabel Independen atributif : Motivasi belajar yang dibedakan motivasi 

belajar tinggi dan motivasi belajar rendah. 

c. Variabel Terikat : prestasi belajar Bahasa Indonesia. 

 

3. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas variabel tersebut, dapat dijelaskan definisi 

operasional sebagai berikut : 

a. Metode SQ3R 

SQ3R adalah suatu metode membaca untuk menemukan ide-ide pokok 

dan pendukungnya, serta untuk membantu mengingat agar lebih tahan lama 

melalui lima langkah kegiatan yaitu : Survey, Question, Read, Recite, dan 

Review. Metode membaca SQ3R bertujuan untuk : 1) membekali siswa 
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dengan suatu pendekatan yang sistematis terhadap jenis-jenis kemampuan 

membaca; 2) meningkatkan proses belajar mengajar secara lebih mantap dan 

efisien untuk berbagai materi pelajaran (Ahmad S., 1988 : 65). 

Kegiatan pembelajaran ini melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1 (Read) 

Masing-masing siswa diberi sebuah buku teks. Siswa disuruh 

membaca bab tertentu untuk dilihat-lihat secara sekilas. Untuk mengarahkan 

kegiatan siswa, tunjukkan bagian-bagian bacaan yang harus diperhatikan. 

Kalimat seperti: “Anak-anak, coba perhatikan judul-judul bab dan sub-sub 

judul bab!” Untuk mengecek kegiatan siswa, tanyalah 2 atau 3 siswa 

mengenai judul yang dibacanya. Misalnya “Ani, coba sebutkan judul yang 

pertama!”, kemudian: “Subjudulnya apa, Mid?” dan seterusnya. Guru dapat 

menyuruh 1 – 2 siswa untuk membaca satu-dua paragraf pertama, dan 

paragraf terakhir atau bagian akhir dari bab tersebut. 

Langkah 2 (Question) 

Tanyakanlah kepada siswa, apa yang ada dalam benaknya ketika 

membaca judul bab tersebut. Demikian pula sub-sub judul, diagram-diagram, 

peta, dan sebagainya. Jika siswa tidak dapat mengemukakan 

pendapatnya/pikirannya, bimbinglah dengan pertanyaan-pertanyaan, 

Misalnya: “Mat, apa yang dimaksud dengan diagram itu?”, “Apa yang 

dimaksud kalimat efektif, Nis?” atau “Mengertikah kamu maksud grafik 

tersebut, Bud?” dan seterusnya. Kepada siswa yang tidak dapat menjawab atau 

menunjukkan ketidaktahuan, guru dapat menanamkan pengertian, betapa 

sedikitnya/kurangnya pengetahuan siswa terhadap topik tersebut. Satu-satunya 
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cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut yakni dengan cara membacanya. 

Kepada siswa yang mampu membuat praduga, harap diberitahukan bahwa 

praduganya tersebut belum tentu benar. 

Langkah 3 (Question) 

Dari pengalaman tadi, suruhlah siswa untuk meneruskan pertanyaan-

pertanyaan sebanyak mungkin terhadap bagian-bagian yang telah 

dikemukakan pada langkah 1 dan 2 di atas. Berilah waktu beberapa menit 

untuk kegiatan ini. Sementara siswa merumuskan pertanyaan dalam buku 

catatannya, guru berkeliling untuk memeriksa/memantau kegiatan siswa. 

Langkah 4 (Question) 

Setelah langkah 3 dianggap selesai, suruhlah 6-7 siswa untuk 

menuliskan pertanyaannya di papan tulis. Setiap siswa cukup dengan 

menuliskan satu pertanyaan. 

Langkah 5 (Read) 

Kegiatan selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk membaca senyap. 

Untuk pertama kali, siswa hanya diminta membaca 4-5 paragraf saja atau 

mungkin 1-2 bagian bacaan di bawah subjudul bab. Kemudian, hentikan dulu 

kegiatan ini untuk sementara. 

Langkah 6 (review) 

Guru dapat melihat daftar pertanyaan yang dituliskan siswa di papan 

tulis. Pertanyaan manakah yang kira-kira berkisar pada bagian bacan yang 

telah dibaca siswa. Siswa disuruh ke dapan untuk mengemukakan jawaban 

dari pertanyaan yang dibuatnya tadi. Guru dapat menilai, siswa mana yang 
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perlu mendapat pertolongan dan siswa mana yang boleh meneruskan kegiatan 

bacanya secara mandiri. Lakukan kegiatan 6 ini secara bergantian sampai bab 

tersebu dapat dibacanya seluruhnya. 

Langkah 7 (read) 

Siswa diberi kesempatan membaca ulang tanpa diselingi dengan 

kegiatan tanya jawab, seluruh bahan bacaan terdapat dalam bab tersebut. 

Setelah dianggap tuntas, siswa disuruh menutup bukunya, kemudian 

menjawab rumusan-rumusan pertanyaan yang ditulis pada buku catatannya 

(ingat langkah 3). 

Langkah 8 (review) 

Setelah kegiatan pada langkah 7 selesai, guru membuat bahan garis 

besar bab di papan tulis berdasarkan judul-judul dan sub-subjudul bab. 

Apabila bab tersebut memuat diagram, grafik, peta, atau gambar-gambar, 

urutkanlah di papan tulis sesuai dengan urutan penyajiannya di dalam bab 

tersebut. 

Langkah 9 (recite) 

Beberapa siswa disuruh untuk menceritakan garis besar isi bagian demi 

bagian sesuai dengan urutan bagan yang telah dibuat guru. Satu siswa satu 

topik, satu siswa satu diagram, dan seterusnya. Setelah bagiam demi bagian 

diutarakan siswa, maka sebelum pelajaran berakhir 1-2 siswa disuruh 

menceritakan garis besar isi bab secara keseluruhan. 

Langkah 10 (read) 
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Guru mengajukan beberapa pertanyaan isi bacaan sebagai pekerjaan 

rumah. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan latihan untuk pemantapan 

pemahaman siswa. 

 

 

b. Pendekatan Pembelajaran Konvensional adalah 

Pendekatan Konvensional  merupakan pendekatan pembelajaran yang 

dilakukan dengan mengkombinasikan bermacam-macam metode 

pembelajaran. Dalam praktiknya metode ini berpusat pada guru ( teacher 

centered ) atau guru lebih mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Metode 

pembelajaran yang dilakukan berupa metode ceramah, pemberian tugas, dan 

tanya jawab. Pendekatan konvensional merupakan pendekatan pembelajaran 

yang banyak dilaksanakan di sekolah  saat ini, yang menggunakan urutan 

kegiatan pemberian uraian, contoh, dan latihan.  

c. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar dapat adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri 

siswa yang akan menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada 

kegiatan belajar (Koeswara, 1989; Siagian, 1989; Schein, 1991; Biggs & 

Telfer, 1987 dalam Dimyati, 2006: 80 ). Siswa yang memiliki motivasi tinggi 

akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Makin 

tinggi moitivasi siswa akan makin kuat usahanya untuk mencapai tujuan. 

Sebaliknya motivasi yang rendah akan mempunyai sedikit energi untuk 

melakukan kegiatan. Makin rendah motivasi akan makin lemah dalam 
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melakukan kegiatan belajar. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soekamto 

(1996: 39 ) bahwa adanya motivasi dapat disimpulkan dari observasi tingkah 

laku. Apabila seseorang mempunyai motivasi positif maka ia akan : (1) 

memperlihatkan minat, mempunyai perhatian, dan ingin ikutserta, (2) bekerja 

keras, serta memberikan waktu kepada usaha tersebut, dan (3) terus bekerja 

sampai tugas terselesaikan. 

Untuk mengukur motivasi belajar indikatornya adalah : (1) tekun 

menghadapi tugas, (2) ulet menghadapi kesulitan, (3) menunjukkan minat 

terhadap bermacam-macam masalah, (4) lebih senang bekerja mandiri. 

d. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar Bahasa Indonesia adalah tingkat keberhasilan siswa 

dalam menguasai kompetensi dasar  Bahasa Indonesia di sekolah dasar yang 

dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah 

materi yang disampaikan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 

Bahasa Indonesia Realistik dan pendekatan konvensional. Tes dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penguasaan materi pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Tes ini disusun berdasarkan Silabus mata pelajaran Bahasa 

Indonesia sekolah dasar tahun 2006 

 

D. Populasi, Sampel , dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian  ( Suharsimi 1998:115 ). 

Sedangkan menurut Sugiyono ( 1999: 170 ) Populasi adalah wilayah 
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generalisasi yang terdiri atas, obyek, subyek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri di wilayah kecamatan Tirtomoyo yang 

termasuk dalam gugus Ahmadyani sebanyak 5 Sekolah Dasar. 

2. Sampel 

Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Suharsimi  1998:117). Sehingga sampel penelitian  diambil dua SD secara 

acak. Di antara dua SD terpilih, ditetapkan satu SD untuk diberi perlakuan dan 

lainnya sebagai kontrol. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel diambil dalam dua tahap, tahap pertama 

adalah   cluster random sampling atau penarikan sampel berkelompok,  Tahap 

kedua random sampling. Tahap pertama dalam gugus yang terdapat 5 kelas,  

peneliti kemudian menentukan 2 kelas secara random, untuk menentukan 1 

kelas sebagai kelas perlakuan pembelajaran Bahasa Indonesia (kelompok 

eksperimen) dan 1 kelas pembelajaran konvensional (kelompok kontrol). 

Teknik pengambilan sampel menurut Nasir ( 1999: 332) adalah cluster 

sampling, populasi dibagi dulu atas kelompok berdasarkan area atau cluster. 

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat populasinya ada 5 kelas maka 

ditetapkan fi= 40%. Jadi didapat n sample 40/100 x 5 = 2. Jadi ada 2 kelas 

yang dijadikan sampel. Selanjutnya secara random dipilih kelas yang mendapat 

perlakuan yakni kelas V SDN 3 Tirtomoyo diberikan metode membaca SQ3R 
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(kelompok Eksperimen ) sedangkan kelas V SDN 1 Tirtomoyo diberikan 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan pendekatan Pembelajaran 

Konvensional (kelompok kontrol).  

Sebelum kedua kelompok eksperimen diberi perlakuan maka haruslah 

dinyatakan bahwa kedua kelompok rsponden benar-benar memiliki 

kemampuan yang setara, untuk itu maka dilakukan uji kemampuan awal untuk 

mengetahui bahwa kemampuan kedua kelompok ini adalah setara. Berdasarkan 

hasil analisis dengan menggunakan uji T yang dapat dilihat pada lampiran 2.8, 

di ketahui t hitung = 0,22 hasil ini kemudian dikonsultasikan dengan table t 

dengan df= 42 dan taraf signifikansi 5% diperoleh t hitung = 2,02. karena t 

hitung < t table  atau 0,22 < 2,02 maka dapat dikatakan tidak terdapat 

perbedaan mean antara kelompok eksperimen dengan sample. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan awal kedua kelompok adalah sebanding. 

 

E. Instrumen Penelitian  

1. Angket 

Pengumpulan data tentang motivasi belajar siswa menggunakan 

angket, yaitu angket motivasi belajar Bahasa Indonesia.  

a. Data  motivasi diungkap dengan melalui angket yang dikembangkan oleh 

peneliti. Cara yang digunakan adalah memberikan pernyataan-pernyataan 

yang terdiri atas butir-butir untuk dijawab oleh responden dengan cara 

memilih salah satu pernyataan yang tersedia. 
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Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap data 

tentang motivasi belajar siswa . Angket dalam penelitian ini terdiri dari 40 

butir pernyataan. Angket penelitian ini berpedoman pada skala Likert.  Dalam 

skala Likert dinyatakan bahwa jawaban berjumlah 5 kategori, yaitu:  

Untuk pernyataan positif dengan nilai Sangat Setuju = 5, Setuju = 4 , 

Entah =3 , Tidak Setuju= 2 , Sangat Tidak Setuju =1. Sedangkan untuk 

Pernyataan negatif dengan nilai Sangat Setuju =1, Setuju= 2, Entah=3 , Tidak 

Setuju = 4, Sangat Tidak Setuju= 5. 

 

2. Tes Prestasi Belajar Bahasa Indonesia 

Data hasil prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa diukur dengan tes 

yang dikembangkan peneliti. Suharsimi Arikunto ( 1990: 51 ) mengatakan 

bahwa tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui 

atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang 

sudah ditetapkan. Tes dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

penguasaan materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Tes ini disusun 

berdasarkan Silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia sekolah dasar tahun 2006 

dan telah diujicobakan kepada SD Negeri I Tirtomoyo. Tes disusun dalam 

bentuk obyektif dengan empat option pilihan . Skor 1 diberkan jika pertanyaan 

dijawab dengan benar sedangkan untuk jawaban salah diberikan skor 0. 
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Sebelum tes disusun terlebih dahulu disusun kisi-kisi tes yang berguna untuk 

memperjelas materi yang akan dituangkan dalam tes.  

 

F. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrument diperlukan untuk mengetahui apakah instrument 

atau alat ukur yang disusun benar-benar merupakan instrumen yang baik dan 

memadai. Baik-buruknya instrumen akan berpengaruh terhadap data yang akan 

diperoleh sehingga sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Instrumen 

penelitian diujicobakan ke SDN 1 Tirtomoyo baik angket motivasi serta tes 

prestasi belajar Bahasa Indonesia. Data hasil uji coba instrument kemudian 

dianalisis untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas instrument yang 

telah disusun. Setelah diujicobakan, langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis butir soal. Analisis tersebut bertujuan untuk menentukan butir-butir 

soal yang layak dan yang tidak layak. Butir-butir soal yang tidak layak tidak 

digunakan dalam penelitian ini. Hal ini berlaku untuk kedua instrument baik tes 

prestasi belajar Bahasa Indonesia maupun angket motivasi belajar. Kemudian 

hasil uji coba tersebut dianalisis untuk megetahui validitas dan reliabilitas 

kedua instrument tersebut, yaitu angket dan tes. 

Alat ukur dikatakan valid jika mengukur dan mengungkapkan data 

secara tepat. Uji reliabilitas berkenaan dengan tingkat keajegan atau ketepatan 

hasil pengukuran. Suatu instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang memadai, 

bila instrumen tersebut digunakan untuk mengukur aspek yang diukur beberapa 

kali hasilnya sama atau relatif sama ( Sukmadinata, 2006 : 230).  
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Untuk penelitian pengaruh penerapan SQ3R dan konvensional ini uji 

coba tes prestasi belajar Bahasa Indonesia disusun berdasarkan Silabus mata 

pelajaran Bahasa Indonesia sekolah dasar tahun 2006 dan telah diuji cobakan 

kepada SD Negeri I  Tirtomoyo sebanyak 20 siswa. 

 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Variabel Motivasi Belajar 

1) Uji validitas butir 

 Teknik uji validitasnya menggunakan korelasi product moment 

dari Pearson. Rumusnya dengan angka kasar : 

 

        NåXY – (åX) (åY) 
   rXY  = 
                       {(NåX2 – (åX)2)}  {(NåY2 – (åY)2)}     

 

Keterangan : 

rXY = koefisien korelasi “Product Moment” 

N = jumlah individu dalam sample 

X = skor masing-masing nomor item 

Y = skor total item 

2) Uji validitas isi 

 Terhadap butir valid, kemudian dilakukan uji validitas isi dengan 

dicocokkan terhadap kisi-kisi. 

3) Uji reliabilitas  
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 Uji realiabilitas dengan rumus Koefisien Alfa (Cronbach Alpha), 

dengan rumus : 

                  k                    åsb
2 

   r11 =                       1 - 

               (k – 1)                st
2 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

åsb
2 = jumlah varians butir 

st
2 = varians total 

 Alasan menggunakan Koefisien Alpha karena data minat belajar 

siswa bukan merupakan tes kemampuan dan alternative jawaban skornya 

bukan 1 dan 0 atau lebih dari dua (tidak dikotomis) 

4) Hasil Uji validitas 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan rumus product 

moment dari Pearson yang dibantu dengan menggunakan Program statistik 

SPSS dapat diketahui bahwa dari 20 pertanyaan, semua soal 

dinyatakan valid, karena    r hitung > r tabel dengan taraf signifikansi 5% dan 

N = 20 dengan nilai kritis 0,444. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 2.1 dan 2.2. 

5) Hasil Uji reliabilitas 

Dari Hasil Perhitungan diperoleh Koefisien Reliabilitas sebesar 0,885. 

Karena koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,70 maka dapat dikatakan 
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bahwa instrumen motivasi belajar adalah Reliabel, atau juga dapat 

dikatakan bahwa instrumen ini memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2.3 

 

b. Variabel Prestasi Belajar 

1) Uji validitas butir 

 Teknik uji validitasnya menggunakan korelasi product moment 

dari Pearson. Rumusnya dengan angka kasar : 

        NåXY – (åX) (åY) 
   rXY  = 
                       {(NåX2 – (åX)2)}  {(NåY2 – (åY)2)}     

Keterangan : 

rXY = koefisien korelasi “Product Moment” 

N = jumlah individu dalam sample 

X = skor masing-masing nomor item 

Y = skor total item 

2) Uji validitas isi 

 Terhadap butir valid, kemudian dilakukan uji validitas isi dengan 

dicocokkan terhadap kisi-kisi. 

3) Uji reliabilitas 

Uji Reliabilitas menggunakan rumus KR-20 (Kuder dan Richardson), 

dengan rumus : 
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ú
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ù
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Dengan keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir soal atau butir pertanyaan 

pq = skor rata-rata 

σt = varians total 

Menggunakan rumus KR-20 karena prestasi belajar termasuk jenis tes 

kemampan yang tiap butir soal memiliki taraf kesukaran yang berbeda-

beda. 

4) Hasil Uji validitas 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan rumus product 

moment dari Pearson yang dibantu dengan menggunakan Program statistik 

SPSS dapat diketahui bahwa dari 20 pertanyaan, semua soal 

dinyatakan valid, karena  r hitung > r tabel dengan taraf signifikansi 5% dan 

N = 20 dengan nilai kritis 0,444. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 2.4 dan 2.5. 

5) Hasil Uji reliabilitas 

Dari Hasil Perhitungan diperoleh Koefisien Reliabilitas sebesar 0,890. 

Karena koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,70 maka dapat dikatakan 

bahwa instrumen prestasi Belajar Bahasa Indonesia adalah Reliabel, atau 

juga dapat dikatakan bahwa instrumen ini memiliki reliabilitas yang sangat 

tinggi. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2.6 

6) Daya beda  
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Untuk menentukan daya pembeda setiap butir soal, dapat digunakan 

rumus sebagai berikut :         

 BA
B

B

A

A PP
J
B

J
B

D -=-=  

dengan: 

D  = besar daya pembeda 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab 

benar 

JA = banyaknya peserta kelompok atas  

JB = banyaknya peserta kelompok bawah. 

Hasil dari perhitungan daya beda dikonsultasikan dengan tabel 

indeks daya beda sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3.  Indeks Daya Beda 

Indeks daya pembeda Kualifikasi 

D ³  0,40 
0,30 £  D £  0,39 

0,20 £  D £  0,29 
D £  0,19 

Butir berfungsi sangat memuaskan 
Butir memerlukan revisi kecil atau tidak sama sekali 
Butir di antara diterima dan ditolak, perlu revisi 
Butir harus disisihkan atau direvisi total 
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Berdasarkan hasil daya beda yang dapat dilihat pada lampiran 2.4. maka 

dapatlah dikatakan bahwa rata-rata daya beda soal tes prestasi belajar bahasa 

Indonesia dalam kualifikasi sangat memuaskan. 

7) Taraf kesukaran 

Untuk menentukan taraf kesukaran instrumen tes digunakan rumus 

sebagai berikut : 

SJ
B

P =   

dengan: 

P  =  taraf kesukaran  

B  =  banyaknya siswa yang menjawab benar 

Js  =  jumlah seluruh siswa peserta tes 

Hasil dari perhitungan taraf kesukaran dikonsultasikan dengan tabel 

indeks kesukaran sebagai berikut: 

Tabel 4.  Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Klasifikasi 

0,00 £  P £  0,30 
0,30 < P £  0,70 
0,70 < P £  1,00 

Sukar 
Sedang 
Mudah 

(Suharsimi Arikunto, 1995: 212-214). 
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Berdasarkan hasil uji taraf kesukaran yang dapat dilihat pada lampiran 2.4. 

maka dapatlah dikatakan bahwa rata-rata taraf kesukaran soal tes prestasi 

belajar bahasa Indonesia adalah sedang.. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik  analisis data yang digunakan adalah ANAVA (Analisis 

Varians)  dengan taraf signifikasi a = 0,05. Teknik ANAVA digunakan  dalam 

analisis data ini karena dapat dipakai untuk menguji perbedaan dua rerata atau 

lebih. Sesudah itu dilanjutkan dengan uji t untuk mengetahui perbedaan dan 

taraf perlakuan manakah yang paling tinggi pengaruhnya terhadap prestasi 

belajar Bahasa Indonesia di Sekolah  Dasar.  

Pre tes diberikan kepada sample yang dipilih, yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok control. Kelompok eksperimen diberi perlakuan 

penerapan SQ3R sedangkan kelompok control diberikan perlakuan penerapan 

metode konvensional. Setelah selesai kemudian diberi pos tes berupa tes 

prestasi belajar Bahasa Indonesia. Dari data berupa skor, kemudian dilakukan 

pengujian hasil penelitian dengan teknik ANAVA. 

 

1. Uji Persyaratan 

Pengujian prasyarat untuk memeriksaan awal mengenai persyaratan 

yang harus dipenuhi, agar pengujian dengan Analisa Varians dapat dilakukan. 

a. Uji Normalitas 
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Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang diperoleh 

hasil penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk 

pengujian ini digunakan teknik uji Chi Square pada taraf signifikasi a = 0,05 

(Suharsimi, 1998:313). 

b. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas varians populasi digunakan uji Bartlet pada taraf 

signifikasi a = 0,05. Uji ini berguna untuk mengecek apakah variansi dari 

keempat sel tersebut homogen.  

2. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk mengolah data hasil penelitian yang 

berupa angka, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang logic. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan  menggunakan analisis varians atau ANAVA 

dengan taraf signifikasi a= 0,05. Dalam penelitian ini hipotesis statistic yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1. H0 : Tidak Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara penerapan 

metode membaca SQ3R dengan metode konvensional terhadap prestasi 

belajar Bahasa Indonesia siswa di Sekolah Dasar di Kecamatan 

Tirtomoyo 

    H1 : Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara penerapan metode 

membaca SQ3R dengan metode konvensional terhadap prestasi belajar 

Bahasa Indonesia siswa di Sekolah Dasar di Kecamatan Tirtomoyo 

2. H0 :  Tidak Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara siswa yang 

memiliki motivasi tinggi dan rendah  terhadap prestasi belajar Bahasa 

Indonesia  siswa di Sekolah Dasar di kecamatan Tirtomoyo 
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     H1 : Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara siswa yang memiliki 

motivasi tinggi dan rendah  terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia  

siswa di Sekolah Dasar di kecamatan Tirtomoyo 

3. H0:  Tidak Terdapat interaksi pengaruh yang signifikan antara metode 

membaca dengan motivasi siswa  terhadap prestasi belajar Bahasa 

Indonesia siswa di Sekolah Dasar di Kecamatan Tirtomoyo 

     H1  : Terdapat interaksi pengaruh yang signifikan antara metode membaca 

dengan motivasi siswa  terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa 

di Sekolah Dasar di Kecamatan Tirtomoyo 
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BAB IV 

HASIL, ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

Pada bab 4 ini akan dibahas mengenai dekripsi data penelitian, pengujian 

hipotesis penelitian dan pembahasan hasil analisis data. 

 

Deskripsi Data 

Data hasil penelitian yang diperoleh dari populasi siswa, dengan jumlah 

sample sebesar 60 siswa, dijadikan responden penelitian disajikan dalam bentuk 

deskripsi data semua sel yang terlihat pada table di bawah ini, meliputi data: (1) 

Prestasi Belajar Bahasa Indonesia  dengan Metode Pembelajaran SQ3R, 2). 

Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan Metode Pembelajaran Konvensional, 3). 

Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Bagi Siswa dengan Motivasi belajar Rendah, 

4). Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Bagi Siswa dengan Motivasi belajar Tinggi, 

5). Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan Metode Pembelajaran SQ3R dengan 

Motivasi belajar Rendah, 6). Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan Metode 

Pembelajaran SQ3R dengan Motivasi belajar Tinggi, 7). Prestasi Belajar Bahasa 

Indonesia dengan Metode Pembelajaran Konvensional dengan Motivasi belajar 

Rendah, dan 8). Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan Metode Pembelajaran 

Konvensional dengan Motivasi belajar Tinggi. 
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Tabel 5. Rangkuman Data Prestasi Belajar Bahasa Indonesia 

Metode Pembelajaran (B) 

Motivasi Belajar 
Sumber 

Statistik SQ3R (B1) 
Konvensional 

(B2) 

Jumlah 

N 14 13 27 

åC 1.230 890 2.120 

åC² 109.250 62.350 171.600 

C 87,857 68,462 78,519 

Tinggi 

(A1) 

SD 9,550 10,875 14,061 

N 

åC 

åC² 

C 

Motivasi 

Belajar   

(A) 

Rendah 

(A2) 

SD 

16 

1.075 

74.025 

67,188 

10,950 

17 

1.130 

76.100 

66,471 

7,859 

33 

2.205 

150.125 

66,818 

9,339 

N 

åC 

åC² 

30 

2.305 

183.275 

30 

2.020 

138.450 

60 

4.325 

321.725 

C 76,833 67,333 72,083 

JUMLAH 

SD 14,591 9,166 12,996 

 
Berdasar tabel tersebut di atas dapat dijabarkan hasil sebagai berikut: 

 

1. Deskripsi Data Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan Metode 

Pembelajaran SQ3R 

Data penelitian menunjukkan bahwa : jumlah responden (N) = 30 siswa 

dengan skor tertinggi = 100 dan skor terendah = 50, mean (C ) = 76,83, median 

(Me) = 77,5, Trimmed-mean = 77,12 yang artinya relatif tidak terdapat outlier, 

Standar Deviasi (s) = 14,59, Standar error of mean (SE) = 2,66, kwartil I (Q1) =  

68,75, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 68,75, kwartil 3 (Q3) = 
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90 yang artinya 25% dari responden memiliki skor > 90. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran 5.1. 

Berikut ini akan disajikan Distribusi Frekuensi sel A1 dan Grafik 

histogramnya: 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan Metode 

Pembelajaran SQ3R 

Kumulatif Kelas Interval f f(%) 
f f(%) 

60 - 66 3 10% 3 10% 
67 - 73 5 17% 8 27% 
74 - 80 8 27% 16 53% 
81 - 87 4 13% 20 67% 
88 - 94 4 13% 24 80% 
95 - 101 6 20% 30 100% 

JUMLAH 30 100%   
 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam 
bentuk diagram histogram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Histogram Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan Metode 

Pembelajaran SQ3R 

2. Deskripsi Data Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan Metode 

Pembelajaran Konvensional  
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Data penelitian menunjukkan bahwa : jumlah responden (N) = 30 siswa 

dengan skor tertinggi = 95 dan skor terendah = 55, mean (C ) = 67,33, median 

(Me) = 65,0, Trimmed-mean = 66,54 yang artinya relatif tidak terdapat outlier, 

Standar Deviasi (s) = 9,17, Standar error of mean (SE) = 1,67, kwartil I (Q1) = 

60, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 60, kwartil 3 (Q3) = 71,25 

yang artinya 25% dari responden memiliki skor > 71,25. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran 5.1. 

Berikut ini akan disajikan Distribusi Frekuensi sel A2 dan Grafik 

histogramnya: 

 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan Metode 

Pembelajaran Konvensional 

Kumulatif 
Kelas Interval f f(%) 

f f(%) 

55 - 61 9 30% 9 30% 

62 - 68 8 27% 17 57% 

69 - 75 10 33% 27 90% 

76 - 82 1 3% 28 93% 

83 - 89 1 3% 29 97% 

90 - 96 1 3% 30 100% 

JUMLAH 30 100%   

 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam 
bentuk diagram histogram sebagai berikut: 
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Gambar 2. Grafik Histogram Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan Metode 

Pembelajaran Konvensional 

 

3. Deskripsi Data Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Bagi Siswa dengan Motivasi 

belajar Rendah  

Data penelitian menunjukkan bahwa : jumlah responden (N) = 33 siswa 

dengan skor tertinggi = 85 dan skor terendah = 50, mean (C ) = 66,82, median 

(Me) = 65,0, Trimmed-mean = 66,72 yang artinya relatif tidak terdapat outlier, 

Standar Deviasi (s) = 9,34, Standar error of mean (SE) = 1,63, kwartil I (Q1) = 

60,0, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 60,0, kwartil 3 (Q3) = 75,0 

yang artinya 25% dari responden memiliki skor > 75,0. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran 5.1. 

Berikut ini akan disajikan Distribusi Frekuensi sel B1 dan Grafik 

histogramnya: 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Bagi Siswa 

dengan Motivasi belajar Rendah 

Kelas Interval f f(%) Kumulatif 
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f f(%) 

50 - 55 5 15% 5 15% 

56 - 61 5 15% 10 30% 

62 - 67 8 24% 18 55% 

68 - 73 6 18% 24 73% 

74 - 79 5 15% 29 88% 

80 - 85 4 12% 33 100% 

JUMLAH 33 100%   

 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam 
bentuk diagram histogram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Histogram Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Bagi Siswa 

dengan Motivasi belajar Rendah 

 

 

4. Deskripsi Data Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Bagi Siswa dengan Motivasi 

belajar Tinggi 

Data penelitian menunjukkan bahwa : jumlah responden (N) = 27 siswa 

dengan skor tertinggi = 100 dan skor terendah = 55, mean (C ) = 78,52, median 

(Me) = 80,0, Trimmed-mean = 78,60 yang artinya relatif tidak terdapat outlier, 
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Standar Deviasi (s) = 14,06, Standar error of mean (SE) = 2,71, kwartil I (Q1) = 

70 yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 70  kwartil 3 (Q3) = 95  yang 

artinya 25% dari responden memiliki skor > 95. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada lampiran 5.1. 

Berikut ini akan disajikan Distribusi Frekuensi sel B2 dan Grafik 

histogramnya: 

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Bagi Siswa 

dengan Motivasi belajar Tinggi 

Kumulatif 
Kelas Interval f f(%) 

f f(%) 

64 - 70 4 15% 4 15% 

71 - 77 8 30% 12 44% 

78 - 84 5 19% 17 63% 

85 - 91 1 4% 18 67% 

92 - 98 7 26% 25 93% 

99 - 105 2 7% 27 100% 

JUMLAH 27 100%   

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam 
bentuk diagram histogram sebagai berikut: 
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Gambar 4. Grafik Histogram Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Bagi Siswa 

dengan Motivasi belajar Tinggi 

 

5. Deskripsi Data Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan Metode 

Pembelajaran SQ3R dengan Motivasi belajar Rendah 

Data penelitian menunjukkan bahwa : jumlah responden (N) = 16 siswa 
dengan skor tertinggi = 85 dan skor terendah = 50, mean (C ) = 67,19, median 
(Me) = 70,0, Trimmed-mean = 67,14 yang artinya relatif tidak terdapat outlier, 
Standar Deviasi (s) = 10,95, Standar error of mean (SE) = 2,74, kwartil I (Q1) = 
60,0, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 60,0, kwartil 3 (Q3) = 75,0 
yang artinya 25% dari responden memiliki skor > 75,0. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.1. 

Berikut ini akan disajikan Distribusi Frekuensi sel A1B1 dan Grafik 
histogramnya: 

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan 

Metode Pembelajaran SQ3R dengan Motivasi belajar Rendah 

 

Kumulatif 
Kelas Interval f f(%) 

f f(%) 

50 - 56 3 19% 3 19% 

57 - 63 2 13% 5 31% 

64 - 70 6 38% 11 69% 

71 - 77 2 13% 13 81% 

78 - 85 3 19% 16 100% 

JUMLAH 16 100%   

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam 
bentuk diagram histogram sebagai berikut: 
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Gambar 5. Grafik Histogram Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan 

Metode Pembelajaran SQ3R dengan Motivasi belajar Rendah 

 

 

6. Deskripsi Data Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan Metode 

Pembelajaran SQ3R dengan Motivasi belajar Tinggi 

Data penelitian menunjukkan bahwa : jumlah responden (N) = 14 siswa 
dengan skor tertinggi = 100,0 dan skor terendah = 70,0, mean (C ) = 87,86, 
median (Me) = 90,0, Trimmed-mean = 88,33 yang artinya relatif tidak terdapat 
outlier, Standar Deviasi (s) = 9,55, Standar error of mean (SE) = 2,55, kwartil I 
(Q1) = 80, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 80, kwartil 3 (Q3) = 
95 yang artinya 25% dari responden memiliki skor > 95. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada lampiran 5.1. 

Berikut ini akan disajikan Distribusi Frekuensi sel A1B2 dan Grafik 
histogramnya: 

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan 

Metode Pembelajaran SQ3R dengan Motivasi belajar Tinggi 

 

Kumulatif 
Kelas Interval f f(%) 

f f(%) 

70 - 76 2 14% 2 14% 

77 - 83 3 21% 5 36% 

84 - 90 3 21% 8 57% 

91 - 97 4 29% 12 86% 

98 - 100 2 14% 14 100% 

JUMLAH 14 100%   

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam 
bentuk diagram histogram sebagai berikut: 
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Gambar 6. Grafik Histogram Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan 

Metode Pembelajaran SQ3R dengan Motivasi belajar Tinggi 

 

7. Deskripsi Data Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan Metode 

Pembelajaran Konvensional dengan Motivasi belajar Rendah 

Data penelitian menunjukkan bahwa: jumlah responden (N) = 17 siswa 
dengan skor tertinggi = 85 dan skor terendah = 55, mean (C ) = 66,47, median 
(Me) = 65, Trimmed-mean = 66,0 yang artinya relatif tidak terdapat outlier, 
Standar Deviasi (s) = 7,86, Standar error of mean (SE) = 1,91, kwartil I (Q1) = 
60, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 60, kwartil 3 (Q3) = 72,5 
yang artinya 25% dari responden memiliki skor > 72,5. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.1. 

Berikut ini akan disajikan Distribusi Frekuensi sel A2B1 dan Grafik 
histogramnya: 

 

 

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan 

Metode Pembelajaran Konvensional dengan Motivasi belajar 

Rendah 

 

Kumulatif 
Kelas Interval f f(%) 

f f(%) 
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55 - 60 5 29% 5 29% 

61 - 66 6 35% 11 65% 

67 - 72 2 12% 13 76% 

73 - 78 3 18% 16 94% 

79 - 84 0 0% 16 94% 

85 - 90 1 6% 17 100% 

JUMLAH 17 100%   

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam 
bentuk diagram histogram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Grafik Histogram Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan 

Metode Pembelajaran Konvensional dengan Motivasi belajar 

Rendah 

 

 

8. Deskripsi Data Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan Metode 

Pembelajaran Konvensional dengan Motivasi belajar Tinggi 

Data penelitian menunjukkan bahwa: jumlah responden (N) = 13 siswa 
dengan skor tertinggi = 95 dan skor terendah = 55, mean (C ) = 68,46, median 
(Me) = 70, Trimmed-mean = 67,27 yang artinya relatif tidak terdapat outlier, 
Standar Deviasi (s) = 10,88, Standar error of mean (SE) = 3,02, kwartil I (Q1) = 
60, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 60, kwartil 3 (Q3) = 72,5 
yang artinya 25% dari responden memiliki skor > 72,5. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.1. 
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Berikut ini akan disajikan Distribusi Frekuensi sel A2B2 dan Grafik 
histogramnya: 

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan 

Metode Pembelajaran Konvensional dengan Motivasi belajar 

Tinggi 

 

Kumulatif 
Kelas Interval f f(%) 

f f(%) 

55 - 63 4 31% 4 31% 

64 - 72 6 46% 10 77% 

73 - 81 2 15% 12 92% 

82 - 90 0 0% 12 92% 

91 - 99 1 8% 13 100% 

JUMLAH 13 100%   

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam 
bentuk diagram histogram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik Histogram Prestasi Belajar Bahasa Indonesia dengan 

Metode Pembelajaran Konvensional dengan Motivasi belajar 

Tinggi 
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Pengujian Persyaratan Analisis Data 

Dalam penelitian yang menggunakan analisis statistik diperlukan beberapa 

asumsi yang harus dipenuhi. Seperti yang telah dikemukakan di muka bahwa 

penelitian ini adalah penelitian dengan metode eksperimen dan analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis variansi dua jalan. Uji prasyarat 

yang digunakan yakni syarat uji normalitas dengan menggunakan Chi Square dan 

uji homogenitas variansi dengan uji Bartlett. Hasil Uji Peryaratan dalam analisis 

ini adalah sebagai berikut: 

Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Chi 

Square. Uji dilakukan terhadap data prestasi belajar Bahasa Indonesia. Hasil 

analisis dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 14. Uji Normalitas  

No 
Prestasi Belajar c²hitung c²tabel Keterangan 

1. Bahasa Indonesia 11,786 9,49 Tidak Normal 

 
Dari perhitungan di atas diperoleh nilai Chi-Kuadrat sebesar 11,786, hasil ini 

kemudian dikonsultasikan dengan tabel Chi-kuadrat dengan db= k – 3 = 7 – 3 = 4 

dengan taraf signifikansi 5% sebesar 9,49. Karena Chi kuadrat hitung lebih besar 

dari chi kuadrat tabel maka dapat disimpulkan bahwa data tak terdistribusi 

normal. 

 

Pengujian Homogenitas Variansi 
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Uji homogenitas variansi yang digunakan adalah dengan menggunakan uji 

Bartlett. Hasil analisis dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 15. Uji Homogenitas Variansi 

Analisis c²hitung c²tabel Keterangan 

Varians (c²) 2,030 7,84 Homogen  

 

Dari hasil uji Homogenitas Variansi diperoleh c²hitung = 2,047 hasil ini kemudian 

dikonsultasikan dengan tabel c² dengan taraf signifikansi 0.05 dan dk = 3 

diperoleh hasil 7,84, karena c²hitung < c²tabel berarti bahwa variansi homogen. 

Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4. 

 

 

C. Pengujian Hpotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang 

dirumuskan dapat teruji  kebenarannya atau tidak terbukti. Maka untuk pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik ANAVA dua jalan. 

Untuk pengujian hasil analisis data yang diperoleh dari hasil perhitungan 

dengan menggunakan uji Analisis Variansi twoway, maka hipotesis yang telah 

dirumuskan dapat terjawab dalam table sebagai berikut : 

A. Tabel 16. Hasil Uji Analisis Variansi  Two Way 

Sumber Variasi JK db MK Fo Ft 

 

X1 (Metode) 

 

1.500,0 

 

1 

 

1.500,0 

 

15,58 

 

4,02 
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X2 (Motivasi) 

X1*X2 (Interaksi) 

Dalam (e) 

1.904,2 

1.293,8 

5.391,6 

1 

1 

56 

1.904,2 

1.293,8 

96,3 

19,78 

13,44 

4,02 

4,02 

Total 9.964,6 59    

Sumber : Lampiran 5.2. 
 
Berdasarkan table di atas dapat di interpretasikan hasil sebagai berikut : 

a. Pengaruh antara  model pembelajaran SQ3R dengan  model  konvensional terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia 

Untuk menguji Hipotesis yang menyatakan terdapat Pengaruh 

pendekatan pembelajaran SQ3R dan konvensional terhadap prestasi belajar 

Bahasa Indonesia siswa digunakan analisis variansi Two Way. Berdasarkan hasil 

perhitungan analisis variansi dua jalan, diperoleh Fobservasi = 15,58 (Lampiran 5.2.). 

Hasil perhitungan ini kemudian dikonsultasikan dengan tabel F dengan Dk pembilang 

= 1 dan Dkpenyebut = 56, dan taraf signifikansi 0,05 diperoleh F tabel = 4,02, karena 

F observasi > F tabel atau 15,58 > 4,02 sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh 

yang signifikan antara  model pembelajaran SQ3R dengan  model  konvensional 

terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia.   

 

b. Pengaruh antara siswa yang memiliki Motivasi belajar tinggi dengan 

siswa yang memiliki Motivasi belajar  rendah terhadap prestasi belajar 

Bahasa Indonesia 

Untuk menguji Hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara siswa yang memiliki Motivasi belajar tinggi dengan siswa yang 

memiliki Motivasi belajar rendah terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia 

digunakan analisis variansi Two Way. Berdasarkan hasil perhitungan analisis 

variansi dua jalan, diperoleh Fobservasi = 19,78 (Lampiran 5.2.). Hasil perhitungan 
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ini kemudian dikonsultasikan dengan tabel F dengan Dk pembilang = 1 dan Dkpenyebut 

= 56, dan taraf signifikansi 0,05 diperoleh F tabel = 4,02, karena F observasi > F tabel 

atau 19,78 > 4,02, sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan 

antara siswa yang memiliki   Motivasi belajar  tinggi dengan siswa yang memiliki   

Motivasi belajar  rendah terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia. 

 

c. Interaksi Pengaruh antara  model pembelajaran dan  Motivasi belajar  

terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia 

Untuk menguji Hipotesis yang menyatakan terdapat interaksi pengaruh 

yang signifikan  antara  model (SQ3R dengan   model pembelajaran konvensional) 

dan  Motivasi belajar (siswa yang memiliki Motivasi belajar tinggi dengan siswa 

yang memiliki Motivasi belajar rendah) terhadap prestasi belajar Bahasa 

Indonesia, digunakan analisis variansi two Way Berdasarkan hasil perhitungan 

analisis variansi dua jalan, diperoleh Fobservasi  = 13,44 (Lampiran 5.2.). Hasil 

perhitungan ini kemudian dikonsultasikan dengan tabel F dengan Dk pembilang = 1 

dan Dkpenyebut = 56, dan taraf signifikansi 0,05 diperoleh F tabel = 4,02, karena F 

observasi > F tabel atau 13,44 > 4,02, sehingga dapat dikatakan ada interaksi pengaruh 

yang signifikan  antara  model (SQ3R dengan   model pembelajaran konvensional) 

dan  Motivasi belajar (siswa yang memiliki Motivasi belajar tinggi dengan siswa 

yang memiliki Motivasi belajar rendah) terhadap prestasi belajar Bahasa 

Indonesia. 

. 

D. Rangkuman Pengujian Hipotesis 

Dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel maka dapat diketahui 

keputusan ditolak atau diterimanya hipotesis nihil. Untuk itu secara keseluruhan 
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dapat dilihat rangkuman dari hasil uji statistik secara uji F seperti yang tampak 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 17. Tabel Kesimpulan Hasil Penelitian 

No. Hipotesis Nihil Fhitung Ftabel Kesimpulan 
pada a=0,05 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 

Tidak Terdapat perbedaan pengaruh 
yang signifikan antara penerapan 
metode membaca SQ3R dengan 
metode konvensional terhadap prestasi 
belajar Bahasa Indonesia 
. 
Tidak Terdapat perbedaan pengaruh 
yang signifikan antara siswa yang 
memiliki motivasi tinggi dan rendah  
terhadap prestasi belajar Bahasa 
Indonesia   
 
Tidak interaksi pengaruh yang 
signifikan antara metode membaca 
dengan motivasi siswa  terhadap 
prestasi belajar Bahasa Indonesia 

15,58 
 
 
 
 
 

19,78 
 
 
 
 
 

13,44 
 

4,02 
 
 
 
 
 

4,02 
 
 
 
 
 

4,02 
 
 

Ditolak 
 
 
 
 
 

Ditolak 
 
 
 
 
 

Ditolak 
 

 

Sumber: Lampiran 5.2.6.3 

Berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan dapat diketahui adanya 

pengaruh interaksi yang signifikan  antara  model (SQ3R dengan   model 

pembelajaran konvensional) dan  Motivasi belajar (siswa yang memiliki Motivasi 

belajar tinggi dengan siswa yang memiliki Motivasi belajar rendah) terhadap 

prestasi belajar Bahasa Indonesia, selanjutnya dilakukan analisis lanjut dengan 

menggunakan uji Scheffe untuk mengetahui sejauhmana perbedaan interaksi 

masing-masing perlakuan. Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat dilihat pada 

lampiran 5.3,  dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut: 
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1. Terdapat perbedaan mean prestasi belajar Bahasa Indonesia dengan metode 

pembelajaran SQ3R antara siswa yang memiliki  Motivasi belajar rendah 

dengan tinggi. (33,133 > 4,02) 

2. Tidak terdapat perbedaan Mean prestasi belajar Bahasa Indonesia bagi siswa 

dengan Motivasi belajar rendah antara metode pembelajaran SQ3R dengan 

metode pembelajaran konvesional (0,044 < 4,02) 

3. Tidak terdapat perbedaan Mean prestasi belajar Bahasa Indonesia dengan 

metode pembelajaran SQ3R dan siswa memiliki Motivasi belajar rendah 

dengan metode pembelajaran konvesional dan siswa memiliki Motivasi 

belajar tinggi.. (0,114 < 4,02) 

4. Terdapat perbedaan perbedaan Mean prestasi belajar Bahasa Indonesia dengan 

metode pembelajaran SQ3R dan siswa memiliki Motivasi belajar tinggi 

dengan metode pembelajaran konvesional dan siswa memiliki Motivasi 

belajar rendah. (36,473 > 4,02) 

5. Terdapat perbedaan Mean prestasi belajar Bahasa Indonesia dengan metode 

pembelajaran SQ3R dan siswa memiliki Motivasi belajar tinggi dengan 

metode pembelajaran konvesional dan siswa memiliki Motivasi belajar tinggi.  

(29,998 > 4,02). 

6. Tidak terdapat perbedaan mean prestasi belajar Bahasa Indonesia dengan 

metode pembelajaran konvensional antara siswa yang memiliki  Motivasi 

belajar rendah dengan tinggi. (0,303 < 4,02). 
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E. Pembahasan Hasil Penelitian  

Metode pembelajaran sangat besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar 

siswa. Demikian halnya dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa, juga 

dipengaruhi oleh metode pembelajaranya. Kemampuan membaca anak akan 

sangat berpengaruh terhdap pemahaman anak terhadap materi yang dipelajari.  

Ada beberapa metode membaca yang dapat digunakan oleh siswa antara 

lain adalah metode konvensional dan metode SQ3R. Metode membaca secara 

konvensioanl adalah metode pembelajaran yang banyak dilaksanakan di sekolah 

saat ini, yaitu menggunakan urutan kegiatan pembelajanan yang telah baku, 

misalnya : membaca urut, uraian, melihat, contoh, dan latihan. Anak dalam 

membaca terutama anak SD biasanya dilafalkan dengan bibir, dan terkadang 

menggunakan jari atau benda lain untuk menunjuk kata yang dibaca. Membaca 

seperti ini akan membuat lambat atau kecepatan membaca siswa berkurang. 

Sehingga pemahaman anak terhadap materi juga tidak cepat. 

Metode membaca SQ3R adalah  meembaca dengan cara survey, question, Read, 

Recite, dan Review. Langkah-langkah membaca dengan metode ini adalah (1) 

Survey atau menyelidiki. Langkah pertama ini diperiksa dahulu judul-judul 

paragraf atau bagiannya, gambar-gambamya, grafiknya, diagram, dan peta-

petanya, (2) Question atau menanyakan. Langkah kedua ini diajukan pertanyaan-

pertanyaan sebelum membaca seluruh bab, pertanyaan didasarkan atas bahan yang 

sudah dibaca selintas, (3) Read atau membaca. Langkah ketiga ini pembaca 

mencari jawaban atas pertanyaan pada langkah kedua, (4) Recite atau mendaras. 

Langkah keempat ini pembaca berusaha memperkokoh perolehannya dari 
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kegiatan membaca. (5) Review atau mengulangi. Setelah tiap paragraf dalam bab 

yang dipelajari selesai dibaca menurut langkah ketiga dan keempat, diulang 

kembali dan dingat-ingat kembali segenap isi ringkasnya dan hal-hal yang penting 

dari seluruh bab tersebut.  

Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa membaca dengan metode SQ3R 

lebih efektif dibandingkan dengan membaca konvensional. Hal ini dapat dilihat 

dari prestasi belajar siswa jika digunakan metode SQ3R adalah     dan jika 

digunakan metode konvensioanl adalah . Membaca dengan medote SQ3R anak 

membaca dengan memahami dulu judul paragrafnya dan mencari intisari dari 

materi tersebut sehingga akan lebih mempermudah anak untuk memahami materi 

yang dipelajari sedangkan membaca dengan metode konvensional, anak membaca 

seluruh materi pelajaran tanpa mencari mana intisari dari bacaaan tersebut, 

sehingga materi pelajaran dipelajari hanya sebagai hafalan saja.  

Di samping metode membaca tak kalah pentingnya adalah motivasi yang 

dimiliki oleh siswa. Motivasi dapat diartikan sebagai proses dalam individu yang 

mendorong tingkah laku atau menggerakkan seseorang untuk melakukan 

tindakan. Motivasi sebagai kekuatan mental yang mendorong, menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar, di dalamnya 

terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan 

dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar. Apabila seseorang 

mempunyai motivasi positif maka ia akan 1) memperlihatkan minat, mempunyai 

perhatian, dan ingin ikutserta; 2) bekerja keras, serta memberikan waktu kepada 

usaha tersebut, dan 3) terus bekerja sampai tugas terselesaikan. 
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Motivasi belajar dapat dikatakan sebagai suatu keseluruhan daya 

penggerak dalam diri siswa yang akan menimbulkan kegiatan belajar dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar. Siswa yang memiliki motivasi tinggi akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar . Makin tinggi 

motivasi siswa akan makin kuat usahanya untuk mencapai tujuan . Sebaliknya 

motivasi yang rendah akan mempunyai sedikit energi untuk melakukan kegiatan . 

Makin rendah motivasi akan makin lemah dalam melakukan kegiatan belajar. 

Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi selalu tekun menghadapi tugas, 

ulet menghadapi kesulitan,  menunjukkan minat terhadap bermacam-macam 

masalah, dan lebih senang bekerja mandiri. Dengan keuletan, ketekunan, dan 

kemandirian belajar maka pastinya akan mampu meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

Pencapaian prestasi belajar Bahasa Indonesia yang tinggi dan maksimal 

dipengaruhi oleh beberapa faktor dianataranya adalah metode pembelajaran dan 

motivasi belajar siswa. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat, salah 

satunya adalah metode membaca akan mempengaruhi tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi yang dipelajari. Metode membaca SQ3R adalah suatu metode 

membaca untuk menemukan ide-ide pokok dan pendukungnya, serta untuk 

membantu mengingat agar lebih tahan lama melalui lima langkah kegiatan yaitu : 

Survey, Question, Read, Recite, dan Review. Dengan penggunaan metode ini akan 

membekali siswa dengan suatu pendekatan yang sistematis terhadap jenis-jenis 

kemampuan membaca dan meningkatkan proses belajar mengajar secara lebih 

mantap dan efisien untuk berbagai materi pelajaran. Berbeda dengan metode 
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membaca konvensional dimana siswa dalam memahami suatu materi pelajaran 

dengan cara menghafal. Dengan cara ini tentunya materi pembelajaran tidak akan 

melekat dengan kuat dalam benak siswa dan kurang tahan lama, sehingga prestasi 

belajar siswa kurang maksimal.  

Dengan penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan didukung 

dengan adanya motivasi belajar siswa maka akan lebih mengoptimalkan prestasi 

belajar siswa. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan selalu, ulet, 

tekun dan senang untuk mempelajari sesuatu, sehingga siswa tersebut akan terus 

berusaha sampai materi yang dipelajarai dapat dikuasai dengan baik. Jadi dengan 

penggunaan metode pembelajaran yang tepat dalam hal ini pemilihan metode 

membaca yang tepat dan dikukung adanya motivasi belajar yang tinggi dari siswa, 

maka akan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa secara maksimal. 

 

F. Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti telah berusaha seoptimal mungkin, namun 

demikian masih ada beberapa kelemahan dan keterbatasan dalam penelitian ini, 

yang meliputi : 

1. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa angket 

motivasi belajar dan tes prestasi belajar bahasa Indonesia yang penulis 

susun sendiri, jadi bukan merupakan instrumen yang baku, sehingga 

dari hasil uji coba terlihat perolehan koefisien korelasi tidak semua 

memperlihatkan hasil korelasi yang tinggi, jadi masih perlu adanya 

perbaikan terhadap instrumen penelitian. 
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2. Dalam penelitian ini perlakuan yang ditreatmenkan kepada siswa hanya sekali 

jadi ada kemungkinan bahwa pengaruh yang dihasilkan belum nampak, hal ini 

disebabkan karena adanya keterbatasan waktu dari peneliti sehingga alangkah 

baiknya bila dalam penelitian selanjutnya bagi peneliti lain dapat 

memperpanjang waktu penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian dengan pendekatan eksperimen yang dilakukan 

terhadap Sekolah Dasar di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh penggunaan metode membaca SQ3R dan konvensional 

terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa. Dalam penerapan metode 

membaca SQ3R siswa diajak untuk menemukan ide-ide pokok dan 

pendukungnya, melalui lima langkah kegiatan yaitu : Survey, Question, Read, 

Recite, dan Review, siswa mampu mengingat agar lebih tahan lama 

2. Terdapat pengaruh  Motivasi belajar terhadap prestasi belajar Bahasa 

Indonesia siswa. Motivasi belajar merupakan dorongan belajar dari siswa. 

Siswa yang memiliki Motivasi belajar yang tinggi akan merasa senang dan 

antusias serta tekun dan ulet dalam melaksanakan kegiatan belajar, sehingga 

akan menghasilkan prestasi belajar yang maksimal. 

3. Terdapat interaksi pengaruh penerapan metode membaca dan Motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa. Kemampaun guru dalam 

mengelola kelas dengan penggunaan metode pembelajaran yang tepat serta 

didukung adanya motivasi belajar siswa yang tinggi dari siswa maka akan 

dapat dihasilkan prestasi belajar siswa secara optimal. 
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B. Implikasi 

Penelitian ini telah membuktikan bahwa dengan penggunaan metode  

pembelajaran yang tepat da didukung adanya motivasi belajar dari siswa akan 

mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam penelitian ini pula telah 

dibuktikan bahwa metode membaca SQ3R lebih efektif digunalan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia dibandingkan dengan pendekatan konvensional. 

Melihat tujuan dari penggunaan metode membaca SQ3R adalah untuk 

membekali siswa dengan suatu pendekatan yang sistematis terhadap jenis-jenis 

kemampuan membaca dan untuk meningkatkan proses belajar mengajar secara 

lebih mantap dan efisien, maka perlu adanya langkah nyata dalam penerapannya 

dikelas. Untuk itu guru harus dapat menyusun beberapa langkah secara nyata 

untuk penerapan sistem ini. Adapun beberapa langkah yang dapat ditempuh 

tersebut adalah 1) memberikan siswa sebuah buku teks kemudian diminta untuk 

membaca judul buku yang dipegangnya, 2) guru menanyakan kepada siswa, apa 

yang ada dalam benaknya ketika membaca judul bab tersebut, yang tentunya hal 

ini tak terlepas dari bimbingan guru, 3) siswa diminta untuk meneruskan 

pertanyaan-pertanyaan sebanyak mungkin terhadap bagian-bagian yang telah 

dikemukakan pada langkah 1 dan 2 di atas, 4) Setelah langkah 3 dianggap selesai, 

setiap siswa diminta untuk menuliskan satu pertanyaan di papan tulis, 5) siswa 

diminta membaca bagian demi bagian kemudian guru memberika pertanyaan yang 

sudah ditulis siswa sesuai bagian yang sudah dibaca, 6) setelah semua bagain 

terbaca dn semua soal terjawab, siswa diminta membaca ulang seluruh bacaaan 

sampai selesai, 7) guru menuliskan bahan garis besar bab sesuai judul dan sub 
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judul kemudian siswa diminta mengutarakan isi dari masing-masing sub bab 

secara rinci, 8) guru memberiakn pertanyaan-pertanyaan dari kelseluruah materi 

untuk dikerjakan siswa sebagai pekerjaan rumah. Dengan penggunaan metode 

membaca SQ3R, siswa akan mempelajri sesuatu dengan cara mencari mencari 

dulu inti dari materi tersebut dan tidak sekedar menghafal apa yang dibaca 

sehingga materi pembelajaran akan lebih tertanam secara mendalam dibenak 

siswa dan konsep-konsep tersebut tidak akan mudah dilupakan oleh siswa. 

Selain penggunaan pendekatan pembelajaran yang tepat, Motivasi belajar 

siswa juga ikut menentukan prestasi belajar siswa. Biarpun pendekatan 

pembelajaran yang digunakan sudah baik, tetapi siswa tidak memiliki motivasi 

belajar, maka siswa tersebut kurang tekun dan giat belajar serta belajar menjadi 

kurang menyenangkan materi pelajaran tersebut, sehingga hasil belajarnyapun 

tidak akan maksimal. Untuk itu guru harus betul-betul mampu memilih metode 

pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan karakteristik dan kemampaun siswa, 

sesuai dengan tujuan pembelajaran dan yang mampu membangkitkan motivasi 

belajar siswa. Selain itu guru juga harus selalu memberikan rangsangan-

rangsangan agar siswa selalu termotivasi untuk belajar, sehingga kegiatan belajar 

menjadi sesuatu yang menyenangkan dan siswa akan belajar dengan giat dan 

tekun.. 

 

C.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka 

dapatlah penulis sarankan beberapa hal sebagai berikut : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xcix 

1. Untuk dapat menguasasi metode pembelajaran dan penerapannya perlu 

diadakan pelatihan, diskusi agar guru menguasai metode itu dan diterapkan 

dalam pembelajaran, lewat pusat kegiatan guru kelompok kerja guru.. 

2. Guru Bahasa Indonesia di SD dalam pembelajaranya dapat menggunakan 

metode membaca SQ3R sebagai metode pembelajaranya, karena metode 

SQ3R menghasilkan prestasi belajar Bahasa Indonesia yang tinggi terutama 

pada siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi. 

3. Guru harus mampu mengelola kelas dengan baik, dan pembelajaran yang 

diberikan mampu menarik perhatian siswa sehingga siswa selalu termotivasi 

untuk belajar dengan giat dan tekun.. 

4. Disela-sela pembelajaran guru selalu memberikan dorongan agar siswa gemar 

membaca.. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(Metode Konvensional) 

 

Sekolah  :  SD dan MI 

Mata Pelajaran  :  Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  :  V/2 

Standar Kompetensi  :  Membaca 

7.  Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca 

memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar  :  7.1  Membandingkan isi dua teks yang dibaca dengan 

membaca sekilas. 

Indikator  : 7.1.1 Mampu menemukan informasi dari teks yang 

dibaca sekilas. 

  7.1.2  Mampu menemukan persamaan dan perbedaan antara dua 

teks yang dibacanya. 

  7.1.3  Mampu menuliskan/memberi penjelasan kata-kata 

bidang ekonomi. 

  7.1.4 Mampu menggunakan istilah-istilah/kata-kata 

bidang ekonomi dalam kalimat. 

Alokasi Waktu  :  2 x 35 menit (2 x pertemuan). 

1.  Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat membandingkan isi dua teks yang dibaca dengan membaca 

sekilas. 

2.  Materi Pembelajaran 

 Teks (Teks cerita, atau yang lain, yang berhubungan dengan ekonomi) 

3.  Metode Pembelajaran 

a.  Penugasan 

b.  Menemukan 

c.  Tanya jawab 
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d.  Ceramah bervariasi 

4.  Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan Pertama 

a.  Kegiatan Awal 

 1)  Siswa melakukan tanya jawab tentang hobi membaca. 

 2)  Siswa menceritakan keuntungan dari membaca. 

b.  Kegiatan Inti 

1)  Siswa membaca sekilas dua buah teks. 

2)  Siswa membandingkan isi dua teks tersebut. 

3)  Siswa menemukan informasi yang terdapat dari dua teks 

tersebut. 

4)  Siswa mejawab pertanyaan-pertanyaan tentang isi teks yang 

dibacanya. 

5)  Siswa menemukan persamaan antara dua teks yang dibaca. 

6)  Siswa menemukan perbedaan antara dua teks yang dibaca. 

7)  Siswa menuliskan persamaan dan perbedaan antara dua teks 

yang dibacanya. 

c.  Kegiatan Akhir 

1)  Siswa menerima tugas mencari dan membaca teks yang 

berhubungan dengan ekonomi. 

2)  Siswa menerima pengarahan dari guru. 

 

Pertemuan Kedua 

a.  Kegiatan Awal 

 1)  Siswa melakukan tanya jawab tentang tugas rumahnya. 

 2)  Siswa membaca hasil tugas rumahnya. 

b.  Kegiatan Inti 
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 1)  Siswa membaca teks yang berhubungan dengan ekonomi. 

 2)  Siswa menyebutkan kata-kata/istilah-istilah bidang ekonomi. 

 3)  Siswa menjelaskan (arti) istilah-istilah bidang ekonomi. 

 4)  Siswa membuat kalimat dengan kata dan keterangan tambahan yang 

disediakan. 

 5)  Siswa membuat kalimat dengan kata-kata/istilah-istilah bidang 

ekonomi. 

c.  Kegiatan Akhir 

 1)  Siswa menerima pesan dan motivasi dari guru. 

 2)  Refleksi. 

5.  Sumber Belajar 

a.  Buku Bahasa Indonesia Kelas 5 SD/MI, Wendi Widya R.D., dkk., 2006,       

hlm. 100–103. 

b.  Koran, majalah, teks. 

6.  Penilaian 

a.  Teknik  :  Tes tertulis. 

b.  Bentuk  :  Ulangan harian. 

c.  Instrumen  : 

I.  Bacalah teks ”Tabungan Jadi Sepeda” dan ”Menjadi 

Anggota Koperasi”! 

 1.  Siapa yang ingin punya sepeda baru? 

 2.  Apa yang ia lakukan agar dapat memiliki sepeda baru? 

 3  Sebutkan informasi yang kamu peroleh dari ”Tabungan Jadi 

Sepeda”! 

 4.  Tuliskan persamaan antara dua teks di atas! 

 5.  Tuliskan perbedaan antara dua teks yang kamu baca! 

II.  Tuliskan penjelasan kata-kata berikut yang bergaris bawah! 

 1.  Petani menjual gabah ke KUD. ( . . . ) 

 2.  Kakakku seorang customer service di Bank Jasa. ( . . . ) 
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 3.  Toko Assalam menjual barang-barang kelontong. ( . . . ) 

 4.  Kali ini Pak Subur memperoleh laba yang besar. ( . . . ) 

 5.  Mira mendapat transfer uang dari pamannya. ( . . . ) 

III.  Sebutkan arti kata-kata di bawah ini, kemudian buatlah 

kalimat dengan   kata-kata ini! 

1.  Modal 

2.  SHU 

3.  Kontan 

4.  ATM 

5.  Kasir 

 

 

  Tirtomoyo,     Maret 2009 

 Mengetahui 

 Kepala Sekolah Guru Kelas 

 

 

 …………………………  ………………………… 
 NIP  NIP 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(Metode Konvensional) 

 

Sekolah  :  SD dan MI 

Mata Pelajaran  :  Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  :  V/2 

Standar Kompetensi  :  Membaca 

  7.  Memahami teks dengan membaca sekilas, 
membaca memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar  : 7.2 Menemukan informasi secara cepat dari berbagai 

teks khusus (buku petunjuk telepon, jadwal 

perjalanan, daftar susunan acara, daftar menu, dan 

lain-lain) yang dilakukan melalui membaca 

memindai. 

Indikator  : 7.2.1 Mampu menyebutkan informasi yang dapat 

diperoleh dari buku petunjuk telepon. 

7.2.2 Mampu mencari 5 nama pemilik telepon dan 

nomor teleponnya dari buku telepon. 

7.2.3 Mampu mencari nomor telepon seseorang dari 

buku petunjuk telepon. 

7.2.4 Mampu membaca dan memahami jadwal 

perjalanan kereta api. 

7.2.5 Mampu menyebutkan kereta api yang berangkat 

pada jam tertentu dari stasiun tertentu. 

7.2.6 Mampu menyebutkan tujuan kereta api yang 

berangkat dari stasiun tertentu 

pada jam tertentu. 

Alokasi Waktu  :  2 x 35 (2 x pertemuan) 
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1.  Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menemukan informasi secara cepat dari berbagai teks khusus 

melalui membaca memindai. 

2.  Materi Pembelajaran 

a.  Buku petunjuk telepon 

b.  Jadwal perjalanan 

3.  Metode Pembelajaran 

a.  Tanya jawab bervariasi 

b.  Penugasan 

c.  Diskusi 

4.  Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan Pertama 

 a.  Kegiatan Awal 

  1)  Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang telepon, SMS, dan 

lain-lain. 

  2)  Siswa bercerita tentang pengalamannya menggunakan telepon. 

 b.  Kegiatan Inti 

1)  Siswa melakukan tanya jawab tentang buku petunjuk telepon 

dan informasi yang dapat diperoleh dari buku itu. 

2)  Siswa membaca buku petunjuk telepon. 

3)  Siswa mencari 5 nama pemilik telepon dan nomor teleponnya. 

4)  Siswa mencari nomor telepon seorang dari buku tersebut. 

5)  Siswa menyebutkan informasi yang dapat diperoleh dari buku 

petunjuk telepon. 

 c.  Kegiatan Akhir 

  Siswa menerima tugas rumah. 
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 Pertemuan Kedua 

 a.  Kegiatan Awal 

1)  Siswa bercerita tentang pengalamannya bepergian dengan 

kendaraan umum. 

2)  Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang jadwal perjalanan 

bus di terminal. 

 b.  Kegiatan Inti 

1)  Siswa mencermati jadwal perjalanan kereta api. 

2)  Siswa membaca jadwal perjalanan kereta api dari suatu stasiun 

dengan tujuan stasiun lain. 

3)  Siswa menentukan/menemukan jadwal kereta api yang berangkat 

pada jam tertentu dari stasiun tertentu. 

4)  Siswa menyebutkan tujuan suatu kereta api yang berangkat dari 

stasiun tertentu dengan jam tertentu. 

 c.  Kegiatan Akhir 

Siswa mengadakan lomba adu cepat mencari nomor telepon dan jadwal 

keberangkatan kereta api. 

5.  Sumber Belajar 

a.  Buku petunjuk telepon. 

b.  Buku Bahasa Indonesia kelas V, 2006, halaman 94–97. 

6.  Penilaian 

a.  Teknik :  Tes lisan 

b.  Bentuk Instrumen  :  Kuis atau lomba 

c.  Instrumen  : 

I.  Bacalah buku petunjuk teleponmu dengan cermat! 
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1)  Sebutkan 3 informasi yang dapat kamu peroleh dari buku 

petunjuk telepon! 

2)  Carilah 5 nama pemilik telepon dan nomor teleponnya! 

3)  Carilah nomor telepon dari: 

a)  Hutomo  d)  IWAPI 

b)  Hudalloh  e)  Iwan Cahyono 

c)  AS Toko 

II.  Bacalah jadwal perjalanan kereta api! 

1)  Rudi tinggal di Solo. Ia ingin ke Keraton Yogyakarta. Tolonglah 

Rudi menentukan: 

a)  Kereta api apa yang harus dinaiki Rudi? 

b)  Pukul berapa kereta berangkat? 

c)  Kereta api apa yang harus dinaikinya? 

 

 

 

 

  Tirtomoyo,    Maret 2009 

 Mengetahui 

 Kepala Sekolah Guru Kelas 

 

 

 …………………………  ………………………… 
 NIP  NIP 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(Metode Konvensional) 

Sekolah  :  SD dan MI 

Mata Pelajaran  :  Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  :  V/2 

Standar Kompetensi  :  Membaca 

  7.  Memahami teks dengan membaca sekilas, 

membaca memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar  : 7.3  Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa 

kalimat. 

Indikator  : 7.3.1  Mampu menjawab pertanyaan isi bacaan yang 

dibacanya. 

  7.3.2  Mampu menyimpulkan isi cerita yang dibacanya. 

Alokasi Waktu  :  2 pertemuan (2 x 35 menit) 

 

1.  Tujuan pembelajaran 

 Siswa dapat menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat. 

2.  Materi Pembelajaran 

 Cerita anak 

3.  Metode Pembelajaran 

a.  Diskusi 

b.  Penugasan 

c.  Ceramah bervariasi 

d.  Tanya jawab 

4.  Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan Pertama 

 a.  Kegiatan awal 
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1)  Siswa mengamati gambar. 

2)  Siswa menceritakan gambar. 

3)  Siswa melakukan tanya jawab tentang gambar tersebut. 

 b.  Kegiatan inti 

1)  Siswa membaca cerita ”Calon Raja”. 

2)  Siswa menjawab pertanyaan isi bacaan. 

3)  Siswa menemukan kata-kata sukar dan mencari artinya dalam 

kamus. 

4)  Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara menemukan 

simpulan cerita. 

5)  Siswa menyimpulkan isi cerita ”Calon Raja” dalam beberapa 

kalimat. 

 c.  Kegiatan akhir 

1)  Siswa menerima tugas rumah untuk mencari sebuah cerita 

dari koran atau majalah dan membacanya. 

2)  Siswa menerima pesan dan penjelasan guru. 

  

 Pertemuan Kedua 

 a.  Kegiatan awal 

1)  Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang tugas rumahnya. 

2)  Siswa membacakan hasil tugas rumah. 

 b.  Kegiatan inti 

1)  Siswa membaca cerita bertema pahlawan dari majalah, 

koran, atau buku cerita yang dibawanya. 

2)  Siswa menuliskan simpulan cerita tersebut. 

3)  Siswa membacakan simpulan cerita yang dibuatnya. 

4)  Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya. 

 c.  Kegiatan akhir 

1)  Siswa menerima penjelasan dan pengarahan serta 

perbaikan. 

2)  Siswa menerima motivasi guru. 

5.  Sumber Belajar 
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a.  Buku Bahasa Indonesia 5 SD/MI, Wendi Widya R.D., dkk., 2006,     

hlm. 116–118 

b.  Buku cerita. 

c.  Koran. 

d.  Majalah. 

6.  Penilaian 

a.  Teknik  :  Tes tertulis, portofolio 

b.  Bentuk  :  Jawaban singkat, unjuk kerja 

c.  Instrumen  : 

  I.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

1.  Mengapa sang raja merasa bingung? 

2.  Berapa lama ketiga putra raja itu harus pergi? 

3.  Bagaimana cara ketiga putra raja itu mengetahui arah 

perjalanannya? 

4.  Siapa yang tiba di daerah pengrajin? 

5.  Mengapa sang Raja mengatakan bahwa yang pantas 

menggantikannya adalah si Bungsu? 

  II.  Lakukan! 

1.  Carilah sebuah cerita bertema pahlawan dari majalah, koran, 

atau buku cerita! 

2.  Tulislah judul cerita tersebut dan tulislah simpulan isi ceritanya 

dengan rapi! 

3. Bacalah simpulan ceritamu dan kumpulkan! 

 

  Tirtomoyo,    Maret 2009 

 Mengetahui 

 Kepala Sekolah Guru Kelas 

 

 

 …………………………  ………………………… 
 NIP  NIP 
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KISI-KISI TES PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA 

 

No Kompetensi Dasar Indikator No. Butir 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Membandingkan isi dua teks 

yang dibaca dengan 

membaca sekilas 

 

 

 

 

 

 

 

Menemukan informasi 

secara cepat dari berbagai 

teks khusus (buku petunjuk 

telepon, jadwal perjalanan, 

daftar susunan acara, daftar 

menu, dan lain-lain) yang 

dilakukan melalui membaca 

memindai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyimpulkan isi cerita 

anak dalam beberapa 

kalimat 

§ Mampu menemukan 

informasi dari teks yang 

dibaca sekilas 

§ Mampu menemukan 

persamaan dan perbedaan 

antara dua teks yang 

dibacanya 

§ Mampu 

menuliskan/memberi 

penjelasan kata-kata bidang 

ekonomi 

§ Mampu menggunakan 

istilah-istilah/kata-kata 

bidang ekonomi dalam 

kalimat 

 

§ Mampu menyebutkan 

informasi yang dapat 

diperoleh dari buku petunjuk 

telepon 

§ Mampu mencari nama 

pemilik telepon dan nomor 

teleponnya dari buku telepon 

§ Mampu mencari nomor 

telepon seseorang dari buku 

petunjuk telepon 

§ Mampu membaca dan 

memahami jadwal 

perjalanan kereta api 

1,2 

 

3,4 

 

5,6 

 

7,8 

 

 

9,10 

 

11,12 

 

13,14 

 

15,16 

 

17 

 

18 

 

 

19 

 

20 
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§ Mampu menyebutkan kereta 

api yang berangkat pada jam 

tertentu dari stasiun tertentu 

§ Mampu menyebutkan tujuan 

kereta api yang berangkat 

dari stasiun tertentu pada 

jam tertentu 

 

§ Mampu menjawab 

pertanyaan isi bacaan yang 

dibacanya 

§ Mampu menyimpulkan isi 

cerita yang dibacanya 
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KISI-KISI MOTIVASI 

 

No Indikator Deskriptor No. Butir 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Tekun menghadapi tugas 

 

 

 

Ulet menghadapi 

kesulitan 

 

 

Menunjukkan minat 

terhadap bermacam-

macam masalah 

 

 

Lebih senang bekerja 

mandiri 

Memperkaya materi 

Rasa senang dalam belajar 

Memusatkan perhatian 

 

Menyelesaikan tugas tepat waktu 

Mengejar ketinggalan 

Mengatasi kesulitan 

 

Sifat ingin tahu 

Kemauan bertanya 

Memperbaiki nilai 

Keinginan menjadi juara 

 

Aktivitas belajar 

Adanya rasa percaya diri 

1,2 

3,4 

5,6 

 

7 

8,9 

10 

 

11,12 

13,14 

15 

16 

 

17,18,19 

20 
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ANGKET PENELITIAN MOTIVASI 

 

Petunjuk Pengisian : 

Dibawah ini terdapat angket motivasi belajar yang terdiri dari 20 butir item 

Isilah identitas Anda kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling 

cocok menurut Anda, pada lembar jawab yang telah disediakan, dengan pilihan 

pernyataan : 

STS = Bila Anda Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan 

TS = Bila Anda Tidak Setuju dengan pernyataan 

E = Bila Anda Tidak Dapat Menentukan/Entah dengan pernyataan 

S = Bila Anda Setuju dengan pernyataan 

SS = Bila Anda Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan 

 

1. Saya belajar pelajaran Bahasa Indonesia tanpa disuruh 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

2. Selama ini saya bosan mencatat materi pelajaran Bahasa Indonesia 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

3. Saya senang dengan pelajaran Bahasa Indonesia 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

4. Saya belajar Bahasa Indonesia karena saya senang dan ingin pintar 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

5. Saya selalu memperhatikan guru menerangkan karena saya ingin pintar 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

6. Bila guru memulai pelajaran siswa memusatkan perhatian 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

7. Tugas yang diberikan oleh guru selalu saya kerjakan tepat waktu 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

8. Jika kamu ketinggalan pelajaran Bahasa Indonesia, apakah kamu akan 

mengejar ketinggalan tersebut ? 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 
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9. Apabila pada pelajaran Bahasa Indonesia saya tidak bias ikut maka saya akan 

berusaha mengejar ketinggalan tersebut. 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

10. Saya malas belajar jika menemui kesulitan 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

11. Saya ingin menguasai materi pelajaran Bahasa Indonesia sebanyak-banyaknya 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

12. Saya akan berusaha mencari tahu cara menyelesaikan soal Bahasa Indonesia 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

13. Apabila penjelasan guru kurang jelas, apakah kamu bertanya kepada guru ? 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

14. Jika menemui kesulitan saya selalu bertanya kepada guru 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

15. Kalau nilai pelajaran Bahasa Indonesia turun, saya berusaha belajar lebih rajin 

lagi untuk memperbaiki 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

16. Saya ingin mendapat rangking kelas karena tidak ingin dikalahkan teman 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

17. Saya senang belajar pelajaran Bahasa Indonesia dengan mendengarkan 

penjelasan guru 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

18. Saya senang belajar pelajaran Bahasa Indonesia dengan mengaitkan konsep 

yang sudah saya miliki 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

19. Menghafalkan pelajaran Bahasa Indonesia itu membosankan 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 

20. Setiap soal Bahasa Indonesia yang diberikan guru selalu dapat saya kerjakan 

a. STS b. TS c. E d. S e. SS 
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SOAL TES PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d pada lembar jawab yang 

merupakan jawaban yang anda anggap paling benar ! 

 

Bacalah kedua teks bacaan di bawah ini secara sekilas ! 

Teks 1 

Toko Swalayan 

 Di setiap kota besar terdapat toko swalayan. Umumnya, toko tersebut 

terletak di pinggir jalan. Pengunjung toko swalayan cukup banyak. Orang 

berbelanja datang dan pergi sepanjang hari. 

 Banyak orang lebih suka berbelanja di toko swalayan karena barang yang 

tersedia lengkap. Selain itu pembeli mengambil sendiri barang yang hendak 

dibelinya. Pembeli memilih barang sesuka hati. Bila barang yang dipilihnya sudah 

lengkap, barang tersebut dibawa ke tempat pembayaran. Di tempat tersebut 

seorang kasir akan menghitung barang yang harus dibayar pembeli. 

 Harga barang-barang toko swalayan relative muraf. Hal tersebut 

dikarenakan barang yang dijual langsung dari grosir. Sementara para grosir 

mendapatkan barang langsung dari pabrik. Dengan demikian tidak terlalu banyak 

pihak yang mengambil keuntungan. 

 

Teks 2 

Pasar Tradisional 

 Pasar tradisional dari masa ke masa ternyata tidak mengalami banyak 

perubahan. Lihat saja, transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli bisa 

dilaksanakan dengan cepat dan tanpa melalui perantara. Masalah harga pun bukan 

merupakan barang mati yang tidak dapat dinegosiasikan. Selain itu, jalinan 

suasana keakraban dan kekeluargaan merupakan nilai lebih tersendiri yang tidak 

dapat tergantikan. 

 Memang nuansa tradisional yang “negatif” terkadang membuat sebagian 

pembeli enggan untuk berlama-lama berada di dalamnya. Misalnya, suasana yang 
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selalu berdesak-desakan, kondisi prasarana dan sarana pasar yang kurang 

memadai, jalanan macet, becek dan sebagainya. Semuanya itu masih melekat pada 

citra pasar tradisional. 

 

1. Banyak orang yang lebih suka berbelanja di toko swalayan, karena … 

a. barang yang tersedia lengkap 

b. pembeli memilih sendiri barang yang akan dibeli 

c. harganya relative murah 

d. jawaban a, b dan c semua benar 

2. Nilai lebih dari pasar tradisional yang tidak dapat tergantikan adalah … 

a. selalu berdesak-desakan 

b. prasarana dan sarananya kurang memadai 

c. jalanan macet dan becek 

d. jalinan suasana keakraban dan kekeluargaan 

3. Persamaan dari kedua teks bacaan di atas adalah … 

a. barang yang dijual tidak komplet 

b. berdesak-desakan 

c. jalanan macet 

d. orang berbelanja datang dan pergi setiap hari 

4. Perbandingan dari kedua teks bacaan di atas jika dilihat dari masalah harga 

adalah … 

a. harga barang di swalayan sudah harga mati 

b. harga barang di pasar tradisional bukan barang mati 

c. harga barang di swalayan dan pasar tradisional tidak dapat ditawar 

d. jawaban a dan b benar 

5. Indonesia mengimpor beras dari Thailand. 

Mengimpor artinya … 

a. menjual 

b. membeli 

c. mengirim 

d. mendapat 
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6. Pembeli mendapat diskon sepuluh persen. Diskon maksudnya … 

a. potongan harga 

b. harga dapat ditawar 

c. harga tetap 

d. harga murah 

7. Di terminal banyak kita jumpai para pedagang membawa kotak kecil berisi 

makanan kecil, minuman, rokok dan tisu. Mereka disebut pedagang … 

a. keliling 

b. asongan 

c. jalanan 

d. kaki lima 

8. Usahanya bangkrut karena kehabisan modal. Ungkapan yang tepat untuk kata 

‘bangkrut’ adalah … 

a. gulung tikar 

b. banting tulang 

c. banting stir 

d. tutup buku 

9. Dengan buku telepon dapat diperoleh informasi tentang … 

a. nomor telepon penting 

b. nomor telepon rumah 

c. nomor rekening listrik 

d. jawaban a dan b benar 

10. Buku telepon telah tersusun sesuai dengan … 

a. tempat tinggal dan kode wilayah 

b. disusun berdasarkan urutan abjad 

c. tidak beraturan 

d. jawaban a dan b benar 
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11. Cara yang mudah untuk mencari nomor telepon dalam buku telepon adalah 

dengan … 

a. mencari nama awal 

b. bertanya ke ibu 

c. mencari nomor telepon 

d. membeli buku telepon 

12. Cara mencari nama pemilik nomor telepon dan nomor teleponnya dalam buku 

telepon adalah … 

a. mencari huruf awal dari nama pemilik telepon 

b. mencocokkan nomor nomor telepon 

c. bertanya kepada kakak 

d. jawaban a dan b benar 

13. Kata pembuka saat bertelepon adalah … 

a. selamat tinggal 

b. selama pagi 

c. halo 

d. terima kasih 

14. Untuk mencari nomor telepon pak Hudoyo, maka yang dicari dulu adalah … 

a. mencari huruf awal dari nama pemilik telepon yaitu H 

b. kemudian mencari nama Hudoyo 

c. mencocokan nomor telepon yang diinginkan 

d. jawaban a, b dan c benar 

Jurusan Nama KA Tujuan Berangkat Tiba 

Jakarta S. Begawan 

 

GB. Malam 

Cirebon 

Tanah Abang 

Cirebon 

Tanah Abang 

17.15 

 

18.25 

01.11 

04.42 

01.36 

05.26 

Bandung Pasundan 

 

Kahuripan 

Banjar 

Kiara Condong 

Banjar 

Kiara Condong 

11.00 

 

20.31 

16.44 

21.18 

02.00 

07.05 
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15. Naik kereta apakah jika hendak pergi ke Bandung pada siang hari ? 

a. Pasundan 

b. S. Begawan 

c. Kahuripan 

d. GB. Malam 

16. Pukul berapakah kereta Kahuripan tiba di Banjar ? 

a. 16.44 

b. 21.18 

c. 02.00 

d. 07.05 

17. Ke manakah tujuan kereta api S. Begawan ? 

a. Jakarta 

b. Surabaya 

c. Bandung 

d. Cirebon 

18. Berangkat jam berapa kereta api Pasundan dari Bandung dan tiba jam berapa 

di Kiara Condong ? 

a. 11.00 dan 16.44 

b. 11.00 dan 21.18 

c. 20.31 dan 02.00 

d. 20.31 dan 07.05 

19. Melia memang sangat sibuk. Kadang-kadang ia syuting sampai dini hari. 

Waktu istirahatnya sering digunakan untuk syuting. Kru film harus siap 

merekam gambar dan suara Melia. Ibu dan ayahnya selalu mendampinginya. 

Gagasan pokok paragraph di atas adalah … 

a. Melia memang sangat sibuk 

b. Ia syuting sampai dini hari 

c. Kru film merekam gambar dan suara Melia 

d. Ibu dan ayahnya selalu mendampinginya. 
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20. Si Gadis Rambut Panjang berangka ke pegunungan. Karena dirasa panas 

sekali, ia berteduh di bawah pohon bayam raksasa yang tumbuh di tepi jalan. 

Tiba-tiba muncullah seorang kakek dari balik pohon dan berkata, “aku tahu 

kau berhati mulia, maka aku menolongmu”. 

Sifat gadis dari penggalan cerita di atas adalah … 

a. malas 

b. rajin 

c. suka berjalan 

d. berhati mulia 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(Metode SQ3R) 

 

Sekolah  :  SD dan MI 

Mata Pelajaran  :  Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  :  V/2 

Standar Kompetensi  :  Membaca 

7.  Memahami teks dengan membaca sekilas, membaca 

memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar  :  7.1  Membandingkan isi dua teks yang dibaca dengan 

membaca sekilas. 

Indikator  : 7.1.1 Mampu menemukan informasi dari teks yang 

dibaca sekilas. 

  7.1.2  Mampu menemukan persamaan dan perbedaan antara dua 

teks yang dibacanya. 

  7.1.3  Mampu menuliskan/memberi penjelasan kata-kata 

bidang ekonomi. 

  7.1.4 Mampu menggunakan istilah-istilah/kata-kata 

bidang ekonomi dalam kalimat. 

Alokasi Waktu  :  2 x 35 menit (2 x pertemuan) 

1.  Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat membandingkan isi dua teks yang dibaca dengan membaca 

sekilas. 

2.  Materi Pembelajaran 

 Teks (Teks cerita, atau yang lain, yang berhubungan dengan ekonomi) 

3.  Metode Pembelajaran 

a.  Penugasan 

b.  Menemukan 

c.  Tanya jawab 
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d.  Ceramah bervariasi 

4.  Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

a.  Kegiatan Awal 

 1)  Siswa melakukan tanya jawab tentang hobi membaca. 

 2)  Siswa menceritakan keuntungan dari membaca. 

b.  Kegiatan Inti 

 1) Masing-masing siswa diberi sebuah buku teks. Siswa disuruh 

membaca bab tertentu untuk dilihat-lihat secara sekilas. Guru 

menyuruh 1 – 2 siswa untuk membaca satu-dua paragraf pertama, 

dan paragraf terakhir atau bagian akhir dari bab tersebut. 

 2) Guru bertanya kepada siswa, apa yang ada dalam benaknya ketika 

membaca judul bab tersebut. Demikian pula sub-sub judul, diagram-

diagram, peta, dan sebagainya. Jika siswa tidak dapat 

mengemukakan pendapatnya/pikirannya, dibimbing dengan 

pertanyaan-pertanyaan, Misalnya: “Mat, apa yang dimaksud dengan 

diagram itu?”, “Apa yang dimaksud kalimat efektif, Nis?” atau 

“Mengertikah kamu maksud grafik tersebut, Bud?” dan seterusnya. 

Kepada siswa yang tidak dapat menjawab atau menunjukkan 

ketidaktahuan, guru dapat menanamkan pengertian, betapa 

sedikitnya/kurangnya pengetahuan siswa terhadap topik tersebut. 

Satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut yakni 

dengan cara membacanya. Kepada siswa yang mampu membuat 

praduga, harap diberitahukan bahwa praduganya tersebut belum 

tentu benar. 

 3) Siswa diminta untuk meneruskan pertanyaan-pertanyaan sebanyak 

mungkin terhadap bagian-bagian yang telah dikemukakan pada 

langkah 1 dan 2 di atas. Sementara siswa merumuskan pertanyaan 
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dalam buku catatannya, guru berkeliling untuk memeriksa/memantau 

kegiatan siswa. 

 4) Guru menyuruh 6-7 siswa untuk menuliskan pertanyaannya di papan 

tulis. Setiap siswa cukup dengan menuliskan satu pertanyaan. 

 5) Selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk membaca senyap. Untuk 

pertama kali, siswa hanya diminta membaca 4-5 paragraf saja atau 

mungkin 1-2 bagian bacaan di bawah subjudul bab. Kemudian, 

hentikan dulu kegiatan ini untuk sementara. 

 6) Guru dapat melihat daftar pertanyaan yang dituliskan siswa di papan 

tulis. Pertanyaan manakah yang kira-kira berkisar pada bagian bacan 

yang telah dibaca siswa. Siswa disuruh ke dapan untuk 

mengemukakan jawaban dari pertanyaan yang dibuatnya tadi. Guru 

dapat menilai, siswa mana yang perlu mendapat pertolongan dan 

siswa mana yang boleh meneruskan kegiatan bacanya secara 

mandiri. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian sampai bab 

tersebut dapat dibacanya seluruhnya. 

 7) Siswa diberi kesempatan membaca ulang tanpa diselingi dengan 

kegiatan tanya jawab, seluruh bahan bacaan terdapat dalam bab 

tersebut. Setelah dianggap tuntas, siswa disuruh menutup bukunya, 

kemudian menjawab rumusan-rumusan pertanyaan yang ditulis pada 

buku catatannya. 

 8) Guru membuat bahan garis besar bab di papan tulis berdasarkan 

judul-judul dan sub-subjudul bab. Apabila bab tersebut memuat 

diagram, grafik, peta, atau gambar-gambar, diurutkan di papan tulis 

sesuai dengan urutan penyajiannya di dalam bab tersebut. 

 9) Beberapa siswa disuruh untuk menceritakan garis besar isi bagian 

demi bagian sesuai dengan urutan bagan yang telah dibuat guru. Satu 

siswa satu topik, satu siswa satu diagram, dan seterusnya. Setelah 

bagiam demi bagian diutarakan siswa, maka sebelum pelajaran 
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berakhir 1-2 siswa disuruh menceritakan garis besar isi bab secara 

keseluruhan. 

c.  Kegiatan Akhir 

Guru mengajukan beberapa pertanyaan isi bacaan sebagai pekerjaan 

rumah. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan latihan untuk pemantapan 

pemahaman siswa. 

5.  Sumber Belajar 

a.  Buku Bahasa Indonesia Kelas 5 SD/MI, Wendi Widya R.D., dkk., 2006,       

hlm. 100–103. 

b.  Koran, majalah, teks. 

6.  Penilaian 

a.  Teknik  :  Tes tertulis. 

b.  Bentuk  :  Ulangan harian. 

c.  Instrumen  : 

Bacalah teks ”Tabungan Jadi Sepeda” dan ”Menjadi Anggota 

Koperasi”! 

1.  Siapa yang ingin punya sepeda baru? 

2.  Apa yang ia lakukan agar dapat memiliki sepeda baru? 

3  Sebutkan informasi yang kamu peroleh dari ”Tabungan Jadi 

Sepeda”! 

4.  Tuliskan persamaan antara dua teks di atas! 

5.  Tuliskan perbedaan antara dua teks yang kamu baca! 

 

  Tirtomoyo,     Maret 2009 

 Mengetahui 

 Kepala Sekolah Guru Kelas 
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 …………………………  ………………………… 
 NIP  NIP 

 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(Metode SQ3R) 

 

Sekolah  :  SD dan MI 

Mata Pelajaran  :  Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  :  V/2 

Standar Kompetensi  :  Membaca 

  7.  Memahami teks dengan membaca sekilas, 
membaca memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar  : 7.2 Menemukan informasi secara cepat dari berbagai 

teks khusus (buku petunjuk telepon, jadwal 

perjalanan, daftar susunan acara, daftar menu, dan 

lain-lain) yang dilakukan melalui membaca 

memindai. 

Indikator  : 7.2.1 Mampu menyebutkan informasi yang dapat 

diperoleh dari buku petunjuk telepon. 

7.2.2 Mampu mencari 5 nama pemilik telepon dan 

nomor teleponnya dari buku telepon. 

7.2.3 Mampu mencari nomor telepon seseorang dari 

buku petunjuk telepon. 

7.2.4 Mampu membaca dan memahami jadwal 

perjalanan kereta api. 

7.2.5 Mampu menyebutkan kereta api yang berangkat 

pada jam tertentu dari stasiun tertentu. 

7.2.6 Mampu menyebutkan tujuan kereta api yang 

berangkat dari stasiun tertentu 

pada jam tertentu. 
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Alokasi Waktu  :  2 x 35 (2 x pertemuan) 

 

 

 

1.  Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menemukan informasi secara cepat dari berbagai teks khusus 

melalui membaca memindai. 

2.  Materi Pembelajaran 

a.  Buku petunjuk telepon 

b.  Jadwal perjalanan 

3.  Metode Pembelajaran 

a.  Tanya jawab bervariasi 

b.  Penugasan 

c.  Diskusi 

4.  Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 a.  Kegiatan Awal 

1)  Siswa bercerita tentang pengalamannya bepergian dengan 

kendaraan umum. 

2)  Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang jadwal perjalanan 

bus di terminal. 

 b.  Kegiatan Inti 

 1) Masing-masing siswa diberi jadwal perjalan kereta api. Siswa 

disuruh membaca untuk dilihat-lihat secara sekilas. Guru menyuruh 

1 – 2 siswa untuk membacanya. 

 2) Guru bertanya kepada siswa, apa yang ada dalam benaknya ketika 

membaca jadwal tersebut. Jika siswa tidak dapat mengemukakan 

pendapatnya/pikirannya, dibimbing dengan pertanyaan-pertanyaan. 

Kepada siswa yang tidak dapat menjawab atau menunjukkan 

ketidaktahuan, guru dapat menanamkan pengertian, betapa 
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sedikitnya/kurangnya pengetahuan siswa terhadap topik tersebut. 

Satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut yakni 

dengan cara membacanya. Kepada siswa yang mampu membuat 

praduga, harap diberitahukan bahwa praduganya tersebut belum 

tentu benar. 

 3) Siswa diminta untuk meneruskan pertanyaan-pertanyaan sebanyak 

mungkin terhadap bagian-bagian yang telah dikemukakan pada 

langkah 1 dan 2 di atas. Sementara siswa merumuskan pertanyaan 

dalam buku catatannya, guru berkeliling untuk memeriksa/memantau 

kegiatan siswa. 

 4) Guru menyuruh 6-7 siswa untuk menuliskan pertanyaannya di papan 

tulis. Setiap siswa cukup dengan menuliskan satu pertanyaan. 

 5) Selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk membaca senyap. 

Kemudian, hentikan dulu kegiatan ini untuk sementara. 

 6) Guru dapat melihat daftar pertanyaan yang dituliskan siswa di papan 

tulis. Pertanyaan manakah yang kira-kira berkisar pada bagian bacan 

yang telah dibaca siswa. Siswa disuruh ke dapan untuk 

mengemukakan jawaban dari pertanyaan yang dibuatnya tadi. Guru 

dapat menilai, siswa mana yang perlu mendapat pertolongan dan 

siswa mana yang boleh meneruskan kegiatan bacanya secara 

mandiri. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian sampai bab 

tersebut dapat dibacanya seluruhnya. 

 7) Siswa diberi kesempatan membaca ulang tanpa diselingi dengan 

kegiatan tanya jawab, seluruh bahan bacaan terdapat dalam bab 

tersebut. Setelah dianggap tuntas, siswa disuruh menutup bukunya, 

kemudian menjawab rumusan-rumusan pertanyaan yang ditulis pada 

buku catatannya. 

 8) Guru membuat bahan garis besar bab di papan tulis berdasarkan 

jadwal kereta api. Apabila bab tersebut memuat diagram, grafik, 
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peta, atau gambar-gambar, diurutkan di papan tulis sesuai dengan 

urutan penyajiannya di dalam bab tersebut. 

 9) Beberapa siswa disuruh untuk menentukan/menemukan jadwal 

kereta api yang berangkat pada jam tertentu dari stasiun tertentu dan 

menyebutkan tujuan suatu kereta api yang berangkat dari stasiun 

tertentu dengan jam tertentu 

 c.  Kegiatan Akhir 

Siswa mengadakan lomba adu cepat membaca jadwal keberangkatan 

kereta api. 

5.  Sumber Belajar 

a.  Buku petunjuk telepon. 

b.  Buku Bahasa Indonesia kelas V, 2006, halaman 94–97. 

6.  Penilaian 

a.  Teknik :  Tes lisan 

b.  Bentuk Instrumen  :  Kuis atau lomba 

c.  Instrumen  : 

Bacalah jadwal perjalanan kereta api! 

Rudi tinggal di Solo. Ia ingin ke Keraton Yogyakarta. Tolonglah Rudi 

menentukan: 

a)  Kereta api apa yang harus dinaiki Rudi? 

b)  Pukul berapa kereta berangkat? 

c)  Kereta api apa yang harus dinaikinya? 

 

 

  Tirtomoyo,    Maret 2009 

 Mengetahui 

 Kepala Sekolah Guru Kelas 
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 …………………………  ………………………… 
 NIP  NIP 

 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(Metode SQ3R) 

Sekolah  :  SD dan MI 

Mata Pelajaran  :  Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  :  V/2 

Standar Kompetensi  :  Membaca 

  7.  Memahami teks dengan membaca sekilas, 

membaca memindai, dan membaca cerita anak. 

Kompetensi Dasar  : 7.3  Menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa 

kalimat. 

Indikator  : 7.3.1  Mampu menjawab pertanyaan isi bacaan yang 

dibacanya. 

  7.3.2  Mampu menyimpulkan isi cerita yang dibacanya. 

Alokasi Waktu  :  2 pertemuan (2 x 35 menit) 

 

1.  Tujuan pembelajaran 

 Siswa dapat menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat. 

2.  Materi Pembelajaran 

 Cerita anak 

3.  Metode Pembelajaran 

a.  Diskusi 

b.  Penugasan 

c.  Ceramah bervariasi 

d.  Tanya jawab 

4.  Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan Pertama 
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 a.  Kegiatan awal 

1)  Siswa mengamati gambar. 

2)  Siswa menceritakan gambar. 

3)  Siswa melakukan tanya jawab tentang gambar tersebut. 

 b.  Kegiatan inti 

 1) Masing-masing siswa diberi sebuah cerita. Siswa disuruh membaca 

dan dilihat-lihat secara sekilas. Guru menyuruh 1 – 2 siswa untuk 

membaca satu-dua paragraf pertama, dan paragraf terakhir atau 

bagian akhir dari bab tersebut. 

 2) Guru bertanya kepada siswa, apa yang ada dalam benaknya ketika 

membaca cerita tersebut. Jika siswa tidak dapat mengemukakan 

pendapatnya/pikirannya, dibimbing dengan pertanyaan-pertanyaan. 

Kepada siswa yang tidak dapat menjawab atau menunjukkan 

ketidaktahuan, guru dapat menanamkan pengertian, betapa 

sedikitnya/kurangnya pengetahuan siswa terhadap topik tersebut. 

Satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut yakni 

dengan cara membacanya. 

 3) Siswa diminta untuk meneruskan pertanyaan-pertanyaan sebanyak 

mungkin terhadap bagian-bagian yang telah dikemukakan pada 

langkah 1 dan 2 di atas. Sementara siswa merumuskan pertanyaan 

dalam buku catatannya, guru berkeliling untuk memeriksa/memantau 

kegiatan siswa. 

 4) Guru menyuruh 6-7 siswa untuk menuliskan pertanyaannya di papan 

tulis. Setiap siswa cukup dengan menuliskan satu pertanyaan. 

 5) Selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk membaca senyap. Untuk 

pertama kali, siswa hanya diminta membaca 1-2 bagian bacaan di 

bawah subjudul bab. Kemudian, hentikan dulu kegiatan ini untuk 

sementara. 
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 6) Guru dapat melihat daftar pertanyaan yang dituliskan siswa di papan 

tulis. Pertanyaan manakah yang kira-kira berkisar pada bagian bacan 

yang telah dibaca siswa. Siswa disuruh ke dapan untuk 

mengemukakan jawaban dari pertanyaan yang dibuatnya tadi. Guru 

dapat menilai, siswa mana yang perlu mendapat pertolongan dan 

siswa mana yang boleh meneruskan kegiatan bacanya secara 

mandiri. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian sampai bab 

tersebut dapat dibacanya seluruhnya. 

 7) Siswa diberi kesempatan membaca ulang tanpa diselingi dengan 

kegiatan tanya jawab, seluruh bahan bacaan terdapat dalam bab 

tersebut. Setelah dianggap tuntas, siswa disuruh menutup bukunya, 

kemudian menyimpulkan cerita sebagaimana yang ditulis pada buku 

catatannya. 

 8) Guru membuat bahan garis besar bab di papan tulis berdasarkan 

cerita.  

 9) Beberapa siswa disuruh untuk menceritakan garis besar isi bagian 

demi bagian sesuai dengan urutan bagan yang telah dibuat guru. 

Setelah bagian demi bagian diutarakan siswa, maka sebelum 

pelajaran berakhir 1-2 siswa disuruh menceritakan garis besar isi 

cerita secara keseluruhan. 

 c.  Kegiatan akhir 

1)  Siswa menerima tugas rumah untuk mencari sebuah cerita 

dari koran atau majalah dan membacanya. 

2)  Siswa menerima pesan dan penjelasan guru. 

5.  Sumber Belajar 

a.  Buku Bahasa Indonesia 5 SD/MI, Wendi Widya R.D., dkk., 2006,     

hlm. 116–118 

b.  Buku cerita. 

c.  Koran. 
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d.  Majalah. 

6.  Penilaian 

a.  Teknik  :  Tes tertulis, portofolio 

b.  Bentuk  :  Jawaban singkat, unjuk kerja 

c.  Instrumen  : 

  I.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

1.  Mengapa sang raja merasa bingung? 

2.  Berapa lama ketiga putra raja itu harus pergi? 

3.  Bagaimana cara ketiga putra raja itu mengetahui arah 

perjalanannya? 

4.  Siapa yang tiba di daerah pengrajin? 

5.  Mengapa sang Raja mengatakan bahwa yang pantas 

menggantikannya adalah si Bungsu? 

 

 

  Tirtomoyo,    Maret 2009 

 Mengetahui 

 Kepala Sekolah Guru Kelas 

 

 

 …………………………  ………………………… 
 NIP  NIP 
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