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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan 

nasional yang sangat menentukan perubahan kulitas kehidupan 

masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan memiliki 

konstribusi yang besar dalam pengembangan dan peningkatan sumber 

daya manusia. Melalui pendidikan, kecakapan, dan kemampuan 

seseorang dapat ditingkatkan dalam menghadapi kehidupan. Dalam 

kerangka seperti inilah pendidikan diperlukan dan dipandang sebagai 

salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat. Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembankan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan Negara. Proses pembelajaran merupakan suatu sistem yang 

melibatkan berbagai komponen yang membentuk sistem itu sendiri. 

Adapun komponen-komponen yang membentuk sistem belajar mengajar 

antara lain tujuan pembelajaran, bahan ajar, peserta didik yang menerima 

pembelajaran, guru, strategi, metode dan pendekatan, situasi, dan 
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evaluasi. Sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar, 

guru memiliki posisi yang menentukan keberhasilan pembelajaran, karena 

fungsi utama guru ialah merancang, mengelola, dan mengevaluasi 

pembelajaran. Pembelajaran bahasa Indonesia menurut Nurjamin memuat 

empat keterampilan yang wajib dikuasai oleh peserta didik yaitu 

keterampilan menyimak, keterampilan membaca,keterampilan berbicara, 

dan keterampilan menulis. Ketetampilan menyimak dan keterampilan 

membaca termasuk kelompok keterampilan produktif. Menyimak termasuk 

keterampilan reseptif karena keterampilan ini bersifat memahami tuturan 

orang lain. Demikian juga membaca yang bersifat memahami tulisan 

orang lain. Berbicara termasuk keterampilan produktif karena berbicara 

selalu menghasilkan suatu produk berbicara yaitu tuturan atau 

pembicaraan. Sama halnya dengan menulis, selalu menghasilakan suatu 

produk yaitu tulisan  Salamah dalam (Dian Kiran Dewi, 2021, p. 

41).Keberhasilan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di sekolah 

banyak di tentukan oleh keterampilan membaca. Membaca merupakan 

salah satu dari empat keterampilan berbahasa. Peserta didik tidak hanya 

diwajibkan untuk mampu membaca, akan tetapi peserta didik juga harus 

terampil membaca. Mendapatkan keterampilan dalam membaca 

membutuhkan pemahaman terhadap apa yang dibaca. Melalui membaca, 

peserta didik dapat menyerap berbagai informasi dan wawasan sehingga 

pengetahuan peserta didik akan semakin luas. Namun tidak semua orang 

menyadari hal itu sehingga membaca belum menjadi suatu kebutuhan. 
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Bahkan pembelajaran membaca pada tingkat sadar seharusnya menjadi 

prioritas. 

Pembelajaran yang dilakukan di sekolah bertujuan untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan yang nantinya dibutuhkan oleh peserta 

didik. Dalam Al-Qur’an surah Al Mujadilah : 11, Allah berfirman :  

ينَِ ٱّلَلهِ َيۡرفَع ِ  ... نكهمِۡ َءاَمنهوا ِ ٱلَذ  ينَِ م  وتهو َوٱلَذ 
ا ِأه ۡلمَِ  ت ِ  ٱۡلع  َملهونَِتَعِۡ ب َما َوٱّلَلهِ َدَرَجَٰ   َخب ير ِ 

artinya: “... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.  

 
Ayat ini menunjukkan pentingnya mencari ilmu, dan ilmu dapat 

diperoleh dari proses belajar di kelas. Sejak zaman nabi Adam, setiap 

orang juga telah mengalami proses belajar dari Tuhan untuk suatu ilmu, 

hal ini sesuai pada firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 31 :  

 
ٓ َملَ  َمآَء كُلََّها ثُمَّ َعَرَضُهمأ َعلَى ٱلأ َسأ وأَۢنبِ اَل ِة فَقَ ئِكَ َوَعلََّم َءادََم ٱۡلأ ُٔ ُؤََلِٓء إِن كُنتُمأ ٔ 

ٓ َمآِء َه  نِي بِأَسأ

ِدقِيَن    َص 

yang artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-
benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat 
lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 
memang benar orang-orang yang benar. 
 

Membaca juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan 

informasi yang terkandung dalan teks bacaan untuk beroleh pemahaman 

atas bacaan tersebut. Membaca jenis ini dapat dikatakan sebagai 

membaca pemahaman. Membaca merupakan aktivitas yang dilakukan 

guna mengkeritisi ini bacaan, maka disebut membaca kritis. Selain ketiga 

definisi tersebut, membaca juga dikatakan sebagai proses memperoleh 
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informasi sebagai bahan pengembangan produk kreatif pascamembaca. 

Membaca jenis ini dapat dikatakan sebagai membaca kreatif.  

Dalam kurikulum 2013, kompetensi yang harus dicapai siswa pada 

pelajaran bahasa Indonesia adalah kompetensi berbahasa secara lisan 

ataupun tulisan. Kompetensi berbahasa terdiri dari empat keterampilan 

yakni keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Satu di 

antara aspek yang menjadi permasalahan di negeri kita adalah aspek 

membaca. Hasil data yang diperoleh dari United Nations Educational, 

Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 2011 

mengemukakan bahwa persentase minat baca anak Indonesia hanya 0,01 

persen. Itu berarti, dari 10.000 anak di Indonesia, hanya ada satu anak 

yang gemar membaca Djali dalam (Susanti, 2019). Selain itu, uji 

kemampuan membaca dalam PISA (Programmme for International 

Student Assesment) di tahun 2018  menunjukkan bahwa siswa di 

Indonesia menempati peringkat ke-74 alias peringkat keenam dari bawah 

dengan perolehan skor 371. Dari hasil perolehan data tersebut 

menunjukkan kemampuan membaca siswa di Indonesia condong 

menurun. Ini dapat mengakibatkan lemahnya wawasan peserta didik 

Indonesia. Aspek keterampilan membaca adalah keterampilan berbahasa 

yang memiliki sifat reseptif atau masukan. Dengan meningkatnya 

kemampuan membaca peserta didik maka semakin meningkat pula 

prestasi akademik dan pengetahuannya, begitupun sebaliknya. 
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Pada saat proses pembelajaran di sekolah, setiap peserta didik 

diharapkan dapat melakukan kegiatan membaca pemahaman dengan 

baik. Dengan melakukan kegiatan membaca pemahaman, peserta didik 

akan mampu memperoleh informasi yang eksplisit maupun yang implisit 

pada suatu bahan bacaan. Keberhasilan siswa pada kemampuan 

membaca dapat dinilai dari sejauh mana pemahamannya terhadap 

kandungan isi dari bahan bacaan yang telah dia baca. Maksudnya, pada 

kegiatan membaca dituntut kemampuan berpikir yang tinggi agar 

seseorang mengetahui kandungan makna pada sebuah bacaan, terutama 

pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Selain itu, kemampuan 

membaca pemahaman akan selalu ada pada setiap mata pelajaran. Ini 

membuktikan bahwa pentingnya keterampilan membaca pemahaman bagi 

siswa. 

Kemampuan membaca peserta didik Indonesia perlu ditingkatkan. 

Perlu pembiasaan dalam menumbuhkan ketertarikan terhadap membaca 

baik di rumah maupun di sekolah. Sekolah sebagai tempat proses 

akademis perlu menerapkan model pembelajaran inovatif di sekolah yang 

memuat kegiatan membaca sebagai dasar dalam pembelajaran. Menurut 

Joyce dkk  dalam (Listini et al., 2022)), model pembelajaran menjadi 

rencana atau pola yang digunakan untuk membantu siswa memperoleh 

informasi, gagasan, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan diri 

sendiri. Model pembelajaran adalah kerangka rancangan petunjuk bagi 

guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dari penerapan model 
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pembelajaran ini diharapkan bisa menjadi langkah taktis untuk mengatasi 

permasalahan belajar siswa pada keterampilan membaca. 

Berdasarkan observasi peneliti dan wawancara terhadap guru kelas 

V di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru pada saat kegiatan 

kelompok kerja guru didapatkan informasi bahwa siswa belum memiliki 

kemampuan membaca pemahaman yang baik. Menurut Somadoyo 

seseorang dapat dikatakan memahami bacaan apabila pembaca dapat 

mengenal kata-kata dan kalimat dalam bacaan serta mengetahui makna 

secara kontekstual, menghubungkan makna dari pengalaman yang 

dialami pembaca dengan makna dalam bacaan, dan membuat penilaian 

terhadap isi bacaan dari pengalaman membaca. Rachman(dalam (Rahel 

Sonia Ambarita, 2021, p. 2339) 

Penulis berpandangan bahwa saat ini yang perlu kita lakukan adalah 

memperhatikan masalah strategi dan model-model pembelajaran yang 

tepat untuk mengatasi permasalahan kurangnya kemampuan membaca 

pemahaman siswa.Proses pembelajaran sangat menentukan keberhasilan 

suatu pendidikan.Selain itu kita harus menentukan arah pendidikan kita 

sesuai dengan zaman sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Bin Abi Thalib 

:”Wahai kaum Muslim,didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya 

karena mereka hidup bukan di zamanmu. 

Salah satu model pembelajaran yang mampu mengatasi 

permasalahan pada keterampilan membaca siswa menurut Pohan yaitu 
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model pembelajaran RADEC. Model pembelajaran RADEC merupakan 

suatu kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered 

learning) dengan melakukan serangkaian kegiatan untuk pemahaman 

konsep, berkolaborasi, pemecahan masalah, dan menghasilkan suatu 

ide/karya. Model ini sebagai jawaban untuk memenuhi keterampilan abad 

21 saat ini yang mengharuskan peserta didik memiliki kemampuan 4C, 

yaitu Ctirical Thinking and Problem Solving (berpikir kritis dan 

memecahkan masalah), Creativity (kreativitas), Communication Skills 

(kemampuan berkomunikasi), dan Ability to Work Collaboratively 

(kemampuan untuk bekerja sama). Model ini sebagai solusi untuk proses 

kegiatan pembelajaran yang mewadahi siswa untuk mengembangkan 

kemampuannya secara mandiri dan berkolaborsi bersama temannya 

untuk saling bertukar informasi dan memecahkan masalah. Selain itu, 

model pembelajaran ini sesuai dengan keadaan pendidikan di Indonesia 

yang mengharuskan siswa memahami banyak pelajaran dengan waktu 

yang singkat, baik itu pelajaran yang berorientasi materi yaitu pemahaman 

konsep dan berorientasi pada pelajaran praktik dengan kemampuan 

berpikir kreatif. 

Model pembelajaran RADEC merupakan model pembelajaran yang 

dirancang dari inquiry learning lalu dimodifikasi sedemikian rupa sama 

dengan kondisi siswa di Indonesia. Model pembelajaran RADEC adalah 

alternatif pilihan model pembelajaran yang menjadi solusi atas 

problematika pendidikan di Indonesia (Sopandi, 2017). Model ini 
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diperkenalkan Sopandi pada tahun 2017 dalam kegiatan seminar 

Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Pembentukan nama model ini 

disesuaikan dengan rangkaian kegiatan pembelajarannya antara lain 

Read, Answer, Discussion, Explain, dan Create (RADEC). Sintaks model 

RADEC mudah untuk diingat guru di jenjang pendidikan dasar dan 

menengah  (Pohan et al., 2020,hal:253). Oleh karena itu, model ini tepat 

digunakan menjadi opsi penggunaan model pembelajaran inovatif di 

Indonesia. Selain mudah diingat sintaksnya, model ini terbentuk atas 

dasar pada sistem pendidikan di Indonesia yang mengharuskan siswa 

memahami banyak konsep keilmuan dengan waktu yang terbatas. Model 

ini menjadi solusi mutakhir untuk pendidikan yang menghendaki 

ketercapaian kompetensi abad 21, karakter, dan kemampuan literasi serta 

persiapan untuk menghadapi ujian yang diselenggarakan sekolah maupun 

universitas. 

Model pembelajaran yang juga berpotensi untuk diterapkan dalam 

pembelajarn membaca pemahaman menurut ( Rulviana & Fernanda, 

2021) adalah model pembelajaran SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, 

Review). Model pembelajaran SQ3R adalah model pembelajaran yang 

menitik beratkan pada aktivitas membaca yang efisien dan membantu 

peserta didik untuk lebih konsentrasi terhadap teks yang dibaca, sehingga 

dapat mendorong peserta didik untuk lebih memahami apa yang 

dibacanya, terarah pada intisari yang tersirat dalam suatu buku atau teks. 

SQ3R merupakan metode pembelajaran yang efektif karena membantu 
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peserta didik untuk lebih memahami dan mengingat materi yang dipelajari. 

Metode SQ3R mempunyai 5 langkah yaitu Survey,Question, Read, Recite, 

dan Review (D. K. Dewi et al., 2021). 

M0del pembelajaran SQ3R adalah suatu metode pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik (student centered) karena peserta didik 

dituntut berperan aktif untuk menggali dan memperkaya pemahaman 

mereka terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Metode pembelajaran ini 

juga memberikan kemungkinan kepada para peserta didik untuk belajar 

secara sistematis, efektif, dan efisien dalam menghadapi berbagai materi 

ajar (Dian Kiran Dewi, 2021, p. 46). Nur  dalam  (Dewi et al., 2021) 

menyatakan bahwa, metode pembelajaran SQ3R lebih efisien 

dipergunakan untuk belajar karena peserta didik dapat berulang-ulang 

mempelajari materi ajar. 

Keampuhan model SQ3R  telah dibuktikan oleh (Dian Kiran Dewi, 

2021), penggunaan model SQ3R terbukti efektif dalam pembelajaran 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV.Begitu pula penelitian 

yang dilakukan oleh (Yesika et al., 2020) model pembelajaran SQ3R 

berhasil meningkatkan kemampuan membaca pemahamn siswa SD. 

Selain itu,dalam pembelajaran yang perlu diperhatikan adalah 

penggunaan media pembelajaran.Dalam era abad 21,ini dalam dunia 

pendidikan juga harus memanfaatkan teknologi. Dalam proses belajar 

mengajar, media digital sangat membantu pengajar untuk mendistribusi 
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materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Bahkan media digital 

(lebih dikenal multimedia) bisa menambah minat belajar akan materi 

tertentu ketika memanfaatkan media digital. Media digital untuk 

pembelajaran antara lain:kata-kata dalam bentuk cetak, gambar materi 

ajar, audio,video atau animasi. 

Model pembelajaran RADEC meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Siswa lebih aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan 

berbagai sintaknya. Dengan sintaknya Read, kemampuan membaca 

pemahaman siswa akan terlatih dan memperluas informasi atau wawasan 

siswa sebelum menerima materi pelajaran.Model pembelajaran SQ3R 

dengan sintaksnya yang mengarahkan siswa untuk melakukan aktivitas 

membaca yang efisien sehingga dapat mendorong peserta didik untuk 

lebih memahami apa yang dibacanya, terarah pada intisari yang tersirat 

dalam suatu buku atau teks 

Jika kita melihat kedua model pembelajaran tersebut sama-sama 

mengaktifkan siswa dan mendukung siswa dalam meningkatkan minat 

baca dan kemampuan membaca pemahaman siswa pada saat proses 

pengimplementasiannya.Oleh karena itu perlu kajian penelitian untuk 

membandingkan model RADEC dan SQ3R terhadap minat baca dan 

kemampuan membaca pemahaman siswa sekolah dasar.Oleh karena itu 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan minat baca 

dan kemampuan membaca pemahaman siswa dengan menggunakan 

model RADEC dan Model SQ3R. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dibuatlah rumusan 

masalah dalam penelitian ini : 

1. Seberapa besar minat baca dan kemampuan membaca pemahaman  

siswa kelas V Sekolah Dasar dengan menggunakan model 

pembelajaran RADEC? 

2. Seberapa besar minat baca dan kemampuan membaca pemahaman  

siswa kelas V Sekolah Dasar dengan menggunakan model 

pembelajaran SQ3R? 

3. Apakah ada perbedaan secara simultan minat baca dan kemampuan 

membaca pemahaman  siswa kelas V Sekolah Dasar dengan 

menggunakan model pembelajaran RADEC dengan yang 

menggunakan model pembelajaran SQ3R? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berikut ini adalah tujuan penelitianberdasarkan rumusan masalah di 

atas adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar minat baca dan kemampuan 

membaca pemahaman  siswa kelas V Sekolah Dasar dengan 

menggunakan model pembelajaran RADEC. 
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2. Untuk mengetahui  seberapa besar minat baca dan kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas V Sekolah Dasar dengan 

menggunakan model pembelajaran SQ3R . 

3. Untuk mengetahui perbedaan secara simultan minat baca dan 

keterampilan membaca pemahaman  siswa kelas V Sekolah Dasar 

dengan menggunakan model pembelajaran RADEC  dengan yang 

menggunakan model pembelajaran SQ3R. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di aats, maka diperoleh beberapa 

manfaat dalm penelitian ini : 

1. Bagi Sekolah 

a. Model pembelajaran RADEC dapat digunakan bagi sekolah untuk 

meningkatkan minat baca dan keterampilan membaca pemahaman 

siswa kelas V Sekolah Dasar. 

b. Model pembelajaran SQ3R  dapat digunakan bagi sekolah untuk 

meningkatkan minat baca dan kemampuan membaca pemahaman 

siswa kelas V Sekolah Dasar. 

c. Sebagai referrnsi model pembelajaran bagi lembaga pendidikan 

terutama untuk mata pelajaran bahasa Indonesia serta menjadi 

acuan bagi pembelajaran lainnya. 
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2. Bagi Guru 

a. Meningkatkan prpses pembelajaran yang dilakukan. 

b. Memberikan masukan kepada  guru dalam pemanfaatan model 

pembelajaran RADEC dan SQ3R . 

3. Bagi Siswa 

Meningkatkan minat baca dan keterampilan membaca pemahaman 

siswa kelas V Sekolah Dasar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Hakikat Membaca 

Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. 

Artinya, membaca bersifat input atau masukan. Masukan yang diterima 

melalui proses pemahaman bahasa yang ditulis lalu dibaca. Tarigan 

dalam (Arizal, n.d.) mengemukakan bahwa membaca merupakan suatu 

cara yang dilakukan dan dipergunakan pembaca dalam memperoleh 

pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui media kata-

kata/bahasa tulis. Sementara itu, Tampubolon (1987:5) memaparkan 

bahwa membaca merupakan salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa, dan termasuk pada bagian atau unsur dari komunikasi tulisan.  

Dalam komunikasi tulisan, bunyi bahasa diubah menjadi lambang-

lambang atau simbol tulisan atau huruf-huruf, huruf-huruf di sini 

maksudnya alfabet dalam tulisan Latin. Sedangkan menurut Rahim 

(2015), membaca pada dasarnya merupakan kegiatan yang kompleks 

menyangkut banyak hal, bukan hanya sekedar mengujarkan tulisan, 

namun membaca juga melibatkan kegiatan penglihatan, berpikir, 

psikolinguistik, dan metakognitif. 
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Pada saat membaca, mata akan mengenali kata sedangkan pikiran 

menghubungkannya dengan maknanya. Makna-makna kata dihubungkan 

menjadi makna frase, klausa, kalimat, dan pada akhirnya makna seluruh 

bacaan. Pembaca akan memperoleh pemahaman bacaan secara 

menyeluruh dengan cara menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya, misalnya konsepkonsep pada bacaan tentang bentuk kata, 

struktur kalimat, ungkapan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada waktu 

membaca, pikiran juga sekaligus memproses informasi dalam bacaan 

sehingga membaca merupakan suatu proses yang kompleks. 

Keterampilan membaca sangat penting dikuasai siswa sebagai bekal 

untuk menambah informasi dan wawasannya, agar kelak tercipta insan 

cendekia yang mempunyai budaya literasi yang unggul. Dengan 

kemampuan literasi yang baik maka prestasi akademik siswa akan 

semakin membaik, begitupun sebaliknya.  Selain itu, untuk memajukan 

bangsa dan negara, hendaknya suatu negara tersebut ditempati orang-

orang yang mempunyai pengetahuan dan pandangan yang luas. 

Membaca menjadi jendela bagi ilmu dan pengetahuan. Maka dari itu, 

membaca merupakan modal bagi orang-orang yang ingin maju. 

Tujuan fundamental membaca pada peserta didik yaitu untuk 

memperoleh informasi atau membentuk pemahaman bagi siswa. Nurhadi 

(dalamYesika et al., 2020) memaparkan tujuan membaca dibedakan 

secara umum dan khusus. Secara umum yaitu (1) menemukan informasi, 

(2) memperoleh pemahaman, dan (3) menimbulkan rasa senang. Tujuan 
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membaca secara khusus merupakan (1) memperoleh informasi yang 

mengandung kebenaran, (2) mendapatkan penjelasan tentang hal-hal 

tertentu dan menimbulkan masalah, (3) bersikap kritis kepada karya tulis 

seseorang, (4) memperoleh kenikmatan emosi, dan (5) mengisi waktu 

luang. Selain itu, Anderson dalam (Gulo et al., 2016) memaparkan 

berbagai tujuan membaca, antara lain: (a) mendapatkan kebenaran atau 

fakta; (b) memperoleh gagasan utama; (c) mengetahui alur dalam cerita; 

(d) memperoleh kesimpulan; (e) mengelompokkan jenis bacaan; (f) 

mengevaluasi bacaan; dan (g) perbandingan dan pertentangan. Kegiatan 

membaca mencakup 3 keterampilan pokok yaitu recording, decoding, dan 

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

menghubungkannya dengan bebunyian sesuai dengan aturan tulisan yang 

digunakan. Lalu, tahap selanjutnya merupakan decoding (penyandian), 

pada proses ini terjadi aktivitas penerjemahan susunan huruf ke dalam 

kata-kata. Kegiatan recording dan decoding berlangsung pada kelas 

permulaan yaitu SD kelas 1 sampai kelas 3 dan biasanya dikenal dengan 

istilah membaca permulaan. Pemfokusan kegiatan membaca pada tahap 

ini merupakan pengenalan kesinambungan rangkaian huruf dengan bunyi-

bunyi bahasa. Sementara itu, proses memahami makna (meaning) 

ditekankan pada jenjang kelas-kelas tinggi SD (Rahim, 2015). 

Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta 

memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna bacaan 

(Tarigan, 2008: 9). 
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Berkesimpulan bahwa jika ingin mengetahui apa isi dari suatu 

bacaan maka terlebih dahulu harus membaca dan memahami apa yang 

ada dalam tulisan tersebut. 

Menurut Farida Rahim (2008: 11) ada beberapa tujuan membaca 

yang mencakup : (1) kesenangan. (2). Menyempurnakan membaca 

nyaring.(3) menggunakan strategi tertentu. (4) memperbaharui 

pengetahuan tentang suatu topik. (5) mengaitkan informasi baru dengan 

informasi yang telah diketahuinya. (6) Memperoleh informasi baru untuk 

laporan lisan dan tertulis. (7) Mengkongfirmasi atau menolak prediksi. (8) 

Menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang 

diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain,(9) Mempelajari 

tentang struktur teks,dan (10) Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

spesifik 

Henry Guntur Tarigan (2008: 13) membedakan jenis-jenis membaca 

menjadi dua macam, yaitu: 1) membaca nyaring dan 2) membaca dalam 

hati. Untuk keterampilan pemahaman, yang paling tepat adalah membaca 

dalam hati, yang terdiri dari: 

1) membaca ekstensif, dan 

2) membaca intensif. 

Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi 

sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Tuntutan 
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kegiatan membaca ekstensif adalah untuk memahami isi yang penting-

penting dengan cepat sehingga dengan demikian membaca secara efisien 

dapat terlaksana (Henry Guntur Tarigan, 2008: 32). Membaca ekstensif 

meliputi membaca survei, sekilas, dan dangkal.Membaca intensif lebih 

mengutamakan pada pengertian, pemahaman yang mendalam, dan 

terperinci (Henry Guntur Tarigan, 2008: 37). Membaca intensif dibagi atas 

membaca telaah isi dan telaah bahasa. Membaca telaah isi meliputi 

membaca teliti, pemahaman, kritis, dan membaca ide-ide sedangkan 

membaca telaah  bahasa terdiri dari membaca bahasa dan sastra.  

 

2. Minat Baca 

Dalam dunia pendidikan salah satu kegiatan utama dalam belajar 

mengajar di kelas yaitu kegiatan membaca. Membaca sangat penting 

dikuasai, karena kegiatan membaca selalu terlibat lebih banyak di setiap 

aspek kehidupan masyarakat. Menurut Burn dalam (Krisdayanti & 

Kusmariyatni, 2020) membaca merupakan salah satu aspek keterampilan 

berbahasa yang penting yang digunakan dalam menunjang keberhasilan 

siswa. Kegiatan membaca dapat menambah “cakrawala ilmu pengetahuan 

yang luas, kreativitas terbuka, imajinasi tinggi dan pemikiran yang maju 

dalam dunia pendidikan maupun di kalanagan masyarakat. Melalui 

membaca, siswa akan mendapatkan informasi-informasi yang penting baik 

secara tertulis maupun lisan, sehingga siswa yang gemar “membaca akan 

memiliki berbagai pengetahuan dan wawasan luas yang” akan 
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mempengaruhi prestasi di sekolah Utami (Krisdayanti & Kusmariyatni, 

2020).Semakin banyak seseorang melakukan kegiatan membaca maka 

dapat dipastikan akan semakin mampu mengetahui hal-hal yang belum 

dipelajari, ini berarti kegiatan membaca memiliki kualitas yang lebih baik 

daripada orang yang hanya sedikit membaca. Seseorang yang selalu 

melakukan kegiatan membaca akan dapat membantu dirinya dalam 

melakukan banyak hal yang sebelumnya belum dikuasai sampai dikuasai 

dengan baik. Apabila seseorang kurang melakukan atau tidak 

mengutamakan kegiatan membaca, maka kegiatan membaca tidak akan 

berjalan dengan baik sehingga kesan atau informasi akan kurang 

dipahami. 

 Pada hakekatnya membaca melibatkan banyak hal sehingga 

dianggap rumit, dalam membaca tidak hanya melafalkan tulisan, namun 

juga “melibatkan berbagai aktivitas seperti aktivitas visual, berpikir, 

psikolinguistik, dan metakognitif” . Sebagai proses yang dapat dilihat 

langsung oleh pengelihatan (visual) kegiatan membaca ini yakni suatu 

tahapan dalam mengartikan dari bahasa tulis atau simbol tulis (huruf) ke 

dalam bentuk kata lisan. Sebagai proses berpikir, membaca mencangkup 

berbagai kegiatan mulai dari pengenalan kata sampai paragraf, 

“pemahaman terhadap isi bacaan, interpretasi (tafsiran terhadap sesuatu), 

membaca dengan kritis, dan pemahaman kreatif” (Rahim, 2015)).  

Kebiasaan rajin membaca baik informasi atau buku terutama pada 

peserta didik satunya sangat ditentukan oleh minat dari dalam diri peserta 
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didik tersebut. Minat sangat berpengaruh terhadap kegiaan yang 

dilakukan, jika tidak adanya minat segala kegiatan akan dilaksanakan 

kurang efektif, efesien, dan bersemangat. Sudarsono (2007) menyatakan 

bahwa minat dapat diartikan sebagai keinginan atau dorongan terhadap 

sesuatu yang sengaja diperhatikan dan diingatkan secara berulangulang 

terhadap sesuatu baik berupa orang, benda dan kegiatan yang 

ditambahkan rasa ingin tahu untuk mengetahui dan mempelajari serta 

dapat dibuktikan lebih lanjut tentang suatu informasi atau sesuatu yang 

sudah didapatkan.  

“Minat merupakan sumber motivasi dorongan dari dalam diri 

sebagai kekuatan untuk menghadapi pembelajaran yang menjadi daya 

tarik bagi seseorang untuk memperoleh sesuatu yang diminatinya” 

(Kasim, 2012). Syardiansah dalam (Maulani et al., 2020) menyatakan 

tingginya minat baca siswa pada dasarnya suatu dasar yang menjadikan 

“siswa memiliki rasa suka atau ketertarikan terhadap suatu hal yang 

diminatinya di luar diri” dapat mendorong keinginan untuk belajar, 

sehingga memperoleh pemahaman dan penguasaan yang cepat serta 

mampu mengingat pelajaran setelah proses belajar. Rahim dalam 

(Dalman, 2013) juga berpendapat minat baca adalah kecenderungan yang 

penuh disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca yang terwujud 

melalui kesediaan untuk mendapatkan berbagai macam bahan bacaan, 

membaca atas kemauannya sendiri sehingga dapat memberikan nilai 

yang baik dalam meperoleh informasi guna mengembangkan interlektual 
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dan membangun pola komunikasi dengan diri sendiri. Secara ideal minat 

baca haruslah mampu mendorong siswa maupun masyarakat untuk 

menumbuhan rasa suka atau kesenangan dalam membaca, karena 

melalui membaca pandangan dan wawasan semua orang akan lebih 

mudah menerima hal-hal baru. Minat baca dapat dikatakan sebagai 

dorongan kuat bagi seseorang dalam membaca untuk menemukan 

informasi-informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari untuk 

tercapainya tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. 

Indikator minat baca menurut pendapat Buy dan Lowe dalam 

Prasetyono dikutip dalam ( Antari et al., 2016) diantaranya yaitu : 

a. Kebutuhan terhadap bacaan 

b. Tindakan untuk mencari bacaan 

c. Rasa senang terhadap bacaan 

d. Keinginan untuk membaca 

e. Menindaklanjuti apa yang dibaca 

Menurut pendapat penulis, faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

baca siswa berasal dari faktor diri sendiri internal, yaitu: niat, rasa senang 

dan menyukai dan faktor dari luar eksternal, yaitu: orang tua, lingkungan 

sekolah, fasilitas yang tersedia. Untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat baca berdasarkan teori yang valid oleh beberapa 

pendapat, dapat dijelaskan dibawah ini. Menurut Frymeir Rahim, (dalam 

Finisea & Fajriyah, 2018) mengidentifikasi enam faktor yang 

mempengaruhi perkembangan minat  anak. Faktor-faktor itu adalah 
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sebagai berikut. (a). Pengalaman sebelumnya; siswa tidak akan 

mengembangkan minatnya terhadap sesuatu jika mereka belum pernah 

mengalaminya.(b). Konsepsinya tentang diri; siswa akan menolak 

informasi yang dirasa mengancamnya, sebaliknya siswa akan menerima 

jika informasi itu dipandang berguna dan membantu meningkatkan dirinya. 

(c). Nilai-nilai; minat siswa timbul jika sebuah mata pelajaran disajikan oleh 

orang yang berwibawa. (d). Mata pelajaran yang bermakna; informasi 

yang mudah dipahami oleh anak akan menarik minat mereka. (e). Tingkat 

keterlibatan tekanan; jika siswa merasa dirinya mempunyai beberapa 

tingkat pilihan dan kurang tekanan, minat membaca mereka mungkin akan 

lebih tinggi.(f). Kekompleksitasan materi pelajaran; siswa yang lebih 

mampu secara intelektual dan fleksibel secara psikologis lebih tertarik 

kepada hal yang lebih kompleks. (Syah, 2000) membagi faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar menjadi tiga macam, yaitu: faktor internal yang 

meliputi keadaan jasmani dan rohani siswa. Faktor eksternal yang 

merupakan kondisi lingkungan di sekitar siswa. Faktor pendekatan belajar 

yang merupakan jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan 

metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari 

materi-materi pelajaran. Menurut Reber dalam (Syah, 2000) minat tidak 

termasuk istilah populer dalam psikologi karena ketergantungnnya yang 

banyak pada faktor- faktor internal lainnya seperti: pemusatan perhatian, 

keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Unsur-unsur minat ada tiga yaitu 

perhatian, perasaan, dan motif Sakti, 2012: 4. Pendapat Dawson dan 
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Bamman (Triatma, 2018) mengemukakan prinsip-prinsip yang 

mempengaruhi minat baca sebagai berikut. 

 a. Seseorang atau siswa dapat menemukan kebutuhan dasarnya lewat 

bahan-bahan bacaan jika topik, isi, pokok persoalan, tingkat kesulitan, 

dan cara penyajiannya sesuai dengan kenyataan individunya. Isi dari 

bahan bacaan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan individu, 

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap minat 

bacanya.  

b. Kegiatan dan kebiasaan membaca dianggap berhasil atau bermanfaat 

jika siswa memperoleh kepuasan dan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dasarnya, yaitu rasa aman, status, kedudukan tertentu, 

kepuasan efektif dan kebebasan yang sesuai dengan kenyataan serta 

tingkat  perkembangannya. Jika kegiatan membaca dianggap 

menguntungkan seseorang, maka membaca merupakan suatu 

kegiatan yang dianggap sebagai salah satu kebutuhan hidupnya.  

c. Tersedianya sarana buku bacaan dalam keluarga merupakan salah 

satu faktor pendorong terhadap pilihan bahan bacaan dan minat baca. 

Ragam bacaan yang memadai dan beraneka ragam dalam keluarga 

akan sangat membantu anak dalam meningkatkan minat baca.  

d. Tersedianya sarana perpustakaan sekolah yang relatif lengkap dan 

sempurna serta kemudahan proses peminjamannya merupakan faktor 

besar yang mendorong minat baca siswa.  
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e. Adanya program khusus kurikuler yang memberikan kesempatan siswa 

untuk membaca secara periodik di perpustakaan sekolah sangat 

mendorong perkembangan dan peningkatan minat baca siswa. 

 f. Saran-saran teman sekelas sebagai faktor eksternal dapat mendorong 

timbulnya minat baca siswa. Pergaulan teman dalam sekolah menjadi 

salah satu faktor penting dalam pembentukan minat. Siswa yang 

berminat terhadap kegiatan membaca, akan lebih sering mengajak 

temannya ikut melakukan kegiatan membaca baik di dalam kelas 

ataupun perpustakaan sehingga memberikan pengaruh positif juga 

terhadap temannya.  

g. Faktor guru yang berupa kemampuan mengelola kegiatan dan interaksi 

belajar mengajar, khususnya dalam program pengajaran membaca. 

Guru yang baik harus mengetahui karakteristik dan minat anak. Guru 

bisa  menyajikan bahan bacaan yang menarik dan bervariasi supaya 

siswa tidak merasa bosan.  

h. Faktor jenis kelamin juga berfungsi sebagai pendorong pemilihan buku 

bacaan dan minat baca siswa. Anak perempuan biasanya lebih suka 

membaca novel, cerita drama maupun cerita persahabatan, 

sedangkan anak laki-laki biasanya lebih suka cerita bertema 

kepahlawanan.  

Menurut Bunanta Saleh (dalam Ahmadian et al., 2019) menyebutkan 

bahwa minat baca terutama sangat ditentukan oleh hal-hal di bawah ini.  
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a. Faktor lingkungan keluarga dalam hal ini misalnya kebiasaan membaca 

keluarga di lingkungan rumah.  

b. Faktor pendidikan dan kurikulum di sekolah yang kurang kondusif.  

c. Faktor infrastruktur dalam masyarakat yang kurang mendukung 

peningkatan minat baca masyarakat.  

d. Serta faktor keberadaan dan keterjangkauan bahan bacaan.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa yang dapat mempengaruhi minat baca siswa yaitu dipengaruhi 

oleh faktor dari dalam diri siswa internal yang meliputi perhatian, 

perasaan, dan motivasi, kemudian faktor dari luar siswa eksternal yang 

meliputi peranan guru, lingkungan, keluarga, dan fasilitas.  

 

3. Kemampuan Membaca Pemahaman 

a. Pengertian Kemampuan Membaca Pemahaman.  

Kemampuan merupakan keahlian atau kesanggupan seseorang 

dalam menelaah suatu hal tertentu KBBI dalam (Listini et al., 

2022,hal:47).Menurut Delmandalam (Listini et al., 2022,hal:48) 

membaca pemahaman merupakan keterampilan membaca yang 

berbeda pada urutan yang lebih tinggi. 

Menurut Somadyo (dalam Fitriani & Nurjamaludin, 2020,hal:35) 

“Membaca pemahaman merupakan proses pemerolehan makna secara 
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aktif dengan melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh 

pembaca serta dihubungkan dengan isi bacaan. Terdapat tiga hal pokok 

dalam membaca pemahaman, yaitu, (a) Pengetahuan dan pengalaman 

yang telah dimiliki (b) Menghubungkan pengetahuan dan pengalaman 

yang dimiliki dengan teks yang akan dibaca, terakhir adalah (c) Proses 

pemerolehan makna secara aktif sesuai dengan pandangan yang 

dimiliki. 

Pendapat ahli yang kedua adalah pendapat  menurut  Rahayu 

(dalam Fitriani & Nurjamaludin, 2020,hal:35) membaca pemahaman yaitu 

serangkaian kegiatan membaca yang tujuan utamanya memahami 

bacaan secara tepat dan cepat. Sejumlah aspek yang diperlukan dalam 

pembaca dalam membaca pemahaman menurut Kamidjan adalah (1) 

Memiliki kosakata yang banyak, (2)Memiliki kemampuan menafsirkan 

makna kata, frasa kalimat dan wacana, (3) Memiliki kemampuan 

menangkap ide pokok dan ide penunjang, (4) Memiliki kemampuan 

menangkap garis besar dan rincian, dan (5)Memiliki kemampuan 

menangkap urutan peristiwa dalam bacaan.  

Rubin dalam (Santosa, 2019) mengungkapkan bahwa membaca 

pemahaman adalah proses intelektual yang kompleks yang mencakup 

dua kemampuan utama, yaitu penguasaan makna kata dan kemampuan 

berpikir tentang konsep verbal . Pemahaman terhadap suatu bahan 

bacaan tidak hanya bergantung pada apa yang terdapat dalam bacaan 

saja, melainkan juga bergantung pada pengetahuan sebelumnya yang 
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telah dimiliki pembaca. Proses seperti inilah pembaca secara aktif 

membangun pemahamannya terhadap bacaan. 

 

b. Karakteristik Membaca Pemahaman.  

Menurut  Burns dan Roes (Santosa, 2019,hal:93) membaca 

pemahaman terdiri empat tingkatan, yaitu pemahaman literal (literal 

comprehension), pemahaman interpretatif (interpretative comprehension), 

pemahaman kritis (critical comprehension) dan pemahaman kreatif 

(creative comprehension) . 

Menurut Somadayo dalam (Santosa, 2019) pemahaman literal 

adalah pemahaman terhadap apa yang dikatakan atau disebutkan penulis 

dalam teks bacaan . Pemahaman ini diperoleh dengan memamhami arti 

kata, kalimat dan paragraf dalam konteks bacaan itu seperti apa adanya. 

Dalam pemahaman literal ini tidak terjadi pendalaman pemahaman 

terhadap isi informasi bacaan. Yang terjadi hanya mengenal dengan 

mengingat apa yang tertulis dalam bacaan. Membaca interpretatif 

merupakan kegiatan membaca yang berusaha memahami apa yang 

dimaksudkan oleh penulis dalam teks bacaan. Menurut Syafi’ie dalam 

(Santosa, 2019) pemahaman interpretatif harus didahului pemahaman 

literal yang aktivitasnya berupa: menarik kesimpulan, membuat 

generalisasi, memahami hubungan sebab-akibat, membuat perbandingan-

perbandingan, menemukan hubungan baru antara fakta-fakta yang 
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disebutkan dalam bacaan Syafi’ie (Santosa, 2019). Membaca kritis 

merupakan membaca yang bertujuan untuk memberikan penilaian 

terhadap sesuatu teks bacaan dengan jalan melibatkan diri sebaik-baiknya 

ke dalam teks bacaan itu. Selanjutnya menurut Burns dalam (Santosa, 

2019) membaca kritis adalah mengevaluasi materi tertulis, yakni 

membandingkan gagasan yang tercakup dalam materi dengan standar 

yang diketahui dan menarik kesimpulan tentang keakuratan, dan 

kesesuaian. Pembaca kritis harus bisa menjadi pembaca yang aktif, 

bertanya, meneliti fakta-fakta, dan menggantungkan penilaian/keputusan 

sampai ia mempertimbangkan semua materi. Membaca kreatif merupakan 

tingkatan membaca merupakan tingkatan membaca pemahaman pada 

level yang paling tinggi. Proses membaca kreatif ini menurut Syafi’ie 

dimulai dari memahami bacaan secara literal kemudian 

menginterpretasikan dan memberikan reaksinya berupa penilaian 

terhadap apa yang dikatakan penulis, dilanjutkan dengan 

mengembangkan pemikiran-pemikiran sendiri untuk membentuk gagasan, 

wawasan, pendekatan dan pola-pola pikiran baru. 

 

c. Pembelajaran Membaca Pemahaman di SD.  

Di sekolah dasar, membaca pada kelas rendah dan kelas tinggi 

memiliki tujuan yang berbeda. Pembelajaran membaca dikelas rendah 

bertujuan untuk mengenalkan huruf, kata dan kalimat sederhana pada 

anak. Sistem pembelajaranya dikenal dengan istilah membaca awal 
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(membaca permulaan). Sedangkan pada kelas tinggi bertujuan agar anak 

memahami apa yang dibaca (membaca pemahaman) (Sintawati, 2016). 

Pemahaman bacaan merupakan komponen penting dalam suatu 

aktivitas membaca, sebab pada hakikatnya pemahaman atas bacaan 

dapat meningkatkan keterampilan atau kepentingan membaca itu sendiri 

maupun untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah ditentukan atau hendak 

dicapai. Palawija mengemukakan bahwa “...pemahaman merupakan 

kemampuan untuk membaca dan memahami tulisan”. Dengan demikian, 

jika pembaca bisa berhasil mengambil makna dari bacaan yang telah 

dibaca, maka proses membaca pemahaman bisa dikatakan berhasil. 

Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang tidak bisa mengambil makna 

dari bacaan yang dibaca, maka proses tersebut belum dikatakan berhasil 

(Farida, 2007). 

Membaca seharusnya memiliki tujuan, sebab dengan mempunyai 

tujuan, seseorang akan lebih mudah memahami suatu bacaan dibanding 

yang tidak memiliki tujuan (Farida, 2007). Hal ini sependapat dengan Anne 

Ediger, Robertta Alexander, dan Krystyna Srutwa bahwa untuk memahami 

sebuah bacaan setiap orang mempunyai asumsi dan tujuan membaca 

yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam pembelajaran membaca di 

kelas, seyogyanya guru menyusun tujuan membaca, atau dengan 

membantu siswa menyusun tujuan membacanya sendiri. Pendapat Sim, 

B. Laufer, dan Dvorkin berkaitan dengan tujuan membaca dapat 

didiskripsikan yaitu untuk: (1) membedakan materi yang penting dengan 
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materi yang tidak penting, (2) membedakan antara informasi yang relevan 

dengan informasi yang tidak relevan, (3) mendukung suatu pernyataan 

maupun menolak pernyataan, (4) mendapatkan ide berdasarkan 

penjelasan dan contoh, (5) mengenali implikasi, (6) memahami hubungan 

antarkalimat, (7) menyamakan argumen, dan (8) membuat prediksi 

(Khuzaimatun, 2009). Apabila dianalisis tujuan membaca Sim, dkk. di atas 

sejalan dengan pendapat Greane dan Patty sebagaimana dikutip oleh 

Tarigan bahwa tujuan membaca pemahaman diantaranya: (1) 

menemukan ide pokok kalimat, paragraf, wacana, (2) memilih butir-butir 

penting, (3) menentukan organisasi bacaan,(4) menarik kesimpulan, (5) 

menduga makna dan meramalkan dampak-dampak, (6) merangkum 

kejadian-kejadian, (7) membedakan fakta dan opini, dan (8) memperoleh 

informasi dari berbagai sumber seperti kamus bahasa indonesia 

ensiklopedi, atlas,internet dan lain sebagainya (Jainiyah, 2015). 

Membaca pemahaman adalah literasi dasar yang menentukan 

keberhasilan individu dalam (semua) bidang. Informasi yang diterima 

manusia sebagian besar disampaikan melalui media elektronik, cetak 

melalui lisan ataupun tulisan. Sesuai dengan pendapat Rahim (dalam 

Tusfiana & Tryanasari, 2020) bahwa membaca merupakan salah satu 

kemampuan yang harus dikuasi oleh siswa di sekolah dasar, karena 

kemampuan membaca berkaitan langsung dengan proses pembelajaran 
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siswa. Untuk itu dibutuhkan ketrampilan membaca dan memahami media 

tersebut. Kemampuan membaca harus dikuasi oleh siswa di kelas tinggi 

sekolah dasar, sebab dalam proses belajar mengajar berkaitan dengan 

kemampuan membaca pemahaman siswa. 

4. Model Pembelajaran RADEC 

Model pembelajaran RADEC merupakan model pembelajaran yang 

dirancang dari inquiry learning lalu dimodifikasi sedemikian rupa sama 

dengan kondisi siswa di Indonesia. Model pembelajaran RADEC adalah 

alternatif pilihan model pembelajaran yang menjadi solusi atas 

problematika pendidikan di Indonesia  (Sopandi, 2017). Model ini 

diperkenalkan Sopandi pada tahun 2017 dalam kegiatan seminar 

Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Pembentukan nama model ini 

disesuaikan dengan rangkaian kegiatan pembelajarannya antara lain 

Read, Answer, Discussion, Explain, dan Create (RADEC). Sintaks model 

RADEC mudah untuk diingat guru di jenjang pendidikan dasar dan 

menengah (Sopandi, 2017). Oleh karena itu, model ini tepat digunakan 

menjadi opsi penggunaan model pembelajaran inovatif di Indonesia. 

Selain mudah diingat sintaksnya, model ini terbentuk atas dasar pada 

sistem pendidikan di Indonesia yang mengharuskan siswa memahami 

banyak konsep keilmuan dengan waktu yang terbatas. Model ini menjadi 

solusi mutakhir untuk pendidikan yang menghendaki ketercapaian 
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kompetensi abad 21, karakter, dan kemampuan literasi serta persiapan 

untuk menghadapi ujian yang diselenggarakan sekolah maupun 

universitas. 

Sintaks model Read-Answer-Discuss-Explain-Create dijabarkan 

sebagi berikut (Yoga Adi Pratama et al., 2020): 

a. Read (Membaca).  

Bagian ini mengharuskan peserta didik untuk membaca informasi 

terlebih dahulu baik dari berbagai sumber manapun termasuk buku 

pelajaran, media cetak lainnya (majalah, koran, artikel dan sebagainya) 

dan yang bersumber dari media elektronik seperti internet. Untuk kegiatan 

membimbing peserta didik dalam rangka memahami informasi dibuatlah 

pertanyaan pra-pembelajaran agar informasi yang mereka cari menjadi 

terarah. Pertanyaan pra-pembelajaran merupakan pertanyaan yang 

berkenaan dengan materi ajar yang akan dibahas. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut harus mencakup beragam tingkat pertanyaan, dari pertanyaan 

dengan tingkat keterampilan berpikir rendah (lower order thinking skills) 

hingga keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills). 

Pertanyaan pra-pembelajaran diajukan sebelum guru memulai proses 

belajar mengajar dari materi yang akan diajarkan. Peserta didik mesti 

menjawab pertanyaan-pertanyaannya setelah mereka melakukan kegiatan 

membaca. Kegiatan membaca dilakukan peserta didik secara mandiri di 

luar kelas. Ini dilakukan atas dasar bahwa beberapa informasi dapat 
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mereka kuasai sendiri tanpa bantuan orang lain. Jika ada materi yang 

tidak dapat dikuasai oleh beberapa peserta didik, mereka dapat meminta 

peserta didik lain yang telah paham untuk menjelaskan materi tersebut 

atau dijelaskan langsung oleh guru. Kegiatan ini dilakukan agar aspek 

sosial peserta didik meningkat. Untuk peningkatan aspek sosial tersebut 

memerlukan interaksi antar peserta didik maupun peserta didik dengan 

guru. Jika bahan ajar yang ditemukan dirasa sulit oleh seluruh peserta 

didik, barulah dijelaskan oleh guru. 

b.  Answer ( Menjawab).  

Setelah melakukan kegiatan membaca di awal, peserta didik 

menjawab pertanyaan pra-pembelajaran berdasarkan pengetahuan yang 

mereka peroleh dari kegiatan Read (Membaca). Pertanyaannya disusun 

dalam bentuk lembar kerja. Mereka menjawab pertanyaan tersebut secara 

mandiri sebelum pembelajaran dimulai. Cara ini bertujuan agar peserta 

didik mengenali bagian mana dari bahan ajar yang dianggap mudah atau 

sulit secara mandiri. Selain itu, peserta didik melakukan apersepsi 

terhadap minat bacanya, mudah atau sulit memahami bahan bacaan, dan 

lain-lain. Selain itu, dengan mengamati jawaban peserta didik pada 

pertanyaan pra-pembelajaran, guru dapat mengetahui sejauh mana 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan dibahas. Ini 

memungkinkan kebutuhan setiap peserta didik berbeda-beda. Oleh 

karena itu, guru dapat memberikan bantuan yang tepat untuk setiap 

peserta didik. 
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c. Discuss (Diskusi).  

Diskusi dilakukan setelah kegiatan menjawab pertanyaan pra-

pembelajaran. Pada tahap ini, peserta didik membentuk kelompok untuk 

membahas jawaban mereka dari pertanyaan pra-pembelajaran. Guru 

mendorong siswa yang berhasil memahami jawaban-jawaban dari 

pertanyaan pra-pembelajaran untuk memberikan bimbingan kepada 

temannya yang belum paham. Guru juga menginstruksikan siswa yang 

belum paham terhadap materi yang akan dibahas untuk meminta 

bimbingan dari temannya yang sudah paham. Kegiatan ini menghendaki 

peserta didik untuk berdiskusi tentang jawaban mereka antara kelompok 

yang satu dengan kelompok lainnya. Guru memastikan bahwa adanya 

komunikasi yang terjalin antar anggota kelompok. Dengan melihat 

aktivitas seluruh kelompok, guru dapat mengidentifikasi kelompok yang 

telah menguasai bahan ajar yang dipelajari ataupun sebaliknya. Guru juga 

dapat mengetahui kelompok mana yang telah memiliki ide-ide kreatif 

sebagai bentuk penerapan konsep-konsep yang telah mereka kuasai. 

d. Explain (Menjelaskan).  

Setelah berdiskusi, peserta didik melakukan kegiatan presentasi. 

Bahan yang akan disajikan dalam bentuk presentasi tersebut mencakup 

indikator pembelajaran aspek kognitif yang telah dirumuskan dalam 

rancangan pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini, setiap kelompok 

menunjuk perwakilan anggotanya yang dianggap mampu menjelaskan 
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materi yang akan dibawakan untuk ditampilkan di depan kelas. Dalam 

kegiatan ini, guru memastikan bahwa penampil dari utusan tiap kelompok 

menjelaskan secara benar materi yang dibawakan dan peserta didik lain 

memahami penjelasannya. Guru juga memotivasi peserta didik lain untuk 

memberikan pertanyaan, bantahan, atau saran atas apa yang telah 

disampaikan oleh penampil dari kelompok yang sedang tampil. Pada 

tahap ini juga bisa digunakan oleh guru untuk menjelaskan konsep-konsep 

penting yang tidak bisa dipahami oleh peserta didik. Ketika menjelaskan, 

guru dapat memberikan penjelasan dengan peragaan, bantuan media 

video, power point atau hal-hal lain yang diharapkan dapat mengatasi 

ketidakpahaman peserta didik. 

e.Create (Membuat).  

Serangkaian kegiatan pada model ini dari R sampai E memiliki 

tujuan untuk meciptakan sesuatu atau merumuskan ide-ide kreatif 

tertentu. Guru memfasilitasi peserta didik untuk menggunakan 

pengetahuan yang telah mereka kuasai untuk menghasilkan ide-ide atau 

pemikiran kreatif. Ide-ide kreatif dapat dirumuskan sebagai pertanyaan 

produktif, identifikasi masalah, kesimpulan, atau bayangan akan membuat 

karya kreatif apa selanjutnya. Ketika guru mendapati peserta didik yang 

kesulitan untuk menghasilkan ide-ide kreatif, guru perlu menginspirasi 

peserta didik tersebut. 
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Inspirasi yang diberikan guru bisa dalam bentuk contoh penelitian, 

pemecahan masalah atau mengembangkan pekerjaan lain yang telah 

dilakukan oleh orang-orang dan sebagainya. Kemudian peserta didik juga 

mendiskusikan satu sama lain akan ide-ide kreatif apa dapat direncanakan 

dan direalisasikan. Sebagai inspirasi lain bagi peserta didik, guru dapat 

memberikan Ketika peserta didik tidak memiliki ide atau gagasan akan hal 

apa yang akan mereka buat, peserta didik bisa mengerjakan saran-saran 

yang telah diberikan oleh guru. Pewujudan ide bisa dilakukan secara 

mandiri atau dalam kelompok terbimbing tergantung pada apa yang akan 

dikembangkan. Kegiatan ini memacu peserta didik karena 

memprioritaskan ide dari mereka. Selain itu, realisasi ide dapat 

diwujudkan baik berhasil ataupun tidak. Kegiatannya bisa berlangsung di 

dalam kelas maupun di luar kelas, bisa sebentar maupun dalam jangka 

waktu yang panjang. Tahap ini melatih peserta didik untuk berpikir kreatif, 

bekerja sama atau kolaboratif, dan berkomunikasi atau komunikatif. 

Mereka belajar untuk menemukan ide-ide kreatif, mengidentifikasi ide-ide 

yang akan diwujudkan, merencanakan proses realisasi, dan 

melaksanakan rencana tersebut. 
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5. Peranan Model Pembelajaran RADEC pada Kemampuan 

Membaca Pemahaman Siswa 

Pembelajaran yang berpusat pada guru tidak memberikan ruang luas 

kepada siswa. Siswa hanya terbiasa dengan menerima informasi dari guru 

kemudian mencatatnya, ini bukanlah hasil pemahaman siswa. Oleh 

karena itu, proses pembelajaran di sekolah perlu menerapkan model 

pembelajaran yang membuat siswa terlibat langsung dan aktif dalam 

proses pembelajarannya yaitu model pembelajaran RADEC. Dengan 

model RADEC yang merupakan singkatan dari sintaksnya yaitu (Read-

Answer-Discuss-Explain-Create) dapat meningkatkan kemampuan dan 

keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, 

kemampuan membaca pemahaman siswa juga akan meningkat dengan 

sintaknya Read. 

Semakin sering membiasakan siswa untuk membaca sebelum 

memulai pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Sopandi (Sopandi, 

2017) bahwa keterampilan membaca pemahan siswa akan meningkat 

dengan sering berlatih membaca. Keterampilan membaca ini akan 

berkembang dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi seperti 

model pembelajaran RADEC. Kemampuan berpikir kritis siswa dapat 

dilatih ketika berdiskusi dengan siswa lainnya dan dengan menjawab 

pertanyaan pra-pembelajaran. Kemampuan berbicara siswa dapat dilatih 

pada saat melakukan presentasi di kelas atau saat memberikan 
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tanggapan atau sanggahan terhadap paparan materi yang diutarakan 

kelompok lain. Kemampuan menulis siswa juga dapat dilatih ketika 

melakukan kegiatan mengajukan ide atau menyusun karangan teks 

tertentu, menulis laporan penelitian, dan pemecahan masalah atas proyek 

yang telah dilakukan. 

Langkah-langkah model pembelajaran RADEC dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 2.1 Sintaks Model RADEC 

Langkah-
langkah 

Pembelajaran 
Penjelasan 

Aktivitas 

Guru Siswa 

Read Pada langkah ini, 
guru 
menginstruksikan 
siswa untuk 
membaca terlebih 
dahulu berkaitan 
dengan materi 
apa yang dibahas, 
baik itu yang 
bersumber dari 
media cetak 
seperti buku, 
maupun media 
elektronik seperti 
internet. 

Menginstruksik
an siswa untuk 
membaca 
berkaitan 
dengan materi 
yang akan 
dibahas, baik 
itu di kelas 
maupun  

Di luar kelas 

Membaca 
sumber-
sumber 
informasi 
berkaitan 
dengan materi 
yang akan 
dibahas.  

 

Answer  

Pada langkah 
ini, guru 
memberikan 
pertanyaan pra-
pembelajaran 
untuk dijawab 

  

Menjawab 
pertanyaan 
pra-
pembelajaran 
dalam bentuk 
lembar kerja 
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Langkah-
langkah 

Pembelajaran 
Penjelasan 

Aktivitas 

Guru Siswa 

oleh siswa. 
(Misalnya pada 
materi teks 
eksplanasi)  

 

Memberikan 
pertanyaan 
pra-
pembelajaran 
dari 
keterampilan 
berpikir tingkat 
rendah (LOTS) 
sampai 
keterampilan 
berpikir tingkat 
tinggi (HOTS).  

 

(worksheet).  

 

Discuss  

Pada langkah 
ini, siswa 
berdiskusi 
tentang 
jawaban dari 
lembar kerja 
pertanyaan pra-
pembelajaran. 
Guru juga bisa 
menunjuk 
perwakilan tiap 
kelompok untuk 
menjadi 
penampil pada 
langkah 
berikutnya 
(Explain).  

 

 

Menginstruksik
an siswa untuk 
membentuk 
kelompok 
diskusi. Guru 
memotivasi 
siswa yang 
sudah paham 
terhadap 
materi yang 
akan dibahas 
untuk 
memberikan 
bimbingan 
kepada siswa 
yang belum 
paham. 
Sebaliknya, 
guru 
memotivasi 
siswa yang 
belum paham 
untuk bertanya 
kepada 

 

Berdiskusi 
dengan 
teman 
sejawat.  
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Langkah-
langkah 

Pembelajaran 
Penjelasan 

Aktivitas 

Guru Siswa 

temannya.  

 

Explain  

Pada langkah 
ini, 
mempersilahkan 
siswa  

untuk 
presentasi dari 
hasil diskusi 
yang mereka 
lakukan. 
Kelompok lain 
boleh 
memberikan 
komentar, 
tanggapan, atau 
sanggahan. 
Selain itu, guru 
bisa 
memberikan 
penjelasan 
terhadap 
konsep-konsep 
penting yang 
tidak bisa 
dikuasai oleh 
siswa.  

 

 

Menginstruksik
an untuk 
melakukan  

presentasi 
kelompok. Jika 
ada konsep 
yang tidak bisa 
dikuasai siswa, 
guru bisa 
memberikan 
penjelasan.  

 

 

Melakukan 
presentasi. 
Siswa  

boleh 
memberikan 
tanggapan, 
kritik, dan 
masukan.  

 

Create Setelah peserta 
didik melakukan 
kegiatan 
presentasi, guru 
memberikan 
kesempatan 
kepada mereka 
untuk 
mengembangkan 

Memotivasi 
siswa untuk 
menghasilkan 
ide-ide kreatif. 
Guru juga bisa 
menginspirasi 
siswa tentang 
sesuatu yang 
ingin mereka 

Menciptakan 
ide-ide kreatif  
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Langkah-
langkah 

Pembelajaran 
Penjelasan 

Aktivitas 

Guru Siswa 

konsep-konsep 
yang sudah 
dikuasainya 
berupa ide-ide 
kreatif yang dapat 
berupa produk, 
karya-karya 
kreatif, dan 
sebagainya.  

 

ciptakan dapat 
berupa produk, 
karya-karya 
kreatif, dan 
sebagainya.  

 

 

Dari langkah-langkah model pembelajaran RADEC yang telah 

dijabarkan, membuat siswa lebih terlibat langsung pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Selain itu, model RADEC ini mendukung 

proses membaca pemahaman pada saat pengimplementasiannya. Model 

RADEC meningkatkan kemampuan siswa dari keterampilan membaca, 

berpikir kritis, berkolaborasi, keterampilan menulis, dan kemampuan 

berbicara. 

 

6. Model Pembelajaran SQ3R 

Model SQ3R merupakan suatu prosedur belajar yang sistematik dan 

bersifat praktik. Model SQ3R merupakan suatu model membaca yang 

sangat baik untuk kepentingan membaca secara intensif dan rasional. 
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Menurut Huda (dalam Rulviana & Fernanda, 2021) yaitu : “SQ3R 

menurut strategi pemahaman yang membantu siswa berpikir tentangteks 

yang sedang mereka baca. Seringkali dikategorikan sebagai strategi 

belajar, SQ3R membantu siswa ‘mendapatkan sesuatu’ ketika pertama 

kali mereka membaca teks.bagi guru SQ3R membantu mereka dalam 

membimbing siswa bagaimana membaca dan berpikir layaknya para 

pembaca efektif”. 

Menurut  Huda  (dalam Yuliawati, 2019: p.1) 

SQ3R was comprehension strategy to helps students think about 
the text they were reading. Often categorized as learning strategy SQ3R 
helps students 'get something' from the first time they read the text.  

 

Model pembelajaran SQ3R menurut Syah(dalam Yesika et al., 

2020:p.39) pada prinsipnya merupakan langkah prosedural untuk 

mempelajari dan memahami isi teks dalam buku, artikel dan 

sebagainya.Model SQ3R dikembangkan oleh Prof.Francis P Robinson, 

seorang guru besar psikologi dari Ohio State University sejak tahun 1941. 

Nurhadi dalam (Yoga, 2017)  memberi istilah syrtabaku (survey, tanya, 

baca, katakana,ulang). Model ini dirancang menurut jenjang yang 

memungkinkan siswa untuk belajar sistematis dan efisien sehingga model 

SQ3R lebih tepat digunakan untuk keperluan studi Wijiasih dalam (Yesika 

et al., 2020) 

Model pembelajaran SQ3R adalah model pembelajaran yang menitik 

beratkan pada aktivitas membaca yang efisien dan membantu peserta 
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didik untuk lebih konsentrasi terhadap teks yang dibaca, sehingga dapat 

mendorong peserta didik untuk lebih memahami apa yang dibacanya, 

terarah pada intisari yang tersirat dalam suatu buku atau teks. SQ3R 

merupakan model pembelajaran yang efektif karena membantu peserta 

didik untuk lebih memahami dan mengingat materi yang dipelajari. Metode 

SQ3R mempunyai 5 langkah yaitu Survey, Question, Read, Recite, dan 

Review oleh Soedarso dalam (Nugraheni & Yunianta, 2018). Model 

pembelajaran SQ3R adalah suatu model pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik (student centered) karena peserta didik dituntut 

berperan aktif untuk menggali dan memperkaya pemahaman mereka 

terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Model pembelajaran ini juga 

memberikan kemungkinan kepada para peserta didik untuk belajar secara 

sistematis, efektif, dan efisien dalam menghadapi berbagai materi ajar 

.Nur  dalam (Nugraheni & Yunianta, 2018) menyatakan bahwa, model 

pembelajaran SQ3R lebih efisien dipergunakan untuk belajar karena 

peserta didik dapat berulang-ulang mempelajari materi ajar 

Model pembelajaran SQ3R memberikan strategi yang diawali 

dengan membangun gambaran umum tentang bahan yang 

dipelajari,menumbuhkan pertanyaan dari judul/sub judul  suatu bab dan 

dilanjutkan dengan membaca untuk mencari jawaban dari 

pertanyaan.Lima tahap dalam penerapan model SQ3R,yaitu: 
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a. Survey (Memeriksa dan Meneliti). 

 Dalam langkah survey guru perlu membantu dan mendorong siswa 

untuk memeriksa atau meneliti secara singkat seluruh struktur 

teks.Tujuannya adalah agar siswa mengetahui panjangnya 

teks,judul,bagian (heading) dan judul sub bagian (subhedaing),istilah,kata 

kunci,dan sebgainya.Dalam melakukan survey,siswa dianjurkan 

menyiapkan alat tulis seperti pensil,kertas,stabilo untuk menandai bagian-

bagian yang penting.Bagian-bagian penting dan akan dijadikan bahan 

pertanyaan,perlu ditandai untuk memudahkan proses penyusunan daftar 

pertanyaan pada langkah selanjutnya. 

b. Question (Bertanya).  

Guru sebaiknya memberi petunjuk atau contoh kepada para siswa 

untuk menyususn pertanyaan-pertanyaan yang jelas,singkat dan 

relevandenganbagian-bagian teks yang telah ditandai pada langkah 

pertama.Jumlah pertanyaan tergantung pada panjang pendeknya teks, 

dan kemampuansiswa dalam memahami teks yang sedang dipelajari 

siswa berisi hal-hal yang sebelumnya sudah diketahui,mungkin mereka 

hanya perlu membuat beberapa pertanyaan.Sebaliknya,apabila latar 

belakang pengetahuan siswa tidak berhubungan dengna isi teks maka 

perlu menyususn pertanyaan sebanyak-banyaknya. 

c. Read (Membaca).  
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Guru  sebaikanya menyuruh siswa untuk membaca secara aktif 

dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah 

tersusun.Dalam hal ini membaca secara aktif juga,berarti membaca yang 

difokuskan pada paragraf-paragraf yang diperkirakan mengandung 

jawaban-jawaban yang diperkirakan mengandung jawaban-jawaban yang 

diperkirakan relevan dengan pertanyaan tadi. 

d. Recite (Mengomunikasikan setiap jawaban yang telah ditemukan).  

Guru menyuruh menyebutkan lagi jawaban-jawaban atas pertanyaan 

yang telah tersusun.Siswa dilatih untuk tidak membuka catatan 

jawaban.Jika sebuah pertanyaan tak terjawab,siswa tetap disuruh 

menjawab pertanyaan berikutnya.Demikian seterusnya,hingga seluruh 

pertanyaan ,termasuk yang belum terjawab,dapat diselsaikan dengan 

baik. 

e. Review (Mengulangi).  

Langkah terakhir adalah review,guru sebaiknya siswa meninjau 

ulang seluiruh pertanyaan,termasuk yang belum terjawab,dapat 

membantu menyempurnakan kerangka pemikiran dalam suatu bab dan 

membangun daya ingat kita untuk bahan pada bab tersebut.Proses ini 

dapat dilakukan dengan membaca ulang seluruh subbab,melengkapi 

catatan atau berdiskusi dengan teman.cara review yang terbukti efektif 

adalah dengan menjelaskan kepada orang lain atau dengan presentasi di 

depan kelas. 
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7. Peranan Model Pembelajaran SQ3R pada Kemampuan Membaca 

Pemahaman Siswa 

Model Pembelajaran SQ3R adalah metode yang membantu siswa 

berfikir tentang teks yang mereka baca sehingga siswa mendapatkan 

pemahaman ketika pertama kali mereka membaca teks tersebut. Model 

SQ3R juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca serta 

keterampilan dalam meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan 

yang telah diberikan. 

Ada beberapa manfaat yang bisa dipetik dari penggunaan model 

SQ3R. Dengan model ini siswa akan menjadi pembaca aktif dan terarah 

langsung pada pokok bacaan. (Mintowati, 2006) Manfaat dari metode 

SQ3R yaitu sebagai berikut: 

1. Survey terhadap bacaan akan memberi kemungkinan pada 

pembaca untuk menentukan apakah bacaan tersebut sesuai 

dengan keperluannya atau tidak. Jika memang bacaan itu 

diperlukan, tentu pembaca akan meneruskan kegiatan bacanya. 

Jika tidak, pembaca akan mencari bahan lain yang sesuai dengan 

kebutuhan atau keinginannya. 

2. Model SQ3R memberi kesempatan kepada para pembaca untuk 

berlaku fleksibel. Artinya pengaturan kecepatan membaca untuk 

setiap bagian bahan bacaan tidaklah harus sama. Pembaca akan 

memperlambat tempo bacaannya jika menemukan hal-hal yang 
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reletif baru baginya, hal-hal yang memerlukan pemikiran untuk 

memahaminya, atau mungkin bagian-bagian bacaan yang berisi 

informasi yang diperlukann pembacan. Sebaliknya, pembaca akan 

menaikkan tempo kecepatan bacanya, jika bagian-bagian bacaan 

itu dipandang kurang relevan dengan kebutuhannya atau mungkin 

bagian tersebut sudah dikenalinya. 

3. Model SQ3R membekali pembaca untuk belajar secara sistematis. 

Penerapan model SQ3R dalam pembelajaran akan menghasilkan 

pemahaman yang komprehensif, bukan ingatan. Pemahaman yang 

komprehensif akan bertahan lebih lama tersimpan di dalam otak, 

daripada sekedar mengingat fakta. 

Model SQ3R dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar 

dengan efektif dan efisien apabila dibandingkan dengan belajar tanpa 

metode. 

 

B. Kajian Penelitian Relevan 

Setelah melakukan kajian dari berbagai literatur maka ditemukanlah 

penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilkukan : 

1. Nina Pratiwi Santi dalam (Susanti, 2019) “Penguasaan Konsep dan 

Keterampilan Membaca Pemahaman melalui Model Pembelajaran 

RADEC Pada materi Pemanasan Global”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan penguasaan konsep dan keterampilan 
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membaca pemahaman pada siswa melalui implementasi model 

pembelajaran RADEC pada materi Pemanasan Global. Penelitian ini 

menggunakan metode Quasi Eksperiment dengan desain Matching 

Only Pretest Posttest Control Group. Penelitian ini melibatkan 60 siswa 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VII di salah satu SMP yang 

ada di Kabupaten Cirebon Selatan. Mereka dibagi ke dalam dua kelas, 

masing-masing 30 orang siswa per kelasnya. Kelas eksperimen belajar 

dengan menggunakan model pembelajaran RADEC dan kelas kontrol 

belajar dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative 

Learning Tipe Jigsaw (CLTJ). Instrumen yang digunakan berupa tes 

penguasaan konsep yang diberikan sebelum dan sesudah 

pembelajaran dan tes keterampilan membaca pemahaman yang 

diberikan setelah kegiatan membaca teks bahan bacaan mengenai 

materi Pemanasan Global. Data diolah dengan menggunakan SPSS 

versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest 

kelas eksperimen (55,42) dan pretest kelas kontrol (54,17) tidak 

berbeda signifikan (p = 0,378) sedangkan nilai posttest kelas 

eksperimen (81,67) dan kelas kontrol (62,92) berbeda signifikan (p = 

0,000).Peningkatan penguasaan konsep melalui implementasi model 

pembelajaran RADEC(N-Gain = 0,57) lebih tinggi dibanding 

menggunakan model pembelajaran CLTJ(N-Gain = 0,18) dan 

ditemukan juga bahwa melalui implementasi model RADEC 

keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas eksperimen dari 
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pembelajaran pertama mendapatkan skor (64) ke pembelajaran kedua 

mendapatkan skor (75). Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran RADEC dapat lebih meningkatkan 

penguasaan konsep dan keterampilan membaca pemahaman siswa. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

model pembelajaran RADEC dan metode penelitian. Perbedaan 

penelitian ini adalah subjek penelitian. 

2. (Pohan et al., 2020) “Model Pembelajaran RADEC dalam 

Pembelajaran Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa”. Penulisan 

artikel ini bertujuan untuk memaparkan peranan model pembelajaran 

RADEC (Read-Answer-Discuss-Explain-Create) pada kemampuan 

membaca pemahaman siswa. Rendahnya kemampuan membaca 

siswa salah satunya disebabkan proses pembelajaran di sekolah. Oleh 

karena itu, guru harus mampu menentukan model pembelajaran yang 

tepat. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode studi 

kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui hasil penelusuran 

pustaka dan hasil penelitian-penelitian yang relevan dilanjutkan 

dengan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum 

model pembelajaran RADEC meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Siswa lebih aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan 

berbagai sintaknya. Selain itu, model pembelajaran RADEC 

mendukung kemampuan membaca pemahaman siswa pada saat 

proses pengimplementasiannya. Dengan sintaknya Read, kemampuan 
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membaca pemahaman siswa akan terlatih dan memperluas informasi 

atau wawasan siswa sebelum menerima materi pelajaran. Model 

pembelajaran RADEC ini cocok untuk keadaan peserta didik di 

Indonesia yang tingkat literasi membacanya rendah dibandingkan 

dengan negara-negara lain. Dengan pembiasaan melakukan kegiatan 

membaca sebelum proses pembelajaran dapat meningkatkan minat 

baca siswa. 

Persamaan dalam peneitian ini adalah sama-sama meneliti 

tentang model pembelajaran RADEC dan kemampuan membaca 

pemahaman.Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode 

penelitian di mana penelitian ini menggunakan study literatur 

3. Setiawan dkk (Setiawan et al., 2019) “Kemampuan menulis teks 

eksplanasi dan penguasaan konsep siswa sekolah dasar melalui 

implementasi model pembelajaran RADEC”. Meningkatkan 

kemampuan penjelasan ilmiah dan penguasaan siswa terhadap materi 

pembelajaran .adalah salah satu tujuan utama dalam pendidikan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan 

menulis teks eksplanasi dan penguasaan konsep siswa melalui 

implementasi model pembelajaran Read, Answer, Disscuss, Explain, 

and Create (RADEC). Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen. Jumlah Partisipan 

dalam penelitian ini sebanyak 38 siswa. Data dikumpulkan 

menggunakan tes kemampuan menulis dan penguasaan konsep. Data 
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dianalisis melalui uji normalitas, homogenitas dan uji t menggunakan 

program SPSS versi 20.0 for windows. Berdasarkan hasil penelitian, 

diperoleh hasil bahwa skor prates kemampuan menulis siswa sebesar 

48,1 dan skor pascates sebesar 68,9. Berdasarkan hasil uji t 

kemampuan menulissiswa diketahui bahwa p=0,00˂0,05. Dengan 

demikian dapat ditafsirkan bahwa kemampuan menulis teks eksplanasi 

siswa mengalami peningkatan setelah diberikan pembelajaran dengan 

model RADEC. Sementara pada penguasaan konsep siswa diperoleh 

hasil bahwa skor prates siswa sebesar 36,9 dan skor pascates sebesar 

78,5. Kemudiandari hasil uji t diketahui bahwa p=0,00˂0,05 artinya 

penguasaan konsep teks eksplanasi siswa juga mengalami 

peningkatan secara signifikan setelah diberikan pembelajaran melalui 

model RADEC.  

Persamaan dalam peneitian ini adalah sama-sama meneliti 

tentang model pembelajaran RADEC .Perbedaan dalam penelitian ini 

terletak pada tujuan penelitian. 

4. Dewi dkk (Dewi et al., 2021) “Pengaruh Metode SQ3R Terhadap 

Kemampuan Membaca Pemahaman Peserta Didik Kelas IV SDN 2 

Rumak Tahun Pelajaran 2020/2021”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh metode SQ3R terhadap 

kemampuan membaca pemahaman peserta didik kelas IV SDN 2 

Rumak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen 

dengan Quasi Experimental Design bentuk Nonequivalent Control 
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Group Design. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta 

didik kelas IV SDN 2 Rumak, sedangkan sampel pada penelitian ini 

adalah kelas IV SDN 2 Rumak sebagai kelas controldan kelas IV SDN 

2 Rumak sebagai kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah sampling jenuh. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah tes dan dokumentasi. Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini berfungsi untuk mengukur kemampuan membaca 

pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik pada sampel yang telah 

ditentukan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data mengenai jumlah siswa dan daftar nama siswa kelas IV yang ada 

di SDN 2 Rumak. Data kemampuan membaca pemahaman peserta 

didik berupa pretest dan posstest kemudian di analisis menggunakan 

uji normalitas dengan uji kolmogrov smirnov, kemudian di uji 

homogenitas dengan f varian. Untuk penentuan uji hipotesis dapat 

dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung 4,787 dengan t-tabel 

2.018 dimana nilai thitung ≥ ttabel atau dengan melihat nilai Sig. (2-

tailed) 0,000 ≤ 0,05 pada taraf signifikansi 5% dengan df 42 maka Ha 

diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulannya bahwa ada 

pengaruh metode pembelajaran SQ3R terhadap Kemampuan 

Membaca Pemahaman peserta didik kelas IV SDN 2 Rumak tahun 

pelajaran 2020/2021. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mneliti 

tentang model SQ3R dan kemampuan membaca pemahaman. 
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Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian dan subjek 

penelitian. 

5. Yesika dkk (Yesika et al., 2020) “Analisis Model Pembelajaran SQ3R 

Dalam Meningkatkan Membaca Pemahaman Siswa SD”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis penggunaan model pembelajaran 

Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) guna meningkatan 

membaca pemahaman siswa. Jenis penelitian ini yaitu penelitian 

kualitatif dengan menggunakan metode meta analisis. Penelitian ini 

diawali dengan merumuskan masalah penelitian, mencari data atau 

jurnal yang relevan untuk dilakukan analisis. Dari penelusuran 

diperoleh hasil data penelitian 10 artikel yang relevan. Yaitu 8 artikel 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan 2 artikel kuantitatif (eksperimen). 

Pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) diperoleh hasil rata-rata 

ketuntasan hasil belajar sebesar 87,71 %. Sedangkan pada penelitian 

kuantitatif (eksperimen) didapatkan hasil bahwa SQ3R berpengaruh 

terhadap membaca pemahaman siswa dibuktikan dengan hasil uji t 

kedua penelitian dengan skor t1 = 2,212, t2 = 6, 29 dengan diperoleh 

rata-rata 4,251 sehingga disimpulkan bahwa nilai t hitung > t tabel. Jadi 

dapat disimpulkan pemakaian model pembelajaran SQ3R berhasil 

meningkatkan belajar siswa. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

tentang model pembelajaran SQ3R dan membaca pemahaman. 
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Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian,di 

mana metode penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. 

 

C. Kerangka Pikir 

1. Model Pembelajaran RADEC dengan Model pembelajaran SQ3R 

terhadap minat baca dan kemampuan membaca pemahaman 

siswa kelas V Sekolah Dasar. 

Model pembelajaran RADEC merupakan model pembelajaran 

yang dirancang dari inquiry learning lalu dimodifikasi sedemikian rupa 

sama dengan kondisi siswa di Indonesia. Model pembelajaran RADEC 

adalah alternatif pilihan model pembelajaran yang menjadi solusi atas 

problematika pendidikan di Indonesia (Sopandi, 2017) 

Pembelajaran yang berpusat pada guru tidak memberikan ruang 

luas kepada siswa. Siswa hanya terbiasa dengan menerima informasi 

dari guru kemudian mencatatnya, ini bukanlah hasil pemahaman siswa. 

Oleh karena itu, proses pembelajaran di sekolah perlu menerapkan 

model pembelajaran yang membuat siswa terlibat langsung dan aktif 

dalam proses pembelajarannya yaitu model pembelajaran RADEC. 

Dengan model RADEC yang merupakan singkatan dari sintaksnya 

yaitu (Read-Answer-Discuss-Explain-Create) dapat meningkatkan 

kemampuan dan keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Selain itu, kemampuan membaca pemahaman siswa juga 
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akan meningkat dengan sintaknya Read.Semakin sering membiasakan 

siswa untuk membaca sebelum memulai pembelajaran dapat 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Sopandi (2017) bahwa keterampilan 

membaca pemahan siswa akan meningkat dengan sering berlatih 

membaca. Keterampilan membaca ini akan berkembang dalam 

pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi seperti model pembelajaran 

RADEC. Kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilatih ketika berdiskusi 

dengan siswa lainnya dan dengan menjawab pertanyaan pra-

pembelajaran. Kemampuan berbicara siswa dapat dilatih pada saat 

melakukan presentasi di kelas atau saat memberikan tanggapan atau 

sanggahan terhadap paparan materi yang diutarakan kelompok lain. 

Kemampuan menulis siswa juga dapat dilatih ketika melakukan 

kegiatan mengajukan ide atau menyusun karangan teks tertentu, 

menulis laporan penelitian, dan pemecahan masalah atas proyek yang 

telah dilakukan. 

Penelitian yang dilakuan oleh  (Pohan et al., 2020) “Model 

Pembelajaran RADEC dalam Pembelajaran Kemampuan Membaca 

Pemahaman Siswa”. Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum 

model pembelajaran RADEC meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Siswa lebih aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan 

berbagai sintaknya. Selain itu, model pembelajaran RADEC 

mendukung kemampuan membaca pemahaman siswa pada saat 
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proses pengimplementasiannya. Dengan sintaknya Read, kemampuan 

membaca pemahaman siswa akan terlatih dan memperluas informasi 

atau wawasan siswa sebelum menerima materi pelajaran. Model 

pembelajaran RADEC ini cocok untuk keadaan peserta didik di 

Indonesia yang tingkat literasi membacanya rendah dibandingkan 

dengan negara-negara lain. Dengan pembiasaan melakukan kegiatan 

membaca sebelum proses pembelajaran dapat meningkatkan minat 

baca siswa. 

Model pembelajaran SQ3R adalah model pembelajaran yang 

menitik beratkan pada aktivitas membaca yang efisien dan membantu 

peserta didik untuk lebih konsentrasi terhadap teks yang dibaca, 

sehingga dapat mendorong peserta didik untuk lebih memahami apa 

yang dibacanya, terarah pada intisari yang tersirat dalam suatu buku 

atau teks. SQ3R merupakan model pembelajaran yang efektif karena 

membantu peserta didik untuk lebih memahami dan mengingat materi 

yang dipelajari. Model SQ3R mempunyai 5 langkah yaitu Survey, 

Question, Read, Recite, dan Review oleh Soedarso dalam (Nugraheni 

& Yunianta, 2018). Model pembelajaran SQ3R adalah suatu model 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered) 

karena peserta didik dituntut berperan aktif untuk menggali dan 

memperkaya pemahaman mereka terhadap konsep-konsep yang 

dipelajari. Model pembelajaran ini juga memberikan kemungkinan 

kepada para peserta didik untuk belajar secara sistematis, efektif, dan 
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efisien dalam menghadapi berbagai materi ajar. Nur dalam (Nugraheni 

& Yunianta, 2018) menyatakan bahwa, model pembelajaran SQ3R 

lebih efisien dipergunakan untuk belajar karena peserta didik dapat 

berulang-ulang mempelajari materi ajar. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (Dewi et al., 

2021) menunjukkan ada pengaruh model pembelajaran SQ3R terhadap 

Kemampuan Membaca Pemahaman peserta didik. 

Penelitian serupa dilakukan oleh Yesika dkk (Yesika et al., 

2020) “Analisis Model Pembelajaran SQ3R Dalam Meningkatkan 

Membaca Pemahaman Siswa SD”.Hasil penelitian bahwa SQ3R 

berpengaruh terhadap membaca pemahaman siswa dibuktikan dengan 

hasil uji t kedua penelitian dengan skor t1 = 2,212, t2 = 6, 29 dengan 

diperoleh rata-rata 4,251 sehingga disimpulkan bahwa nilai t hitung > t 

tabel. Jadi dapat disimpulkan pemakaian model pembelajaran SQ3R 

berhasil meningkatkan belajar siswa. 

2. Model Pembelajaran RADEC dengan Model Pembelajaran SQ3R  

terhadap minat baca siswa kelas V sekolah Dasar 

Model pembelajaran RADEC merupakan model pembelajaran yang 

dirancang dari inquiry learning lalu dimodifikasi sedemikian rupa sama 

dengan kondisi siswa di Indonesia. Model pembelajaran RADEC adalah 

alternatif pilihan model pembelajaran yang menjadi solusi atas 

problematika pendidikan di Indonesia  (Sopandi, 2017). 
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Pembentukan nama model ini disesuaikan dengan rangkaian 

kegiatan pembelajarannya antara lain Read, Answer, Discussion, Explain, 

dan Create (RADEC). Sintaks model RADEC mudah untuk diingat guru di 

jenjang pendidikan dasar dan menengah (Sopandi, 2017). Oleh karena itu, 

model ini tepat digunakan menjadi opsi penggunaan model pembelajaran 

inovatif di Indonesia. Selain mudah diingat sintaksnya, model ini terbentuk 

atas dasar pada sistem pendidikan di Indonesia yang mengharuskan 

siswa memahami banyak konsep keilmuan dengan waktu yang terbatas. 

Model ini menjadi solusi mutakhir untuk pendidikan yang menghendaki 

ketercapaian kompetensi abad 21, karakter, dan kemampuan literasi serta 

persiapan untuk menghadapi ujian yang diselenggarakan sekolah maupun 

universitas. 

SQ3R merupakan singkatan dari Survey, Question, Read, Recite, 

Review. Model pembelajaran SQ3R dilaksanakan dengan tahapan-

tahapan tertentu yakni pertama, menyurvei bacaan (survey), ke-dua 

menyusun daftar pertanyaan dari bacaan (question), ke-tiga membaca 

bacaan (read), ke-empat, menjelaskan bacaan (recite) ke-lima, meninjau 

ulang teks pertanyaan dan jawaban (review). 

Model pembelajaran SQ3R menurut Syah pada prinsipnya 

merupakan langkah prosedural untuk mempelajari dan memahami isi teks 

dalam buku, artikel dan sebagainya. Model SQ3R dikembangkan oleh 

Prof. Francis P Robinson, seorang guru besar psikologi dari Ohio State 

University sejak tahun 1941. Nurhadi dalam memberi istilah syrtabaku 
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(survey, tanya, baca, katakana, ulang). Model ini dirancang menurut 

jenjang yang memungkinkan siswa untuk belajar sistematis dan efisien 

sehingga metode SQ3R lebih tepat digunakan untuk keperluan studi. 

Penelitian yang dilakukan  oleh Noibe Halawa dkk dengan judul 

penelitian Perbedaan Model pembelajaran SQ3R dan Model pembelajaran 

Konvensional terhadap Minat Baca Siswa.Hasil penelitian bahwa Terdapat 

kontribusi yang signifikan keterampilan membaca pemahaman siswa yang 

memiliki minat baca tinggi, yang dibelajarkan dengan model SQ3R lebih 

baik daripada siswa yang memiliki minat baca tinggi yang dibelajarkan 

dengan konvensional. Keterampilan membaca pemahaman siswa yang 

berminat baca tinggi kelas eksperimen, nilainya lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa kelas kontrol yang memiliki minat baca tinggi. Terdapat 

kontribusi yang signifikan keterampilan membaca pemahaman siswa yang 

memiliki minat baca rendah, yang dibelajarkan dengan model SQ3R lebih 

baik daripada siswa yang memiliki minat baca rendah yang dibelajarkan 

dengan konvensional. Keterampilan membaca pemahaman siswa yang 

berminat baca rendah kelas eksperimen, nilainya lebih tinngi dibandingkan 

dengan siswa kelas kontrol yang memiliki minat baca rendah. 

Berdasarkan uraian di atas,dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan model pembelajaran RADEC dengan model pembelajaran 

SQ3R terhadap minat baca siswa. 
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3. Model Pembelajaran RADEC dengan Model Pembelajaran SQ3R 

terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa 

Pembelajaran yang berpusat pada guru tidak memberikan ruang 

luas kepada siswa. Siswa hanya terbiasa dengan menerima informasi dari 

guru kemudian mencatatnya, ini bukanlah hasil pemahaman siswa. Oleh 

karena itu, proses pembelajaran di sekolah perlu menerapkan model 

pembelajaran yang membuat siswa terlibat langsung dan aktif dalam 

proses pembelajarannya yaitu model pembelajaran RADEC. Dengan 

model RADEC yang merupakan singkatan dari sintaksnya yaitu (Read-

Answer-Discuss-Explain-Create) dapat meningkatkan kemampuan dan 

keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, 

kemampuan membaca pemahaman siswa juga akan meningkat dengan 

sintaknya Read. 

Semakin sering membiasakan siswa untuk membaca sebelum 

memulai pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Sopandi (2017) 

bahwa keterampilan membaca pemahan siswa akan meningkat dengan 

sering berlatih membaca. Keterampilan membaca ini akan berkembang 

dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi seperti model 

pembelajaran RADEC. Kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilatih 

ketika berdiskusi dengan siswa lainnya dan dengan menjawab pertanyaan 

pra-pembelajaran. Kemampuan berbicara siswa dapat dilatih pada saat 

melakukan presentasi di kelas atau saat memberikan tanggapan atau 
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sanggahan terhadap paparan materi yang diutarakan kelompok lain. 

Kemampuan menulis siswa juga dapat dilatih ketika melakukan kegiatan 

mengajukan ide atau menyusun karangan teks tertentu, menulis laporan 

penelitian, dan pemecahan masalah atas proyek yang telah dilakukan. 

Penelitian yang dilakuan oleh Pohan et al., 2020) “Model 

Pembelajaran RADEC dalam Pembelajaran Kemampuan Membaca 

Pemahaman Siswa”. Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum 

model pembelajaran RADEC meningkatkan aktivitas belajar siswa. Siswa 

lebih aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan berbagai 

sintaknya. Selain itu, model pembelajaran RADEC mendukung 

kemampuan membaca pemahaman siswa pada saat proses 

pengimplementasiannya. Dengan sintaknya Read, kemampuan membaca 

pemahaman siswa akan terlatih dan memperluas informasi atau wawasan 

siswa sebelum menerima materi pelajaran. Model pembelajaran RADEC 

ini cocok untuk keadaan peserta didik di Indonesia yang tingkat literasi 

membacanya rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan 

pembiasaan melakukan kegiatan membaca sebelum proses pembelajaran 

dapat meningkatkan minat baca siswa. 

Model pembelajaran SQ3R adalah model pembelajaran yang 

menitik beratkan pada aktivitas membaca yang efisien dan membantu 

peserta didik untuk lebih konsentrasi terhadap teks yang dibaca, sehingga 

dapat mendorong peserta didik untuk lebih memahami apa yang 

dibacanya, terarah pada intisari yang tersirat dalam suatu buku atau teks. 
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SQ3R merupakan model pembelajaran yang efektif karena membantu 

peserta didik untuk lebih memahami dan mengingat materi yang dipelajari. 

Metode SQ3R mempunyai 5 langkah yaitu Survey, Question, Read, 

Recite, dan Review oleh Soedarso, (Septi dkk, 2016). 

Model pembelajaran SQ3R adalah suatu model pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik (student centered) karena peserta didik 

dituntut berperan aktif untuk menggali dan memperkaya pemahaman 

mereka terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Model pembelajaran ini 

juga memberikan kemungkinan kepada para peserta didik untuk belajar 

secara sistematis, efektif, dan efisien dalam menghadapi berbagai materi 

ajar (Kismanto, 2015). Nur (Isnaeni, 2016) menyatakan bahwa, model 

pembelajaran SQ3R lebih efisien dipergunakan untuk belajar karena 

peserta didik dapat berulang-ulang mempelajari materi ajar. 

 (Dewi et al., 2021) “Pengaruh Metode SQ3R Terhadap Kemampuan 

Membaca Pemahaman Peserta Didik Kelas IV SDN 2 Rumak Tahun 

Pelajaran 2020/2021”Hasil penelitian dikatakan bahwa bahwa ada 

pengaruh metode pembelajaran SQ3R terhadap Kemampuan Membaca 

Pemahaman peserta didik kelas IV SDN 2 Rumak tahun pelajaran 

2020/2021. 

Berdasarkan uraian di atas,dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan model pembelajaran RADEC dengan model pembelajaran 

SQ3R terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa. 
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Gambar 2.1 : Kerangka Pikir 

 

D. Hipotesis 

Berikut ini beberapa hipotesis dalam penelitian ini yang merujuk 

kepada kajian pustaka dan kerangka pikir di atas : 

Minat Baca  dan Kemampuan Membaca 
Pemahaman Siswa Masih Rendah 

Penerapan Model Pembelajaran 

Penerapan Model 
RADEC 

Penerapan Model SQ3R 

Minat Baca Siswa Kemampuan 
Membaca 

Pemahaman Siswa 

Membandingkan  Model RADEC dengan Model 
SQ3R Terhadap Minat Baca dan Kemampuan 

Membaca Pemahaman Siswa 
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1. Hipotesis 1 

Ha : Terdapat perbedaan  model RADEC dengan model SQ3R 

terhadap minat baca dan kemampuan membaca pemahaman  

siswa kelas V Sekolah Dasar. 

H0: Tidak terdapat perbedaan model RADEC dengan model SQ3R 

minat baca dan  kemampuan membaca pemahaman  siswa kelas 

V Sekolah Dasar . 

2. Hipotesis 2 

Ha : Terdapat perbedaan model RADEC dengan model SQ3R 

terhadap minat baca siswa kelas V Sekolah Dasar  

H0 : Tidak terdapat perbedaan model RADEC dan model SQ3R 

terhadap  minat baca siswa kelas V Sekolah Dasar   

3. Hipotesis 3 

Ha : Terdapat perbedaan model RADEC dengan model SQ3R 

terhadap kemampuan membaca pemahaman  siswa kelas V 

Sekolah Dasar. 

H0 :  Tidak terdapat perbedaan model RADEC dengan model SQ3R 

terhadap kemampuan membaca pemahaman  siswa kelas V 

Sekolah Dasar.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian Quasy Eksperiment .Peneliti memilih metode ini karena sesuai 

dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan minat baca 

dan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V SD Kecamatan 

Tanete Rilau Kabupaten Barru yang kelas menggunakan model RADEC 

dan kelas yang menggunakan model SQ3R. 

 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan Pretest-Postest, Nonequivalent Multiple  Group Design. 

Peneliti menggunakan dua kelompok  eksperimen tanpa menggunakan 

kelompok kontrol.Desain yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 

sebagai berikut :  
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Tabel 3. 1 Desain Penelitian 

Kelas     Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen 1 O1 X1 O2 

Eksperimen 2 O3 X2 O4 

 

Keterangan : 

O1 : Pretest eksperimen 1 

X1 : Perlakuan dengan model RADEC  

X2 : Perlakuan dengan model SQ3R 

O2 : Posttest eksperimen 1 

O3 : Pretest eksperimen 2 

O4 : Postest eksperimen 2 

 

B. Lokasi dan  Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di UPTD SD Negeri 44 Barru dan UPTD 

SD Negeri 64 Barru Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini membutuhkan waktu membutuhkan waktu 3  

bulan,berikut penulis menguraikan waktu yang dibutuhkan dalam 

penelitian yaitu (1). Mengurus surat izin penelitian tanggal 30 Maret 2022 
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– 05 April 2022. (2). Pengumpulan data tanggal 07 April 2022 – 07 Mei 

2022. (3). Pembuatan laporan tanggal 08 Mei 2022 – 15 Juni 2022. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sekolah di kecamatan 

Tanete Rilau sebagai perwakilan dari sekolah-sekolah  yang ada Wilayah I 

dan Wilayah II Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru khususnya 

siswa kelas V SD. Jadi dalam penelitian ini, populasi yang digunakan 

adalah seluruh siswa kelas V SD sekecamatan Tanete Rilau sebanyak 

472 orang. 

 

2. Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan simple random sampling, yakni penentuan sampel yang 

dilakukan secara acak. Tujuan random dalam penelitian ini yaitu untuk 

memilih sekolah yang akan menjadi kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 dari sekolah yang ada pada populasi.  Sampel penelitian 

yang terpilih secara acak sebagai kelas eksperimen1 yaitu siswa kelas V 

UPTD SD Negeri 44 Barru diberi perlakuan model pembelajaran RADEC, 

sedangkan sampel penelitian yang terpilih secara acak sebagai kelas 
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eksperimen 2 yaitu kelas V UPTD SD Negeri 64 Barru diberi perlakuan 

model pembelajaran SQ3R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur pengambilan sampel 

 

 
 

Populasi 37 Sekolah di Kecamatan 
Tanete Rilau 

Dibagi 2 kelompok 

Wilayah I 
19 Sekolah 

UPTD SDN 44 Barru 

 

UPTD SDN 64 Barru 

Wilayah II 
18 Sekolah 

Dilakukan pengacakan Dilakukan pengacakan 

Eksperimen 1 
Model RADEC 

Eksperimen 2 
Model SQ3R 
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Tabel 3.2 Sampel penelitian 
 
Sekolah Kelas Jumlah siswa Keterangan 

UPTD SD Negeri 44 Barru 

UPTD SD Negeri 64 Barru 

V 

V 

25 

25 

Kelas eksperimen 1 

Kelas Eksperimen 2 

Jumlah 50  

 

D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

1. Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel Ukur 

1). Minat Baca. 

Merupakan kecenderungan siswa terhadap teks narasi 

sejarah setelah merespon indikator sebagai berikut : 

(1). Perasaan senang membaca buku 

(2). Kebutuhan terhadap buku bacaan 

(3). Ketertarikan terhadap buku 

(4). Keinginan membaca buku 

2). Kemampuan Membaca Pemahaman 

Merupakan kemampuan siswa yang dinyatakan dalam nilai 

atau  skor yang diperolehsetelah proses pembelajaran setelah 

merespon indikator sebagai berikut : 
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(1). Menjawab pertanyaan teks bacaan 

(2). Membuat pertanyaan dari teks bacaan 

(3). Menuliskan isi penjelasan teks bacaan 

(4). Menentukan ide pokok teks bacaan 

(5). Membuat kesimpulan teks bacaan. 

 

b. Variabel Perlakuan 

Variabel perlakuan dalam penelitian inia adalah model 

pembelajaran. Dalam hal ini model pembelajaran ada dua yang 

digunakan yaitu : 

1). Model RADEC merupakan model pembelajarancooperative 

learning dan student centre.Sintaksnya yaitu Read 

(membaca),Answer(Menjawab),Discuss(diskusi),Explain(menjela

skan) dan Create (membuat karya). 

2). Model SQ3R. Merupakan model pembelajaran cooperative 

learning dan student centred.Sintaksnya yaitu survey 

(menyelidiki),question (bertanya),read (membaca),recite 

(mengkomunikasikan ulang) and review  
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2. Pengukuran Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel perlakuan 

dan variabel terikat.variabel perlakuan dalam penelitian ini adalh model 

pembelajaran yaitu model pembelajaran RADEC dan model pembelajaran 

SQ3R. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat baca 

dan kemampuan membaca pemahaman. Ada 3 hal yang diukur dalam 

penelitian ini yaitu model pembelajaran RADEC dan model pembelajaran 

SQ3R diukur mengggunakan lembar observasi. Minat baca dikur 

menggunakan skala likert dan kemampuan membaca pemahaman dikur 

dengan tes uraian (esay). 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

a. Data Kuantitatif.  

Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu jenis data yang diambil 

dari hasil angket minat baca dan hasil tes kemampuan membaca 

pemahaman teks eksplanasi  siswa yang dapat diukur atau dihitung 

secara langsung dalam bentuk angka-angka. 

b. Data Kualitatif.  

Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu jenis data deskriptif 

berbentuk penjelasan terhadap observasi proses belajar mengajar 
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dengan menggunakan model pembelajaran RADEC dan model 

pembelajaran SQ3R. 

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer.  

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh 

melalui penelitian di lapangan. 

b. Data Sekunder. 

 Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh 

dari hasil bacaan dari buku-buku, jurnal, tesis, maupun sumber 

bacaan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang 

dihadapi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Prosedur Penelitian 

No Tahapan Eksperimen 1 Eksperimen 2 

1. Pra 
eksperimen 

a. Peneliti membuat 
instrumen penelitian 
yaitu angket minat 
baca siswa, Tes 
kemampuan membaca 
pemahaman siswa 
dan lembar observasi 
aktivitas guru dan 

a. Peneliti membuat 
instrumen penelitian 
yaitu angket 
minat baca siswa, 
Tes kemampuan 
membaca 
pemahaman siswa 
dan lembar observasi 
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No Tahapan Eksperimen 1 Eksperimen 2 

siswa, menyusun  
rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) 
yang digunakan untuk 
penelitian. 

aktivitas guru dan 
siswa, menyusun  
rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) 
yang digunakan 
untuk penelitian. 

  b. Peneliti 
mengonsultasikan 
instrumen penelitian 
ke ahli validator 

b. Peneliti 
mengonsultasikan 
instrumen penelitian 
ke ahli validator 

  c. Peneliti merancang 
kelas yang akan 
digunakan 

c. Peneliti merancang 
kelas yang akan 
digunakan 

  d. Pemberian tes awal 
(pretest) untuk 
mengetahui minat 
baca dan 
kemampuan 
pemahaman siswa 
sebelum diberikan 
perlakuan.Untuk 
mengukur minat baca 
dengan memberikan 
angket dan untuk 
kemampuan 
membaca berupa 
soal essay. 

d. Pemberian tes awal 
(pretest) untuk 
mengetahui minat 
baca dan kemampuan 
pemahaman siswa 
sebelum diberikan 
perlakuan.Untuk 
mengukur minat baca 
dengan memberikan 
angket dan untuk 
kemampuan 
membaca berupa soal 
essay. 

2. Eksperimen a.  Memberikan 
Perlakuan 
menggunakan 
model RADEC 

a. Memberikan 
Perlakuan 
menggunakan 
model SQ3R 

  b. Tes Akhir (post 
test). untuk 
mengetahui minat 
baca dan 
kemampuan 
pemahaman siswa 
setelah  diberikan 
perlakuan.Untuk 
mengukur minat 
baca dengan 

b. Tes Akhir (post 
test). untuk 
mengetahui minat 
baca dan 
kemampuan 
pemahaman 
siswa setelah  
diberikan 
perlakuan.Untuk 
mengukur minat 
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No Tahapan Eksperimen 1 Eksperimen 2 

memberikan angket 
dan untuk 
kemampuan 
membaca berupa 
soal essay 

baca dengan 
memberikan 
angket dan untuk 
kemampuan 
membaca berupa 
soal essay 

  c. Peneliti 
mengumpulkan data 
mentah dari proses 
eksperimen 

c. Peneliti 
mengumpulkan 
data mentah dari 
proses 
eksperimen 

3. Pasca 
eksperimen 

a. Mengorganisasi dan 
mendeskpripsikan 
data sesuai dengan 
variabel yang telah 
ditentukan 

b.  Peneliti melakukan 
analisis data yang 
diperoleh 

a. Mengorganisasi dan 
mendeskpripsikan 
data sesuai dengan 
variabel yang telah 
ditentukan 

b.  Peneliti melakukan 
analisis data yang 
diperoleh 

Membuat laporan hasil penelitian 

 

4. Instrumen Penelitian 

a. Instrumen Angket. 

 Instrumen angket yang diberikan adalah berupa pertanyaan-

pertanyaan untuk mengetahui perkembangan minat baca 

siswa.Jenis tes yang diberikan tertulis dalam bentuk pilihan 

jawaban.Pernyataan yang diberikan sebanyak 30 nomor dengan 

indikator angket minat baca.Berikut indikator dalam penelitian ini : 
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Tabel 3.4 Indikator Angket Minat Baca 

No Indikator 

1. Perasaan senang membaca buku 

2. Kebutuhan terhadap buku bacaan 

3. Ketertarikan terhadap buku 

4. Keinginan membaca buku 

5. Keinginan mencari bahan buku bacaan 

  

b. Instrumen Tes.  

Jenis tes yang digunakan dalam tes kemampuan membaca 

pemahaman teks narasi sejarah siswa yang digunakan adalah dalam 

bentuk tes tertulis dalam bentuk uraian (esay) sebanyak 10 item 

dengan indikator kemampuan membaca pemahaman .Berikut 

indikator dalam penelitian ini : 

Tabel 3.5 Indikator Kemampuan membaca Pemahaman 

No Indikator 

1. Menjawab pertanyaan teks bacaan 

2. Membuat pertanyaan dari teks bacaan 

3. Menjelaskan isi penjelasan teks bacaan 

4. Menentukan ide  pokok teks bacaan 

5. Membuat kesimpulan dari teks bacaan 
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c. Instrumen Non Tes.  

Instrumen non tes menggunakan lembar observasi yaitu lembar 

observasi Aktifitas Guru dan siswa pada pembelajaran 

berlangsung.Observasi aktifitas Guru dan siswa dapat dilihat pada 

lampiran F. 

d. Uji Validitas Instrumen.  

Validasi dalam penelitian ini menggunkan validasi isi 

dilakukan dengan mengkonsultasikan keapda 2 dosen ahli untuk 

menjadi validator. Validitas isi ini dihitung dengan menggunakan 

rumus Indeks Gregory. Dengan rumus sebagai berikut 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙= 𝐷 (Robert J. Gregory, 2016) 
                                                            𝐴+𝐵+𝐶+𝐷 

 
  Hasil dari perhitungan tersebut di intrepetasikan dalam 

indeks kesepakatan 2 rater sebagai berikut : 

Tabel 3.6 Kriteria Validitas Isi 

KOEFISIEN VALIDITAS 

0,8 – 1,0 Validitas sangat tinggi 

0,6 – 0,79 Validitas tinggi 

0,4 – 0,59 Validitas sedang 

0,2 – 0,39 Validitas rendah 

0,00 – 0,19 Validitas sangat rendah 
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Berikut  tabel hasil dari validasi oleh dua hali validator yaitu : 

Tabel 3.7 Hasil Validasi Instrumen 

No Instrumen Nilai 
Koefisien 

Valid/Tidak 
Valid 

Validitas 

1. Lembar Obsrvasi 
aktivitas guru 

0,6 Valid tinggi 

2. Lembar Observasi 
Ativitas siswa 

0,6 Valid Tinggi 

3. Tes kemampuan 
membaca 
pemahaman 

0,7 valid Tinggi 

4. Angket minat baca 0,8 valid Sangat 
tinggi 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

teknik analisis deskriptif dan teknik  analisis inferensial. 

1. Analisis Deskriprtif 

Analisis deskripsi bertujuan untuk mendeskripsikan minat baca dan 

kemampuan membaca pemahaman kelas V SD yang mengikuti 

pembelajaran Model RADEC dan yang mengikuti model pembelajaran 

SQ3R  terdiri dari Ukuran sampel, Skor ideal, Skor maksimum, Skor 

minimum, Rentang skor, Rata-Rata (Mean), Median, Modus, Standar 

Deviasi, dan Variansi. 
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Distritribusi frekuensi  nilai  interval minat baca siswa di analisis 

dengan menggunakan kategorisasi , Berikut ini kategorisasi minat baca 

siswa: 

Tabel 3.8 Interval Kategori Skor Minat Baca   
 

 

Pada tabel 3.8 menunjukkan bahwa jika skor dibawah 44 maka minat 

baca dikateorikan minat baca rendah, jika skor dalam interval skor 44 – 81 

dikategorikan minat baca sedang dan jika skor yang diperoleh lebih dari 

81 dikategorikan minat baca tinggi. 

Distribusi frekuensi nilai interval kemampuan membaca 

pemahaman menggunakan pedoman penskoran dari Depdiknas (2020) 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Interval Kategori Skor Kemampuan Membaca Pemahaman  
(Pretest & Post-test) 

Interval nilai Kategori 

x > 81 Tinggi 

44 ≤ x < 81 Sedang 

x < 44 Rendah 

Interval nilai Kategori 

93-100 Sangat Tinggi 

84-92 Tinggi 

75-83 Sedang 

≤ 75 Rendah 
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Pada tabel 3.9 menunjukkan bahwa jika nilai yang diperoleh kurang 

dari 75 maka kemampuan membaca pemahaman dikateorikan rendah, 

jika nilai yang diperoleh  interval nilai 75 – 83 maka kemmapuan membaca 

pemahaman dikategorikan sedang, dikategorikan tinggi jika interval nilai 

antara 84 – 92,dan jika nilai diperoleh dengan interval 93-100 

kemmampuan membaca pemahaman dikategorikan sangat tinggi. 

Keterlaksanaan pembelajaran diobservasi berdasarkan aktivitas guru 

dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung.  Lembar observasi 

digunakan untuk mengamati sejauh mana tahapan RADEC dan SQ3R  

yang telah direncanakan terlaksana baik oleh guru ataupun siswa. 

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar daftar ceklis dan kolom 

berisi keterangan terkait pelaksanaan pembelajaran. Observasi dilakukan 

oleh observer, yang menjadi observer dalam penelitian ini adalah guru 

kelas V. 

Tabel 3.10 Deskriptor observasi aktivitas guru dan siswa 

SKOR KRITERIA 

1.0 – 1.8 Kurang 

1.9 – 2.6 Cukup 

2.7 – 3.4  Baik 

3.5 – 4.0 Sangat Baik 
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2. Analisis Inferensial 

Analisis data selanjutnya menggunakan teknik analisis statistik 

inferensial digunakan dan ditujukan untuk menguji hipotesis penelitian 

yang telah ditetapkan. Sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat data. Uji prasyarat data dilakukan uji normalitas 

data dan uji homogenitas data . 

 
a. Uji normalitas.  

Uji normalitas  dilakukan untuk mengetahui data skor minat baca dan 

kemampuan membaca pemahaman siswa berdistribusi normal atau tidak 

berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas pada penelitian ini melalui 

uji Kolmograf Smirnov dengan bantuan SPSS. Kriteria pengumpulan data 

pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1) Jika nilai probabilitas  > 0,05 maka data terdistribusi normal 

2) Jika nilai probabilitas  < 0,05 maka data tidak terdistribusi 

normal 

 
b. Uji homogenitas . 

Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data skor 

minat baca dan skor  kemampuan memabaca pemahaman siswa kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 bersifat homogen atau tidak 

homogen. Untuk menguji homogenitas, maka peneliti menggunakan uji 

Levene Statistik. Adapun kriteria pengujian homo gen data yaitu : 

1) Jika nilai probabilitas > 0,05 maka data homogen 
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2) Jika nilai probabilitas < 0,05 maka data tidak homogen 

c. Uji multikolinieritas.  

Uji multikolinieritas untuk manova digunakan untuk menguji apakah 

kedua variable terikat linier atau tidak. Pengujian menggunakan 

program SPSS dengan dengan analiyze correlate bivariate. Dasar 

pengambilan keputusan diuraikan sebagi berikut. Jika nilai perarson 

correlation < 0,8 maka dilanjutkan ke uji hipotesis. 

 
d. Uji Hipotesis .  

Teknik analisis data untuk menguji hipotesis penelitian ini 

menggunakan Manova (Multivariate analiysist of Variance). Untuk 

mengetahui perbedaan minat baca dan kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas V Sekolah Dasar  yang mengikuti model 

RADEC dengan yang mengikuti model SQ3R. Dasar pengambilan 

keputusan diuraikan sebagi berikut 

a. Jika nilai Sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 

b. Jika nilai Sig > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

Berikut ini diuraikan hasil penelitian mengenai perbandingan model 

pembelajaran RADEC dengan model pembelajaran SQ3R  terhadap 

minat baca dan kemampuan membaca siswa kelas V Sekolah Dasar. 

 
1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

 
Lokasi penelitian ini berada pada 2 sekolah yang berbeda gugus 

dan wilayah namun berada dalam 1 kecamatan Tanete rilau Kabupaten 

Barru. Lokasi penelitian untuk kelas eksperimen 1 yaitu UPTD SDN 44 

Barru yang merupakan gugus 1 wilayah 1  yang terletak ± 20 meter dari 

jalan poros Makassar-Pare_pare Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupaten Barru, sedangkan lokasi penelitian untuk kelas 

eksperimen 2 yaitu UPTD SDN 64 Barru yang merupakan gugus 1 wilayah 

2 yang terletak di jalan poros Makassar Pare-Pare Desa Pancana 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 

 

2. Hasil Analisis Deskriptif 
 

Hasil analisis deskriptif yang akan digambarkan dalam penelitian ini 

terdiri  dari minat baca baik pre test maupun post test dan kemampuan 

membaca pemahaman baik pre test maupun post test. 
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a. Deskripsi Aktivitas Guru dan siswa 

1). Aktivitas Guru dalam pembelajaran model RADEC 

Observasi aktivitas guru yang dilakukan oleh pengamat guna 

untuk mengamati langkah-langkah  model pembelajaran RADEC. 

Kegiatan mengamati yang dilakuakn oleh pengamat menggunakan 

lembar observasi aktivitas guru yang telah disusun sebelumnya. 

Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia berlangsung selama tiga kali pertemuan. 

Hasil pengamatan aktivitas guru menunjukkan bahwa langkah-

langkah model pembelajaran RADEC terlaksana dengan sangat baik. 

Dimulai dari tahapan pra pembelajaran, kegiatan 

pendahuluan,kegiatan inti hingga kegiatan penutup terlaksana sesuai 

dengan kegiatan pada rencana pembelajaran. 

Untuk lebih jelasnya,skor aktivitas guru dalam pembelajaran 

model RADEC dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.1 Data Hasil observasi aktivitas guru pembelajaran model RADEC 

Tahapan 
pembelajaran 

Tahapan 
model 

RADEC 

No.item Skor rata-
rata 

Kategori 

Pra 
pembelajaran 

Read 1 3.2 Baik 

 Answer 2 3.2 Baik 
Pendahuluan Berdoa dan 

penyampaian 
tujuan 
pembelajaran 

3-4 4.0 
 

Sangat baik 
 
 

Inti Discuss 5 
6 

4.0 
3.2 

Sangat baik 
Baik 
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 Explain 7-8 3.2 
3.1 

Baik 
Baik 

 Create  9  Baik 
Penutup Refleksi dan 

evaluasi 
10-13 4.0 Sangat baik 

Skor rata-rata 3.54 Sangat baik 
                                                (Sumber data : diolah pada lampiran F) 

 

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa keterlaksanaan 

perencanaan tahapan pembelajaran model RADEC terlaksana dengan 

sangat baik dalam setiap pertemuan.Hal tersebut berdasarkan skor rata-

rata 3,54 yang menunjukkan kategori sangat baik. 

 

2). Deskripsi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Model RADEC 

Observasi aktivitas siswa  yang dilakukan oleh pengamat guna untuk 

mengamati kegiatan siswa dalam proses pembelajaran  model RADEC. 

Kegiatan mengamati yang dilakukan oleh pengamat menggunakan 

lembar observasi aktivitas siswa yang telah disusun sebelumnya. 

Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran Bahasa Indonesia 

berlangsung selama tiga kali pertemuan. 

Hasil pengamatan aktivitas siswa menunjukkan bahwa siswa 

mengikuti tahapan model pembelajaran RADEC dengan sangat baik. 

Dimulai dari tahapan pra pembelajaran siswa dengan antusias 

mengerjakan tugas yangdiberikan secara mandiri dan mencari bahan 

bacaan, kegiatan pendahuluan siswa menyimak video pembelajaran 

yang ditayangkan dan menyimak dengan baik, begitu pun pada kegiatan 

inti siswa secara aktif melakukan diskusi dengan teman kelompoknya 
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hingga berani untuk memepresentasikan hasil diskusi .Begitu pun pada 

kegiatan penutup terlaksana sesuai dengan kegiatan pada rencana 

pembelajaran. 

Untuk lebih jelasnya,skor aktivitas siswa dalam pembelajaran 

model RADEC dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.2 Data Hasil observasi aktivitas siswa 

pembelajaran model RADEC 

Tahapan 
pembelajaran 

Tahapan 
model 

RADEC 

No.item Skor rata-
rata 

Kategori 

Pra 
pembelajaran 

Read 1 4.0 Baik 

 Answer 2 4.0 Baik 
Pendahuluan Berdoa dan 

menyimak 
tujuan 
pembelajaran 

3-4 4.0 
 

Sangat baik 
 
 

Inti Discuss 5 
6 

4.0 
3.2 

Sangat baik 
Baik 

 Explain 7-8 3.2 
3.1 

Baik 
Baik 

 Create  9 3.1 Baik 
Penutup Refleksi dan 

evaluasi 
10-13 4.0 Sangat baik 

Skor rata-rata 3.7 Sangat baik 
                                                      (Sumber data : diolah pada lampiran F) 

 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa di atas menggambarkan bahwa 

siswa mengikuti tahapan pembelajaran model RADEC dengan sangat baik 

dalam setiap pertemuan.Hal tersebut berdasarkan skor rata-rata 3,7 yang 

menunjukkan kategori sangat baik. 
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3). Aktivitas Guru dalam pembelajaran model SQ3R 

 
     Observasi aktivitas guru yang dilakukan oleh pengamat guna 

untuk mengamati langkah-langkah  model pembelajaran SQ3R. 

Kegiatan mengamati yang dilakuakn oleh pengamat menggunakan 

lembar observasi aktivitas guru yang telah disusun sebelumnya. 

Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia berlangsung selama tiga kali pertemuan. 

Hasil pengamatan aktivitas guru menunjukkan bahwa langkah-

langkah model pembelajaran SQ3R terlaksana dengan sangat baik. 

Dimulai dari tahapan kegiatan pendahuluan,kegiatan inti hingga 

kegiatan penutup terlaksana sesuai dengan kegiatan pada rencana 

pembelajaran. 

Untuk lebih jelasnya,skor aktivitas guru dalam pembelajaran 

model SQ3R dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 Data Hasil observasi aktivitas guru 
pembelajaran model SQ3R 

Tahapan 
pembelajaran 

Tahapan 
model SQ3R 

No.item Skor rata-
rata 

Kategori 

Pendahuluan Berdoa dan 
penyampaian 
tujuan 
pembelajaran 

3-4 4.0 
 

Sangat baik 
 
 

Inti Survey 3 4.0 
 

Sangat baik 

 Question 4 
5 

4.0 
3.2 

Sangat baik 
Baik 

 Read 6 3.2 Baik 
 Recite 7 3.1 Baik 
 Review 8 3.1 Baik 
Penutup Refleksi dan 

evaluasi 
9-11 4.0 Sangat baik 

Skor rata-rata 3.6 Sangat baik 
                                                    (Sumber data : diolah pada lampiran F) 
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Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa keterlaksanaan 

perencanaan tahapan pembelajaran model SQ3R terlaksana dengan 

sangat baik dalam setiap pertemuan.Hal tersebut berdasarkan skor rata-

rata 3,6 yang menunjukkan kategori sangat baik. 

 

4). Aktivitas Siswa dalam pembelajaran model SQ3R 
 
     Observasi aktivitas siswa yang dilakukan oleh pengamat guna 

untuk mengamati langkah-langkah kegiatan siswa pada  model 

pembelajaran SQ3R. Kegiatan mengamati yang dilakukan oleh 

pengamat menggunakan lembar observasi aktivitas siswa yang telah 

disusun sebelumnya. Pengamatan dilakukan selama proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia berlangsung selama tiga kali 

pertemuan. 

Hasil pengamatan aktivitas siswa menunjukkan bahwa siswa 

mengikuti tahapan model pembelajaran SQ3R dengan  baik. Dimulai dari 

kegiatan pendahuluan siswa menyimak video pembelajaran yang 

ditayangkan dan menyimak dengan baik, begitu pun pada kegiatan inti 

pada tahapan survey siswa   diminta untuk membaca sekilas bacaan. 

Kegiatan Question siswa masih terlihat ragu untuk menyelesaikan tugas 

kelompok yang diberikan dan dibutuhkan bantuan guru dalam 

menyelesaikan  hingga  mempresentasikan hasil diskusi pada kegiatan 
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recite .Begitu pun pada kegiatan penutup terlaksana sesuai dengan 

kegiatan pada rencana pembelajaran. 

Untuk lebih jelasnya,skor aktivitas siswa dalam pembelajaran model 

SQ3R dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.4 Data Hasil observasi aktivitas siswa  
pembelajaran model SQ3R 

Tahapan 
pembelajaran 

Tahapan 
model SQ3R 

No.item Skor rata-
rata 

Kategori 

Pendahuluan Berdoa dan 
menyimak 
tujuan 
pembelajaran 

1-2 4.0 
 

Sangat baik 
 
 

Inti Survey 3 4.0 
 

Sangat baik 

 Question 4 
5 

4.0 
3.2 

Sangat baik 
Baik 

 Read 6 3.0 Baik 
 Recite 7 2.7 Baik 
 Review 8 2.1 Cukup 
Penutup Refleksi dan 

evaluasi 
9-11 2.7 Sangat baik 

Skor rata-rata 3.2 Baik 
                                                 (Sumber data : diolah pada lampiran F) 

 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa di atas menggambarkan bahwa 

siswa mengikuti tahapan pembelajaran model SQ3R dengan  baik dalam 

setiap pertemuan.Hal tersebut berdasarkan skor rata-rata 3,2 yang 

menunjukkan kategori baik. 
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b. Deskripsi Minat Baca Siswa 
1). Minat Baca Siswa Pre Test 
 

Berikut ini disajikan dalam bentuk tabel mengenai gambaran awal 

minat baca pre test baik kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2: 

Tabel 4.5 Statistik skor pretest minat baca  
 

Statistik 
Nilai 

      Eksperimen 1 Eksperimen 2 
Mean 65 64 
Median 68 64 
Mode 44 64 
Std,deviation 12.68 12.54 
Variance 160.81 157.46 
Range 38 42 
Minimum 44 44 
Maksimum 82 86 

                                   (Sumber Data :diolah pada lampiran H) 
 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dinyatakan  bahwa minat baca 

siswa kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 hampir setara 

berdasarkan skor rata-rata yang diperoleh tidak berbeda secara 

signifikan,skor rata-rata kelas eksperimen 1 diperoleh 65 dan kelas 

eksperimen 2 diperoleh 64 ,begitu pun dengan std.deviation tidak 

berbeda secara signifikan,kelas eksperimen 1 12.68 dan kelas 

eksperimen 2 adalah 12.54 sehingga memungkinkan untuk kedua kelas 

dapat dibandingkan minat baca siswa setelah eksperimen.  

Berikut ini gambar perbandingan statistik rata-rata awal   minat 

baca siswa  kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2: 
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Gambar 4.1 Perbandingan statistik rata-rata pre test minat baca 
siswa kelas eksperimen 1  dengan kelas eksperimen 2 

 

Jika minat baca siswa dikelompokkan dalam tiga kategori      maka 

diperoleh distribusi frekuensi dan persentase sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi frekuensi dan persentase pretest minat baca  
kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 

 

No Kategori Interval Frekuensi Persentase 

Kelas Eksperimen1 

1 Tinggi x > 81 1 4 % 

2 Sedang 44 ≤ x < 81 24 96 % 

3 Rendah x < 44 0 0 % 

     

Kelas   Eksperimen 2 
1 Tinggi x > 81 1 4 % 

2 Sedang 44 ≤ x < 81 24 96 % 

3 Rendah x < 44 0 0 % 

     

(Sumber : data diolah dilampiran H) 

 

62

62.5

63

63.5

64

64.5

65

65.5

66

Eksperimen 1 Eksperimen 2
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Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa  skor rata-rata kemampuan 

membaca pemahaman siswa dikonversi ke dalam empat kategori diatas, 

maka rata-rata minat baca pretest kelas eksperimen 1 termasuk dalam 

kategori sedang yaitu 65. Sedangkan kelas eksperimen 2 juga termasuk 

dalam kategori sedang yaitu 64 

 Berikut ini grafik perbandingan persentase awal minat baca kelas 

eksperimen 1 dan kelas eskperimen 2  berdasarkan pengkategorian 

diatas: 

 

 Gambar 4.2 : Perbandingan persentase Pre test minat baca  
kelas   eksperimen 1   dengan kelas ekperimen 2 

 

2). Post Test Minat Baca Siswa  

Berikut ini disajikan dalam bentuk tabel mengenai gambaran 

keterampilan berpikir kritis kelas eksperimen 1 dengan menerapkan model 

pembelajaran RADEC dan kelas ekperimen 2 dengan menerapkan model 

pembelajaran SQ3R 

4%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Eksperimen 1

Eksperimen 2

Minat Baca

Tinggi Sedang Rendah

56%

56%
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Tabel 4.7 Statistik skor post test minat baca  
 

Statistik 
Nilai 

Eksperimen 1 
Model RADEC 

Eksperimen 2 
Model SQ3R 

Mean 91 75 
Median 90 75 
Mode 88a 75 
Std,deviation 5.711 10.342 
Variance 32.610 106.957 
Range 23 38 
Minimum 76 49 
Maksimum 99 87 

(Sumber  :diolah pada lampiran H) 
 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dinyatakan  bahwa minat baca kelas 

eksperimen 1 dan kelas eskperimen 2 berbeda. Hal ini beradasrkan skor 

rata-rata yang diperoleh pada kelas  eksperimen 1 adalah 91 sedangkan 

skor rata-rata kelas eksperimen 2 hanya 75 ,begitu pun dengan median 

yang diperoleh  berbeda seacar signifikan,median kelas eksperimen 1 

adalah 90 sedangkan median kelas eksperimen 2 adalah 75.Ini artinya 

minat baca siswa  lebih meningkat di kelas eksperimen 1  daripada kelas 

eksperimen 2. Berikut ini gambar perbandingan rata-rata post test minat 

baca kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2: 

 

Gambar 4.3 : perbandingan rata-rata post test minat baca kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 

0

20
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80

100 POST TEST  MINAT BACA

91
Eks. 1 75

Eks 2
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Jika minat baca siswa dikelompokkan dalam tiga kategori  maka  

diperoleh distribusi frekuensi dan persentase sebagai berikut: 

Tabel 4.8  Distribusi frekuensi dan persentase minat baca  post test 
kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 

 

No Kategori Interval Frekuensi Persentase 

Eksperimen1 (RADEC) 

1 Tinggi x > 81 24 96 % 

2 Sedang  44 ≤ x < 81 1 4 % 

3 Rendah x < 44 0  0% 

Eksperimen 2 (SQ3R) 

1 Tinggi x > 81 10 40 % 

2 Sedang  44 ≤ x < 81 15 60 % 

3 Rendah x < 44 0 0 % 

(Sumber : data diolah dilampiran H) 

Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa  Skor rata-rata minat baca siswa 

pada post test  dikonversi ke dalam tiga kategori diatas, maka rata-rata 

minat baca post test kelas eksperimen 1 termasuk dalam kategori tinggi 

yaitu 91. Sedangkan kelas eksperimen 2   termasuk dalam kategori 

sedang yaitu 75. 

 Berikut ini grafik perbandingan statistik rata-rata minat baca pada 

saat post test kelas eksperimen 1 dan kelas eskperimen 2  berdasarkan 

pengkategorian diatas: 
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Gambar 4.4 : Perbandingan persentase posttest minat baca   kelas 
eksperimen 1   dengan kelas ekperimen 2 

 

c. Deskripsi Kemampuan Membaca Pemahaman  
 

1. Kemampuan Membaca Pemahaman Pretest 
 

Berikut ini disajikan dalam bentuk tabel mengenai 

gambaran awal  kemampuan membaca pemahaman pre test kelas 

eksperimen 1 dan kelas eskperimen 2 : 

Tabel 4.9 Statistik skor kemampuan membaca pemahaman 
pre test 

Statistik 
Nilai 

Eksperimen 1 Eksperimen 2 
Mean 57 54 
Median 58 50 
Mode 63 46 
Std,deviation 10 10 
Variance 94 100 
Range 29 29 
Minimum 42 42 
Maksimum 71 71 

Sumber ; diolah pada lampiran F 

 

96%

40%

4%

60%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Eksperimen 1

Eksperimen 2

Minat Baca

Tinggi Sedang Rendah



95  

 
 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dinyatakan  bahwa kemampuan 

awal kemampuan membaca pemahaman kelas eksperimen 1 dan 

eksperimen 2 tidak jauh berbeda sehingga memungkinkan untuk kedua 

kelas dapat dibandingkan kemampuannya setelah eksperimen.Hal 

tersebut beradasarkan hasil skor rata-rata yang diperoleh pada kelas 

eksperimen 1 adalah 57 dan kelas eksperimen 2 diperoleh 54 ,begitupun 

pada nilai maksimun yang diperoleh sama yaitu 71.  

Berikut ini gambar perbandingan rata-rata kemampuan awal 

kemampuan membaca pemahaman kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2: 

 

Gambar 4.5 Perbandingan statistik rata-rata pretest kemampuan 
membaca pemahaman  kelas eksperimen 1 dengan 
eksperimen 2 

Jika kemampuan membaca pemahaman dikelompokkan dalam 

empat kategori maka diperoleh distribusi frekuensi dan persentase 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 Distribusi frekuensi dan persentase pretest 
kemampuan membaca pemahaman  

 

No Skor Kategori Frekuensi Persentase 

Eksperimen1  

1 93 –100 Sangat Tinggi 0 0 % 

2 84 – 92 Tinggi 0 0 % 

3 75 – 83 Sedang 0 0 % 

4 <75 Rendah 25 100 % 

Eksperimen 2 

1 93 –100 Sangat Tinggi 0 0% 

2 84 – 92 Tinggi 0 0 % 

3 75 – 83 Sedang 0 0% 

4 <75 Rendah 25 100% 

(Sumber: data diolah dilampiran F) 

 

Pada tabel 4.10 menunjukkan untuk Skor rata-rata  

kemampuan membaca pemahaman siswa dikonversi ke dalam empat 

kategori diatas, maka rata-rata kemampuan membaca pemahaman 

siswa pretest kelas eksperimen 1 termasuk dalam kategori rendah yaitu 

57. Sedangkan kelas eksperimen 2 juga termasuk dalam kategori 

kurang yaitu 54. Berikut ini grafik perbandingan rata-rata kemampuan 

awal kemampuan hasil belajar siswa kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 berdasarkan pengkategorian diatas: 
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 Gambar  4.6 Perbandingan presentase pretest  kemampuan membaca 
pemahaman   kelas eksperimen 1  dengan kelas eksperimen 2 

 
 

2) Posttest Kemampuan Membaca Pemahaman  
 

Berikut ini disajikan dalam bentuk tabel mengenai gambaran 

kemampuan membaca pemahaman post test kelas eksperimen 1 

dengan menerapkan model pembelajaran RADEC dan kelas 

eksperimen 2  dengan menerapkan model SQ3R: 

Tabel 4.11 Statistik skor posttes kemampuan 
membaca pemahaman  

Statistik 
Eksperimen 1 

(RADEC) 

Eksperimen 2 

(SQ3R) 

Mean 89 81 

Median 88.00 83.00 

Mode 88 83 

Std. Deviation 6.354 6.115 

Variance 40.373 37.390 

Range 21 21 

Minimum 79 71 

Maximum 100 92 

Kelas Eks.1 100% 

Kelas Eks. 2  100% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Berdasarkan tabel 4.11 dari hasil tersebut dapat diperoleh bahwa 

kemampuan membaca pemahaman kelas eksperimen 1 dengan 

menerapkan model pembelajaran RADEC dan kelas eksperimen 2 

dengan menerapkan model  pembelajaran SQ3R  berbeda secara 

signifikan. Ini artinya model pembelajaran RADEC mempunyai 

kemampuan membaca pemahaman  yang lebih baik daripada model 

pembelajaran SQ3R.  

 

Gambar  4.7 Perbandingan statistik rata-rata posttest kemampuan membaca    
pemahaman  kelas  eksperimen 1  dengan kelas Eksperimen 2 

 
 

Jika kemampuan membaca pemahaman dikelompokkan dalam 

empat kategori maka diperoleh distribusi frekuensi dan persentase 

sebagai berikut 
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Tabel 4.12 Distribusi frekuensi dan persentase kemampuan 
membaca pemahaman post test  Kelas eksperimen 1 
dan kelas eksperimen 2 

 

No Skor Kategori Frekuensi Persentase 

           Model RADEC 

1 93 – 100 Sangat Tinggi 6 24% 

2 84 – 92 Tinggi 11 44% 

3 75 – 83 Sedang 8 32% 

4 <75 Rendah 0 0% 

Model  SQ3R 

1 93 – 100 Sangat Tinggi 0 0 % 

2 84 – 92 Tinggi 6 24 % 

3 75 – 83 Sedang 16 64 % 

4 <75 Rendah 3 12 % 

(Sumber: data diolah dilampiran F). 

 

Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa skor  rata- rata 

kemampuan membaca pemahaman siswa dikonversi ke dalam empat 

kategori diatas, maka rata-rata kemampuan membaca pemahaman 

dengan menerapakan model pembelajaran RADEC termasuk dalam 

kategori tinggi  yaitu 90. Sedangkan kelas eksperimen 2 dengan 

menerapkan model pembelajaran SQ3R juga termasuk dalam kategori 

sedang yaitu 81.  

Berikut ini gambar perbandingan presentase postest 

kemampuan membaca pemahaman kelas eksperimen dan kelas 

eksperimen 2  berdasarkan pengkategorian diatas: 

Statistik (Model RADEC) (Model SQ3R) 

Mean 90 81 

Median 88 83 

Mode 88 83 

Std. Deviation 6,35 6,11 

Variance 40 37 

Range 21 21 

Minimum 79 71 

Maximum 100 92 
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Gambar 4.8 perbandingan presentase postest kemampuan membaca 

pemahaman kelas eksperimen dan kelas eksperimen 2   

 

3. Hasil Analisis Inferensial 
a. Uji Prasyarat 

 
1) Uji Normalitas 

 
Pada tabel 4.13 output SPSS versi 26 Tes of Normality 

Kolmogorov-Smirnov dibawah ini menunjukkan semua data 

berdistribusi normal yaitu taraf signifikan > α 5% maka data 

berdistribusi normal yaitu dimulai dari (1) minat baca kelas 

eksperimen 1 memilikiki nilai sig. 0,097 > 0,05. (2) minat baca kelas 

eksperimen 2 memilikiki nilai sig. 0,171 >0,05, (3) kemampuan 

membaca pemahaman kelas eksperimen 1 memilikiki nilai sig. 0,130 

> 0,05. (4) kemampuan membaca pemahman kelas eksperimen 2 

memilikiki nilai sig. 0,154 > 0,05. Berdasarkan hasil uji normalitas 

tersebut maka dinyatakan dapat dilanjutkan untuk uji selanjutnya. 

Kelas Eksperimen 1   8.% 44.4% 24.% 

Kelas Eksperimen 2 12.% 64% 6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
 100% 
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Tabel 4.13 Tests of Normality 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic D
f 

Sig. Statistic D
f 

Sig. 

Post Test Minat baca 

Kelas Eksperimen 1 

.169 58 .062 .932        25 .097 

Post Test Minat Baca 

Kelas Eksperimen 2 

.127 25 .200 .943 25 .171 

Post Test Kemampuan 

Membaca Pemahaman 

Kelas Eksperimen 1 

.146 25 .179 .938 25 .130 

Post Test Kemampuan 

Membaca Pemahaman 

Kelas  Eksperimen 2 

.142 25 .200 .941 25 .154 

a. Lilliefors Significance Correction         (sumber ;data diolah pada lampiran H) 

 

2) Uji Homogenitas 
 

Pada table 4.14 uji Homogenitas Levene's Test of Equality 

of Error Variances dibawah ini menunjukkan homogenitas data. 

Jika signifikansi lebih dari Nilai α yaitu 0,05 maka data dikatakan 

homogen. Pada hasil analisis minat baca siswa diperoleh bahwa 

signifikansi data adalah 0,062 > 0,05 maka data dinyatakan 

homogen. Pada hasil analisis kemampuan membaca pemahman 

diperoleh bahwa signifikansi data adalah 0,773 > 0,05 maka  data 

dinyatakan homogen. 
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Tabel 4.14 Levene's Test of Equality of Error Variancesa 
 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Minat Baca Based on Mean 3.639 1 48 .062 

Based on Median 3.649 1 48 .062 

Based on Median and with 

adjusted df 

3.649 1 34.557 .064 

Based on trimmed mean 3.679 1 48 .061 

Kemampuan 

Membaca 

Pemahaman 

Based on Mean .084 1 48 .773 

Based on Median .048 1 48 .828 

(sumber ;data diolah pada lampiran H) 

 
 
 
 

3) Uji multikolinieritas 

Pada table 4.15 Uji multikolinieritas dibawah ini diperoleh 

nilai perarson correlation 0,740 < 0,8 dengan demikian tidak 

terjadi multikolinieritas maka dilanjutkan ke uji hipotesis. 

Tabel 4.15 Uji multikolinieritas 
Correlations 

Minat Baca Kemampuan 
Membaca 
Pemahaman 

Minat Baca Pearson Correlation 1 .740**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 50 50 

Kemampuan 

Membaca 

Pemahaman 

Pearson Correlation .740**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

                                 (sumber ;data diolah pada lampiran H) 



103  

 
 

a. Uji Hipotesis (Uji Manova) 

 

1) Hipotesis 1 
 

Pada tabel 4.16 multivariate test dibawah ini digunakan untuk 

menguji hipotesis 1. Dari tabel tersebut terdapat uji statistik yakni pillai’s 

trace, wilks’ Lambda, Hotelling Trace, Roy’s Larget Root pada kolom 

kelas. Didapat nilai signifikannya 0,000, dimana 0,000 < 0,05 sesuai kriteria 

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, Maka Terdapat perbedaan simultan 

model pembelajaran RADEC dengan model pembelajaran SQ3R 

terhadap minat baca dan kemampuan membaca pemahaman kelas V 

Sekolah Dasar. 

 

Tabel 4.16 Multivariate Testsa 

 
Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept Pillai's Trace .995 4664.471b 2.000 47.000 .000 

Wilks' Lambda .005 4664.471b 2.000 47.000 .000 

Hotelling's Trace 198.488 4664.471b 2.000 47.000 .000 

Roy's Largest 
Root 

198.488 4664.471b 2.000 47.000 .000 

Kelas Pillai's Trace .485 22.109b 2.000 47.000 .000 

Wilks' Lambda .515 22.109b 2.000 47.000 .000 

Hotelling's Trace .941 22.109b 2.000 47.000 .000 

Roy's Largest 
Root 

.941 22.109b 2.000 47.000 .000 

Design: Intercept + Kelas                         (sumber ;data diolah pada lampiran H) 
 
Exact statistic 
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2) Hipotesis 2 
 

Berdasarkan table 4.17 test of betweens subjects effects dibawah 

ini dapat dilihat Pada baris kelas variabel kemampuan membaca 

pemahaman diperoleh nilai Sig. 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima yaitu: Terdapat perbedaan Model pembelajaran RADEC dengan 

model pembelajaran SQ3R terhadap minat baca siswa kelas V Sekolah 

Dasar. 

 

Tabel 4.17 Tests of Between-Subjects Effects 
 

Source Dependent Variable 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected 

Model 

Minat_baca 3136.320a 1 3136.320 44.944 .000 

Membaca_pemaha

man 

760.500b 1 760.500 19.559 .000 

Intercept Minat_baca 344118.080 1 344118.080 4931.236 .000 

Membaca_pemaha

man 

361760.180 1 361760.180 9304.133 .000 

Model_Pembel

ajaran 

Minat_baca 3136.320 1 3136.320 44.944 .000 

Membaca_pemaha

man 

760.500 1 760.500 19.559 .000 

Error Minat_baca 3349.600 48 69.783   

Membaca_pemaha

man 

1866.320 48 38.882 
  

(sumber ;data diolah pada lampiran H) 
 

 3). Hipotesis 3 

Berdasarkan tabel 4.17 test of betweens subjects effects diatas 

dapat dilihat Pada baris kelas variabel kemampuan membaca 

pemahaman diperoleh nilai Sig. 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 
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diterima yaitu: Terdapat perbedaan Model pembelajaran RADEC dengan 

model pembelajaran SQ3R  terhadap kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas V Sekolah Dasar. 

  

 
 

B. Pembahasan 

1. Pelaksanaan Model RADEC dan Model SQ3R 

Pada pembahasan yang pertama ini penulis membahas mengenai 

keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran 

RADEC   dan model pembelajaran SQ3R. Saat penggunaan model 

pembelajaran RADEC sebagai kelas         eksperimen 1, Namun        dalam 

penerapan model pembelajaran RADEC siswa mengalami proses  

belajar yang berbeda dalam hal pembelajaran karena sintaks model 

pembelajaran RADEC mendorong siswa untuk melakukan berbagai   

aktifitas dalam pembelajaran seperti membaca, menjawab, berdiskusi, 

menjelaskan, serta membuat karya sehingga pembelajaran lebih 

bervariasi. Aktifitas guru dalam pembelajaran RADEC adalah membekali 

siswa dengan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks bacaan pada 

aktvitas pra pembelajaran  yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya, memonitor  dan  memotivasi siswa untuk membaca dan 

mengerjakan tugas  memotivasi siswa yang berhasil dalam mengerjakan 

tugas tertentu dari LKS  untuk memberi bimbingan pada temannya yang 

belum menguasainya (melalui kegiatan diskusi), memastikan apa yang 



106  

 
 

dijelaskan presenter   benar secara ilmiah dan semua siswa memahami 

penjelasan tersebut, mendorong siswa lain untuk bertanya, membantah, 

atau menambahkan terhadap apa yang sudah dipresentasikan presenter 

dari kelompok lain, menjelaskan konsep esensial yg belum dapat dikuasai 

seluruh siswa, membimbing siswa merealisasikan ide kreatifnya, membuat 

laporan dan melaporkannya. Sedangkan aktivitas siswa dalam model 

pembelajaran RADEC adalah menggali informasi dari berbagai sumber baik 

buku, sumber informasi cetak lainnya dan sumber informasi lain seperti 

internet, menjawab pertanyaan pra pembelajaran,sehingga dari aktivitas 

ini dapat menumbuhkan minat baca siswa. Secara berkelompok 

mendiskusikan jawaban atas pertanyaan atau tugas yang telah mereka 

kerjakan, perwakilan peserta didik menjelaskan konsep esensial yang 

sudah dikuasainya di depan kelas, mendiskusikan penyelesaian dari tugas 

yang diberikan  yang sudah mereka peroleh dari membaca dari berbagai 

sumber dan hasil pikiran secara mandiri di rumah, mendiskusikan hasil 

pemikiran dengan teman kelompok, dengan membuat laporan, sehingga 

proses tersebut meransang untuk meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman. 

Model SQ3R yang diterapkan pada kelas  eksperimen 2  terlihat 

bahwa  aktifitas guru dalam pembelajaran SQ3R adalah guru menjelaskan 

kompetensi dan tujuan pembelajaran, guru membimbing siswa untuk 

membaca, guru  kemudian mengarahkan untuk  mengerjakan LKS  yang 

telah dibagikan ,guru mengecek  apakah siswa telah berhasil melakukan 
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tugas dengan baik, serta memberikan umpan balik dengan jawaban yang 

benar. Sedangkan aktivitas siswa dalam model pembelajaran SQ3R 

adalah mendengarkan penjelasan guru dengan membaca teks bacaan 

yang diberikan, melihat dan mendengarkan penjelasan guru , Latihan 

mengerjakan tugas, menanyakan hal-hal apa saja yang belum dipahami, 

melihat jawaban yang mereka kerjakan dan mencocokkannya dengan 

jawaban yang benar. 

Pada pembahasan yang kedua ini, untuk mengetahui perbandingan  

minat baca dan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V SD 

yang mengikuti model RADEC dengan yang mengikuti model SQ3R. 

Sebelum dilakukannya penelitian terlebih dahulu peneiti melakukan 

validasi instrument hingga dinyatakan valid dan kemudian diberikan pre 

test, perlakuan dan terakhir post test. Data yang diperoleh dari hasil pre 

test dan post test selanjutnya dianalisis dengan uji statistik deskriptif dan 

infrensial. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji manova, 

namun sebelumnya harus memenuhi uji prasyarat yaitu: uji normalitas dan 

uji homogenitas, dan uji multikolinieritas. Berikut ini akan dibahas 

mengenai hasil pengujian hipotesi penelitian: 

 

2. Minat Baca  dan Kemampuan Membaca Pemahaman 

Pada pembahasan kali ini, untuk mengetahui perbedaan secara 

simultan minat baca dan kemampuan membaca pemahaman siswa 
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kelas V Sekolah Dasar  yang mengikuti model  RADEC dan yang 

mengikuti model  SQ3R . 

Pada tabel multivariate test terdapat uji statistik yakni pillai’s trace, 

pada kolom kelas. Didapat nilai signifikannya 0,000, dimana 0,000 < 0,05 

sesuai kriteria bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, Maka terdapat 

perbedaan secara simultan minat baca  dan kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas  V SD yang mengikuti model pembelajaran 

RADEC dengan yang mengikuti model pembelajaran SQ3R. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan 

secara simultan antara model pembelajaran RADEC dengan model 

pembelajaran SQ3R   terhadap minat baca dan kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas V SD, dikarenakan karena pembelajaran 

RADEC senantiasa mendorong siswa untuk terlibat secara aktif  

membaca dalam proses pembelajaran, mandiri, hal ini terlihat dari sintaks  

pembelajarannya dan aktivitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran RADEC dan model ini dirancang sesuai dengan kondisi 

siswa di Indonesia . Temuan Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

(Pohan et al., 2020) “Model Pembelajaran RADEC dalam Pembelajaran 

Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa”. Penulisan artikel ini 

bertujuan untuk memaparkan peranan model pembelajaran RADEC 

(Read-Answer-Discuss-Explain-Create) pada kemampuan membaca 

pemahaman siswa. Rendahnya kemampuan membaca siswa salah 

satunya disebabkan proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, 
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guru harus mampu menentukan model pembelajaran yang tepat. Metode 

penelitian pada artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui hasil penelusuran pustaka dan 

hasil penelitian-penelitian yang relevan dilanjutkan dengan analisis isi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum model pembelajaran 

RADEC meningkatkan aktivitas belajar siswa. Siswa lebih aktif pada saat 

proses pembelajaran berlangsung dengan berbagai sintaknya. Selain itu, 

model pembelajaran RADEC mendukung kemampuan membaca 

pemahaman siswa pada saat proses pengimplementasiannya. Dengan 

sintaknya Read, kemampuan membaca pemahaman siswa akan terlatih 

dan memperluas informasi atau wawasan siswa sebelum menerima 

materi pelajaran. Model pembelajaran RADEC ini cocok untuk keadaan 

peserta didik di Indonesia yang tingkat literasi membacanya rendah 

dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan pembiasaan 

melakukan kegiatan membaca sebelum proses pembelajaran dapat 

meningkatkan minat baca siswa. 

Selain itu secara teoritis, minat baca mempunyai hubungan yang erat 

dengan kemampuan membaca pemahaman yang diperoleh siswa. 

Dengan kata lain, seorang siswa yang memiliki minat baca yang tinggi 

akan menunjukkan kemampuan membaca pemahaman yang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang memiiliki minat baca  lebih rendah. 

Analisis data membuktikan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara 



110  

 
 

keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa yaitu Uji multikolinieritas 

diperoleh nilai perarson correlation 0,741. 

Minat baca berhubungan dengan kemampuan membaca 

pemahaman, siswa yang mempunyai minat baca yang tinggi akan 

mampu memahami teks bacaan dengan baik karena siswa yang 

kebiasaan rajin membaca akan meningkatkan kemampuan membaca 

pemahamannya terhadap suatu bacaan 

 

3. Minat Baca 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi adalah 

0,000 < 0,05, yang artinya terdapat perbedaan minat baca siswa kelas V 

SD yang mengikuti model pembelajaran RADEC dengan yang mengikuti 

model pembelajaran  SQ3R. Pada kelas eksperimen 1 nilai rata-rata 

minat baca  (post test) mencapai 91 dan pada kelas eksperimen 2 skor 

rata-rata siswa mencapai 75. Dari hasil analisis data tersebut diketahui 

bahwa bahwa skor rata minat baca (Post Test) pada kelas eksperimen 1 

lebih tinggi dibandingkan kelas  eskperimen 2. Ini artinya kelas 

eksperimen 1 yang menggunakan model pembelajaran RADEC  dapat 

meningkatkan minat baca yang lebih  baik daripada kelas eksperimen 2  

yang menggunakan model pembelajaran SQ3R. Temuan yang 

dihasilkan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan (Pohan et al., 2020) “Model Pembelajaran RADEC dalam 

Pembelajaran Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa”. Penulisan 
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artikel ini bertujuan untuk memaparkan peranan model pembelajaran 

RADEC (Read-Answer-Discuss-Explain-Create) pada kemampuan 

membaca pemahaman siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan secara 

umum model pembelajaran RADEC meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. Siswa lebih aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung 

dengan berbagai sintaknya. Selain itu, model pembelajaran RADEC 

mendukung kemampuan membaca pemahaman siswa pada saat proses 

pengimplementasiannya. Dengan sintaknya Read, kemampuan 

membaca pemahaman siswa akan terlatih dan memperluas informasi 

atau wawasan siswa sebelum menerima materi pelajaran. Model 

pembelajaran RADEC ini cocok untuk keadaan peserta didik di Indonesia 

yang tingkat literasi membacanya rendah dibandingkan dengan negara-

negara lain. Dengan pembiasaan melakukan kegiatan membaca 

sebelum proses pembelajaran dapat meningkatkan minat baca siswa. 

Pemecah masalah minat baca siswa adalah model pembelajaran 

RADEC dapat diidentifikasi dalam sintaks model pembelajaran RADEC 

terdapat kegiatan membaca (Read), pada tahap ini siswa menggali 

informasi dari berbagai sumber baik buku maupun sumber informasi 

lainnya. Agar terbimbing saat menggali informasinya siswa dibekali dengan 

pertanyaan-pertanyaan pra pembelajaran yang disusun dalam bentuk 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang dapat dibuat sesuai dengan materi 

akan diajarkan oleh guru, setelah tahap pertama dilakukan maka lanjut 

ketahap kedua yaitu menjawab pertanyaan prapembelajaran (Answer), 
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dengan cara seperti ini dimungkinkan siswa secara mandiri melihat pada 

bagian mana mereka kesulitan mempelajari suatu materi. Di samping itu 

siswa sendiri dapat menilai apakah dia termasuk orang yang rajin 

membaca atau tidak, rajin belajar atau tidak dan lain sebagainya. 

Berdasarkan pembahasan diatas terdapat perbedaan yang 

signifikan model pembelajaran RADEC dengan model pembelajaran 

SQ3R  terhadap minat baca  siswa kelas V sekolah dasar. 

 

4. Kemampuan Membaca Pemahaman 

Berdasarkan Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi adalah 

0,000 < 0,05, yang artinya terdapat perbedaan kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas     V SD yang mengikuti model pembelajaran 

RADEC dengan yang mengikuti model pembelajaran SQ3R. Pada kelas 

eksperimen nilai rata-rata kemampuan membaca pemahaman (post test) 

mencapai    89 dan pada kelas eskperimen 2 nilai rata-rata kemampuan 

membaca pemahaman siswa mencapai 81. Dari hasil analisis data 

tersebut diketahui bahwa bahwa nilai rata-rata kemampuan membaca 

pemahaman (post test) pada kelas eksperimen 1 lebih tinggi dibandingkan 

kelas eksperimen 2. Ini artinya kelas eksperimen memiliki hasil 

Kemampuan membaca pemahaman yang lebih baik daripada kelas 

eksperiemen 2. Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini sejalan 

dengan Sopandi (2019) bahwa: Model RADEC membantu siswa untuk 

membangun budaya membaca, meningkatkan literasi siswa, 
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meningkatkan pemahaman konseptual siswa dan mendorong siswa untuk 

mengembangkan kompetensi abad ke-21. 

(Pohan et al., 2020) “Model Pembelajaran RADEC dalam 

Pembelajaran Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa”. Penulisan 

artikel ini bertujuan untuk memaparkan peranan model pembelajaran 

RADEC (Read-Answer-Discuss-Explain-Create) pada kemampuan 

membaca pemahaman siswa. Model pembelajaran RADEC mendukung 

kemampuan membaca pemahaman siswa pada saat proses 

pengimplementasiannya. Dengan sintaknya Read, kemampuan membaca 

pemahaman siswa akan terlatih dan memperluas informasi atau wawasan 

siswa sebelum menerima materi pelajaran. 

Pemecah masalah kemampuan membaca pemahaman siswa 

adalah model pembelajaran RADEC dapat diidentifikasi dalam sintaks 

model pembelajaran RADEC terdapat kegiatan membaca (Read), pada 

tahap ini siswa menggali informasi dari berbagai sumber baik buku 

maupun sumber informasi lainnya. Agar terbimbing saat menggali 

informasinya siswa dibekali dengan pertanyaan-pertanyaan pra 

pembelajaran yang disusun dalam bentuk Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

yang dapat dibuat sesuai dengan materi akan diajarkan oleh guru, 

setelah tahap pertama dilakukan maka lanjut ketahap kedua yaitu 

menjawab pertanyaan prapembelajaran (Answer), dengan cara seperti 

ini dimungkinkan siswa secara mandiri melihat pada bagian mana 

mereka kesulitan memahami bacaan yang diberikan. Di samping itu 



114  

 
 

siswa sendiri dapat menilai apakah dia termasuk orang yang rajin 

membaca atau tidak, rajin belajar atau tidak dan lain sebagainya. Pada 

tahap ini siswa secara berkelompok (Discuss) mendiskusikan jawaban 

atas pertanyaan atau hasil pekerjaan yang telah mereka kerjakan diluar 

kelas atau dirumah secara mandiri sebelum pertemuan dikelas 

dilakukan. Guru memotivasi siswa yang berhasil mengerjakan tugas 

tertentu dari LKS. Siswa yang belum menguasainya dimotivasi guru untuk 

mau bertanya pada temannya. Tahap ini pun bisa diisi dengan kegiatan 

mendiskusikan hasil pekerjaannya temannya, guru hanya bertugas 

mengarahkan siswa dalam rangka memperoleh jawaban atau pekerjaan 

yang benar. 

Model pembelajaran RADEC Adalah model pembelajaran 

sintaksnya diambil dari singkatannya yaitu read, answer, disscuss, explain, 

and create, Kemudahan dalam mengingat dan mengimplementasikan 

model RADEC ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan. Upaya yang 

dilakukan oleh guru adalah (1) Memberikan pertanyaan demi pertanyaan 

(meningkatkan rasa ingin tahu), (2) memberi kesempatan untuk anak 

bertanya serta mengemukan pendapat, (3) memberikan suatu 

permasalahan untuk dianalisis . Model pembelajaran RADEC dan model 

pembelajaran SQ3R sama-sama mengembangkan pembelajaran student 

centered learning, Namun model pembelajaran RADEC lebih baik karena 

menggabungkan beberapa teori belajar yaitu kontruktivisme, Koperatif dan 

problem solving sehingga lebih kompleks. 
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Berdasarkan pembahasan diatas terdapat perbedaan yang 

signifikan antara model pembelajaran RADEC dengan model 

pembelajaran SQ3R terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa 

kelas V Sekolah Dasar 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka penulis 

menyimpulkan bahwa: 

1. Rata-rata skor minat baca siswa menggunakan model RADEC 

diperoleh 90 dan rata-rata skor kemampuan membaca pemahaman 

siswa menggunakan model RADEC diperoleh 89. 

2. Rata-rata skor minat baca siswa menggunakan model SQ3R diperoleh 

75 dan rata-rata skor kemampuan membaca pemahaman siswa 

menggunakan model SQ3R diperoleh 81 

3. Terdapat perbedaan secara simultan model pembelajaran RADEC 

dengan model pembelajaran SQ3R terhadap minat baca  dan 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V sekolah Dasar. Hal 

ini berdasarkan tabel multivariate test yang menunjukkan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05. 

 

B. Saran 
 

Berikut ini saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan hasil 

penelitian ini sebagai berikut.: 

1. Kepada pihak sekolah Sekolah Dasar agar kiranya dapat 
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menerapkan model pembelajaran RADEC dan SQ3R pada proses 

pembelajaran dikelas sebagai upaya untuk     meningkatkan minat baca 

dan kemampuan membaca pemahaman siswa dengan 

memanfaatkan media-media teknologi  pembelajaran. 

2. Kepada para guru harus lebih kreatif dalam memilih model dan 

variasi pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih efektif 

tentunya persiapan yang matang, mulai dari perencanaan dan 

pelaksanaan dalam mengajarkan membaca pemahaman di kelas.   

3. Kepada mahasiswa dan peneliti selanjutnya, khususnya yang 

bergelut dalam bidang pendidikan mengkaji lebih dalam lagi 

mengenai model-model  pembelajaran yang tepat dalam 

meningkatkan minat baca dan kemampuan membaca pemahaman 

siswa  dengan mengkombinasikan dengan media-media tekonologi.
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RPP RADEC 



RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN (RPP) 

 MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 
READ-ANSWER-DISCUSS-EXPLAIN-CREATE 

(RADEC) 
 

 
Satuan Pendidikan : UPTD SDN 44 Barru 

 Kelas / Semester : 5 /2 
Tema : Peristiwa dalam  Kehidupan (Tema 7) 
Sub Tema : Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan  (Sub Tema 1) 
Pembelajaran ke :1 
Alokasi waktu : 2 x 35 menit 

 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, 
dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan : Bahasa Indonesia 
No Kompetensi Indikator 

3.7 Menggali informasi penting dari 
teks narasi sejarah yang 
disajikan secara lisan dan tulis 
menggunakan aspek:apa,di 
mana,kapan,siapa,mengapa, 
dan bagaimana 

3.3.1 Menjawab pertanyaan 
berdasarkan teks narasi 
sejarah 

3.3.2 Menggali informais penting 
dari teks narsi sejarah                                                                                                                                                                                                       

 
4.7 Memaparkan informasi penting dari 

teks narasi sejarah menggunakan 
aspek:apa,di 
mana,kapan,siapa,mengapa,dan 
bagaimana serta kosakata baku 
dan kalimat efektif. 

4.3.1 Membuat peta pikiran 
penjelasan teks bacaan 
dengan menggunakan kosa 
kata baku yang tepat. 

 



 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Dengan menjawab pertanyaan teks narasi sejarah,siswa dapat menemukan 

informasi penting secara tepat. 
2. Dengan membuat peta konsep, siswa mampu menyajikan penjelasan isi teks secara 

tepat. 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E. PENDEKATAN, STRATEGI, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Model : Read-Answer-Discuss-Explain-Create (RADEC) 

3. Metode : Tanya Jawab, Diskusi, dan Penugasan. 
 

F. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Teks Narasi  

2. Video 

3. LCD 

G. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Guru Tema: Peristiwa dalam Kehidupan Kelas 5 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013 (edisi revisi), Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017). 

2. Buku Siswa Tema: Peristiwa dalam Kehidupan Kelas 5 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013, (edisi revisi), Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017). 

3. Bahan ajar yang dikembangkan guru 

4. Lingkungan 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKS NARASI SEJARAH  
Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang 
terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaiakn berdasarkan 
fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita.Melalui 
teks narasi sejarah,kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah 
terjadi di Indonesia atau pun di negara lain.Untuk mengetahui seluruh informasi 
peristiwa sejarah tersebut,dapat dengan mencermati dan menggali teks dengan 
berbagai cara,seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. 



 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Tahapan Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi 

Waktu 
Pra-pembelajaran (sebelum pertemuan 1) 

Read 
(prapembelajar

an) 

Guru menugaskan siswa untuk 
membaca di rumah. Agar siswa 
lebih terfokus, maka guru 
menyiapkan pertanyaan 
prapembelajaran sesuai indikator 
yang hendak di capai. 

Siswa membaca buku 
ajar baik dari buku 
siswa kurikulum 2013 
maupun sumber lain 
(internet) di 
rumah  

 

Answer 
(prapembelajar

an) 

 Siswa menjawab 
pertanyaan- pertanyaan 
prapembelajaran 
pada worksheet 
secara mandiri di 
rumah. 

 

Pertemuan 1 
Kegiatan pendahuluan 

Tahapan Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi 
waktu 

 1. Guru mengucapkkan ketika 
memasuki kelas 

2. Guru mengkondisikan siswa  
di kelas 

3. Guru dan siswa berdo’a 
menurut agama dan 
keyakinan masing-masing 
(untuk mengawali kegiatan 
pembelajaran) 

 
4. Guru mengecek tentang 

kehadiran siswa dan 
menanyakan kabar siswa 

 
5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran/materi yang 
akan dipelajari melalui 
media tayang 

Orientasi siswa (pemutaran video 
pembelajaaran 

1. Siswa membalas 
salam guru 

2. Siswa duduk tenang 
dan rapi 

3. Siswa dan guru 
berdo’a menurut 
agama dan 
keyakinan masing- 
masing (untuk 
mengawali 
kegiatan 
pembelajaran) 

4. Siswa menjawab 
pertanyaan dari 
guru mengenai 
kabar mereka  dan 
teman mereka 
yang     tidak 
mengikuti 
pembelajaran 

5. Siswa 
mendengarkan 
penjelasan guru 

6. Menyimak video 

10 
menit 

Kegiatan Inti 
Discuss 1. Guru membentuk kelompok 

belajar berjumlah 3-4 orang 
 
2. Guru membimbing dan 

memfasilitasi siswa dalam 

1. Siswa membentuk 
kelompok 3-4 orang 

2. Siswa berdiskusi 
dengan kelompok 
masing-masing. 

15 
menit 



kelompok diskusi dengan 
berkeliling ke setiap 
kelompok. 

 
3. Guru melatih kemampuan siswa 

dalam menjawab pertanyaan 
bacaan. 

Siswa membaca 
kembali bacaan  

 
3. Siswa bersama teman 

kelompok berdiskusi 
jawaban dari 
pertanyaan bacaan 

Explain 4. Guru mempersilahkan  
perwakilan setiap kelompok 
untuk mengkomunikasikan 
hasil diskusinya didepan 
kelas. 

5. Guru memberikan 
tanggapan serta 
penguatan setelah 
kegiatan presentasi. 

4. Perwakilan siswa 
tiap kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi mereka. 

 
 
5. Siswa mendengarkan 

tanggapan dan 
penguatan setelah 
kegiatan presentasi 

15 
menit 

Create 6. Membimbing siswa membuat 
karya kreatif terkait materi 

6. Siswa membuat 
karya kreatif 
membuat peta 
pikiran isi penjealsan 
teks 

15 
menit 

Penutup 
 7. Guru bersama siswa 

melakukan refleksi tentang 
kegiatan yang telah 
dilakukan. 

8. Guru memberikan 
kesempatan bertanya 
kepada siswa tentang hal- 
hal yang belum dipahami. 

9. Guru menginformasikan 
rencana kegiatan  
pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya 

10. Guru memberikan 
bacaan dan soal 
pramembaca untuk 
pertemuan berikutnya 
secara mandiri. 

11. Guru melakukan doa 
           bersama menutup 

kegiatanpembelajaran. 

7. Siswa bersama 
guru melakukan 
refleksi tentang 
kegiatan yang telah 
dilakukan. 

8. Siswa 
mendengarkan 
informasi rencana 
kegiatan 
pembelajaran 
untuk pertemuan 
berikutnya. 

9. Siswa bertanya 
kepada guru 
tentang hal-hal 
yang belum 
dipahami. 

10. Siswa membawa 
pulang soal 
pramembaca untuk 
pertemuan 
berikutnya secara 
mandiri. 

11. Siswa melakukan doa 
 

 

 
 
 
 
 
 



H. PENILAIAN PEMBELAJARAN 
1. Penilaian Sikap 

Sikap yang dinilai yakni sikap spiritual ‘taat beribadah’ dan sosial 

‘tanggung jawab’ 

 Teknik : observasi 

Bentuk instrumen : Jurnal 

Waktu pelaksanaan : awal dan akhir pembelajaran 

 

 

2. Penilaian Pengetahuan 

Penilaian pengetahuan yaitu Bahasa  Indonesia  

Teknik : tes tertulis 

Bentuk instrumen : kunci jawaban 
 

 

3. Penilain Keterampilan 

Penilaian keterampilan yaitu Bahasa Indonesia  

Teknik : Unjuk kerja 

Bentuk : rubrik 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 
READ-ANSWER-DISCUSS-EXPLAIN-CREATE 

(RADEC) 
 

 
Satuan Pendidikan : UPTD SDN 44 Barru 

 Kelas / Semester : 5 /2 
Tema : Peristiwa dalam Kehidupan (Tema 7) 
Sub Tema : Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan  (Sub Tema 1) 
Pertemuan ke 2 
Alokasi waktu : 2 x 35 menit 

 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, 
dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan : Bahasa Indonesia 
No Kompetensi Indikator 

3.3 Menggali informasi penting dari 
teks narasi sejarah yang 
disajikan secara lisan dan tulis 
menggunakan aspek:apa,di 
mana,kapan,siapa,mengapa, 
dan bagaimana 

 
3.3.2   Menggali informasi penting 

dari teks narasi sejarah 
dengan membuat 
pertanyaan. 

4.7 Memaparkan informasi penting dari 
teks narasi sejarah menggunakan 
aspek:apa,di 
mana,kapan,siapa,mengapa,dan 
bagaimana serta kosakata baku 
dan kalimat efektif. 

4.3.2 Menyajikan kembali isi teks 
narasi sejarah 
menggunakan  kata tanya 
5W1H 

 



 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Dengan membuat pertanyaan , siswa mampu menggali informasi penting dari teks 

narasi sejarah 
2. Dengan menggunakan kata tanya 5W1H,siswa mampu menjelaskan isi dari  teks teks 

narasi sejarah menggunakan kosa kata baku. 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. PENDEKATAN, STRATEGI, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Model : Read-Answer-Discuss-Explain-Create (RADEC) 

3. Metode : Tanya Jawab, Diskusi, dan Penugasan. 
 

F. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Teks Narasi Sejarah 

2. PPT 

3. LCD 

G. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Guru Tema: Peristiwa Dalam Kehidupan Kelas 5 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013 (edisi revisi), Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017). 

 

Membuat Pertanyaan Teks Narasi Sejarah 
Teks narasi sejarah memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa sejarah 
yang pernah terjadi di masa lampau.Selain dengan menjawab pertanyaan ,menggali i 
formasi teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi 
teks tersebut.Pertanyaan teks yang baik dibuat menggunakan kata tanya 5W1H. 

a. Apa (what).digunakan untuk menayakan nama  atau jenis peristiwa yang terjadi 
dalam teks. 

b. Di mana (where),digunakan untuk menyanyakan tempat berlangsungnya 
peristiwa dalam teks. 

c. Kapan (when),digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam 
teks. 

d. Siapa (who),digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat 
dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. 

e. Mengapa (why),digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan 
terjadinya peristiwa dalam teks. 

f. Bagaimana (how),digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat 
terjadinya peristiwa dalam teks. 



2. Buku Siswa Tema: Peristiwa dalam Kehidupan Kelas 5 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, (edisi revisi), Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017). 

3. Bahan ajar yang dikembangkan guru 

4. Lingkungan 
 
 

H. Aktivitas Pembelajaran  
Tahapan Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi 

Waktu 
Pra-pembelajaran (sebelum pertemuan 2) 

Read 
(prapembelajar

an) 

Guru menugaskan siswa untuk 
membaca di rumah. Agar siswa 
lebih terfokus, maka guru 
menyiapkan pertanyaan 
prapembelajaran sesuai indikator 
yang hendak di capai. 

Siswa membaca buku 
ajar baik dari buku 
siswa atau bahan 
bacaan lain maupun 
sumber lain (internet) 
di rumah  

 

Answer 
(prapembelajar

an) 

 Siswa menjawab 
pertanyaan- pertanyaan 
prapembelajaran 
pada worksheet 
secara  mandiri di 
rumah. 

 

Pertemuan 2 
Kegiatan pendahuluan 

Tahapan Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi 
waktu 

 1. Guru mengucapkansalam 
ketika memasuki kelas 

2. Guru mengkondisikan siswa  
di kelas 

3. Guru dan siswa berdo’a 
menurut agama dan 
keyakinan masing-masing 
(untuk mengawali kegiatan 
pembelajaran) 

 
4. Guru mengecek tentang 

kehadiran siswa dan 
menanyakan kabar siswa 

 
5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran/materi yang 
akan dipelajari melalui 
media tayang 

Orientasi siswa (pemutaran video 

1. Siswa membalas 
salam guru 

2. Siswa duduk tenang 
dan rapi 

3. Siswa dan guru 
berdo’a menurut 
agama dan 
keyakinan masing- 
masing (untuk 
mengawali 
kegiatan 
pembelajaran) 

4. Siswa menjawab 
pertanyaan dari 
guru mengenai 
kabar mereka dan 
teman mereka 
yang tidak 
mengikuti 

10 
menit 



pembelajaaran pembelajaran 
5. Siswa 

mendengarkan 
penjelasan guru 

6. Menyimak video 
Kegiatan Inti 

Discuss 1. Guru membentuk kelompok 
belajar berjumlah 3-4 orang 

 
2. Guru membimbing dan 

memfasilitasi siswa dalam 
kelompok diskusi dengan 
berkeliling ke setiap 
kelompok. 

 
3. Guru melatih kemampuan siswa 

dalam membuat pertanyaan 
dari teks narasi sejarah. 

1. Siswa membentuk 
kelompok 3-4 orang 

2. Siswa berdiskusi 
dengan kelompok 
masing-masing. 
Siswa membaca 
kembali bacaan  

 
3. Siswa bersama teman 

kelompok berdiskusi 
membuat pertanyaan 
dari teks narasi 
sejarah 

20 
menit 

Explain 4. Guru mempersilahkan  
perwakilan setiap kelompok 
untuk mengkomunikasikan 
hasil diskusinya di depan 
kelas. 

5. Guru memberikan 
tanggapan serta 
penguatan setelah 
kegiatan presentasi 
dengan menggunakan 
media tayang 

4. Perwakilan siswa 
tiap kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi mereka. 

 
5. Siswa mendengarkan 

tanggapan dan 
penguatan setelah 
kegiatan presentasi 

20 
menit 

Cretate 6. Membimbing siswa 
melengkapi peta pikiran isi 
penjelasan teks narasi 
sejarah 

6. Siswa membuat peta 
pikiran isi penjelasan 
teks narasi sejarah 

15 
menit 

Penutup 
 7. Guru bersama siswa 

melakukan refleksi tentang 
kegiatan yang telah 
dilakukan. 

8. Guru memberikan 
kesempatan bertanya 
kepada siswa tentang hal- 
hal yang belum dipahami. 

9. Guru menginformasikan 
rencana kegiatan  
pembealajran untuk 
pertemuan berikutnya 

10. Guru memberikan 
bacaan dan soal 
pramembaca untuk 

7. Siswa bersama 
guru melakukan 
refleksi tentang 
kegiatan yang telah 
dilakukan. 

8. Siswa 
mendengarkan 
informasi rencana 
kegiatan 
pembelajaran 
untuk pertemuan 
berikutnya. 

9. Siswa bertanya 
kepada guru 
tentang hal-hal 

10 
menit 



pertemuan berikutnya 
secara mandiri. 

11. Guru melakukan doa 
           bersama menutup 

kegiatanpembelajaran. 

yang belum 
dipahami. 

10. Siswa membawa 
pulang soal 
pramembaca untuk 
pertemuan 
berikutnya secara 
mandiri. 

11. Siswa melakukan doa 
 

 

H. PENILAIAN PEMBELAJARAN 
1. Penilaian Sikap 

Sikap yang dinilai yakni sikap spiritual ‘taat beribadah’ dan sosial ‘tanggung 

jawab’ Teknik : observasi 

Bentuk instrumen : Jurnal 

Waktu pelaksanaan : awal dan akhir pembelajaran 

2. Penilaian Pengetahuan 

Penilaian pengetahuan yaitu Bahasa Indonesia  

Teknik : tes tertulis 

Bentuk instrumen : kunci jawaban 
 
 

3. Penilain Keterampilan 

Penilaian keterampilan yaitu Bahasa Indonesia  

Teknik : unjuk kerja 

Bentuk : rubrik 
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RENCANA PELAKSANAANPEMBELAJARAN 
(RPP) 

 MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 
READ-ANSWER-DISCUSS-EXPLAIN-CREATE 

(RADEC) 
 

 
Satuan Pendidikan : UPTD SDN 44 Barru 

 Kelas / Semester : 5 /2 
Tema : Peristiwa dalam  Kehidupan (Tema 7) 
Sub Tema : Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan  (Sub Tema 1) 
Pertemuan ke 3 
Alokasi waktu : 2 x 35 menit 

 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, 
dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan : Bahasa Indonesia 
No Kompetensi Indikator 

3.5 Menggali informasi penting dari 
teks narasi sejarah yang 
disajikan secara lisan dan tulis 
menggunakan aspek:apa,di 
mana,kapan,siapa,mengapa, 
dan bagaimana 

3.3.1 Menemukan ide pokok dari 
setiap paragraf  teks narasi 
sejarah 

3.3.2 Membuat kesimpulan dari 
teks narasi sejarah 

4.5 Memaparkan informasi penting dari 
teks narasi sejarah menggunakan 
aspek:apa,di 
mana,kapan,siapa,mengapa,dan 
bagaimana serta kosakata baku 
dan kalimat efektif. 

4.3.1 Memaparkan informasi 
penting teks narasi sejarah 
dengan membuat peta 
pikiran 

 



 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Dengan membaca teks narasi sejarah,siswa dapat menemukan ide pokok dari teks 

narasi sejarah. 
2. Dengan membaca teks narasi sejarah , siswa mampu membuat kesimpulan dari teks 

narasi sejarah 
 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN  
Menemukan ide pokok tiap paragraf pada teks naarsi sejarah dan membuat 
kesimpulan. 

 
 

E. PENDEKATAN, STRATEGI, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Model : Read-Answer-Discuss-Explain-Create (RADEC) 

3. Metode : Tanya Jawab, Diskusi, dan Penugasan. 
 

F. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Teks Narasi Sejarah 

2. PPT 

3. LCD 

G. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Guru Tema: 7.Peristiwa Dalam Kehidupan Kelas 5 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013 (edisi revisi), Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017). 

2. Buku Siswa Tema:7.Peristiwa dalam Kehidupan Kelas 5 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013, (edisi revisi), Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017). 

3. Bahan ajar yang dikembangkan guru 

4. Lingkungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
H. Aktivitas Pembelajaran  
Tahapan Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi 

Waktu 
Pra-pembelajaran (sebelum pertemuan 3) 

Read 
(prapembelajara

n) 

Guru menugaskan siswa untuk 
membaca di rumah. Agar siswa lebih 
terfokus, maka guru menyiapkan 
pertanyaan 
prapembelajaran sesuai indikator 
yang hendak di capai. 

Siswa membaca buku 
ajar baik dari buku siswa 
kurikulum 2013 maupun 
sumber lain (internet) di 
rumah  

 

Answer 
(prapembelajara

n) 

 Siswa menjawab 
pertanyaan- pertanyaan 
prapembelajaran 
pada worksheet secara 
mandiri di rumah. 

 

Pertemuan 3 
Kegiatan pendahuluan 

 
Tahapan Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi 

Waktu 
 1. Guru mengucapkkan ketika 

memasuki kelas 
2. Guru mengkondisikan siswa  di 

kelas 
3. Guru dan siswa berdo’a menurut 

agama dan keyakinan masing-
masing (untuk mengawali 
kegiatan pembelajaran) 

 
4. Guru mengecek tentang 

kehadiran siswa dan 
menanyakan kabar siswa 

 
 
 

5. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran/materi yang akan 
dipelajari melalui media tayang 

6. Orientasi siswa (pemutaran video 
pembelajaaran 

1. Siswa membalas salam 
guru 

2. Siswa duduk tenang 
dan rapi 

3. Siswa dan guru 
berdo’a menurut 
agama dan keyakinan 
masing- masing (untuk 
mengawali kegiatan 
pembelajaran) 

4. Siswa menjawab 
pertanyaan dari guru 
mengenai kabar 
mereka dan teman 
mereka yang tidak 
mengikuti 
pembelajaran 

5. Siswa 
mendengarkan 
penjelasan guru 

6. Menyimak video 

 
15 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Kegiatan inti 
Discuss 1. Guru membentuk kelompok 

belajar berjumlah 3-4 orang 
 
2. Guru membimbing dan 

memfasilitasi siswa dalam 
kelompok diskusi dengan 
berkeliling ke setiap 
kelompok. 
 

3. Mengarahkan siswa untuk 
membaca kembali teks narasi 
sejarah 

 
4. Guru melatih kemampuan 

siswa dalam menemukan ide 
pokok yang ada pada 
paragraf 

1. Siswa membentuk 
kelompok 3-4 orang 

2. Siswa berdiskusi 
dengan kelompok 
masing-masing. 

3. Siswa membaca 
kembali teks narasi 
sejarah 

 
4. Siswa berdiskusi 

menemukan ide 
pokok tiap paragraf 
pada teks narasi 
sejarah 

20 menit 

Explain 5. Guru mempersilahkan  
perwakilan setiap kelompok 
untuk mengkomunikasikan hasil 
diskusinya didepan kelas. 
 

6. Guru memberikan tanggapan 
serta penguatan setelah 
kegiatan presentasi. 

5. Perwakilan siswa tiap 
kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi mereka. 

 
 

6. Siswa mendengarkan 
tanggapan dan 
penguatan setelah 
kegiatan presentasi 

 

Create 7. Membimbing siswa membuat 
kesimpulan dari teks narasi 
sejarah menggunakan kosa 
kata baku 

7. Siswa membuat 
kesimpulan dari teks 
narasi sejarah sejarah 
menggunakan kosa 
kata baku 

 

 Penutup   
 8. Guru bersama siswa melakukan 

refleksi tentang kegiatan yang 
telah dilakukan. 

9. Guru memberikan kesempatan 
bertanya kepada siswa tentang 
hal- hal yang belum dipahami 

8. Siswa bersama guru 
melakukan refleksi 
tentang kegiatan yang 
telah dilakukan. 

9. Siswa bertanya kepada 
guru hal-hal yang belum 
dipahami 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. PENILAIAN PEMBELAJARAN 
1. Penilaian Sikap 

Sikap yang dinilai yakni sikap spiritual ‘taat beribadah’ dan sosial ‘tanggung 

jawab’ Teknik : observasi 

Bentuk instrumen : Jurnal 

Waktu pelaksanaan : awal dan akhir pembelajaran 

2. Penilaian Pengetahuan 

Penilaian pengetahuan yaitu Bahasa Indonesia  

Teknik : tes tertulis 

Bentuk instrumen : kunci jawaban 

3. Penilain Keterampilan 

Penilaian keterampilan yaitu Bahasa Indonesia  

Teknik : unjuk kerja 

Bentuk : rubrik 
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10. Guru menginformasikan rencana 

kegiatan  pembealajran untuk 
pertemuan berikutnya 
 

11. Guru memberikan bacaan 
dan soal pramembaca untuk 
pertemuan berikutnya secara 
mandiri. 

12. Guru melakukan doa 
bersama menutup kegiatan 
pembelajaran. 

 
10. Siswa mendengarkan 

informasi rencana 
kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan 
berikutnya 

11. Siswa membawa pulang 
LKPD untuk kegiatan 
pramembaca untuk 
pertemuan berikutnya 
secara mandiri. 

12. Siswa melakukan doa 
 

 



 
 
 

 
 
 



 
 



 
 
 

KISI-KISI  SOAL PRETES POSTEST KEMAMPUAN MEMBACA 
PEMAHAMAN 

Kompetensi Dasar Indikator Level 
Kognitif 

Bentuk 
Soal 

Nomor 
soal 

3.7 Menggali informasi penting dari 
teks narasi sejarah yang 
disajikan secara lisan dan tulis 
menggunakan aspek:apa,di 
mana,kapan,siapa,mengapa, 
dan bagaimana 

 
4.7 Memaparkan informasi penting 

dari teks narasi sejarah 
menggunakan aspek:apa,di 
mana,kapan,siapa,mengapa,dan 
bagaimana serta kosakata baku 
dan kalimat efektif. 

1. Menjawab 
pertanyaan 
berdasarkan 
teks narasi 
sejarah 
 
 

C2 
 
 
 

Uraian 1,2,3,4,5,6 

2. Membuat 
pertanyaan 
berdasarkan 
teks narasi 
sejarah 
 
 

C4 Uraian 7 

3. Menuliskan 
isi penjelasan 
teks narasi 
sejarah 
 
 

C3 Uraian 8 

4. Menentukan 
ide pokok tiap 
paragraf teks 
narasi  sejarah 
 
 

C3 Uraian 9 

5. Membuat 
kesimpulan teks 
narasi sejarah 
 
 

C4 Uraian 10 

     
 
 
 
`  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRIK PENILAIAN SOAL PRETEST-POSTTEST 
 KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN  

 
No Indikator Kriteria Penilaian Skor 

1.1 Menjawab 
pertanyaan 

Tidak ada jawaban 
Menjawab soal tapi tidak benar 
Menjawab soal dengan benar 

0 
1 
2 
 

2.2 Membuat 
pertanyaan 

Tidak ada jawaban 
 

Membuat pertanyaan tetapi 
penggunaan kata tanya tidak 
tepat 

 
Membuat pertanyaan dengan 
kata tanya tepat tapi tidak 
sesuai bacaan 

 
Membuat pertanyan dengan 
kata tanya tepat dan sesuai 
dengan bacaan 

 

0 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 

3. Menuliskan isi 
penjelasan teks 

Tidak ada jawaban 
 

Menuliskan isi penjelasan teks 
namun kurang tepat 

 
Menuliskan isi penjelasan teks 
dengan cukup tepat 

 
Menuliskan isi penjelasan teks 
dengan tepat 

 
 

0 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 

4. Menentukan ide 
pokok tiap 
paragraf 

Tidak ada jawaban 
 
Ide poko yang ditemuakn tidak 
tepat 

0 
 

1 
 



No Indikator Kriteria Penilaian Skor 
 
Sebagian ide pokok yang 
ditemukan dengan tepat 
 
Menemukan keseluruhan ide 
pokok dengan tepat 

2 
 
 

3 
 
 

5. Membuat 
kesimpulan teks 
narasi sejarah 

Tidak ada jawaban 
 

Membuat kesimpulan dari 
bacaan menggunakan kalimat 
yang ada dalam bacaan. 

 
Membuat kesimpulan dari 
bacaan menggunakan kalimat 
yang sangat panjang namun 
kurang tepat 

 
Membuat kesimpulan dari 
bacaan menggunakan kalimat 
yang singkat dan tepat 

 
 
 

0 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SOAL POST TEST KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN 
TEKS NARASI SEJARAH 

 
Nama   : ............................................ 
No.urut absen : ........................................... 
Kelas   : ............................................ 
Sekolah  : ............................................ 
Waktu   : 90 Menit 
Petunjuk : 

1. Tulislah nama,No.urut  absen dan nama sekolah pada tempat yang telah 
disediakan! 

2. Sebelum mengerjakan soal-soal bacalah dengan seksama! 
3. Kerjakanlah lebih dahulu soal yang menurutmu mudah! 
4. Perikasalah kembali pekerjaanmu sebelum mengumpulkan! 

           Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut  dengan tepat! 
A. Bacalah teks berikut dengan seksama untuk menjawab soal 

nomor 1-6 ! 
 

 
1. Kapan peristiwa Rengasdengklok terjadi? 
     Jawab : 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................



...................................................... 
 
2. Siapakah yang memelopori peristiwa Rengasdengklok? 
     Jawab : 

........................................................................................................

........................................................................................................

.................................................. 
 
 
 
 
 
3. Apa tujuan peristiwa Rengasdengklok! 
     Jawab : 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................ 
4. Siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengasdengklok? 
     Jawab : 

........................................................................................................

........................................................................................................

.................................................. 
 
5. Apa hasil  kesepakatan pada peristiwa Rengasdengklok? 
    Jawab : 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................ 
..............................................................................................................

..  
6. Apa yang terjadi di Rengasdengklok? 
     Jawab : 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................................... 
 

B. Bacalah teks berikut dengan seksama untuk menjawab soal 
nomor 7-10 ! 
 



 
 

7. Buatlah 3 (tiga)  pertanyaan menggunakan kata tanya 5W1H 
berdasarkan teks di atas! 
Jawab : 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................ 
 
 
 
 

 
8. Tuliskan kembali isi penjelasan teks narasi di atas ke dalam satu 

paragraf! 
Jawab: 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................... 

 
9. Tuliskan ide pokok tiap paragraf pada teks narasi sejarah di atas! 



Jawab: 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
....................................................................................................... 

 
10.  Tuliskan kesimpulan dari teks narasi sejarah di atas! 

Jawab: 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUNCI JAWABAN 

1. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00 WIB 

2. Para pemuda 

3. Mendesak kaum tua untuk memproklamirkan kemerdekaan 

Indonesia 

4. Bung Karo.Bung Hatta,Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra 

5. Perumusan sampai penandatanganan teks proklamasi dan 

disepakati bahwa teks proklamasi  akan dibacakan di halaman 

rumah Ir.soekarno jalan Pengangsaan timur no.56. 

6. Terjadi perdebatan dan hingga dicapai kesepakatan merumuskan 

teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda 

7. – Kapan Kongres Pemuda II dilaksanakan? 

- Siapakah yang turut hadir dalam kongres Pemuda II? 

- Apa saja yang dibahas dalam Kongres Pemuda 

II? 

8. Sesuai dengan pertanyaan yang dibuat oleh siswa 

(jawaban bervariasi) 

9. – paragraf 1 : Para pemuda kembali berkumpul 

membicarakan cita-cita Indonesia 

- Paragraf 2 : Hasil Kongres Pemuda II 

10.  Para pemuda kembali berkumpul membicarakan cita-

cita Indonesia dalam Kongres Pemuda II dan hasil 

kongres Pemuda II merumuskan Sumpah Pemuda 



Kisi-kisi Angket Minat Baca 
 

No Indikator Kisi-Kisi 
No. Butir Jumlah 

Butir Positif Negatif 
1. Perasaan senang 

membaca buku 
Semangat dalam 

membaca buku 
1,4 2,3 4 

2. Kebutuhan 
terhadap bacaan 

bu 

Kesadaran sebagai 
siswa untuk membaca 
buku 

5 6,7 3 

  Kesadaran akan 
pentingnya buku 

P 
5 6,7 3 

3. Ketertarikan 
terhadap buku 

te 

Ketertarikan untuk 
membaca buku 

M 
8,11 9,10 4 

  Ketertarikan terhadap 
buku bacaan 

Bb 
13 12,14 3 

4. Keinginan 
membaca buku 

 

Memanfaatkan waktu 
untuk membaca 

Un 
15,19 16,17,18 5 

  Keinginan mencari 
bahan bacaan lain 2   20,22,24 21,23 5 

5. Keinginan 
mencari bahan 
buku bacaan 

ba 

M 
Memilijh buku bacaan 

26 25,27 3 

  Keinginan mencari 
sumber bacaan 

 
28 29,30 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Angket Minat Baca  
Kepada Yth: 
Siswa/siswi Kelas V 
Di SD......................................... 
 

Ananda-ananda  yang saya hormati, dalam rangka 
penelitian, saya mohon kesediaan ananda-ananda  untuk mengisi 
skala yang saya buat. Berikut ini terdapat sejumlah pertanyaan 
atau pernyataan yang berhubungan dengan aktivitas yang adik-
adik lakukan setiap hari. Adik-adik diminta untuk mengisi biodata 
dan memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan atau 
pengalaman sendiri.  

Sebelum mengisi mohon membaca pernyataan dengan 
seksama. Semua jawaban adik-adik adalah BENAR, asalkan 
sesuai dengan keadaan atau pengalaman adik-adik, saya sangat 
menghargai kesungguhan dan kejujuran adik-adik,. 

Selamat mengerjakan dan terima kasih atas kesediaan dan 
kesungguhan ananda-ananda dalam mengisi kuiesioner angket 
ini. 

 
 

Hormat Saya 
 
 

Adriana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANGKET MINAT BACA  
 
Nama :................................................... 

Umur :................................................... 

Jenis Kelamin : Laki- laki /  Perempuan *) 

Sekolah :................................................ 

 
Petunjuk : 
1. Pada kuesioner ini terdapat 30 pernyataan. Pertimbangkan baik-

baik setiap 
pernyataan dalam kaitannya dengan kegiatan yang kalian alami. 

Berilah jawaban yang benar-benar cocok dengan pilihanmu. 
2. Pertimbangkan setiap pernyataan secara terpisah dan tentukan 

kebenarannya.Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh jawaban 
terhadap pernyataan lain dan orang lain. 

3. Berilah tanda √ pada setiap jawaban yang kamu anggap cocok 
dengan pilihanmu. 

 
Pilihan jawaban tersebut adalah: 
SS : SANGAT SESUAI 
S : SESUAI 
TS : TIDAK SESUAI 
STS : SANGAT TIDAK SESUAI 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya senang membaca buku dimanapun saya 
berada 

    

2 Saya malas membaca buku     

3 Saya cepat bosan jika membaca buku.     

4 Saya selalu bersemangat dalam membaca 
buku. 

    

5 Saya perlu nilai baik jadi saya harus rajin baca 
buku 

    

6 Saya merasa wajib baca buku , karena saya 
anak sekolah 

    

7 Sebagai siswa SD, saya tidak harus baca buku     

8 Saya harus baca buku, karena membuat saya 
pintar 

    

9 Saya masih kelas V, tidak perlu banyak baca 
buku 

    

10 Baca buku itu hanya untuk siswa yang pintar 
saja 

    

11 Saya tertarik dengan buku-buku pengetahuan     



12 Lebih asyik nonton TV daripada membaca buku     

13 Saya selalu ingin membaca buku di 
Perpustakan 

    

14 Lebih baik tidur dari pada baca buku     

15 Saya tertarik dengan buku yang ada di 
perpustakaan 

    

16 Buku komik lebih menarik dari buku-buku 
pelajaran 

    

17 Pada saat santai di rumah, saya lebih suka 
nonton TV dari pada baca buku 

    

18 Lebih baik isi luang waktu dengan main dari 
pada baca buku 

    

19 Setiap ada waktu luang saya perlu baca buku     

20 Pada hari libur saya tetap baca buku     

21 Pada hari libur saya tidak ingin baca buku     

22 Saya ingin mendatangi perpustakaan yang lebih 
lengkap dari perpustakaan yang ada di sekolah 

    

23 Bacaan yang ada di perpustakaan sudah cukup 
bagi saya 

    

24 Saya ingin mendapatkan buku-buku terbaru     

25 Saya lebih suka dibelikan mainan daripada 
buku-buku baru. 

    

26 Saya lebih suka mencari sumber bacaan dari 
internet dari pada membaca buku pelajaran 

    

27 Mencari buku-buku bacaan itu hanya buang 
waktu saja 

    

28 Pengetahuan yang saya dapat lebih banyak 
berasal dari membaca buku 

    

29 Saya membaca buku ketika akan ujian saja     

30 Membaca buku membuat saya merasa ngantuk     



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

LAMPIRAN B 

LEMBAR KERJA SISWA 
(LKS) 

1. LKS MODEL RADEC 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LKS RADEC 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Kerjakanlah LKS dengan menjawab beberapa berikut. 
2. Kalian bisa menjawab dengan membaca bahan bacaan/buku/internet/oarang 

tua/ dan sumber lainnya. 

 

 

 

 

 

1. Dengan menjawab pertanyaan teks narasi sejarah, siswa mampu 

menemukan informasi penting secara tepat. 

2. Dengan membuat peta konsep, siswa mampu menyajikan 

penjelasan isi teks secara tepat. 

 

 

 

 

 

Lembar Kerja Siswa ( LKS) 

TEMA 7 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

 

Tujuan yang ingin dicapai 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAN BACAAN 

Tahukah Kamu 

TEKS NARASI SEJARAH 

Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah 

yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaiakn 

berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan 

cerita.Melalui teks narasi sejarah,kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa 

sejarah yang pernah terjadi di Indonesia atau pun di negara lain.Untuk mengetahui 

seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut,dapat dengan mencermati dan 

menggali teks dengan berbagai cara,seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang disajikan. 

Mengelompokkan Informasi teks Narasi sejarah  Menggunakan Peta 

Pikiran 

Peta Pikiran merupakan suatu cara mencatat dan memetakan ide atau 

gagasan yang kita dapatkan setelah membaca atau mendengarkan suatu teks 

secara kreatif dan efektif.Cara mengelompokkan informasi teks dengan 

menggunakan peta pikiran  dapat dilakukan dengan menggunakan kata 

tanya.Sebelum membuat,kamu perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi 

sejarah secara keseluruhan .Catatlah informasi penting dari teks tersebut dan 

kelompokkan berdasarkankata tanya apa,di mana,kenapa,siapa,mengapa dan 

bagaimana.Setelah ituinformasi-informasi tersebut dapat kamu sajikan ke dalam 

bagan peta pikiran 



 

 

 

 

 

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 

1. Mengapa teks tersebut termasuk teks narasi sejarah? 
  
 
 

 

2. Peristiwa apa yang dibahas dalam teks tersebut? 
 
Temukan artinya dengan menggunakan kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBII)! 
 
 
 
 

 

............................................................................................................................. ......... 

....................................................................................................................................... 

Ayo Berlatih 

Ayo Membaca 

............................................................................................................................. ......... 

............................................................................................................................. .......... 

........................................................................................................................ ............... 

............................................................................................................................. .......... 

 



3. Apa tujuan bangsa Spanyol  datang ke Indonesia ? 

 

 

 

 

 

 

4. Mengapa rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan bangsa 
Spanyol  ? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bagaimana isi kesepakatan perjanjian Saragosa antara bangsa 
Spanyol dan bangsa Potugis? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..................................................................................................................... .............. 

  ............................................................................................................................. ......              

............................................................................................................. .......................  

.................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................. ......              

............................................................................................................................. .......  

...................................................................................................................... .............. 

 ..................................................................................................................... .............. 

  ............................................................................................................................. ......              

............................................................................................................. .......................  

.................................................................................................................................... 



 

 

Buatlah peta pikiran berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo Berkarya 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Kerjakanlah LKS dengan mengikuti petunjuk soal yang ada. 
2. Kalian bisa menjawab dengan membaca bahan 

bacaan/buku/internet/oarang tua/ dan sumber lainnya. 
 

 

 

 

1. Dengan membuat pertanyaan , siswa mampu menggali 

informasi penting dari teks narasi sejarah 

2. Dengan menggunakan kata tanya 5W1H,siswa mampu 

menjelaskan isi dari  teks teks narasi sejarah 

menggunakan kosa kata baku. 

 

 

 

 

Lembar Kerja Siswa ( LKS) 

TEMA 1 SUBTEMA 1 PERTEMUAN 2 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

Tujuan yang ingin dicapai 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAN BACAAN 

Tahukah Kamu 

Ayo Membaca 

Membuat Pertanyaan Teks Narasi Sejarah 

Teks narasi sejarah memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa sejarah 
yang pernah terjadi di masa lampau.Selain dengan menjawab pertanyaan ,menggali i 
formasi teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi 
teks tersebut.Pertanyaan teks yang baik dibuat menggunakan kata tanya 5W1H. 

a. Apa (what).digunakan untuk menayakan nama  atau jenis peristiwa yang 
terjadi dalam teks. 

b. Di mana (where),digunakan untuk menyanyakan tempat berlangsungnya 
peristiwa dalam teks. 

c. Kapan (when),digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam 
teks. 

d. Siapa (who),digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat 
dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. 

e. Mengapa (why),digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan 
terjadinya peristiwa dalam teks. 

f. Bagaimana (how),digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat 
terjadinya peristiwa dalam teks. 

Mengelompokkan Informasi teks Narasi sejarah  Menggunakan Peta Pikiran 

Peta Pikiran merupakan suatu cara mencatat dan memetakan ide atau gagasan yang 

kita dapatkan setelah membaca atau mendengarkan suatu teks secara kreatif dan 

efektif.Cara mengelompokkan informasi teks dengan menggunakan peta pikiran  dapat 

dilakukan dengan menggunakan kata tanya.Sebelum membuat,kamu perlu memahami 

terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan .Catatlah informasi penting dari 

teks tersebut dan kelompokkan berdasarkankata tanya apa,di 

mana,kenapa,siapa,mengapa dan bagaimana.Setelah itu informasi-informasi tersebut 

dapat kamu sajikan ke dalam bagan peta pikiran 



 

 

TEKS 1 

 

TEKS 2 

 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar 

1. Kapan kongres Pemuda II dilaksankan? 
 

 

Ayo Membaca 

Pra Pembelajaran 

  ............................................................................................................................. ......              

.................................................................................................................................... 



2. Di mana sumpah Pemuda diikrarkan? 
 

 

3. Siapa yang mengusulkan penggantian kata “Hindia Belanda” menjadi “Indonesia”? 

 

4. Mengapa lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan? 

 

 

 

 

 

Bacalah teks 2 dengan seksama! Buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya 5W1H 
berdasarkan teks di atas!Berdiskusilah dengan teman kelompokmu! 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

................................................... 

 

Menyampaikan kembali Isi Teks Narasi Sejarah 

1. Buatlah kelompok dengan temanmu! 
2. Carilah sebuah teks narasi sejarah bertemakan “Pergerakan Nasional pada Masa 

Penjajahan di Indonesia” dari berbagai sumber.Kamu bisa mencarinya di buku 

pelajaran atau internet. 
3. Kelompokkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks narasi sejarah 

tersebut menggunakan kata tanya 5W1H.Buatlah dalam tabel. 
4. Tuliskan kembali informasi tersebut ke dalam satu paragraf.Diskusikanlah dengan 

teman kelompokmu! 
5. Sampaikan hasil pekerjaan kelompokmu di depan kelas dengan percaya diri. 

  ............................................................................................................................. ......               

............................................................................................................................. .......   

  ............................................................................................................................. ......              

....................................................................................................................................   

Ayo Berlatih 

Ayo Berkarya 



Hasil diskusi kelompok : 
 
1. Mengapa teks tersebut termasuk teks narasi sejarah? 
  
 
 

 

2. Peristiwa apa yang dibahas dalam teks tersebut? 
 
Temukan artinya dengan menggunakan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII)! 
 
 
 

 

3. Apa tujuan bangsa Spanyol  datang ke Indonesia ? 

 

 

 

 

 

 

4. Mengapa rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan bangsa Spanyol  ? 

 

 

 

 

 

5. Bagaimana isi kesepakatan perjanjian Saragosa antara bangsa Spanyol dan 
bangsa Potugis? 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................. ......... 

....................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... .............. 

  ............................................................................................................................. ......              

............................................................................................................. .......................  

.................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......... 

....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......... 

 

 ..................................................................................................................... .............. 

  .......................................................................................................................... .........              

............................................................................................................................. .......  

.................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... .............. 

  ............................................................................................................................. ......              

...................................................................................................... ..............................  

.................................................................................................................................... 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Kerjakanlah LKS dengan mengikuti petunjuk soal yang ada. 
2. Kalian bisa menjawab dengan membaca bahan 

bacaan/buku/internet/oarang tua/ dan sumber lainnya. 
 

 

 

 

1. Dengan menentukan ide pokok setiap paragraf teks 

narasi sejarah , siswa mampu membuat kesimpulan dari  

dari teks narasi sejarah 

3. Dengan membuat peta pikiran ,siswa mampu 

mengemukakan informasi penting teks narasi sejarah 

menggunakan kosa kata baku. 

Lembar Kerja Siswa ( LKS) 

TEMA 7 SUBTEMA 1 PERTEMUAN 3 

Tujuan yang ingin dicapai 

 

KELOMPOK ......... 

Nama  :1.  

2.  

3. 

4. 

Kelas  : ........................... 

Sekolah : ............................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAN BACAAN 

Tahukah Kamu 

Membuat Kesimpulan Dari Teks Narasi Sejarah 

Agar lebih mudah dan cepat dalam memahami isi teks narasi 

sejarah,kamu dapat membuat kesimpulan.Kesimpulan adalah inti dari 

suatu bacaan.Kesimpulan dapat memudahkan seseorang untuk 

memahami garis besar teks secara keseluruhan.Untuk menulis 

kesimpulan,kamu perlu menemukan  ide pokok dari setiap paragraf dalam 

teks.Setelah itu,sampaikanlah ide pokok tersebut ke dalam beberapa 

kalimat menggunakan bahasamu sendiri.Perhatikan ejaan dan pemilihan 

kata saat menulis kalimat! 

Menentukan ide Pokok dalam Paragraf 

Ide pokok adalah kalimat yang mengandung inti yang terdapat pada 
paragraf. Letak ide pokok terdapat di awal, di akhir, di awal dan di 
akhir, atau pun menyebar di keseluruhan paragraf. Ide pokok yang 
terletak di awal paragraf mempunyai pengulangan kata atau 
terdapat kata tunjuk, seperti ini, itu atau tersebut pada kalimat 
penjelasannya. Sementara, ide pokok yang terletak di akhir paragraf 
mempunyai kata kunci, seperti dengan demikian, jadi, oleh karena 
itu, atau kesimpulannya. Namun, tidak jarang penulis membuat ide 
pokok secara tersirat pada paragraf. 
 



 

 

  

TEKS 1 

 

 

Ayo Membaca 



 

TEKS 2 

 

 

TEKS 3 

 



 

 

 

 

 

 

Cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

1. Apakah tugas PPKI? 
 
 
 
 

2. Apa hasil sidang PPKI pertama? 

 

 

 

3. Apa tujuan pembentukan KNI? 

 

 

Pra Pembelajaran 

............................................................................................................................. ............................

..............................................................................................................................................  

..................................................................................................................... .............. 

  ...................................................................................................................................              

............................................................................................................................. .......  

.................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................

..............................................................................................................................................  

..................................................................................................................... .............. 

  ...................................................................................................................................              

............................................................................................................................. .......  

.................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................

............................................................................................................................. .................  

................................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................. ......              

....................................................................................................................................  

.................................................................................................................................... 



4. Kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk? 
 
 
 
 

 

5. Tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang PPKI 
pertama! 

 

 

 

 

 

 

Membuat kesimpulan dari teks narasi sejarah 

1. Buatlah kelompok dengan temanmu! 
2. Bacalah teks 2 pada bahan bacaan! 
3. Berdiskusilah dengan teman kelompok untuk menentukan ide 

pokok dari setiap paragraf pada teks ! 
4. Setelah, itu tuliskan kesimpulan dari teks yang telah dibaca! 
5. Sampaikan hasil pekerjaan kelompokmu di depan kelas dengan 

percaya diri. 
 
 
1. Menentukan ide pokok setiap paragraf 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

............................................................................................................................. ............................

..............................................................................................................................................  

..................................................................................................................... .............. 

  ...................................................................................................................................              

............................................................................................................................. .......  

.................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................

..............................................................................................................................................  

..................................................................................................................... .............. 

  ...................................................................................................................................              

............................................................................................................................. .......  

.................................................................................................................................... 

Ayo Berlatih 



......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
 

2. Kesimpulan dari teks bacaan 
 
 

 

 

 

 

 

 

Membuat Peta Pikiran Berisi Informasi Penting  

dari Teks Narasi Sejarah 

 

Siapkan : kertas karton dan alat pewarna (pensil warna atau krayon) 

Langkah kegiatan : 

1. Buatlah kelompok dengan temanmu 3-4 orang 
2. Bacalah teks narasi sejarah pada bahan bacaan (teks 3) 
3. Kelompokkan informais penting dari teks narasi sejarah yang telah 

kamu baca ke dalam peta pikiran.Diskusikan bersama 
kelompokmu menentukan bagian-bagian yang penting dari teks 
tersebut! 

4. Buatlah peta pikiran tersebut pada selembar karton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan : 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

. 
Ayo Berkarya 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LKS RADEC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LKS SQ3R 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Kerjakanlah LKS dengan menjawab beberapa berikut. 
2. Kalian bisa menjawab dengan membaca bahan bacaan/buku/internet/oarang 

tua/ dan sumber lainnya. 

 

 

 

 

 

1. Dengan menjawab pertanyaan teks narasi sejarah, siswa mampu 

menemukan informasi penting secara tepat. 

2. Dengan membuat peta konsep, siswa mampu menyajikan 

penjelasan isi teks secara tepat. 

 

 

 

Lembar Kerja Siswa ( LKS) 

TEMA 7 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 

Tujuan yang ingin dicapai 

 

KELOMPOK ......... 

Nama  :1.  

2.  

3. 

4. 

Kelas  : ........................... 

Sekolah : ............................ 



 

 

 

 

 

 

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 

1. Mengapa teks tersebut termasuk teks narasi sejarah? 
  
 
 
 
 
 

2. Peristiwa apa yang dibahas dalam teks tersebut? 
 
Temukan artinya dengan menggunakan kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBII)! 
 
 

...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Ayo Berlatih 

Ayo Membaca 

...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 



 

3. Apa tujuan bangsa Spanyol  datang ke Indonesia ? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mengapa rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan bangsa 
Spanyol  ? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bagaimana isi kesepakatan perjanjian Saragosa antara bangsa 
Spanyol dan bangsa Potugis? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................................              

....................................................................................................................................  

.................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................................              

....................................................................................................................................  

.................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................................              

....................................................................................................................................  

.................................................................................................................................... 



 

 

Buatlah peta pikiran berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo Berlatih 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Kerjakanlah LKS dengan mengikuti petunjuk soal yang ada. 
2. Kalian bisa menjawab dengan membaca bahan 

bacaan/buku/internet/oarang tua/ dan sumber lainnya. 
 

 

 

 

 

1. Dengan membuat pertanyaan , siswa mampu menggali 

informasi penting dari teks narasi sejarah 

2. Dengan menggunakan kata tanya 5W1H,siswa mampu 

menjelaskan isi dari  teks teks narasi sejarah 

menggunakan kosa kata baku. 

 

Lembar Kerja Siswa ( LKS) 

TEMA 1 SUBTEMA 1 PERTEMUAN 2 

KELOMPOK ......... 

Nama  :1.  

2.  

3. 

4. 

Kelas  : ........................... 

Sekolah : ............................ 

Tujuan yang ingin dicapai 

 



 

 

 

 

Bacalah teks 2 dengan seksama! Buatlah pertanyaan menggunakan 
kata tanya 5W1H berdasarkan teks di atas!Berdiskusilah dengan teman 
kelompokmu! 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ayo Membaca 

Ayo Berlatih 



....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 

 

Menyampaikan kembali Isi Teks Narasi Sejarah 

1. Buatlah kelompok dengan temanmu! 
2. Carilah sebuah teks narasi sejarah bertemakan “Pergerakan 

Nasional pada Masa Penjajahan di Indonesia” dari berbagai 

sumber.Kamu bisa mencarinya di buku pelajaran atau internet. 
3. Kelompokkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks 

narasi sejarah tersebut menggunakan kata tanya 5W1H.Buatlah 
dalam tabel. 

4. Tuliskan kembali informasi tersebut ke dalam satu 
paragraf.Diskusikanlah dengan teman kelompokmu! 

5. Sampaikan hasil pekerjaan kelompokmu di depan kelas dengan 
percaya diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo Berlatih 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Kerjakanlah LKS dengan mengikuti petunjuk soal yang ada. 
2. Kalian bisa menjawab dengan membaca bahan 

bacaan/buku/internet/oarang tua/ dan sumber lainnya. 
 

 

 

 

1. Dengan menentukan ide pokok setiap paragraf teks 

narasi sejarah , siswa mampu membuat kesimpulan dari  

dari teks narasi sejarah 

3. Dengan membuat peta pikiran ,siswa mampu 

mengemukakan informasi penting teks narasi sejarah 

menggunakan kosa kata baku 

Lembar Kerja Siswa ( LKS) 

TEMA 7 SUBTEMA 1 PERTEMUAN 3 

Tujuan yang ingin dicapai 

 

KELOMPOK ......... 

Nama  :1.  

2.  

3. 

4. 

Kelas  : ........................... 

Sekolah : ............................ 



 

  

 

 

 

 

 

Membuat kesimpulan dari teks narasi sejarah 

1. Buatlah kelompok dengan temanmu! 
2. Bacalah teks 2 pada bahan bacaan! 
3. Berdiskusilah dengan teman kelompok untuk menentukan ide 

pokok dari setiap paragraf pada teks ! 
4. Setelah, itu tuliskan kesimpulan dari teks yang telah dibaca! 
5. Sampaikan hasil pekerjaan kelompokmu di depan kelas dengan 

percaya diri. 
 
 
 
 
 

Ayo Membaca 

Ayo Berlatih 



1. Menentukan ide pokok setiap paragraf 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
...................................................................................................... 
 

2. Kesimpulan dari teks bacaan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat Peta Pikiran Berisi Informasi Penting  

dari Teks Narasi Sejarah 

Siapkan : kertas karton dan alat pewarna (pensil warna atau krayon) 

Langkah kegiatan : 

1. Buatlah kelompok dengan temanmu 3-4 orang 
2. Bacalah teks narasi sejarah pada bahan bacaan (teks 3) 
3. Kelompokkan informasi  penting dari teks narasi sejarah yang telah kamu baca ke 

dalam peta pikiran.Diskusikan bersama kelompokmu menentukan bagian-bagian 
yang penting dari teks tersebut! 

4. Buatlah peta pikiran tersebut pada selembar karton. 

Kesimpulan : 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

. 

Ayo Berlatih 



 

 

 

 

 

 

 

LKS SQ3R 



 

LAMPIRAN B 

LEMBAR KERJA SISWA 
(LKS) 

1. LKS MODEL RADEC 
 

LAMPIRAN C 
CONTOH JAWABAN SOAL 

PRETEST  

DAN POST TEST SISWA 

1. KELAS EKSPERIMEN 1 
 



 

LAMPIRAN B 

LEMBAR KERJA SISWA 
(LKS) 

1. LKS MODEL RADEC 
 

LAMPIRAN C 
CONTOH JAWABAN SOAL 

PRETEST  

DAN POST TEST SISWA 

1. KELAS EKSPERIMEN 1 
 

LAMPIRAN D 
CONTOH JAWABAN LEMBAR 

KERJA SISWA 

1. LKS MODEL RADEC 
2. LKS MODEL SQ3R 
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LAMPIRAN B 

LEMBAR KERJA SISWA 
(LKS) 

1. LKS MODEL RADEC 
 

LAMPIRAN C 
CONTOH JAWABAN SOAL 

PRETEST  

DAN POST TEST SISWA 

1. KELAS EKSPERIMEN 1 
 

LAMPIRAN D 
CONTOH JAWABAN LEMBAR 

KERJA SISWA 

1. LKS MODEL RADEC 
2. LKS MODEL SQ3R 

LAMPIRAN E 
DAFTAR NILAI PRETEST DAN 

POST TEST 

1. KELAS EKSPERIMEN 1 
2. KELAS EKSPERIMEN 2 



HASIL ANALISIS  PRETEST MINAT BACA  KELAS ESKPERIMEN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Analisis  Pretest Minat Baca Kelas Eksperimen 2 



 

 

Hasil Analisis  Posttest  Minat Baca Kelas Eksperimen 2 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

DAFTAR NILAI KELAS EKSPERIMEN 1 

Subjek Pretes Minat 
baca 

Posttest 
minat baca 

Pretest 
kemampuan 

Posttest 
kemampuan 



membaca 
pemahaman 

membaca 
pemahaman 

1 70 92 58 75 
2 49 88 58 83 
3 74 99 71 88 
4 73 86 42 75 
5 44 76 46 71 
6 82 97 71 83 
7 65 90 46 71 
8 78 92 63 83 
9 63 86 71 79 

10 75 97 42 75 
11 75 88 63 88 
12 44 97 46 79 
13 44 93 63 83 
14 68 88 50 75 
15 66 0 67 88 
16 77 88 54 79 
17 66 97 58 83 
18 79 90 71 88 
19 63 93 63 75 
20 72 97 58 88 
21 49 84 42 71 
22 68 83 50 83 
23 78 97 63 79 
24 48 88 54 79 
25 47 88 63 75 

 

Peneliti 

 

Adriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR NILAI KELAS EKSPERIMEN 2 

Subjek Pretes Minat 
baca 

Posttest 
minat baca 

Pretest 
kemampuan 

Posttest 
kemampuan 



membaca 
pemahaman 

membaca 
pemahaman 

1 49 49 46 71 
2 53 75 54 71 
3 75 75 50 79 
4 44 49 42 71 
5 63 73 46 79 
6 78 82 67 83 
7 64 83 71 88 
8 78 85 63 92 
9 73 83 67 88 

10 79 83 58 83 
11 73 76 71 88 
12 44 63 42 75 
13 68 71 50 79 
14 56 71 46 83 
15 75 87 63 83 
16 66 81 54 88 
17 52 69 46 79 
18 48 73 46 75 
19 64 75 58 79 
20 49 63 50 83 
21 54 75 46 75 
22 72 82 46 79 
23 86 87 71 92 
24 80 81 42 83 
25 64 85 63 83 

 

Peneliti 

 

Adriana 

 

 



 

LAMPIRAN B 

LEMBAR KERJA SISWA 
(LKS) 

1. LKS MODEL RADEC 
 

LAMPIRAN C 
CONTOH JAWABAN SOAL 

PRETEST  

DAN POST TEST SISWA 

1. KELAS EKSPERIMEN 1 
 

LAMPIRAN D 
CONTOH JAWABAN LEMBAR 

KERJA SISWA 

1. LKS MODEL RADEC 
2. LKS MODEL SQ3R 

LAMPIRAN E 
DAFTAR NILAI PRETEST DAN 

POST TEST 

1. KELAS EKSPERIMEN 1 
2. KELAS EKSPERIMEN 2 

LAMPIRAN F 

HASIL OBSERVASI 
AKTIVITAS 

 GURU DAN SISWA 

1. KELAS 
EKSPERIMEN 1 
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LAMPIRAN G 

HASIL VALIDASI 
INSTRUMEN 

  



Tabel data hasil validasi Lembar Observasi Aktivitas Guru  

oleh dua ahli validator 

No Aspek Penilaian 
Penilaian 

Validator Tingkat 
Relevansi V1 V2 

1. Lembar observasi mudah dipahami 2 3 D 
2. Petunjuk pengisian lembar observasi 

dinyatakan dengan jelas 
3 3 D 

3. Alternatif pengisian lembar observasi 
mudah Dipahami 

3 3 D 

4. Secara umum mencakup keseluruhan 
kegiatan Pembelajaran 

2 3 C 

5. Kriteria kegiatan yang diamati 
dinyatakan dengan jelas 

2 3 C 

6. Aktivitas guru termuat dalam RPP 4 3 D 
7. Aktivitas guru tergambar  pada lembar 

observasi 
4 4 D 

8. Bahasa mudah dipahami 4 4 D 
9. Sesuai dengan pedoman  umum 

ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) 
3 4 D 

 

Hasil analisis validasi lembar observasi oleh dua ahli : 

    Validator I 
 
 

 

Validator II 

 

Hasil kesepakatan oleh dua ahli validator d atas dihitung tingkat kevalidannya 
dengan rumus Gregory sebagai berikut : 

Koefisien validitas data = 
𝐷

𝐴+𝐵+𝐶+𝐷
 =  

7

0+0+2+7
 =  

7

9
 = 0,8 

 

Berdasarkan perhitungan koefisien validitas di atas diperoleh koefisien validitas 
0,8 maka tergolong dalam tingkat validitas sangat tinggi 

 

 

 Relevansi Lemah 
         (1 – 2) 

Relevansi Kuat 
      (3 – 4) 

Relevansi Lemah 
(1 – 2) 0 0 

Relevansi Kuat 
(3 – 4) 3 6 

 



Tabel data hasil validasi Lembar Observasi Aktivitas Siswa  

oleh dua ahli validator 

No Aspek Penilaian 
Penilaian 

Validator Tingkat 
Relevansi V1 V2 

1. Lembar observasi mudah dipahami 2 4 C 
2. Petunjuk pengisian lembar observasi 

dinyatakan dengan jelas 
3 3 D 

3. Alternatif pengisian lembar observasi 
mudah Dipahami 

3 3 D 

4. Secara umum mencakup keseluruhan 
kegiatan Pembelajaran 

2 3 C 

5. Kriteria kegiatan yang diamati 
dinyatakan dengan jelas 

2 3 D 

6. Aktivitas siswa termuat dalam RPP 3 4 D 
7. Aktivitas siswa tergambar  pada lembar 

observasi 
4 3 D 

8. Bahasa mudah dipahami 4 4 D 
9. Sesuai dengan pedoman  umum 

ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) 
3 3 D 

 

Hasil analisis validasi lembar observasi oleh dua ahli : 

    Validator I 
 
 

 

Validator II 

 

Hasil kesepakatan oleh dua ahli validator d atas dihitung tingkat kevalidannya 
dengan rumus Gregory sebagai berikut : 

Koefisien validitas data = 
𝐷

𝐴+𝐵+𝐶+𝐷
 =  

6

0+0+3+6
 =  

6

9
 = 0,7 

 

Berdasarkan perhitungan koefisien validitas di atas diperoleh koefisien validitas 
0,7 maka tergolong dalam tingkat validitas tinggi 

 

 

 Relevansi Lemah 
         (1 – 2) 

Relevansi Kuat 
      (3 – 4) 

Relevansi Lemah 
(1 – 2) 0 0 

Relevansi Kuat 
(3 – 4) 3 6 

 



Tabel data hasil validasi Soal Pretest/Posttest Kemampuan Membaca 
Pemahaman Siswa oleh dua ahli validator 

No Aspek Penilaian 
Penilaian 

Validator Tingkat 
Relevansi V1 V2 

1. Kesesuaian dengan indikator 3 4 D 
2. Kesesuaian dengan level kognitif 2 3 C 
3. Kesesuaian dengan butir soal 2 4 C 
4. Penggunaan bahasa sesuai dengan 

PUEBI 
3 4 C 

5. Bahasa yabg digunakan komunikatif 3 4 D 
6. Bahasa mudah dipahami 4 4 D 
7. Soal bervariasi sesuia dengan level 

kognitif 
2 3 C 

8. Kesesuaian dengan pengalaman 
sehari-hari siswa 

4 4 D 

9. Alokasi waktu yang digunakan sesuai 
dengan jumlah dan kesulitan soal 

3 4 D 

 

Hasil analisis validasi lembar observasi oleh dua ahli : 

    Validator I 
 
 

 

Validator II 

 

Hasil kesepakatan oleh dua ahli validator d atas dihitung tingkat kevalidannya 
dengan rumus Gregory sebagai berikut : 

Koefisien validitas data = 
𝐷

𝐴+𝐵+𝐶+𝐷
 =  

5

0+0+4+5
 =  

5

9
 = 0,6 

 

Berdasarkan perhitungan koefisien validitas di atas diperoleh koefisien validitas 
0,6 maka tergolong dalam tingkat validitas tinggi 

 

 

 

 

 Relevansi Lemah 
         (1 – 2) 

Relevansi Kuat 
      (3 – 4) 

Relevansi Lemah 
(1 – 2) 0 0 

Relevansi Kuat 
(3 – 4) 4 5 

 



Tabel data hasil validasi Soal Angket Minat Baca Siswa  

oleh dua ahli validator 

No Aspek Penilaian 
Penilaian 

Validator Tingkat 
Relevansi V1 V2 

1. Petunjuk angket sangat jelas 3 3 D 
2. Kalimat pernyataan mudah dipahami 

dan tidak menimbulkan tafsir ganda 
2 3 C 

3. Penggunaan bahasa sesuai dengan 
PUEBI 

3 4 D 

4. Kesesuaian pernyataan dengan 
indikator minat baca 

3 3 D 

5. Pernyataan yang diajaukan dapat 
mengungkap tentang minat baca siswa 

3 3 D 

 

Hasil analisis validasi lembar observasi oleh dua ahli : 

    Validator I 
 
 

 

Validator II 

 

Hasil kesepakatan oleh dua ahli validator d atas dihitung tingkat kevalidannya 
dengan rumus Gregory sebagai berikut : 

Koefisien validitas data = 
𝐷

𝐴+𝐵+𝐶+𝐷
 =  

4

0+0+1+4
 =  

4

5
 = 0,8 

 

Berdasarkan perhitungan koefisien validitas di atas diperoleh koefisien validitas 
0,8 maka tergolong dalam tingkat validitas sangat tinggi 

 

 

 

 Relevansi Lemah 
         (1 – 2) 

Relevansi Kuat 
      (3 – 4) 

Relevansi Lemah 
(1 – 2) 0 0 

Relevansi Kuat 
(3 – 4) 2 3 
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PENGOLAHAN 
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1. Analisis Statistik Deskriptif 

a. Minat Baca Siswa 
 

Statistics 

 

Pretes Minat 

Baca 

Eksperimen 1 

Posttest Minat 

Baca 

Eksperimen 1 

Pretest Minat 

Baca 

Eksperimen 2 

Posttest Minat 

Baca 

Eksperimen 2 

N Valid 25 25 25 25 

Missing 0 0 0 0 

Mean 64.68 90.88 64.28 75.04 

Median 68.00 90.00 64.00 75.00 

Mode 44 88a 64 75 

Std. Deviation 12.681 5.711 12.548 10.342 

Variance 160.810 32.610 157.460 106.957 

Range 38 23 42 38 

Minimum 44 76 44 49 

Maximum 82 99 86 87 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 

B. Kemampuan Membaca Pemahaman 
 

Statistics 

 

Pre_Membaca_

eks1 

Post_Membaca

_Eks1 

Pre_Membaca_

Eks2 

Post_Membaca

_Eks2 

N Valid 25 25 25 25 

Missing 0 0 0 0 

Mean 57.32 88.96 54.32 81.16 

Median 58.00 88.00 50.00 83.00 

Mode 63 88 46 83 



 

Std. Deviation 9.694 6.354 10.011 6.115 

Variance 93.977 40.373 100.227 37.390 

Range 29 21 29 21 

Minimum 42 79 42 71 

Maximum 71 100 71 92 

 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 
 Analisis Statistik Inferensial 

b. Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas 
 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Minat_Baca_Eksperimen1 .169 58 .062 .932        25 .097 

Minat_Baca_Eksperimen2 .127 25 .200 .943 25 .171 

Membaca_Pemahaman_Eks

perimen1 

.146 25 .179 .938 25 .130 

Membaca_Pemahaman_eks

perimen2 

.142 25 .200 .941 25 .154 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

a.                               Lilliefors Significance Correction 

Pada tabel output SPSS Tes of Normality Kolmogorov-Smirnov 

diatas menunjukkan semua data berdistribusi normal yaitu taraf signifikan > α 5% 

maka data berdistribusi normal yaitu dimulai dari (1) minat baca siswa kelas 

eksperimen 1 memilikiki nilai sig. 0,097 > 0,05. (2) minat baca siswa kelas 

eksperimen 2 memilikiki nilai sig. 0,171 >0,05, (3) kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas eksperimen 1 memilikiki  nilai sig. 0,130 > 0,05. (4) 

kemam[puan membaca pemahaman kelas eksperimen 2 memilikiki nilai sig. 

0,154 > 0,05. Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut maka dinyatakan dapat 

dilanjutkan untuk uji selanjutnya. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Uji Homogenitas 
 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Minat_Baca Based on Mean 3.639 1 48 .062 

Based on Median 3.649 1 48 .062 

Based on Median and with 

adjusted df 

3.649 1 34.557 .064 

Based on trimmed mean 3.679 1 48 .061 

Membaca_Pemahaman Based on Mean .084 1 48 .773 

Based on Median .048 1 48 .828 

Based on Median and with 

adjusted df 

.048 1 47.772 .828 

Based on trimmed mean .078 1 48 .781 

 
Tests the null hypothesis that the error variance of the 
dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Kelas 

 
Pada table ini menunjukkan homogenitas data. Jika siknifikansi lebih dari 

Nilai α yaitu 0,05 maka data dikatakan homogen. Pada hasil analisis minat baca siswa 

diperoleh bahwa signifikansi data adalah 0,062 > 0,05 maka data dinyatakan 

homogen. Pada hasil analisis kemampuan membaca pemahaman diperoleh bahwa 

signifikansi data adalah 0,773 > 0,05 maka data dinyatakan homogen. 

 

3) Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas untuk manova digunakan untuk menguji apakah 

kedua variable terikat linier atau tidak. Pengujian menggunakan program 

SPSS dengan analiyze correlate bivariate. 

Correlations 



 

Correlations 

 Minat_Baca 

Membaca_Pemah

aman 

Minat_Baca Pearson Correlation 1 .740** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 50 50 

Membaca_Pemahaman Pearson Correlation .740** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Uji multikolinieritas diperoleh nilai perarson correlation 0,740 < 0,8 dengan 
demikian tidak terjadi multikolinieritas maka dilanjutkan ke uji hipotesis. 

 
 

5). Uji Hipotesis (Uji Manova) 
 

Multivariate Testsa 

Effect Value F 

Hypothesis 

df Error df Sig. 

Partial 

Eta 

Squared 

Intercept Pillai's Trace .995 4664.471b 2.000 47.000 .000 .995 

Wilks' Lambda .005 4664.471b 2.000 47.000 .000 .995 

Hotelling's Trace 198.488 4664.471b 2.000 47.000 .000 .995 

Roy's Largest Root 198.488 4664.471b 2.000 47.000 .000 .995 

Model_Pemb

elajaran 

Pillai's Trace .485 22.109b 2.000 47.000 .000 .485 

Wilks' Lambda .515 22.109b 2.000 47.000 .000 .485 

Hotelling's Trace .941 22.109b 2.000 47.000 .000 .485 

Roy's Largest Root .941 22.109b 2.000 47.000 .000 .485 

a. Design: Intercept + Model_Pembelajaran 

b. Exact statistic 

 
Pada tabel multivariate test digunakan untuk menguji  hipotesis 3 

yaitu: Terdapat perbedaan secara simultan minat baca dan kemampuan membaca 

pemahaman  siswa kelas V Sekolah Dasar  yang mengikuti model pembelajaran 

RADEC dengan yang mengikuti model pembelajaran SQ3R?. Dari tabel tersebut 



 

terdapat uji statistik yakni pillai’s trace, wilks’ Lambda, Hotelling Trace, Roy’s 

Larget Root pada kolom kelas. Didapat nilai signifikannya 0,000, dimana 0,000 < 

0,05 sesuai kriteria bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, Maka Terdapat perbedaan 

simultan model pembelajaran RADEC dengan model pembelajaran SQ3R 

terhadap minat baca dan kemampuan membaca pemahaman kelas V Sekolah 

Dasar. 

 

Tabel test of betweens subjects effects diatas digunakan untuk 

menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2. Berdasarkan table tersebut untuk hipotesis 

1 dapat dilihat Pada baris model pembelajaran variabel minat baca  diperoleh nilai 

Sig. 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yaitu: Terdapat perbedaan 

Model pembelajaran RADEC dengan model pembelajaran SQ3R terhadap minat 

baca siswa kelas V Sekolah Dasar. untuk hipotesis 2 dapat dilihat Pada baris 

model pembelajaran variabel kemampuan membaca pemahaman diperoleh nilai 

Sig. 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yaitu: Terdapat perbedaan 

Model pembelajaran RADEC dengan model pembelajaran SQ3R  terhadap 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected 

Model 

Minat_Baca 3136.320a 1 3136.320 44.944 .000 .484 

Membaca_Pemahaman 760.500b 1 760.500 19.559 .000 .290 

Intercept Minat_Baca 344118.080 1 344118.080 4931.236 .000 .990 

Membaca_Pemahaman 361760.180 1 361760.180 9304.133 .000 .995 

Model_Pemb

elajaran 

Minat_Baca 3136.320 1 3136.320 44.944 .000 .484 

Membaca_Pemahaman 760.500 1 760.500 19.559 .000 .290 

Error Minat_Baca 3349.600 48 69.783    

Membaca_Pemahaman 1866.320 48 38.882    

Total Minat_Baca 350604.000 50     

Membaca_Pemahaman 364387.000 50     

Corrected 

Total 

Minat_Baca 6485.920 49     

Membaca_Pemahaman 2626.820 49     

a. R Squared = .484 (Adjusted R Squared = .473) 

b. R Squared = .290 (Adjusted R Squared = .275) 



 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V Sekolah Dasar. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I 

DOKUMENTASI 

  



 

Penyerahan surat izin penelitian kepada Kepala UPTD SDN 64 Barru 

 

 

 

Penyerahan surat izin penelitin kepada kepala UPTD SDN 64 Barru 

 

 

 

 

 



Pelaksanaan Pre test di kelas Eksperimen 1 

 

 

Pelaksanaan Post test di kelas eksperimen 1 

 

 

 

 

Pelaksanaan Pretest di kelas eksperimen 2 

 



 

Pelaksanaan Post test di kelas eksperimen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pertemuan I kelas model RADEC 

 

Tahap Pendahuluan 

 

Tahap Discuss 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tahap Explain 

 

 



Tahap create 

 

 

 

Tahap Penutup 

 

 

 

 

 

 



 

Pertemuan Ke 2 Model RADEC 

Tahap Pendahuluan 

 

 

Tahap Discuss 



 

 

 

 

 

 



Tahap Explain 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pertemuan ke 3 Model RADEC 

Tahap Pendahuluan 
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