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ABSTRAK 
 

 
MARWANI, 2022. Pengaruh Strategi Pembelajaran DRTA (Directed 
Reading-Thinking Activity)  berbantuan Audio Visual Terhadap Motivasi 
Belajar dan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V Se-
Gugus VI Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar. Tesis. Program 
Studi Magister Pendidikan Dasar Strata Dua (Pendidikan Dasar) Fakultas 
Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I 
Munirah dan Pembimbing II Sulfasyah. 

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mendeskripsikan Motivasi Belajar 
siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran DRTA (Directed 
Reading-Thinking Activity)  berbantuan Audio Visual Siswa Kelas V. 2). 
Mendeskripsikan Kemampuan membaca pemahaman siswa dengan 
menggunakan strategi pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking 
Activity)  berbantuan Audio Visual Siswa Kelas V. 3). Mengetahui 
Pengaruh strategi pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking 
Activity)  berbantuan Audio Visual Terhadap Motivasi Belajar dan 
Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V. Penelitian ini 
merupakan penelitian eksperimen menggunakan Pretest Posttest Control 
Group Design yang memiliki kelas eksperimen dan kelas kontrol. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN SDN Al-Qamar sebanyak 
25 orang siswa dan siswa kelas V SDN No. 46 Salaka sebanyak 25 orang 
siswa. Tekhnik analisis data menggunakan Uji Manova dengan SPSS 
versi 21. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Nilai rata-rata motivasi 
belajar siswa untuk kelas eksperimen sebelum perlakuan yaitu 66.00, nilai 
rata-rata motivasi belajar siwa untuk kelas eksperimen setelah perlakuan 
yaitu 83.00. nilai rata-rata motivasi belajar siwa untuk kelas kontrol 
sebelum perlakuan yaitu 64.00, nilai rata-rata motivasi belajar siwa untuk 
kelas kontrol setelah perlakuan yaitu 78.00. 2). Nilai rata-rata membaca 
pemahaman siswa pada kelas eksperimen sebelum perlakuan yaitu 
57.60, nilai rata-rata membaca pemahaman siswa untuk kelas eksperimen 
setelah perlakuan yaitu 84.00. nilai rata-rata hasil belajar untuk kelas 
kontrol sebelum perlakuan yaitu 54.04, rata-rata membaca pemahaman 
siswa untuk kelas kontrol setelah perlakuan yaitu 76.76. 3).  Penerapan 
Strategi Pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking Activity)  
berbantuan Audio Visual berpengaruh Terhadap Motivasi Belajar dan 
Kemampuan Membaca Pemahaman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Model pembelajaran merupakan salah satu komponon penting 

yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Ketepatan dalam 

memilihi model pembelajaran akan berdampak pada keberhasilan belajar 

siswa serta tercapinya tujuan pembelajaran. Model pembelajaran 

merupakan suatu desain pembelajaran yang dirancang untuk 

memperlancar proses pembelajaran.  Menurut Suprijono (2012:46) 

menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas.  

Dari pendapat tersebut, model pembelajaran dapat disimpulkan 

sebagai suatu desain, pola atau rancangan yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Hal ini bertujuan 

untuk menciptakan suasana belajar yang diinginkan sehingga tercapai 

tujuan pembelajaran dengan baik. Oleh sebab itu, pemilihian model 

pembelajaran yang tepat perlu dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan 

karakteristik siswa dan pembelajaan yang akan dilaksanakan. 

Guru harus memahami betul pelaksanaan model pembelajaran 

yang akan digunakan dalam pembelajaran. Karena dengan menguasai 

model pembelajaran, akan memudahkan guru dalam mentransfer ilmu 

pengetahuan dan keterampilan sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai sesuai yang diinginkan.  
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Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam memajukan suatu negara. Setiap negara di belahan dunia memiliki 

sistem pendidikan yang berbeda-beda. Sama halnya dengan negara 

Indonesia, Arah pendidikan juga ditujukan untuk menghasilkan sumber 

daya manusia yang memiliki karakter dan dapat bersaing sesuai dengan 

perkembangan zaman. Dalam tataran praktek, pelaksanaan pendidikan 

belum terimplementasikan secara baik atau sesuai dengan arah 

kebijakan pendidikan. 

Pendidikan sebagai upaya untuk membantu manusia dalam 

melaksankan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi, 

maka ada ayat yang dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan tujuan 

pendidikan menurut al-Qur’an yaitu: 1. QS Al-Dzariyaat/51: 56 

نَس إَِّلَّ ِليَْعبُُدونِ َوَما  َخلَْقُت ٱْلِجنَّ َوٱْْلِ  

Terjemahnya: 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku” 

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan 

dan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 

1945, sejalan dengan hal  tersebut, maka patutlah pendidikan menjadi 

salah satu perioritas. Salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan 

anggaran pendidikan. Undang-undang dasar hasil amandemen telah 

mengamanatkan bahwa minimal 20% APBN/APBD diperuntukkan untuk 

bidang pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk 
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pendidikan sebesar Rp 549,5 triliun pada tahun 2020. Angka tersebut 

setara 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Mengembangkan potensi peserta didik juga merupakan salah satu 

upaya yang dapat mendorong meningkatnya kualitas pendidikaan pada 

suatu negara. Potensi dan karakter yang berbeda-beda pada peserta 

didik tentunya juga memerlukan suatu penanganan yang tepat. Setiap 

tahunnya ada banyak model pembelajaran ataupun strategi yang 

dikembangkan dalam pendidikan guna untuk menyesuaikan 

perkembangan teknologi. Pembelajaran di sekolah sebagai salah satu 

bentuk model pendidikan, seharusnya dilakukan dengan azas demokrasi. 

Dalam azas demokrasi, pendidikan harus berlangsung dan disesuaikan 

dengan potensi dan kecepatan daya tangkap masing-masing peserta 

didik. 

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khusunya pada 

jenjang pendidikan Sekolah Dasar perlu adanya perbaikan kualitas 

pengajaran baik dari siswa maupun guru. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mencari metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi 

kelas. Strategi pembelajaran yang baik dan sesuai akan meningkatkan 

minat dan kemampuan membaca pemahaman siswa. Sebagaimana 

dijelaskan dalam sebuah hadist yang berbunyi: 

ُ لَهُ بِِه َطِريقًا إِلَى اْلَجنَّةِ   َوَمْن َسلََك َطِريقًا يَْلتَِمُس فِيِه ِعْلًما َسهََّل َّللاَّ

Terjemahnya  

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 

akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” 
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Hadist diatas menerangkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk 

menuntut ilmu, karena Allah telah berjanji di dalam Al-Qur’an bahwa 

barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah akan mengangkat 

derajatnya, dan Rasulullah juga menjelaskan bahwa dengan belajar atau 

berjalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan jalannya 

menuju surga. 

Pendidikan sebagai upaya untuk membantu manusia dalam 

melaksankan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi, 

maka ada ayat yang dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan tujuan 

pendidikan menurut alqur’an yaitu: QS. Al-Mujadalah Ayat 11 : 

ُ لَُكْم ۖ وَ  ِلِس فَٱْفَسُحو۟ا يَْفَسحِ ٱَّللَّ ۟ا إَِذا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحو۟ا فِى ٱْلَمَجَٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ قِيَل إَِذا يََٰ

ُ بِمَ  ٍت ۚ َوٱَّللَّ ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ِمنُكْم َوٱلَِّذيَن أُوتُو۟ا ٱْلِعْلَم َدَرَجَٰ ا ٱنُشُزو۟ا فَٱنُشُزو۟ا يَْرفَعِ ٱَّللَّ

ر  تَْعَملُوَن َخِبي  

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 
“Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya 
Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 
“Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan 
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

Kutipan ayat tersebut menerangkan bahwa betapa Allah akan 

mengangkat derajat mereka yang menuntut ilmu beberapa kali lebih 

tinggi daripada yang tidak menuntut ilmu. Isyarat ini menandakan bahwa 

dengan ilmu lah manusia bisa menjadi lebih mulia, tidak dengan hartanya 

apalagi nasabnya 
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Salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pendidikan. 

Dampak dari adanya motivasi belajar dapat menumbuhkan metode baru 

dalam  belajar  peserta didik.  Belajar dikatakan  berhasil  jika dapat  

menumbuhkan   sikap,  tingkah laku dan cara berfikir dalam 

memecahkan permasalahan permasalahan yang dihadapi. Minat  belajar  

ini  yang  akan  menjadi landasan  utama  dalam  menumbuhkan 

keinginan belajar seseorang. Minat  belajar  merupakan  dorongan batin  

yang  tumbuh  dari  seorang  siswa untuk  meningkatkan  kebiasaan  

belajar. Minat  belajar  akan  tumbuh  saat  siswa memiliki  keinginan  

untuk  meraih  nilai terbaik atau ingin memenangkan persaingan  dalam  

belajar  dengan  siswa lainnya. Minat belajar juga dapat dibangun  

dengan  menetapkan  cita -cita yang  tinggi  sesuai  dengan  bakat  dan 

kemampuan siswa. 

Seiring perkembangan pendidikan, media yang saat ini digunakan 

oleh guru sangat bervariasi. Dewasa ini banyak penelitian yang 

mengembangkan media pembelajaran, salah satunya adalah media 

video. Video merupakan jenis media audio visual, yang artinya media 

pembelajaran yang dapat dilihat dengan menggunakan indera 

pengelihatan dan didengar dengan menggunakan indera pendengaran. 

Sebagai sebuah media pembelajaran, video efektif digunakan untuk 

proses pembelajaran secara masal, individu maupun kelompok 

(Daryanto, 2012).  

Salah satu media yang paling sering digunakan di dalam proses 

pembelajaran adalah media gambar. Menurut (Sandiman, 2014) 

menyatakan bahwa media gambar berfungsi untuk menyalurkan pesan 
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dari sumber ke penerima pesan melalui simbol-simbol komunikasi visual. 

Selain berfungsi sebagai penyampai pesan melalui simbol gambar juga 

berfungsi sebagai penarik perhatian murid sehingga murid lebih 

bersemangat dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran dan media yang digunakan dikelas sangat 

berpengaruh dalam menentukan keberhasilan siswa dalam proses 

pembelajaran di kelas, selain itu juga penerapan model pembelajaran 

yang dikombinasi dengan media pembelajaran yang tepat dapat 

membantu guru untuk mengatasi masalah-masalah pembelajaran di 

kelas. Salah satu masalah yang sering dijumpai guru yaitu pemahaman 

siswa terhadap pelajaran yang masih kurang. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya pemahaman siswa terhadap apa yang dibacanya. Siswa 

hanya cenderung membaca saja tanpa memahami makna yang 

terkandung di dalam bacaan tersebut. 

Padahal untuk saat ini sebagian besar pengetahuan disajikan 

dalam bentuk bahasa tulis. Sehingga menuntut siapa saja untuk memiliki 

kemampuan membaca dan memahami bacaan guna memperoleh 

pengetahuan. Membaca itu sendiri memiliki kedudukan yang penting 

dalam pembelajaran di sekolah. Orang yang banyak membaca akan 

memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas dari pada orang yang 

kurang membaca. 

Fungsi kemampuan membaca pemahaman dalam dunia 

pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan evaluasi pendidikan itu 

sendiri. Evaluasi pendidikan dimaksudkan untuk mendapatkan data 

pembuktian yang akan menunjukan sampai dimana tingkat kemampuan 
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dan keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan kurikuler. kegiatan-

kegiatan belajar dan metode-metode mengajar yang digunakan. Dengan 

demikian dapat dikatakan betapa penting peranan dan fungsi 

kemampuan membaca pemahaman dalam proses belajar-mengajar. 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, selama ini 

pembelajaran Bahasa Indonesia kurang memanfaatkan media 

pembelajaran untuk menunjang pembelajaran, terutama pada konsep-

konsep abstrak yang membutuhkan penjelasan yang kongkrit. Media dan 

metode pembelajaran yang digunakan oleh guru juga masih kurang 

bervariasi, sehingga beberapa siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami materi pelajaran ini. Siswa dikatakan mengalami kesulitan 

dalam memahami suatu materi dapat dilihat apabila siswa belum 

mencapai taraf kualifikasi atau kriteria yang telah ditentukan. Oleh sebab 

itu peneliti ingin menerapkan media pembelajaran yang menarik dan 

bervariasi sehingga siswa paham bagaimana pembelajaran membaca 

pemahaman siswa yang baik disekolah. 

Salah satu strategi pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru 

dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca pemahaman 

siswa adalah Strategi Pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking 

Activity). Strategi Pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking 

Activity) adalah suatu salah satu upaya untuk mengoptimalkan 

pembelajaran membaca pemahaman sebagai salah satu bentuk 

pembelajaran membaca dan keterampilan berbahasa di sekolah dasar. 

Dalam kegiatan pembelajaran, siswa diajak dalam kegiatan 

memprediksikan tentang apa yang ada dalam suatu teks sehingga 
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mampu mendorong siswa untuk berpikir tentang pesan yang terkandung 

di dalam teks bacaan. 

Ada banyak materi pelajaran yang bisa digunakan dalam 

pembelajaran dengan bantuan Strategi Pembelajaran DRTA (Directed 

Reading-Thinking Activity) salah satunya adalah mata pelajaran Bahasa 

Indonesia pada jenjang Sekolah Dasar. 

Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dapat 

dilakukan melalui beberapa jalur, antara lain: media massa, media cetak 

dan elektronik, pendidikan, dan jalur kelembagaan. Bahasa Indonesia 

menjadi mata pelajaran pokok yang wajib dikuasai oleh setiap siswa. 

Dalam memperoleh keterampilan berbahasa biasanya melalui suatu 

hubungan urutan yang teratur, mulanya belajar menyimak, kemudian 

berbicara, membaca, dan menulis. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti 

bermaksud melakukan penelitian untuk melihat sejauh mana pengaruh 

Strategi Pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking Activity) 

Berbantuan Audio Visual. Dalam hal ini penulis bermaksud meneliti 

tentang “Pengaruh Strategi Pembelajaran DRTA (Directed Reading-

Thinking Activity)  berbantuan Audio Visual Terhadap Motivasi Belajar 

dan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V Se-Gugus VI 

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana motivasi belajar siswa dengan menggunakan strategi 

pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking Activity)  berbantuan 

Audio Visual Siswa Kelas V Se-Gugus VI Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Takalar? 

2. Bagaimana kemampuan membaca pemahaman siswa dengan 

menggunakan strategi pembelajaran DRTA (Directed Reading-

Thinking Activity)  berbantuan Audio Visual Siswa Kelas V Se-Gugus 

VI Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar? 

3. Apakah strategi pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking 

Activity)  berbantuan Audio Visual berpengaruh signifikan terhadap 

Motivasi Belajar dan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa 

Kelas V Se-Gugus VI Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu 

dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau 

menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau 

memprediksi suatu situasi atau solusi yang mengindikasikan jenis studi 

yang akan dilakukan.  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk : 

1. Mengetahui motivasi belajar siswa dengan menggunakan strategi 

pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking Activity)  berbantuan 

Audio Visual Siswa Kelas V Se-Gugus VI Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Takalar . 
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2. Mengetahui kemampuan membaca pemahaman siswa dengan 

menggunakan strategi pembelajaran DRTA (Directed Reading-

Thinking Activity)  berbantuan Audio Visual Siswa Kelas V Se-Gugus 

VI Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar. 

3. Mengetahui pengaruh strategi pembelajaran DRTA (Directed 

Reading-Thinking Activity)  berbantuan Audio Visual Terhadap 

Motivasi Belajar dan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa 

Kelas V Se-Gugus VI Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar  

4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Adapun manfaat secara teoritis yakni untuk membuktikan teori 

yang sudah ada dan menambah sekaligus menambah ilmu terutama 

dibidang Bahasa Indonesia tingkat sekolah dasar berdasarkan 

keefektifan strategi pembelajaran tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

kemampuan membaca pemahaman Bahasa Indonesia siswa secara 

aktif dalam pembelajaran. 

b) Bagi Guru 

Menjadikan bahan acuan sekaligus menambah salah satu 

metode belajar untuk diterapkan di kelas. 
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c) Bagi Sekolah 

 Dengan adanya metode pembelajaran Direct Reading Thinking 

Activities (DRTA) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat 

mewujudkan siswa yang berpengetahuan, cerdas, dan berwawasan 

luas. Hal ini dapat berpengeruh terhadapa kemampuan membaca 

pemahaman yang tinggi sebagai indikator kualitas sekolah tersebut.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoretis 

1. Pengertian belajar 

Belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah 

dalam sikap dan tingkah lakunya. Menggolongkan kemampuan-

kemampuan yang menyebabkan perubahan tersebut menjadi 

kemampuan kognitif yang meliputi pengetahuan dan pemahaman. 

Kemampuan sensorik motorik yang meliputi keterampilan melakukan 

rangkaian gerak badan dalam urutan tertentu, dan kemampuan dinamik 

afektif yang meliputi sikap dan nilai yang meresapi  perilaku dan 

tindakan. Menurut Skinner (Segala, 2010: 14) menjelaskan bahwa: 

“Suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung 

secara progresif”. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku, pada 

saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik sebaliknya, bila 

ia tak belajar maka responnya menurun. Jadi belajar adalah suatu 

perubahan dalam kemungkinan atau peluang terjadinya respon. 

Adapun beberapa pendapat ahli yang membahas terkait 

pengertian belajar yaitu : 

a. Djamarah dan Zain (2010) : Belajar merupakan sebuah proses 

perubahan perilaku seseorang berkat pengalamannya sendiri. Artinya 

tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang 

menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap bahkan 

meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. 
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b. Hamalik (2010) : Belajar adalah bukan suatu tujuan tetapi merupakan 

proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. 

c. Menurut  Hilgard (1987 : 12) Belajar merupakan suatu proses dimana 

suatu kegiatan lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi dengan 

karakteristik-karakteristik dari perubahan-perubahan aktifitas tersebut 

tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan-kecenderungan 

reaksi asli,kematangan atau perubahan-perubahan sementara dari 

organisme. 

d. Bloom (Suprijono, 2010: 6) mendefinisikan bahwa: 

“Belajar adalah mencakup kemampuan kognitif, afektif, 
psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge 
(pengetahuan, ingatan) comprehension (pemahaman, 
menjelaskan, meringkas, contoh), aplication (menerapkan), 
analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 
(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan 
baru) dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving 
(sikap menerima), responding (memberikan respon), valuing 
(nilai), organization (organisasi), characterization 
(karakterisasi). Domain psikomotor meliputi initiatory, pre-
routine, dan rountinized. Psikomotor juga mencakup 
keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan 
intelektual”. 

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat didefenisikan bahwa 

belajar merupakan suatu proses dimana suatu kegiatan lewat reaksi dari 

suatu situasi yang dihadapi dengan karakteristik-karakteristik dari 

perubahan-perubahan aktifitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan 

dasar kecenderungan-kecenderungan reaksi asli,kematangan atau 

perubahan-perubahan sementara dari organisme. 
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2. Strategi Pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking 

Activity) 

a. Pengertian Pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking 

Activity) 

Menurut Farida (2007:47) strategi Pembelajaran DRTA merupakan 

suatu strategi yang memfokuskan keterlibatan siswa dalam memprediksi 

dan membuktikan prediksinya ketika mereka membaca teks. Lebih lanjut 

Stauffer menjelaskan bahwa guru bisa memotivasi usaha dan 

konsentrasi siswa dengan melibatkan mereka secara intelektual serta 

mendorong mereka merumuskan pertanyaan dan hipotesis, memproses 

informasi, dan mengevaluasi solusi sementara. 

Menurut Rahim (2008:47) mengemukakan bahwa Strategi DRTA 

merupakan strategi yang memfokuskan keterlibatan siswa dengan teks 

dan siswa akan membuat prediksi apa yang akan terjadi dalam teks dan 

membuktikannya setelah ia membaca” 

Directed Reading Thinking Activity diarahkan untuk mencapai 

tujuan umum agar siswa mampu melibatkan proses berfikir ketika 

membaca sebab pembaca haruslah melibatkan pengalamannya ketika 

akan merekontruksi ide-ide pengarang. Rekontruksi ini dimulai pada saat 

siswa menyusun prediksi atau hipotesis terhadap isi bacaan. Hal ini 

dilanjutkan ketika siswa membaca bacaan sehinga mereka menemukan 

informasi penting guna membuktikan kebenaran prediksi atau hipotesis 

yang dibuatnya. Kegiatan rekontruksi diakhiri dengan dihasilkan resolusi 

terhadap keraguan dan keinginan membaca 
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b. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran DRTA  

1) Kelebihan Strategi Pembelajaran DRTA 

Kelebihan strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA) 

sebagai berikut.: 

a) DRTA ini berisi banyak jenis-jenis strategi membaca sehingga 

guru dapat menggunakan dan dapat memperhatikan perbedaan 

yang ada pada siswa. 

b) DRTA merupakan suatu aktivitas pemahaman yang meramalkan 

cerita hingga dapat membantu siswa untuk memperoleh 

gambaran keseluruhan dari suatu materi yang sudah dibacanya. 

c) DRTA dapat menarik minat siswa untuk belajar, karena dalam 

DRTA menggunakan berbagai metode yang tidak hanya melayani 

siswa secara audio-visual, tetapi juga kinestetis. 

d) Strategi DRTA menunjukkan cara belajar yang bermakna bagi 

siswa sebab belajar bukan hanya untuk belajar akan tetapi 

mempersiapkan untuk hidup selanjutnya. 

e) Strategi DRTA dapat digunakan dalam beberapa mata pelajaran 

baik isi maupun prosedur mengajar. 

2) Kekurangan Strategi Pembelajaran DRTA 

Selain memiliki banyak kelebihan, strategi DRTA juga memiliki 

sedikit kelemahan yang sebenarnya dapat diatasi. Berikut merupakan 

kelemahan strategi DRTA dan cara mengatasinya yaitu :  

a) Strategi DRTA seringkali menyita banyak waktu jika pengelolaan 

kelas tidak efisien. Untuk itu, diperlukan manajemen waktu yang 
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baik dari guru agar pembelajaran dapat selesai tepat pada 

waktunya. 

b) Strategi ini mengharuskan penyediaan buku bacaan dan seringkali 

di luar kemampuan biaya sekolah dan siswa. Kekurangan dalam 

hal fasilitas ini dapat disiasati oleh guru dengan memberikan teks 

bacaan yang terdapat pada buku paket Bahasa Indonesia yang 

sudah dimiliki oleh setiap siswa. Selain itu, guru dapat 

memberikan selembar teks lengkap dengan gambarnya. 

c) Strategi ini menuntut guru berpengetahuan luas. Kekurangan 

dalam hal kemampuan guru ini dapat diatasi dengan semangat 

guru dalam mempelajari strategi DRTA lebih dalam lagi. Tidak ada 

ilmu yang terlalu sulit jika seseorang sungguh-sungguh dalam 

mempelajarinya. 

d) Melalui pemahaman membaca langsung, informasi tak dapat 

diperoleh dengan cepat, berbeda halnya jika memperoleh 

abstraksi melalui penyajian secara lisan oleh guru. Kekurangan ini 

menuntut siswa untuk berpikir secara mandiri dan dapat diatasi 

dengan teknik drill atau latihan. 

c. Langkah-langkah Strategi Pembelajaran DRTA (Directed 

Reading-Thinking Activity) 

Adapun langkah-langkah Strategi Pembelajaran DRTA (Directed 

Reading-Thinking Activity) yaitu : 

1) Menciptakan prediksi berdasarkan judul bacaan 

Guru menuliskan petunjuk judul cerita yang akan diajarkan di 

papan tulis selanjutnya guru meminta peserta didik membacakannya. 
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lalu, guru bertanya kepada peserta didik, “Menurutmu cerita ini 

bercerita tentang apa?’’ dan berikan waktu untuk peserta didik 

membuat dugaan 

2) Membuat prediksi dari petunjuk gambar  

Guru meminta peserta didik membuka bukunya dan 

memperhatikan gambar dengan seksama. Kemudian menanyakan 

apa yang peserta didik lihat dari gambar dan memprediksikan apa 

yang tejadi pada gambar tersebut 

3) Membaca buku atau bahan bacaan 

Guru meminta peserta didik membaca dengan membagi teks 

ke dalam beberapa bagian, dan mulai membaca dari bagian awal. 

Kemudian peserta didik diminta untuk menghubungkan bagian-bagian 

dari cerita itu dengan judul cerita. 

4) Menilai ketepatan prediksi  

Saat peserta didik sedang membaca bagian pertama suatu 

cerita, guru memberikan diskusi kelompok dengan mengajukan 

pertanyaan “Siapa yang dapat memiliki dugaan dengan benar apa 

yang diceritakan pada bagian ini?” setelah itu, guru meminta peserta 

didik yang yakin dugaannya benar untuk membacakannya di depan 

kelas. Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk mensikronkan 

dugaan mereka mereka berdasarkan teks yang mereka baca 

5) Guru mengulangi kembali bagian 1 sampai 4  

Mengulangi kembali langkah satu sampai empat, sampai 

semua proseur pelajaran sudah telah mencakup. Terakhir, guru 

bertanya kalimat utama pada setiap paragraf dan meminta peserta 
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didik untuk membuat kesimpulan cerita sesuai pemahaman dan 

bahasa mereka 

 

Dari uraian tersebut, dapat di simpulkan bahwa Strategi 

Pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking Activity) bertujuan untuk 

mencapai tujuan umum agar siswa mampu melibatkan proses berfikir 

ketika membaca sebab pembaca haruslah melibatkan pengalamannya 

ketika akan merekontruksi ide-ide pengarang. Rekontruksi ini dimulai 

pada saat siswa menyusun prediksi atau hipotesis terhadap isi bacaan. 

Hal ini dilanjutkan ketika siswa membaca bacaan sehinga mereka 

menemukan informasi penting guna membuktikan kebenaran prediksi 

atau hipotesis yang dibuatnya. Kegiatan rekontruksi diakhiri dengan 

dihasilkan resolusi terhadap keraguan dan keinginan membaca 

3. Media Audio Visual 

Secara etimologi “media” berasal dari bahasa latin yangberarti 

“medium” yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, 

maksudnya sebagai perantara atau alat menyampaikan sesuatu”. 

Menurut AECT (Association For Education Communication Technology) 

bahwa “ media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk 

menyalurkan  pesan informasi”. Audio Visual adalah media instruksional 

modern yang sesuai dengan perkembangan zaman (kemajuan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi), meliputi media yang dapat dilihat dan 

didengar”. 

Media Audio Visual ialah suatu media perantara berupa gambar 

dan suara yang membantu siswa dalam proses pembelajaran dikelas. 

Sehingga dalam sebuah pembelajaran dapat terarah dan teratur. 
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a. Bentuk Media Audio Visual 

Dilihat dari bentuk media tersebut , media sangat bervariasi dilihat 

dari fakta yang diberikan oleh seorang guru agar sebuah proses 

pembelajaran dapat bermakna karna adanya beberapa variasi yang 

ditampilkan guru. Adapun bentuk audio visual dapat memuat yaitu 

1) Contoh media audio visual berupa film dan televisi. Hal ini 

memungkinkan siswa mampu mengenali media tersebut dengan baik  

2) Suara juga merupakan salah satu bentuk media audio yang 

diaplikasikan dalam pembelajaran yang bermakna karna audio siswa 

bisa mendengarkan dan melihat ada yang akan dipelajari. 

3) Media board salah satu media audio gerak yang dapat dilihat 

langsung oleh peserta didik melalui pengaplikasian didalam kelas 

tersebut.  

4) Film bisu merupakan media visual yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pembalajaran tersebut. 

5) Seni gerak adalah salah satu media visual yang dapat diaplikasikan 

oleh peserta didik dalam pembelajaran agar media tersebut mampu 

menarik perhatian siswa dalam memahami materi pembelajaran yang 

diajarkan  

6) Media audio dapat berupa radio, TV dan lain-lain. 

Tujuan pengajaran yang ingin dicapai, ketepatgunaan, kondisi 

siswa, ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak, mutu 

teknis, dan biaya merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam 

memilih media dalam pengajaran. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam memilih media pembelajaran yakni: 
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1) Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai karna pada 

dasarnya sebuah pembelajaran akan lebih bermakna apabila 

mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang akan diajarkan oleh 

peserta didik itu sendiri. 

2) Dari segi materi yang harus dipertimbangkan karna sangat  

penting dalam  memilih pembelajaran tersebut, sehingga dalam 

meilih media pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan 

peserta didik. 

3) Dalam pemilihan media harus memuat media yang mudah 

didapatkan peserta didik sehingga mudah untuk dipelajari apalagi 

dengan media yang ada dilingkungannya senditi sebagai bahan 

pembelajaran disekolah.. 

4) Tepat sasaran, media yang efektif untuk kerlompok besar belum 

tentu sama efektifnya  jika digunakan pada kelompok kecilatau 

perorangan. Ada media yang tepat untuk kelompoik besar, 

kelompok sedang, kelompok kecil, dan perorangan. 

5) Kualitas gambar dan audio harus memenuhi persyaratan teknis 

tertentu misalnya visual pada slide harus jelas dan informasi 

pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh 

terganggu oleh elemen  yang berupa  latar belakang (Musfiqon, 

2012: 78) 
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b. Kelebihan & Kelemahan Media Audio Visual 

1. Kelebihan media audio visual 

Ada beberapa kelebihan media audio visual yang ditemukan untuk 

kelancaran proses pembelajaran sehingga siswa dapat cepat tanggap 

dalam memahami hal tersebut, hal ini memuat :  

a) Sajian pesan terlihat jelas sehingga siswa dapat memahami apa yang 

akan diajarkan oleh seorang guru.  

b) Waktu, daya indra, dan pembatasan ruang mampu diatasi dengan 

baik  

c) Realita yang ada seperti bingkai dibuktikan dengan media yang lebih 

menarik bahkan media tersebut dapat divisualisasikan dengan baik 

karna terlihat jelas. 

d) Objek dapat diperbesar karna ada beberapa bantuan media yang 

mampu memperjelas media seperti proyektor dan lain-lain.  

e) Lambat cepatnya media yang digunakan dapat dibantu dengan 

menggunakan media seperti tame lapse 

f) Beberapa kejadian dapat ditampilkan baik kejadian masa lampau 

ataupun kejadian yang sedang terjadi khususnya dalam lingkungan. 

Hal ini dibantu dengan menggunakan film bingkai, rekaman dan foto.  

g) Dapat disajikan dengan objek yang sangat kompleks digunakan 

dalam pembelajaran  

h) Beberapa kejadian yang kompleks dapat diperlihatkan langsung 

keperta didik karna melalui media audio visual dapat berupa gambar 

dan suara seperti tanah longsir dan gempa bumi 
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i) Dapat dijadikan sebagai pembelajaran tutorial sehingga 

pengaplikasiaannya mudah dipahami oleh peserta didik sehingga 

guru sangat mudah untuk menjelaskan apa yang akan ditampilkan 

ataupun diterapkan dalam proses pembelajaran disekolah khususnya 

disekolah dasar. 

2. Kelemahan Media  Audio-Visual 

Adapun kelemahan penggunaan media audio visual yaitu : 

a) Terlalu memandang materi audio-visual sebagai alat bantu guru 

dalam mengajar sehingga guru merasa sangat terbebani dengan hal 

tersebut sehingga pe,belajaran kurang bermakna. 

b) Terkadang menggunakan model komunikasi satu arah sehingga 

siswa merasa bosan dengan hal tersebut karna pada dasarnya 

seorang peserta didik lebih paham dan lebih tertarik dengan media 

atau pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. 

c) Audio-visual cenderung tetap di tempat dan tidak memperkenalkan 

kepada siswa media yang ada dilingkungan sekitar mereka dimana ia 

tinggal karna media yang ada dalam lingkungan sekitar siswa sangat 

lebih mudah untuk mereka pelajari dan dapat diaplikasikan dalam 

masyarakat khususnya dimasyarakat dimana mereka tinggal. 

4. Konsep Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan dasar seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Ada tidaknya motivasi mempengaruhi besar kecilnya seseorang dalam 

berusaha. George Shinnn (t.t) dalam Kusumah (2011: 28) 

mengemukanan bahwa “Motivasi adalah kunci untuk mendapatkan 
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kehidupan yang berhasil”. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh setiap individu.  

Belajar dilakukan oleh individu dalam lingkungan formal, informal, 

maupun non formal. Dalam lingkungan formal, belajar ditempuh dengan 

bersekolah di lembaga pendidikan. Dalam lingkungan informal, belajar 

ditempuh melalui lembaga-lembaga pendidikan informal. Belajar dalam 

lingkungan non formal dilakukan individu dalam kesehariannya. Dari 

pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa belajar pada diri seseorang 

atau pribadi dilakukan pada setiap saat selama pribadi tersebut hidup. 

Sugihartono, dkk (2007: 74) mengemukakan bahwa “Belajar 

merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang 

relatif permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan 

lingkungannya”.  

Sadiman, dkk (1986) dalam Warsita (2008: 62) menyatakan 

bahwa “belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada 

semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak ia masih bayi sampai 

ke liang lahat nanti”. 

Berdasarkan beberapa pengertian belajar di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa belajar adalah suatu proses yang kompleks dalam 

rangka untuk  memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud 

perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen. 

Definisi dari motivasi dan definisi dari belajar yang telah dirumuskan 

dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa motivasi belajar 
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adalah proses yang menentukan besar kecilnya kesungguhan siswa 

untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut 

Rifa‟i (2012: 137-144). Faktor-faktor tersebut antara lain: sikap, 

kebutuhan, rangsangan, afeksi, kompetensi, dan penguatan. Uraian dari 

faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.: 

1) Sikap 

Sikap memiliki pengaruh yang kuat karena sikap membantu 

siswa dalam merasakan dunianya dan memberikan pedoman kepada 

perilaku yang dapat membantu dalam menjelaskan dunianya. 

Kaitannya dengan motivasi belajar adalah berkaitan pada kegiatan 

awal pembelajaran. Setiap pendidik harus dapat meyakini bahwa 

sikapnya akan memiliki pengaruh aktif terhadap motivasi belajar anak 

pada saat awal pembelajaran. Pada setiap awal pembelajaran, siswa 

umumnya segera membuat penilaian mengenai pendidik, mata 

pelajaran, situasi pembelajaran, harapan personalnya untuk sukses. 

2) Kebutuhan 

Kebutuhan bertindak sebagai kekuatan internal yang 

mendorong seseorang untuk mencapai tujuan. Semakin kuat 

seseorang merasakan kebutuhan, semakin besar peluangnya untuk 

mengatasi perasaan yang menekan di dalam memenuhi 

kebutuhannya. Kaitannya dengan motivasi belajar adalah apabila 

siswa membutuhkan atau memiliki kemauan akan sesuatu untuk 

dipelajari, mereka cenderung sangat termotivasi. Oleh karena itu, 
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pendidik dapat menumbuhkan motivasi belajar berdasarkan pada 

kebutuhan yang dirasakan oleh siswa. 

3) Rangsangan 

Rangsangan merupakan perubahan di dalam persepsi atau 

pengalaman dengan lingkungan yang membuat seseorang aktif. 

Kaitannya dengan motivasi belajar adalah terletak pada 

penyelenggaraan pembelajaran yang merangsang. Apabila proses 

pembelajaran ini dapat merangsang siswa untuk belajar, maka siswa 

akan termotivasi untuk belajar. Apabila suatu pembelajaran tidak 

menimbulkan rangsangan belajar pada siswanya maka siswa yang 

pada mulanya termotivasi untuk belajar pada akhirnya menjadi bosan 

terlibat dalam pembelajaran. Terkait dengan adanya rangsangan, 

maka ada respon yang mengikuti. Rifa‟i (2011: 85) menyatakan 

bahwa “Siswa yang sedang mengamati rangsangan akan mendorong 

memori memberikan respon terhadap rangsangan tersebut”. 

Rangsangan-rangsangan yang ada dalam pembelajaran contohnya 

materi yang diajarkan oleh guru. Oleh karena itu, siswa yang sedang 

mengamati rangsangan berupa materi yang diajarkan oleh guru akan 

mendorong memori memberikan respon berupa perhatian dalam 

pembelajaran terhadap materi yang diajarkan oleh guru tersebut. 

4) Afeksi 

Konsep afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional 

kecemasan, kepedulian, dan pemilikan dari individu atau kelompok 

pada waktu belajar. Kaitannya dengan motivasi belajar adalah afeksi 

dapat menjadi motivator intrinsik. Apabila emosi bersifat positif pada 
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waktu kegiatan belajar berlangsung, maka emosi mampu mendorong 

siswa untuk belajar keras, dengan kata lain dapat memotivasi siswa 

untuk belajar. 

5) Kompetensi 

Teori kompetensi mengasumsikan bahwa siswa secara 

alamiah berusaha keras untuk berinteraksi dengan lingkungannya 

secara efektif. Kaitannya denga motivasi belajar adalah siswa secara 

intrinsik termotivasi untuk menguasai lingkungan dan mengerjakan 

tugas-tugas secara berhasil agar menjadi puas. Kepuasan ini didapat 

melalui tindakan siswa yang menyadari bahwa kompetensi yang 

diperoleh telah memenuhi standar yang telah ditentukan sehingga dia 

merasa mampu terhadap apa yang telah dipelajari sehingga timbullah 

rasa percaya diri pada dirinya. Hal ini biasanya didapatkan saat akhir 

proses belajar melalui kemampuan siswa menjawab berbagai 

pertanyaan yang diajukan oleh pendidik. Apabila siswa mengetahui 

bahwa dia merasa mampu terhadap apa yang telah dipelajari, dia 

akan merasa percaya diri. 

6) Penguatan 

Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau 

meningkatkan kemungkinan respon. Kaitannya dengan motivasi 

belajar adalah penggunaan penguatan yang efektif, seperti 

penghargaan terhadap hasil karya siswa, pujian, penghargaan sosial, 

dan perhatian akan mengakibatkan peningkatan pada proses belajar 

siswa. Penguatan akan mengakibatkan siswa dalam belajar akan 

disertai dengan usaha yang lebih besar dan menjadikan belajar 
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menjadi efektif karena termotivasi untuk mendapatkan penguatan 

yang positif dari pendidik. Secara tidak disadari, siswa telah 

membangkitkan motivasinya untuk belajar. 

Meningkatnya motivasi siswa juga dipengaruhi oleh rasa percaya 

diri siswa yang tumbuh pada saat proses pembelajaran karena pada 

tahap pembelajaran guru memberikan banyak kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat mereka pada saat diskusi kelas dan 

persentasi serta menghargai pendapat dan kerja keras mereka. 

Adapun indikator keberhasilan siswa melalui motivasi belajar yaitu 

1) Durasi kegiatan, 2) Frekuensi kegiatan, 3) Presistensinya pada tujuan 

kegiatan, 4) Ketabahan, keuletan dan kemampuannya dalam 

menghadapi kegiatan dan kesulitan untuk mencapai tujuan, 5) 

Pengabdian dan pengorbanan untuk mencapai tujuan, 6) Tingkatan 

aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan, 7) Tingkat 

kualifikasi prestasi, 8) Arah sikapnya. 

Dari beberapa penjelasan tersebut menjelaskan bahwa melalui 

Strategi DRTA, motivasi belajar siswa meningkat apabila diaplikasikan 

dengan baik oleh seorang pendidik khususnya pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. 

5. Konsep Membaca Pemahaman 

a. Pengertian Membaca 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang 

pembaca untuk memperoleh pesan atau makna yang disampaikan oleh 

penulis dengan menggunakan media kata di dalam suatu bacaan, 

membaca merupakan salah satu diantara keterampilan berbahasa yang 
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penting, membaca juga merupakan keinginan interaktif yang bertujuan 

untuk memetik ataupun memahami makna dan pesan yang terkandung 

dalam tulisan (Somadayo, 2011: 4). 

Sejalan dengan pendapat diatas, Godman (dalam Somadayo, 

2011: 6) mengungkapkan bahwa membaca merupakan kegiatan 

memetik makna ataupun pengertian yang tidak hanya dari kata yang 

tersurat, melainkan makna yang ada diantara deretan baris (reading 

between the lines), dan makna yang ada dibalik deretan baris (reading 

beyond the lines) 

Menurut Dalman (2014: 5) mengungkapkan bahwa membaca 

adalah proses kognitif yang merupakan upaya untuk mendapatkan 

informasi yang ada didalam tulisan. Sedangkan menurut Farr (dalam 

Dalma, 2014: 5) mengutarakan bahwa “ reading is the heart of education 

” yang berarti membaca adalah jantung pendidikan. Ungkapan tersebut 

memiliki makna orang yang rajin membaca, akan memiliki pendidikan 

yang baik dan memiliki wawasan yang lebih luas.  

Menurut Rahim (2011: 2) mengungkapkan bahwa pada hakikatnya 

membaca adalah sesuatu yang rumit yang harus melibatkan banyak hal, 

bukan sekedar mengucapkan tulisan-tulisan, akan tetapi membaca juga 

dapat melibatkan aktivitas tertentu seperti aktivitas visual, berpikir, 

aktivitas psikolinguistik, dan metakognitif. Sedangkan menurut Klein, dkk 

(dalam Rahim, 2011:3) mengutarakan bahwa defenisi membaca yaitu: 

(1) membaca adalah proses; (2) membaca adalah strategis; (3) dan 

membaca adalah interaktif. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa 

membaca merupakan suatu proses mencari informasi dari teks dan 
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pengetahuan pembaca mempunyai peran yang penting dalam 

membentuk makna. 

Membaca ialah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang 

pembaca dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh sebuah pesan 

yang hendak disampaikan seorang penulis menggunakan media kata 

atau bahasa tulis (Taringan, 2008: 7). Dengan kata lain, membaca 

adalah sebuah upaya untuk mencari makna yang terkandung dalam 

tulisan. Sejalan dengan hal tersebut, Iskandarwassid dan Dadang 

Sunendar (2015: 246) mengungkapkan membaca adalah kegiatan yang 

bertujuan untuk menemukan makna atau pesan dari apa yang tertulis di 

dalam sebuah teks.  

Berdasarkan pada pendapat para ahli, dapat diambil kesimpulan 

yaitu membaca adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan tujuan 

untuk memperoleh informasi dan makna yang ada di dalam sebuah 

tulisan dengan cara menerjemahkan kata yang terdapat pada tulisan 

tersebut 

b. Pengertian Membaca Pemahaman  

Menurut Rubin (dalam Somadayo, 2011: 7-8) menyatakan bahwa 

membaca pemahaman adalah suatu proses intelektual yang kompleks 

dan mencangkup dua kemampuan utama, yang pertama penguasaan 

makna kata dan yang kedua kemampuan berpikir mengenai konsep 

verbal. Secara simultan di dalam membaca pemahaman, konsentrasi 

pikiran pembaca akan terbagi menjadi dua arah yaitu pembaca akan 

secara aktif memberikan respon dengan mengungkapkan bunyi tulisan 

dan juga bahasa yang digunakan penulis. Oleh sebab itu, pembaca akan 
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dituntut untuk mengungkapkan makna bacaan yang ingin penulis 

sampaikan. 

Sedangkan menurut Somadyo (2011: 8-9), mengungkapkan 

pemahaman bacaan dapat terjadi melalui sebuah proses pencocokan 

(matching) atau interaksi pengetahuan di dalam skemata pembaca 

dengan konsep yang ada dalam bacaan. Dengan kata lain, pemahaman 

bacaan juga tergantung pada pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya oleh pembaca, melalui proses ini pembaca akan secara aktif 

membangun pemahaman dalam suatu bacaan. sependapat dengan 

Somadayo, Syafei (dalama Somadayo, 2011: 9), mengungkapkan bahwa 

hakikatnya membaca merupakan suatu proses membangun pemahaman 

terhadap sebuah tulisan. Proses ini akan terjadi apabila ada hubungan 

skemata antara pengetahuan dan pengalaman yang sebelumnya dimiliki 

oleh pembaca.  

Membaca pemahaman merupakan urutan tertinggi dari tahapan 

membaca. secara kognitif membaca pemahaman yaitu membaca untuk 

memahami. Dalam membaca pemahaman, pembaca diharapkan mampu 

memahami isi bacaan (Dalman, 2014: 87). Sedangkan menurut Tarigan 

(2008: 58) menyatakan bahwa membaca pemahaman yang 

dimaksudkan yaitu jenis membaca yang tujuannya untuk dapat 

memahami standar-standar atau norma kesastraan, resensi kritis, drama 

tulis, dan pola fiksi. 

Membaca pemahaman merupakan kelanjutan dari membaca 

dalam hati, dimana membaca dalam hati adalah membaca tanpa 

mengeluarkan suara, yang bertujuan untuk dapat memahami isi bacaan. 
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sementara untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dapat dilakukan 

tes, tes yang dimaksud dapat berupa pemberian tugas kepada siswa 

untuk menceritakan kembali buku yang ia baca atau siswa dapat 

mengajukan pertanyaan mengenai isi bacaan (Santoso, 2007: 320).  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa membaca pemahaman merupakan proses untuk memperoleh 

makna dan informasi yang terkait dengan pengetahuan dan pengalaman 

yang sebelumnya telah dimiliki pembaca dengan tujuan untuk memahami 

isi suatu bacaan 

c. Prinsip-prinsip Membaca Pemahaman 

Menurut pendapat Mc Laughlin dan Allen ( dalam Rahim, 2011: 3-

4), menyatakan prinsip-prinsip dari membaca yang paling mempengaruhi 

pemahaman adalah: 

1) Pemahaman merupakan sebuah proses konstruktivis sosial 

Teori konstruktivis yang memandang pemahaman dan 

penyusun bahasa merupakan sebuah proses membangun. Maksud 

Nya adalah siswa membangun makna baru yang berdasar pada 

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya untuk proses komunikasi. 

Teori konstruktivisme yang dimaksudkan adalah pemakaian bahasa 

pembangun makna, apa yang siswa bangun dan pengetahuan yang 

dimiliki sebelumnya 

2) Keseimbangan kemahiraksaraan adalah kerangka kerja kurikulum 

belajar siswa 

Kemahiraksaraan siswa akan dapat membantunya dalam 

melakukan proses membaca dan menulis serta membantunya 
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mengenal pentingnya kognitif dan efektif kemahiraksaraan. 

Kemahiraksaraan dalam pembelajaran membaca pemahaman adalah 

suatu kegiatan belajar, menghubungkan, dan mengintegrasikan 

3) Guru yang unggul akan menentukan kemampuan membaca 

pemahaman siswa. 

Guru professional (unggul) yaitu guru yang mampu membuat 

siswanya berhasil dalam proses belajarnya. Guru yang unggul akan 

senantiasa mengajarkan siswanya agar dapat memperoleh 

pemahaman terhadap apa yang dibaca. Guru sangat berperan dalam 

proses membaca, guru menciptakan pengalaman yang baik kepada 

siswanya, guru yang unggul akan mampu memperluas kemampuan 

yang dimiliki siswa untuk dapat memahami teks. Guru juga 

memahami akan pentingnya membaca pemahaman karena 

merupakan suatu proses sosial konstruktivis yang paling berfungsi 

dalam dunia nyata. 

d. Tujuan Membaca Pemahaman  

Rivers dan Temperley (dalam Somadayo, 2011: 10-11) 

mengutarakan terdapat tujuh tujuan utama dari membaca pemahaman 

yaitu: 1) untuk memperoleh informasi dari topik bacaan; 2) dapat 

memperoleh petunjuk bagaimana cara mengerjakan sesuatu; 3) 

berperan dalam sebuah drama, dalam sebuah game, menyelesaikan 

teka-teki; 4) terhubung dengan teman-teman, surat-menyurat atau untuk 

memahami isi surat-surat bisnis; 5) mengetahui sebuah kejadian; 6) 

membantu memahami apa yang telah terjadi atau yang sedang terjadi 
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sebagaimana laporan dalam Koran, majalah ataupun media baca 

lainnya; 7) memperoleh hiburan dan kesenangan. 

Sedangkan Somadayo (2011: 11) mengutarakan membaca 

pemahaman bertujuan untuk memperoleh pemahaman. Pembaca dapat 

memahami bacaan dengan baik apabila memiliki kemampuan berikut: 1) 

mampu menangkap arti kata serta ungkapan penulis; 2) Menemukan 

makna yang tersirat dan tersurat; 3) Dapat membuat kesimpulan dari apa 

yang dibacanya. Kemampuan membaca di atas dapat dimiliki seseorang 

yang tingkat kemampuan membacanya tinggi. Namun memiliki tingkat 

pemahaman yang terbatas. Artinya, mereka masih belum dapat 

menangkap makna apa yang dimaksudkan oleh penulisnya. 

Sejalan dengan pendapat diatas, Nuttall (dalam Somadayo, 2011: 

10) mengungkapkan bahwa tujuan membaca merupakan bagian dari 

proses membaca pemahaman, pembaca akan memperoleh pesan dan 

makna dari teks yang dibacanya, pesan dan makna yang dimaksud 

dapat berupa pengetahuan, informasi atau ungkapan perasaan bahagia 

atau sedih. 

Selain itu, Tarigan (dalam Somadayo, 2011: 12) menyatakan 

tujuan utama membaca pemahaman ialah untuk menemukan jawaban 

atas pertanyaan dari apa yang muncul dalam pikiran pembaca yang 

berdasarkan teks bacaan. pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud 

adalah: 1) Apa judul atau topik; 2) Apa masalah yang terdapat dalam teks 

bacaan; 3) Pelajaran apa saja yang dapat diambil dari tokoh dalam 

bacaan 

 



34 
 

e. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Membaca Pemahaman 

Menurut Somadayo, 2011: 27) menyatakan bahwa faktor yang 

dapat mempengaruhi pemahaman membaca siswa yaitu struktur 

penguasaan teks bacaan atau wacana. Pemahaman membaca terhadap 

suatu bacaan sangat dipengaruhi oleh aktivitas pembaca dalam 

memperoleh pemahaman tersebut. Dengan kata lain, proses 

pemahaman yang dimaksud tidak diperoleh begitu saja, akan tetapi 

dibutuhkan aktivitas berpikir melalui kegiatan menghubungkan 

pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Someday (2011: 27) 

mengutarakan bahwa faktor yang dapat berpengaruh terhadap 

kemampuan membaca pemahaman adalah: 1) faktor lingkungan seperti 

pengalaman siswa, latar belakang, dan sosial ekonomi siswa; 2) faktor 

intelektual, seperti metode pengajaran yang digunakan guru dan 

prosedur kemampuan guru dan juga siswa; 3) psikologis, yang meliputi: 

motivasi, minat, dan kematangan dalam hal sosial, emosional, dan 

penyesuaian diri; 4) fisiologis, yang meliput: kesehatan fisik siswa dan 

pertimbangan neurologi. 

Menurut Someday (2011: 28) menyatakan  pemahaman membaca 

tergantung pada pengetahuan berbahasa, gaya kognitif, serta 

pengalaman siswa dalam membaca. Sementara itu. Sedangkan 

Somadayo (2011: 28) mengutarakan bahwa kemampuan membaca 

dipengaruhi oleh “kesiapan membaca” yaitu intelegensi, emosi dan minat 

yang matang, pengalaman, dan kepemilikan fasilitas bahasa dan lisan. 
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Secara keseluruhan, indikator yang mempengaruhi kemampuan 

membaca yang dimaksud yaitu ditunjukkan oleh pemahaman seseorang 

terhadap bacaan yang dibacanya dan tingkat kecepatan yang dimiliki. 

Faktor yang dimaskud adalah sebagai berikut: 1) Intelegensi atau 

kemampuan berpikir, pada dasarnya membaca merupakan proses 

berpikir dan memecahkan masalah; 2) kemampuan berbahasa, apabila 

seseorang dihadapkan dengan bacaan yang memiliki bahasa yang 

belum pernah didengar sebelumnya maka akan sulit baginya untuk 

mengerti isi bacaan tersebut, hal ini disebabkan karena kurangnya 

penguasaan kosakata yang dimiliki; 3) sikap dan minat, sikap dapat 

ditunjukkan melalui rasa senang dan tidak senang, suka dan tidak suka, 

sedangkan minat merupakan keadaan dimana dalam diri seseorang 

memiliki dorongan dan kemauan untuk melakukan sesuatu hal; 4) 

keadaan bacaan, tingkat kesulitan, atau desain pada buku, jenis dan 

besar kecil huruf yang digunakan; 5) kebiasaan membaca, dapat 

dilakukan dengan menetapkan waktu atau kesempatan membaca 

sebagai suatu kebutuhan; 6) pengetahuan mengenai cara membaca, 

bertujuan untuk menemukan ide pokok secara tepat dan cepat, dapat 

menemukan kata-kata kunci secara cepat; 7) latar belakang sosial, 

ekonomi, dan budaya seseorang akan merasa kesulitan dalam 

menghadapi bacaan jika bacaan yang dihadapinya memiliki latar 

belakang diluar kebudayaanya; 8) emosi, kematangan emosional akan 

berpengaruh terhadap kemampuan membaca seseorang; 9) 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. 
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6. Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

a. Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah 

membelajarkan peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia 

yang baik dan benar sesuai tujuan dan fungsinya. Menurut Atmazaki, 

mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan 

etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, menghargai dan 

bangga menggunakan bahasaIndonesia sebagai bahasa persatuan dan 

bahasa negara, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya 

dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, menggunakan bahasa 

Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta 

kematangan emosional dan sosial, menikmati dan memanfaatkan karya 

sastra untuk memperluas wawasan, budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa 

Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Untuk mewujudkannya, 

maka pelajaran bahasa Indonesia diprogramkan untuk mengembangkan 

pengetahuan, sikap positif terhadap bahasa Indonesia, dan ketrampilan 

berbahasa. 

Dengan memahami keterkaitan masing-masing kompetensi dalam 

pembelajaran, khusunya pembelajaran bahasa Indonesia dengan 

pembelajaran berbasis teks akan mampu mengembangkan kemampuan 

berpikir peserta didik secara kreatif dan kritis. Di samping itu, 
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pembelajaran Bahasa Indonesia dapat berperan sebagai penghela dan 

pengintegrasi ilmu lain 

b. Prinsip-prinsip Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran Bahasa Indonesia yang terdapat dalam kurikulum 

2013 dengan pembelajaran berbasis teks bertujuan agar dapat 

membawa peserta didik sesuai perkembangan mentalnya, dan 

menyelesaikan masalah kehidupan nyata dengan berpikir kritis. Dalam 

penerapannya, pembelajaran Bahasa Indonesia memiliki prinsip, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan semata-mata 

kumpulan kata atau kaidah kebahasaan.  

2) Penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk 

kebahasan untuk mengungkapkan makna. 

3) Bahasa bersifat fungsional, artinya penggunaan bahasa yang tidak 

pernah dapat dipisahkan dari konteks, karena bentuk bahasa yang 

digunakan mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi 

pemakai/penggunanya. 

4) Bahasa merupakan sarana pembentukan berpikir manusia. 

Dengan prinsip di atas, maka pembelajaran bahasa berbasis teks 

membawa implikasi metodologis pada pembelajaran yang bertahap. Hal 

ini diawali dari kegiatan guru membangun konteks, dilanjutkan dengan 

kegiatan pemodelan, membangun teks secara bersama-sama, sampai 

pada membangun teks secara mandiri. Kegiatan ini dilakukan karena 

teks merupakan satuan bahasa yang mengandung pikiran dengan 

struktur yang lengkap. Guru harus benar-benar meyakini bahwa pada 
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akhirnya peserta didik mampu menyajikan teks secara mandiri. Secara 

rinci tahapan tersebut sebagai berikut. 

1) Membangun konteks, Membangun konteks yaitu melalui kegiatan 

mengamati teks dalam konteksnya dan menanya tentang berbagai 

hal yang berkaitan dengan teks yang diamatinya. Pada langkah 

membangun konteks peserta didik dapat didorong untuk memahami 

nilai spiritual, nilai budaya, tujuan yang melatari bangun teks. Dalam 

proses ini peserta didik mengeksplorasi kandungan teks serta nilai-

nilai yang tersirat di dalamnya. Di samping itu, peserta didik dapat 

mengungkap laporan hasil pengamatan untuk bahan tindak lanjut 

dalam kegiatan belajar 

2) Membangun teks bersama-sama, Membangun teks 

bersama/berkelompok, yaitu menyusun teks bersama masih dalam 

kegiatan mencoba, menalar, dan mencipta secara kolaboratif yang 

dilanjutkan dengan menyaji. Peserta menggunakan hasil 

mengeksplorasi modelmodel teks untuk membangun teks dengan 

cara berkolaborasi dalam kelompok. Melalui kegiatan ini diharapkan 

semua peserta didik dapat memperoleh pengalaman mencipta teks 

sebagai dasar untuk mengembangkan kompetensi individu. 

3) Mengembangkan teks secara mandiri, Mengembangkan teks secara 

mandiri, yaitu dengan titik tekan pada peserta didik dapat 

menunjukkan kompetensinya secara individual dalam mencipta. Oleh 

karena itu, dimensi kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia wajib 

memenuhi empat langkah dasar, enam langkah mengembangkan 
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keterampilan beraktivitas secara saintifik, dua model kegiatan 

koloboratif dan individual, dan berdimesi beraktivitas dan berkarya. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian oleh Yuliana, M. (2021) “Pengaruh Strategi 

Pembelajaran Inovatif Directed Reading and Thinking Activity (DRTA) 

dan Motivasi Belajar terhadap Kemampuan Membaca Siswa. Dalam 

penelitian ini menyimpulakn bahwa Strategi pembelajaran DRTA lebih 

baik daripada startegi pembelajaran konvensional dan pengaruh interaksi 

antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan 

membaca. 

Peneltiain oleh Rini Kurniawati Samsuddin (2015) “penggunaan 

media gambar seri untuk meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman siswa sekolah dasar” dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa setelah pembelajaran Bahasa 

Indonesia dengan menggunakan Media gambar seri di kelas IV 

mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan nilai 

rata-tara siswa dan mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Penelitian oleh Dian Yusnita (2016) “Efektifitas Penggunaan Media 

Gambar Terhadap Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman” 

berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan secara umum 

bahwa penggunaan media gambar dapat meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman siswa. 

Penelitian Oleh Garminah, Dibia, Wiguna. (2014) “Pengaruh 

Strategi Drta (Directed Reading Thinking Activity) Terhadap Kemampuan 

membaca pemahaman Membaca Intensif Siswa Kelas Iv Semester 1 
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Sdn Gugus Belantih Kecamatan Kintamani” Dalam penelitian ini 

menyimpulkan bahwa Strategi DRTA merupakan strategi yang 

memfokuskan keterlibatan siswa dengan teks dan siswa akan membuat 

prediksi apa yang akan terjadi dalam teks dan membuktikannya setelah 

ia membaca.  

Penelitian oleh Ummu Khair (2018) “Pembelajaran Bahasa 

Indonesia dan Sastra (BASASTRA) di SD dan MI” dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia lebih 

diarahkan pada kompetensi siswa untuk berbahasa dan berapresiasi 

sastra. Pelaksanaannya, pembelajaran sastra dan bahasa dilaksanakan 

secara terintegrasi. Sedangkan pengajaran sastra, ditujukan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menikmati, menghayati, dan 

memahami karya sastra. Pengetahuan tentang sastra hanyalah sebagai 

penunjang dalam mengapresiasi. 

Penelitian oleh Erlando Doni Sirait (2016) “Pengaruh Minat Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Matematika”, berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. 

Penelitian oleh Sapto Haryoko (2009) “Pengaruh Minat Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Matematika”, dari penelitian menyimpulkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa yang diajar dengan 

menggunakan media audio visual memiliki skor yang jauh lebih tinggi 

dibanding dengan siswa yang diajar dengan menggunakan pendekatan 

konvesional. 
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Penelitian oleh  Siti Nurhasanah (2016) “Motivasi Belajar Sebagai 

Determinan Kemampuan membaca pemahaman Siswa”, menyimpulkan 

bahwa motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikasn terhadap 

kemampuan membaca pemahaman. Dengan demikian adanya 

peningkatan minat belajar maka akan diikuti oleh peningkatan 

kemampuan membaca pemahaman. Artinya semakin baik minat belajar 

siswa, maka berdampak kepada kemampuan membaca pemahaman 

siswa yang semakin baik. 

C. Kerangka Pikir 

kerangka pikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai 

alur logika sistematika tema yang akan ditulis. Dimana kerangka pikir 

tersebut dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian.  

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu: 
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Motivasi Belajar dan Kemampuan membaca pemahaman Siswa 

kelas V Se-Gugus VI Kec. Pattalassang masih rendah 

Alternatif strategi pembelajaran  

Motivasi dan kemampuan pemahaman  Siswa Meningkat 

 

Terdapat Pengaruh Strategi Pembelajaran DRTA (Directed 

Reading-Thinking Activity)  berbantuan Audio Visual Terhadap 

Motivasi Belajar dan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa 

Kelas V Se-Gugus VI Kecamatan Pattallassang Kabupaten 

Takalar 

Tes dan Dokumen 

 

Kuisioner dan Observasi 

 

Strategi Pembelajaran DRTA 

(Directed Reading Thinking 

Activity)   

 

Pembelajaran Bahasa Indonesia yang terdapat dalam kurikulum 

2013 dengan pembelajaran berbasis teks bertujuan agar dapat 

membawa peserta didik sesuai perkembangan mentalnya, dan 

menyelesaikan masalah kehidupan nyata dengan berpikir kritis untuk 

melihat bagaimana motivasi dan kemampuan membaca pemahaman 

siswa di kelas V Sekolah Dasar.  

Untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa selama 

proses pembelajaran, maka dilakukan pemberian angket yang 

berdasarkan kondisi siswa dalam sebuah pembelajaran sehingga sesuai 

dengan karakteristik yang dimiliki siswa. Sedangkan untuk mengetahui 

kemampuan membaca pemahaman siswa maka seorang guru dapat 

memberikan beberapa cara diantanya pembelrian soal dalam bentuk 

Gambar 2.1. Bagan kerangka pikir 
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uraian ataupun pilihan ganda. Jenis tes ini dapat dilakukan dengan 

analisis data menggunakan Aplikasi SPSS versi 21. Sehingga dapat 

melihat bagaimana pengaruh penerapan strategi tersebut dalam 

pembelajaran apakah berpengaruh signifikan atau tidak terhadap 

motivasi dan Motivasi Belajar dan Kemampuan Membaca Pemahaman 

Siswa Kelas V Se-Gugus VI Kecamatan Pattallassang Kabupaten 

Takalar.  

D. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis adalah jawaban sementara terahadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara karna jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta.  

Adapun  hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Jika nilai sig. < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yaitu tidak 

terdapat Pengaruh signifikan penerapan strategi pembelajaran DRTA 

(Directed Reading-Thinking Activity) berbantuan Audio Visual 

Terhadap Motivasi Belajar dan Kemampuan Membaca Pemahaman 

Siswa Kelas V Se-Gugus VI Kecamatan Pattallassang Kabupaten 

Takalar. 

2. Jika nilai sig. > 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak yaitu Terdapat 

Pengaruh signifikan penerapan strategi pembelajaran DRTA (Directed 

Reading-Thinking Activity) berbantuan Audio Visual Terhadap 

Motivasi Belajar dan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa 

Kelas V SDN Se-Gugus VI Kecamatan Pattallassang Kabupaten 

Takalar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengacu pada pendekatan penelitian kuantitatif. 

Menurut Nana S. Sukmadinata (2010: 53), penelitian kuantitatif didasari 

pada filsafat positivisme yang menekankan fenomena objektif yang dikaji 

secara kuantitatif atau dilakukan dengan menggunakan angka, 

pengolahan statistik, struktur, dan percobaan terkontrol. Sedangkan jenis 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian quasi 

eksperimental design. 

Menurut Sugiyono (2010: 75) menyatakan bahwa ciri utama dari 

quasi experimental design adalah pengembangan dari True Experimental 

design, yang mempunyai kelompok kontrol namun tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variable-variabel dari luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Quasi 

Experimental design adalah jenis desain penelitian yang memiliki 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tidak dipilih secara random. 

Peneliti menggunakan desain Quasi Experimental Design karena dalam 

penelitian ini terdapat variabel-variabel dari luar yang tidak dapat 

dikontrol oleh peneliti. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pretest Posttest Control Group Design. Desain penelitian ini 

menggunakan dua kelas yang tidak dipilih secara random. Kemudian 
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diberikan pretest untuk mengetahui keadaan awal, apakah terdapat 

perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Adapun desain dalam penelitian ini yaitu :    

     R   O1   X   O2 

        O3   X   O4 

Gambar  3.1. Desain penelitian 
Keterangan: 

R : Kelas eksperimen 
X : Perlakuan 
O1 : Nilai pretest kelas eksperimen  
O2 : Nilai posttest kelas eksperimen 
O3 : Nilai pretest kelas kontrol 
O4 : Nilai posttest kelas Kontrol 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas V Se-Gugus VI Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Waktu penelitian  

dilaksanakan mulai tanggal 21 Maret sampai 22 April 2022. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik terentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini populasi yang 

digunakan adalah seluruh siswa kelas V Se-Gugus VI Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Takalar, dengan data sebagai berikut : 
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Tabel 3.1. Populasi penelitian 

Nama sekolah Jumlah siswa 

SDN Al-Qamar 25 

SDN No. 46 Salaka 25 

SDN no. 47 Alluka 28 

SDN Biringbalang 24 

Jumlah 102 

Sumber. SDN Se-Gugus VI 

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah Sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sehingga kelas 

V.a terpilih sebagai kelas kontrol, dimana kelas kontrol diberikan 

perlakuan hanya menggunakan Strategi Pembelajaran DRTA (Directed 

Reading-Thinking Activity)   dengan bantuan audio dan yang terpilih 

sebagai kelas eksperimen adalah kelas V.b, dimana kelas eksperimen 

diberikan perlakuan dengan strategi pembelajaran DRTA (Directed 

Reading-Thinking Activity) berbantuan Audio Visual. Adapun sampel 

dalam penelitian ini yaitu : 

Tabel 3.2. Sampel penelitian 

Mama Sekolah Jumlah siswa 

SDN Al-Qamar (Kontrol) 
SDN No. 46 Salaka (Eksperimen) 

25 
25 

Jumlah 50 

  Sumber. SDN Se-Gugu VI 

D. Defenisi Operasional  

1. Definisi operasional 

a. Directed Reading Thinking Activity adalah pembelajaran dengan 

tujuan umum agar siswa mampu melibatkan proses berfikir ketika 

membaca sebab pembaca haruslah melibatkan pengalamannya 

ketika akan merekontruksi ide-ide pengarang. Rekontruksi ini 

dimulai pada saat siswa menyusun prediksi atau hipotesis 
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terhadap isi bacaan siswa Se-Gugus VI Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Takalar Tahun Pelajaran 2022 

b. Motivasi belajar adalah penggunaan penguatan yang efektif, 

seperti penghargaan terhadap hasil karya siswa, pujian, 

penghargaan sosial, dan perhatian akan mengakibatkan 

peningkatan pada proses belajar siswa Se-Gugu VI Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun Pelajaran 2022 

c. Kemampuan pemahaman adalah suatu proses intelektual yang 

kompleks dan mencangkup dua kemampuan utama, yang 

pertama penguasaan makna kata dan yang kedua kemampuan 

berpikir mengenai konsep verbal siswa Se-Gugu VI Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun Pelajaran 2022 

E. Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai 

berdasarkan defenisi variabel, maka yang menjadi variabel dalam 

penelitian ini adalah strategi pembelajaran Directed Reading Thinking 

Activity (DRTA) sebagai variabel perlakuan (VP) dan yang menjadi 

variabel ukur adalah motivasi belajar (Y1) dan kemampuan membaca 

pemahaman (Y2). 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara dilakukan peneliti 

untuk mendapatkan data.  Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan 

dengan pemberian tes, angket dan observasi. Teknik pengumpulan data 

dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai 
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cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting 

alamiah (Natural setting). 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian yaitu :  

1. Tes 

Menurut Wawan Nurkencana dalam Basuki (1993) dalam 

publikasinya berjudul Evaluasi Pendidikan lebih konprefenshif 

menyatakalan bahwa tes adalah suattu cara untuk mengadakan 

penilaian yang berbentuk suatu tugas yang harus dikerjakan anak 

atau sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu nilai tentang 

tingkah laku atau prestasi anak tersebut yang kemudian dapat 

dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh anak-anak lain atau 

standar yang telah ditetapkan. 

Adapun tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

peserta didik setelah diberikan perlakuan strategi pembelajaran yaitu 

tes tertulis bentuk uraian dan pilihan ganda. Dalam hal ini 

pengumpulan data kemampuan membaca pemahaman siswa di 

Kelas. 

2. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukkan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan 

pasti variabel yang akan diukur dan tahu yang tidak bisa diharapkan 
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dari responden. Angket sebagai teknik pengumpulan data sangat 

cocok untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. 

Adapun angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

berupa pernyataan-pernyataan yang mendasar sehubungan dengan 

pembelajaran yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui 

motivasi siswa dalam belajar pada penggunaan strategi 

pembelajaran. 

3. Observasi 

Nawawi dan Martini (2009 :134), mengungkapkan bahwa 

observasi adalah pengamatan dan juga pencatatan sistematik atas 

unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala atau gejala-gejala yang 

muncul dalam suatu objek penelitian. Hasil dari observasi tersebut 

akan dilaporkan dalam suatu laporan yang tersusun secara sistematis 

mengikuti aturan yang berlaku. 

Observasi dilakukan sebelum dan setelah pemberian  

perlakuan.  Hal ini dilakukan untuk membantu peneliti mendapatkan 

beberapa data secara langsung. data yang dimaksud berupa data 

awal siswa selama proses pembelajaran berlangsung dimana data 

tersebut yang dimaksud yaitu nilai motivasi siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

G. Teknik analisis data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, 

yaitu: 
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1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi. Adapun diantaranya adalah penyajian 

data melalui tabel, mengitung skor rata-rata, persentase, dan 

jangkauan data. 

a. Menghitung Nilai rata-rata 

 ̅  
∑  

 
 

   Keterangan: 

   ̅     Rata-rata 
     : banyaknya data

 
 

b. Persentase (%) 

   P = 
 

 
      

 Keterangan: 
 P : persentase (%) 

   : frekuensi 
 N : banyaknya data 
 

c. Jangkauan data 

               
 Keterangan: 
 

           : jangkauan 
      : nilai tertinggi 
       : nilai terendah 
(Syofian Siregar, 2014:153-156) 

 
2. Analisis Inferensial 

Analisis inferensial ialah cara yang dilakukan untuk menganalisis 

hasil atau data yang diperoleh dalam penelitian. Pada tahap ini dibagi 

menjadi dua tahap yaitu : uji persyaratan analisis dan uji hipotesis.  
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1. Uji prasyarat 

a. Uji normalitas data 

Uji normalitas data dependent diakukan dengan melihat 

sebaran pada Q-Q Plots. Pada MANOVA untuk melihat normalitas 

data paling tepat adalah menggunakan Q-Q Plots. Karna dengan 

menggunakan analisis ini dapat dilihat secara keseluruhan apakah 

variabel dependent berdistribusi normal atau tidak.  

b. Uji Honogenitas varians 

Uji homogenitas varians dapat dilihat dari hasil uji Levene’s 

dengan kriteria nilai signifikansi >0,05 maka dapat dikatakan dapat 

memiliki varians homogen. 

c. Uji homogenitas matrik covarian. 

Uji homogenitas matrik covarian dapat dilihat dari hasil uji 

Box’s M, dengan kriteria hasil uji nilai signifikan >0,05.  

2. Uji MANOVA ( Analisis Output Manova) 

Output manova pada dasarnya ada 2 bagian, yakni outpun yang 

menyatakan apakah ada perbedaan yang nyata antar group dan outpun 

yang menguji setiap variabel secara individual. Kedua jenis output 

tersebut, akan dianalisis satu-persatu. 

Dalam MANOVA terdapat beberapa statistik uji yang dapat 

digunakan untuk membuat keputusan dalam perbedaan antar kelompok, 

yaitu Pillai’s Trace, Wilk’s Lambda, Hotelling’s Trace, dan Roy’s Largest 

Root. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada outpun multivarian tests dari 

hasil analisis MANOVA (GLM Multivatiat). Dalam penelitian ini digunakan 

tingkat signifikan 0,05 (α=5%). 
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a. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan Directed 

Reading Thinking Activity (DRTA) berbantuan audio Visual, maka 

selanjutnya akan diberikan berupa tes kemudian menggunakan lembar 

tes untuk masing-masing kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

mendapatkan data. Data yang sudah didapatkan kemudian disusun, 

selanjutnya akan dilakukanuji hipotesis. Untuk melaksanakan uji 

hipotesis maka digunakanlahkorelasi ganda. Adapun hipotesis 

statistiknya adalah: 

          

          

 

Hipotesis dalam uraian kalimat: 

1. Jika nilai sig. < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yaitu tidak 

terdapat Pengaruh signifikan penerapan strategi pembelajaran 

DRTA (Directed Reading-Thinking Activity) berbantuan Audio 

Visual Terhadap Motivasi Belajar dan Kemampuan Membaca 

Pemahaman Siswa Kelas V Se-Gugus VI Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Takalar. 

2. Jika nilai sig. > 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak yaitu 

Terdapat Pengaruh signifikan penerapan strategi pembelajaran 

DRTA (Directed Reading-Thinking Activity) berbantuan Audio 

Visual Terhadap Motivasi Belajar dan Kemampuan Membaca 

Pemahaman Siswa Kelas V Se-Gugus VI Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Takalar. 
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Dalam menentukan kelayakan dan tidaknya suatu item yang akan 

digunakan biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien kerelasi atau 

dengan teknik korelasi product moment dengan taraf 0,05 artinya suatu 

item dianggap memiliki keabsahan atau valid jika memiliki korelasi 

signifikansi terhadap skor total item. 

Dalam penelitian ini, data kuantitaif dianalisis oleh peneliti dengan 

menggunakan statistik. Rumus yang digunakan adalah rumus MANOVA 

atau uji MANOVA dan menggunakan program SPSS 21. Sebelum 

melakukan analisis MANOVA terlebih dahulu ada asumsi-asumsi yang 

harus dipenuhi diantaranya adalah data berdistribusi multivariat normal 

dan varians data adalah homogen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis eksperimen 

(Quasi Eksperimen) dengan sampel kelas V. Desain penelitian yang 

digunakan adalah Pretest Posttest Control Group Design. Dalam desain 

ini terdapat dua kelas yang dipilih secara random, kemudian diberi 

pretest untuk mengetahui keadaan awal, apakah perbedaan antara 

kelompok eksperimen  dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila 

nilai kelas eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Pengujian 

hipotesis berupa uji Manova. 

1. Motivasi Belajar siswa dengan menggunakan strategi 

pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking Activity)  

berbantuan Audio Visual. 

a. Motivasi Belajar siswa dengan menggunakan strategi 

pembelajaran DRTA berbantuan Audio Visual kelas eksperimen 

Penggunaan model pembelajaran DRTA terhadap motivasi belajar 

digunakan untuk melihat data kelas kontrol dan kelas eksperimen pada 

motivasi belajar peserta didik sehingga diperoleh gambaran dari kedua 

kelas tersebut. Hasil penelitian penggunaan strategi pembelajaran DRTA 

terhadap motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen sebelum dan 

setelah perlakuan dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.1. Deskripsi Motivasi Belajar Kelas Eksperimen 

Statistik Deskriptif 
Kelas Eksperimen 

Sebelum perlakuan Setelah Perlakuan 

Mean 66 83 

Median 65 85 

Modus 65 90 

Minimum 45 48 

Maximum 85 95 

 
Berdasarkan tabel deskripsi motivasi belajar siswa kelas 

eksperimen diatas menunjukkan bahwa nilai mean motivasi belajar siswa 

sebelum perlakuan sebesar 66 sedangkan nilai mean setelah perlakuan 

sebesar 83, nilai median sebelum perlakuan yaitu 65 sedangkan nilai 

median setelah perlakuan yaitu 85, nilai modus sebelum perlakuan yaitu 

65 sedangkan nilai modus setelah perlakuan yaitu 90, nilai minimum 

sebelum perlakuan yaitu 45 sedangkan nilai minimum setelah perlakuan 

yaitu 48, dan nilai maksimum motivasi belajar siswa kelas eksperimen 

sebelum perlakuan yaitu 85 sedangkan nilai maksimum motivasi belajar 

siswa setelah perlakuan yaitu 95. 

Adapun tabel persentase motivasi belajar siswa kelas eksperimen 

sebelum perlakuan yaitu  

Tabel 4.1.1 Persentase motivasi belajar peserta didik sebelum perlakuan 

NO. INSTRUMEN MOTIVASI 

PILIHAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 

1 

Saya tetap mengerjakan tugas Bahasa 
Indonesia yang diberikan oleh guru 
walaupun tidak dibimbing oleh orang lain 
yang lebih mampu. 

4 7 5 9 

2 

Model pembelajaran DRTA  
mempengaruhi semangat belajar dan 
keberhasilan dalam  pelajaran Bahasa 
Indonesia 

6 12 3 4 

3 
Saya akan berusaha untuk mendapatkan 
nilai Bahasa Indonesia yang setinggi-
tingginya diantara teman-teman satu  

6 6 8 5 
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kelasku. 

4 
Saya mentargetkan nilai tes/ulangan 
Bahasa Indonesia yang lebih baik jika 
dibandingkan nilai tes sebelumnya. 

7 9 3 6 

5 

Jika saya menjumpai soal Bahasa 
Indonesia yang sulit saya kerjakan, maka 
saya akan mencari jawaban di buku 
Bahasa Indonesia lain. 

9 9 4 3 

6 

Saya akan  berusaha sebaik-baiknya 
dalam  menghadapi tes/ulangan Bahasa 
Indonesia agar mendapatkan nilai yang 
sangat baik. 

7 6 9 3 

7 
Dalam mengerjakan tugas Bahasa 
Indonesia, saya berusaha sebaik-baiknya 
menyelesaikan dengan tepat waktu 

6 9 7 3 

8. 
Saya selalu berusaha untuk 
mempersiapkan materi pelajaran dengan 
baik pada saat pembelajaran berlangsung 

6 9 10 0 

9. 

Saya berusaha dengan  serius dalam 
menanggapi suatu permasalahan dalam 
tanya jawab tentang soal-soal Bahasa 
Indonesia 

7 7 9 2 

10. 
Saya akan  membuat ringkasan materi 
Bahasa Indonesia untuk mempermudah 
saya belajar Bahasa Indonesia 

4 6 7 8 

 
Berdasarkan tabel 4.1.1 menunjukkan bahwa persentase motivasi 

belajar pada kelas eksperimen sebelum perlakuan yaitu 

Terdapat 11 orang siswa atau 44% termotivasi untuk tetap 

mengerjakan tugas Bahasa Indonesia yang diberikan oleh guru walaupun 

tidak dibimbing oleh orang lain yang lebih mampu, dan terdapat 14 orang 

siswa atau 56% tidak termotivasi untuk tetap mengerjakan tugas Bahasa 

Indonesia yang diberikan oleh guru walaupun tidak dibimbing oleh orang 

lain yang lebih mampu.  

Terdapat 18 orang siswa atau 62% termotivasi bahwa model 

pembelajaran DRTA  mempengaruhi semangat belajar dan keberhasilan 

dalam  pelajaran Bahasa Indonesia, dan terdapat 7 orang siswa atau 
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28% tidak termotivasi bahwa model pembelajaran DRTA  mempengaruhi 

semangat belajar dan keberhasilan dalam  pelajaran Bahasa Indonesia. 

Terdapat 12 orang siswa atau 48% termotivasi berusaha untuk 

mendapatkan nilai Bahasa Indonesia yang setinggi-tingginya diantara 

teman-teman satu  kelasnya, dan terdapat 13 orang siswa atau 52% 

tidak termotivasi berusaha untuk mendapatkan nilai Bahasa Indonesia 

yang setinggi-tingginya diantara teman-teman satu  kelasnya. 

Terdapat 16 orang siswa atau 64% sangat termotivasi untuk 

mentargetkan nilai tes/ulangan Bahasa Indonesia yang lebih baik jika 

dibandingkan nilai tes sebelumnya, dan terdapat 9 orang siswa  atau 

36% tidak termotivasi untuk mentargetkan nilai tes/ulangan Bahasa 

Indonesia yang lebih baik jika dibandingkan nilai tes sebelumnya. 

Terdapat 18 orang siswa atau 72% sangat termotivasi jika siswa 

tersebut menjumpai soal Bahasa Indonesia yang sulit mereka kerjakan, 

maka siswa tersebut akan mencari jawaban di buku Bahasa Indonesia 

lain, dan terdapat 7 orang siswa atau 28% tidak termotivasi jika siswa 

tersebut menjumpai soal Bahasa Indonesia yang sulit mereka kerjakan, 

maka siswa tersebut akan mencari jawaban di buku Bahasa Indonesia 

lain. 

Terdapat 13 orang siswa atau 52% sangat termotivasi untuk akan  

berusaha sebaik-baiknya dalam menghadapi tes/ulangan Bahasa 

Indonesia agar mendapatkan nilai yang sangat baik, dan terdapat 12 

orang siswa atau 48% tidak termotivasi untuk akan  berusaha sebaik-

baiknya dalam  menghadapi tes/ulangan Bahasa Indonesia agar 

mendapatkan nilai yang sangat baik. 
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Terdapat 15 orang siswa atau 60% sangat termotivasi dalam 

mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, mereka berusaha sebaik-baiknya 

menyelesaikan dengan tepat waktu, dan terdapat 10 orang siswa atau 

40% tidak termotivasi dalam mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, 

mereka berusaha sebaik-baiknya menyelesaikan dengan tepat waktu. 

Terdapat 15 orang siswa atau 60% sangat termotivasi untuk selalu 

berusaha mempersiapkan materi pelajaran dengan baik pada saat 

pembelajaran berlangsung, dan terdapat 10 orang siswa atau 40% tidak 

termotivasi untuk selalu berusaha mempersiapkan materi pelajaran 

dengan baik pada saat pembelajaran berlangsung. 

Terdapat 14 orang siswa atau 56% termotivasi untuk berusaha 

dengan  serius dalam menanggapi suatu permasalahan dalam tanya 

jawab tentang soal-soal Bahasa Indonesia, dan terdapat 11 orang siswa 

atau 44% tidak termotivasi untuk berusaha dengan  serius dalam 

menanggapi suatu permasalahan dalam tanya jawab tentang soal-soal 

Bahasa Indonesia. 

Terdapat 10 orang siswa atau 40% termotivasi akan  membuat 

ringkasan materi Bahasa Indonesia untuk mempermudah mereka belajar 

Bahasa Indonesia, dan terdapat 15 orang siswa atau 60% tidak 

termotivasi akan  membuat ringkasan materi Bahasa Indonesia untuk 

mempermudah mereka belajar Bahasa Indonesia. 

Berikut merupakan tabel persentase motivasi belajar peserta didik 

kelas eksperimen setelah perlakuan yaitu: 
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Tabel 4.1.2 Persentase motivasi belajar siswa setelah perlakuan 

NO INSTRUMEN MOTIVASI 
PILIHAN JAWABAN 

SS S TS STS 

1 

Saya tetap mengerjakan tugas Bahasa 
Indonesia yang diberikan oleh guru 
walaupun tidak dibimbing oleh orang lain 
yang lebih mampu. 

13 1 5 6 

2 

Model pembelajaran DRTA  
mempengaruhi semangat belajar dan 
keberhasilan dalam  pelajaran Bahasa 
Indonesia 

16 5 2 2 

3 

Saya akan berusaha untuk mendapatkan 
nilai Bahasa Indonesia yang setinggi-
tingginya diantara teman-teman satu  
kelasku. 

19 1 2 3 

4 
Saya mentargetkan nilai tes/ulangan 
Bahasa Indonesia yang lebih baik jika 
dibandingkan nilai tes sebelumnya. 

19 2 2 2 

5 

Jika saya menjumpai soal Bahasa 
Indonesia yang sulit saya kerjakan, maka 
saya akan mencari jawaban di buku 
Bahasa Indonesia lain. 

17 3 3 2 

6 

Saya akan  berusaha sebaik-baiknya 
dalam  menghadapi tes/ulangan Bahasa 
Indonesia agar mendapatkan nilai yang 
sangat baik. 

16 5 2 2 

7 
Dalam mengerjakan tugas Bahasa 
Indonesia, saya berusaha sebaik-baiknya 
menyelesaikan dengan tepat waktu 

15 7 2 1 

8. 

Saya selalu berusaha untuk 
mempersiapkan materi pelajaran dengan 
baik pada saat pembelajaran 
berlangsung 

13 1 7 4 

9. 

Saya berusaha dengan  serius dalam 
menanggapi suatu permasalahan dalam 
tanya jawab tentang soal-soal Bahasa 
Indonesia 

17 6 1 1 

10. 
Saya akan  membuat ringkasan materi 
Bahsa Indonesia untuk mempermudah 
saya belajar Bahasa Indonesia 

15 6 2 2 

 
Berdasarkan tabel 4.1.2 menunjukkan bahwa persentase motivasi 

belajar pada kelas eksperimen setelah perlakuan yaitu 

Terdapat 14 orang siswa atau 56% termotivasi untuk tetap 

mengerjakan tugas Bahasa Indonesia yang diberikan oleh guru walaupun 
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tidak dibimbing oleh orang lain yang lebih mampu, dan terdapat 11 orang 

siswa atau 44% tidak termotivasi untuk tetap mengerjakan tugas Bahasa 

Indonesia yang diberikan oleh guru walaupun tidak dibimbing oleh orang 

lain yang lebih mampu.  

Terdapat 21 orang siswa atau 84% sangat termotivasi bahwa 

model pembelajaran DRTA mempengaruhi semangat belajar dan 

keberhasilan dalam  pelajaran Bahasa Indonesia, dan terdapat 4 orang 

siswa atau 16% tidak termotivasi bahwa model pembelajaran DRTA 

mempengaruhi semangat belajar dan keberhasilan dalam  pelajaran 

Bahasa Indonesia. 

Terdapat 20 orang siswa atau 80% sangat termotivasi berusaha 

untuk mendapatkan nilai Bahasa Indonesia yang setinggi-tingginya 

diantara teman-teman satu  kelasnya, dan terdapat 5 orang siswa atau 

20% tidak termotivasi berusaha untuk mendapatkan nilai Bahasa 

Indonesia yang setinggi-tingginya diantara teman-teman satu  kelasnya. 

Terdapat 21 orang siswa atau 84% sangat termotivasi untuk 

mentargetkan nilai tes/ulangan Bahasa Indonesia yang lebih baik jika 

dibandingkan nilai tes sebelumnya, dan terdapat 4 orang siswa  atau 

16% tidak termotivasi untuk mentargetkan nilai tes/ulangan Bahasa 

Indonesia yang lebih baik jika dibandingkan nilai tes sebelumnya. 

Terdapat 20 orang siswa atau 80% sangat termotivasi jika siswa 

tersebut menjumpai soal Bahasa Indonesia yang sulit mereka kerjakan, 

maka siswa tersebut akan mencari jawaban di buku Bahasa Indonesia 

lain, dan terdapat 5 orang siswa atau 20% tidak termotivasi jika siswa 

tersebut menjumpai soal Bahasa Indonesia yang sulit mereka kerjakan, 
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maka siswa tersebut akan mencari jawaban di buku Bahasa Indonesia 

lain. 

Terdapat 21 orang siswa atau 84% termotivasi untuk akan  

berusaha sebaik-baiknya dalam menghadapi tes/ulangan Bahasa 

Indonesia agar mendapatkan nilai yang sangat baik, dan terdapat 4 

orang siswa atau 16% tidak termotivasi untuk akan  berusaha sebaik-

baiknya dalam  menghadapi tes/ulangan Bahasa Indonesia agar 

mendapatkan nilai yang sangat baik. 

Terdapat 22 orang siswa atau 88% sangat termotivasi dalam 

mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, mereka berusaha sebaik-baiknya 

menyelesaikan dengan tepat waktu, dan terdapat 3 orang siswa atau 

12% tidak termotivasi dalam mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, 

mereka berusaha sebaik-baiknya menyelesaikan dengan tepat waktu. 

Terdapat 14 orang siswa atau 56% sangat termotivasi untuk selalu 

berusaha mempersiapkan materi pelajaran dengan baik pada saat 

pembelajaran berlangsung, dan terdapat 11 orang siswa atau 44% tidak 

termotivasi untuk selalu berusaha mempersiapkan materi pelajaran 

dengan baik pada saat pembelajaran berlangsung. 

Terdapat 23 orang siswa atau 92% termotivasi untuk berusaha 

dengan  serius dalam menanggapi suatu permasalahan dalam tanya 

jawab tentang soal-soal Bahasa Indonesia, dan terdapat 2 orang siswa 

atau 8% tidak termotivasi untuk berusaha dengan  serius dalam 

menanggapi suatu permasalahan dalam tanya jawab tentang soal-soal 

Bahasa Indonesia. 
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Terdapat 21 orang siswa atau 84% sangat termotivasi akan  

membuat ringkasan materi Bahasa Indonesia untuk mempermudah 

mereka belajar Bahasa Indonesia, dan terdapat 4 orang siswa atau 16% 

tidak termotivasi akan  membuat ringkasan materi Bahasa Indonesia 

untuk mempermudah mereka belajar Bahasa Indonesia 

b. Motivasi Belajar siswa dengan menggunakan strategi 

pembelajaran DRTA berbantuan Audio Visual kelas kontrol 

Adapun tabel hasil penelitian penggunaan strategi pembelajaran 

DRTA terhadap motivasi belajar pada kelas kontrol sebelum dan setelah 

perlakuan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2. Deskripsi Motivasi Belajar Kelas Kontrol 

Statistik Deskriptif 
Kelas Kontrol 

Sebelum perlakuan Setelah Perlakuan 

Mean 64 78 

Median 63 80 

Modus 65 85 

Minimum 45 48 

Maximum 85 90 

 
Berikut merupakan tabel persentase motivasi belajar peserta didik 

kelas kontrol sebelum perlakuan yaitu: 

Tabel 4.2.1 Persentase motivasi belajar siswa sebelum perlakuan 

NO INSTRUMEN MOTVASI 
PILIHAN JAWABAN 

SS S TS STS 

1 

Saya tetap mengerjakan tugas Bahasa 
Indonesia yang diberikan oleh guru 
walaupun tidak dibimbing oleh orang lain 
yang lebih mampu. 

4 7 5 9 

2 

Model pembelajaran DRTA  
mempengaruhi semangat belajar dan 
keberhasilan dalam  pelajaran Bahasa 
Indonesia 

4 12 3 6 

3 

Saya akan berusaha untuk mendapatkan 
nilai Bahasa Indonesia yang setinggi-
tingginya diantara teman-teman satu  
kelasku. 

6 4 10 5 
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4 
Saya mentargetkan nilai tes/ulangan 
Bahasa Indonesia yang lebih baik jika 
dibandingkan nilai tes sebelumnya. 

6 8 5 6 

5 

Jika saya menjumpai soal Bahasa 
Indonesia yang sulit saya kerjakan, maka 
saya akan mencari jawaban di buku 
Bahasa Indonesia lain. 

7 9 6 3 

6 

Saya akan  berusaha sebaik-baiknya 
dalam  menghadapi tes/ulangan Bahasa 
Indonesia agar mendapatkan nilai yang 
sangat baik. 

6 6 10 3 

7 
Dalam mengerjakan tugas Bahasa 
Indonesia, saya berusaha sebaik-baiknya 
menyelesaikan dengan tepat waktu 

5 9 8 3 

8. 

Saya selalu berusaha untuk 
mempersiapkan materi pelajaran dengan 
baik pada saat pembelajaran 
berlangsung 

3 10 10 2 

9. 

Saya berusaha dengan  serius dalam 
menanggapi suatu permasalahan dalam 
tanya jawab tentang soal-soal Bahasa 
Indonesia 

7 8 8 2 

10. 
Saya akan  membuat ringkasan materi 
Bahsa Indonesia untuk mempermudah 
saya belajar Bahasa Indonesia 

4 6 7 8 

 
Berdasarkan tabel 4.2.1 menunjukkan bahwa persentase motivasi 

belajar pada kelas kontrol sebelum perlakuan yaitu 

Terdapat 11 orang siswa atau 44% sangat termotivasi untuk tetap 

mengerjakan tugas Bahasa Indonesia yang diberikan oleh guru walaupun 

tidak dibimbing oleh orang lain yang lebih mampu, dan terdapat 14 orang 

siswa atau 56% yang tidak termotivasi untuk tetap mengerjakan tugas 

Bahasa Indonesia yang diberikan oleh guru walaupun tidak dibimbing 

oleh orang lain yang lebih mampu.  

Terdapat 16 orang siswa atau 64% termotivasi bahwa model 

pembelajaran DRTA mempengaruhi semangat belajar dan keberhasilan 

dalam  pelajaran Bahasa Indonesia, dan terdapat 9 orang siswa atau 
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36% tidak termotivasi bahwa model pembelajaran DRTA mempengaruhi 

semangat belajar dan keberhasilan dalam  pelajaran Bahasa Indonesia 

Terdapat 10 orang siswa atau 40% sangat termotivasi berusaha 

untuk mendapatkan nilai Bahasa Indonesia yang setinggi-tingginya 

diantara teman-teman satu  kelasnya, dan terdapat 15 orang siswa atau 

60% tidak termotivasi berusaha untuk mendapatkan nilai Bahasa 

Indonesia yang setinggi-tingginya diantara teman-teman satu  kelasnya. 

Terdapat 14 orang siswa atau 56% sangat termotivasi untuk 

mentargetkan nilai tes/ulangan Bahasa Indonesia yang lebih baik jika 

dibandingkan nilai tes sebelumnya, dan terdapat 11 orang siswa  atau 

44% tidak termotivasi untuk mentargetkan nilai tes/ulangan Bahasa 

Indonesia yang lebih baik jika dibandingkan nilai tes sebelumnya 

Terdapat 16 orang siswa atau 64% sangat termotivasi jika siswa 

tersebut menjumpai soal Bahasa Indonesia yang sulit mereka kerjakan, 

maka siswa tersebut akan mencari jawaban di buku Bahasa Indonesia 

lain, dan terdapat 9 orang siswa atau 36% tidak termotivasi jika siswa 

tersebut menjumpai soal Bahasa Indonesia yang sulit mereka kerjakan, 

maka siswa tersebut akan mencari jawaban di buku Bahasa Indonesia 

lain. 

Terdapat 12 orang siswa atau 48% sangat termotivasi untuk akan  

berusaha sebaik-baiknya dalam menghadapi tes/ulangan Bahasa 

Indonesia agar mendapatkan nilai yang sangat baik, dan terdapat 13 

orang siswa atau 52% tidak termotivasi untuk akan  berusaha sebaik-

baiknya dalam  menghadapi tes/ulangan Bahasa Indonesia agar 

mendapatkan nilai yang sangat baik 
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Terdapat 14 orang siswa atau 56%  termotivasi dalam 

mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, mereka berusaha sebaik-baiknya 

menyelesaikan dengan tepat waktu, dan terdapat 11 orang siswa atau 

44% tidak termotivasi dalam mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, 

mereka berusaha sebaik-baiknya menyelesaikan dengan tepat waktu. 

Terdapat 13 orang siswa atau 52% termotivasi untuk selalu 

berusaha mempersiapkan materi pelajaran dengan baik pada saat 

pembelajaran berlangsung, dan terdapat 12 orang siswa atau 48% tidak 

termotivasi untuk selalu berusaha mempersiapkan materi pelajaran 

dengan baik pada saat pembelajaran berlangsung. 

Terdapat 15 orang siswa atau 60% termotivasi untuk berusaha 

dengan  serius dalam menanggapi suatu permasalahan dalam tanya 

jawab tentang soal-soal Bahasa Indonesia, dan terdapat 10 orang siswa 

atau 40% tidak termotivasi untuk berusaha dengan  serius dalam 

menanggapi suatu permasalahan dalam tanya jawab tentang soal-soal 

Bahasa Indonesia. 

Terdapat 10 orang siswa atau 40% termotivasi akan  membuat 

ringkasan materi Bahasa Indonesia untuk mempermudah mereka belajar 

Bahasa Indonesia, dan terdapat 15 orang siswa atau 60% tidak 

termotivasi akan  membuat ringkasan materi Bahasa Indonesia untuk 

mempermudah mereka belajar Bahasa Indonesia. 

Berikut merupakan tabel persentase motivasi belajar siswa kelas 

kontrol setelah perlakuan yaitu : 
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Tabel 4.2.2 Persentase motivasi belajar siswa setelah perlakuan 

NO INSTRUMEN MOTVASI 

PILIHAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 

1 

Saya tetap mengerjakan tugas Bahasa 
Indonesia yang diberikan oleh guru 
walaupun tidak dibimbing oleh orang lain 
yang lebih mampu. 

11 2 5 7 

2 
Model pembelajaran DRTA  mempengaruhi 
semangat belajar dan keberhasilan dalam  
pelajaran Bahasa Indonesia 

15 5 3 2 

3 

Saya akan berusaha untuk mendapatkan 
nilai Bahasa Indonesia yang setinggi-
tingginya diantara teman-teman satu  
kelasku. 

15 2 3 5 

4 
Saya mentargetkan nilai tes/ulangan 
Bahasa Indonesia yang lebih baik jika 
dibandingkan nilai tes sebelumnya. 

18 2 3 2 

5 

Jika saya menjumpai soal Bahasa 
Indonesia yang sulit saya kerjakan, maka 
saya akan mencari jawaban di buku Bahasa 
Indonesia lain. 

13 3 4 5 

6 
Saya akan  berusaha sebaik-baiknya dalam  
menghadapi tes/ulangan Bahasa Indonesia 
agar mendapatkan nilai yang sangat baik. 

15 5 3 2 

7 
Dalam mengerjakan tugas Bahasa 
Indonesia, saya berusaha sebaik-baiknya 
menyelesaikan dengan tepat waktu 

14 7 3 1 

8. 
Saya selalu berusaha untuk 
mempersiapkan materi pelajaran dengan 
baik pada saat pembelajaran berlangsung 

11 1 10 3 

9. 

Saya berusaha dengan  serius dalam 
menanggapi suatu permasalahan dalam 
tanya jawab tentang soal-soal Bahasa 
Indonesia 

12 5 4 4 

10. 
Saya akan  membuat ringkasan materi 
Bahsa Indonesia untuk mempermudah saya 
belajar Bahasa Indonesia 

14 8 2 1 

 
Berdasarkan tabel 4.2.2 menunjukkan bahwa persentase motivasi 

belajar pada kelas kontrol setelah perlakuan yaitu 

Terdapat 13 orang siswa atau 52% termotivasi untuk tetap 

mengerjakan tugas Bahasa Indonesia yang diberikan oleh guru walaupun 

tidak dibimbing oleh orang lain yang lebih mampu, dan terdapat 12 orang 
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siswa atau 48% tidak termotivasi untuk tetap mengerjakan tugas Bahasa 

Indonesia yang diberikan oleh guru walaupun tidak dibimbing oleh orang 

lain yang lebih mampu.  

Terdapat 20 orang siswa atau 80% termotivasi bahwa model 

pembelajaran DRTA mempengaruhi semangat belajar dan keberhasilan 

dalam  pelajaran Bahasa Indonesia, dan terdapat 5 orang siswa atau 

20% tidak termotivasi bahwa model pembelajaran DRTA mempengaruhi 

semangat belajar dan keberhasilan dalam  pelajaran Bahasa Indonesia. 

Terdapat 17 orang siswa atau 68% termotivasi berusaha untuk 

mendapatkan nilai Bahasa Indonesia yang setinggi-tingginya diantara 

teman-teman satu  kelasnya, dan terdapat 8 orang siswa atau 32% tidak 

termotivasi berusaha untuk mendapatkan nilai Bahasa Indonesia yang 

setinggi-tingginya diantara teman-teman satu  kelasnya. 

Terdapat 20 orang siswa atau 80% termotivasi untuk 

mentargetkan nilai tes/ulangan Bahasa Indonesia yang lebih baik jika 

dibandingkan nilai tes sebelumnya, dan  terdapat 5 orang siswa  atau 

20% tidak termotivasi untuk mentargetkan nilai tes/ulangan Bahasa 

Indonesia yang lebih baik jika dibandingkan nilai tes sebelumnya. 

Terdapat 16 orang siswa atau 64% termotivasi jika siswa tersebut 

menjumpai soal Bahasa Indonesia yang sulit mereka kerjakan, maka 

siswa tersebut akan mencari jawaban di buku Bahasa Indonesia lain, dan 

terdapat 9 orang siswa atau 36% tidak termotivasi jika siswa tersebut 

menjumpai soal Bahasa Indonesia yang sulit mereka kerjakan, maka 

siswa tersebut akan mencari jawaban di buku Bahasa Indonesia lain. 
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Terdapat 20 orang siswa atau 80% termotivasi untuk akan  

berusaha sebaik-baiknya dalam menghadapi tes/ulangan Bahasa 

Indonesia agar mendapatkan nilai yang sangat baik, dan terdapat 5 

orang siswa atau 20% tidak termotivasi untuk akan  berusaha sebaik-

baiknya dalam  menghadapi tes/ulangan Bahasa Indonesia agar 

mendapatkan nilai yang sangat baik. 

Terdapat 21 orang siswa atau 84% termotivasi dalam 

mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, mereka berusaha sebaik-baiknya 

menyelesaikan dengan tepat waktu, dan terdapat 4 orang siswa atau 

16% tidak termotivasi dalam mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, 

mereka berusaha sebaik-baiknya menyelesaikan dengan tepat waktu. 

Terdapat 12 orang siswa atau 48% termotivasi untuk selalu 

berusaha mempersiapkan materi pelajaran dengan baik pada saat 

pembelajaran berlangsung, dan  terdapat 13 orang siswa atau 52% tidak 

termotivasi untuk selalu berusaha mempersiapkan materi pelajaran 

dengan baik pada saat pembelajaran berlangsung. 

Terdapat 17 orang siswa atau 68% termotivasi untuk berusaha 

dengan  serius dalam menanggapi suatu permasalahan dalam tanya 

jawab tentang soal-soal Bahasa Indonesia, dan terdapat 8 orang siswa 

atau 32% tidak termotivasi untuk berusaha dengan  serius dalam 

menanggapi suatu permasalahan dalam tanya jawab tentang soal-soal 

Bahasa Indonesia 

Terdapat 22 orang siswa atau 88% termotivasi akan  membuat 

ringkasan materi Bahasa Indonesia untuk mempermudah mereka belajar 

Bahasa Indonesia, dan terdapat 3 orang siswa atau 12% tidak 
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termotivasi akan  membuat ringkasan materi Bahasa Indonesia untuk 

mempermudah mereka belajar Bahasa Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan strategi pembelajaran 

DRTA berbantuan audio visual terhadap motivasi belajar kelas kontrol 

dan kelas eksperimen baik sebelum perlakuan maupun setelah 

perlakuan menunjukkan bahwa nilai motivasi belajar peserta didik lebih 

besar dikelas eksperimen maupun dikelas kontrol baik dari sebelum 

perlakuan maupun setelah perlakuan. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai 

rata-rata motivasi belajar kelas eksperimen sebelum perlakuan sebesar 

66.00 dan nilai rata-rata motivasi belajar kelas eksperimen setelah 

perlakuan sebesar 83.00 sedangkan nilai rata-rata motivasi belajar kelas 

kontrol sebelum perlakuan yaitu sebesar 64.00 dan nilai rata-rata 

motivasi belajar kelas kontrol setelah perlakuan sebesar 78.00 

2. Kemampuan membaca pemahaman siswa dengan menggunakan 

strategi pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking Activity)  

berbantuan Audio Visual 

a. Kemampuan pemahaman siswa menggunakan strategi 

pembelajaran DRTA berbantuan audio visual pada kelas 

eksperimen 

Berikut merupakan sebarang kemampuan membaca pemahaman 

siswa  dengan menggunakan strategi pembelajaran DRTA berbantuan 

audio visual pada kelas eksperimen yang diperoleh yaitu: 

Tabel 4.3. Deskripsi kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 
eksperimen 

Statistik Deskriptif 
 Sebelum 
perlakuan 

 Setelah 
perlakuan 

Mean 57.60 84.00 

Median 50 85 
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Modus 50 90 

Minimum 40 50 

Maximum 85 95 

 
Berikut merupakan persentase kriteria pencapaian kemampuan 

membaca pemahaman siswa untuk kelas eksperimen sebelum perlakuan 

adalah:  

Tabel 4.3.1 Persentase kemampuan membaca pemahaman siswa 
sebelum perlakuan 

Skor Nilai Kategori Frekuensi Persentase 

<75 D Perlu Bimbingan 18 72.00% 

75-83 C Cukup 6 24.00% 

84-92 B Baik 1 4.00% 

93-100 A Sangat Baik 0 0 % 

Jumlah 25 100% 

 
Berdasarkan tabel 4.3.1 menunjukkan bahwa persentase 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas eksperimen sebelum 

perlakuan yaitu terdapat 18 peserta didik atau sekitar 72.00%  yang 

masih perlu bimbingan, 6 orang peserta didik atau sekitar 24.00% yang 

masuk kategori cukup, 1 orang peserta didik atau sekitar 4.00% yang 

masuk kategori baik, dan tidak ada peserta didik yang masuk dalam 

kategori sangat baik Ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca 

pemahaman Bahasa Indonesia kelas eksperimen sebelum perlakuan 

masih tergolong rendah. 

Berikut merupakan persentase kriteria pencapaian kemampuan 

membaca pemahaman peserta didik untuk kelas eksperimen setelah 

perlakuan adalah. 

Tabel 4.3.2 Persentase kemampuan membaca pemahaman siswa 
setelah perlakuan 

Skor Nilai Kategori Frekuensi Persentase 

<75 D Perlu Bimbingan 3 12.00% 
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75-83 C Cukup 8 32.00% 

84-92 B Baik 10 40.00% 

93-100 A Sangat Baik 4 16.00% 

Jumlah 25 100% 

 
Berdasarkan tabel 4.3.2. menunjukkan bahwa persentase 

kemampuan membaca pemahaman Bahasa Indonesia siswa kelas 

eksperimen setelah perlakuan yaitu terdapat 3 peserta didik atau sekitar 

12.00%  yang masih perlu bimbingan, 8 orang peserta didik atau sekitar 

32.00% yang masuk kategori cukup, 10 orang peserta didik atau sekitar 

40.00% yang masuk kategori baik, dan terdapat 4 orang peserta didik 

atau sekitar 16.00% peserta didik yang masuk dalam kategori sangat 

baik Ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca pemahaman Bahasa 

Indonesia peserta didik berpengaruh besar setelah diberikan perlakuan. 

Berdasarkan hasil analisis persentase kemampuan membaca 

pemahaman siswa tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai kemampuan 

membaca pemahaman kelas eksperimen setelah perlakuan lebih 

berpengaruh dibandingkan nilai kemampuan membaca pemahaman 

kelas eksperimen sebelum perlakuan. 

b. Kemampuan pemahaman siswa menggunakan strategi 

pembelajaran DRTA berbantuan audio visual pada kelas Kontrol 

Berikut merupakan sebarang kemampuan membaca pemahaman 

siswa pada kelas kontrol dengan menggunakan strategi pembelajaran 

DRTA berbantuan audio visual yang diperoleh yaitu: 

Tabel 4.4. Deskripsi kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 
kontrol 

Statistik Deskriptif 
 Sebelum 
perlakuan 

 Setelah 
perlakuan 

Mean 54.04 76.76 

Median 50 75 
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Modus 50 75 

Minimum 25 60 

Maximum 85 87 

 
Berikut merupakan persentase kriteria pencapaian kemampuan 

membaca pemahaman siswa untuk kelas kontrol sebelum perlakuan 

adalah: 

Tabel 4.4.1 Persentase kemampuan membaca pemahaman peserta didik 
sebelum perlakuan 

Skor Nilai Kategori Frekuensi Persentase 

<75 D Perlu Bimbingan 17 68.00 % 

75-83 C Cukup 5 20.00% 

84-92 B Baik 3 12.00 % 

93-100 A Sangat Baik 0 0 % 

Jumlah 25 100% 

 
Berdasarkan tabel 4.4.1 menunjukkan bahwa persentase 

kemampuan membaca pemahaman Bahasa Indonesia siswa kelas 

kontrol sebelum perlakuan yaitu terdapat 17 peserta didik atau sekitar 

68.00%  yang masih perlu bimbingan, 5 orang peserta didik atau sekitar 

20.00% yang masuk kategori cukup, 3 orang peserta didik atau sekitar 

12.00% yang masuk kategori baik, dan tidak ada peserta didik yang 

masuk dalam kategori sangat baik Ini menunjukkan bahwa kemampuan 

membaca pemahaman Bahasa Indonesia pada kelas kontrol sebelum 

perlakuan masih tergolong rendah. 

Berikut merupakan persentase kriteria pencapaian kemampuan 

membaca pemahaman peserta didik untuk kelas kontrol setelah 

perlakuan adalah: 

Tabel 4.4.2 Persentase kemampuan membaca pemahaman peserta didik 
setelah perlakuan 

Skor Nilai Kategori Frekuensi Persentase 

<75 D Perlu Bimbingan 3 12.00 % 
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75-83 C Cukup 18 72.00 % 

84-92 B Baik 4 16.00 % 

93-100 A Sangat Baik 0 0 % 

Jumlah 25 100% 

 
Berdasarkan tabel 4.4.2 menunjukkan bahwa persentase 

kemampuan membaca pemahaman Bahasa Indonesia siswa kelas 

kontrol setelah perlakuan yaitu terdapat 3 peserta didik atau sekitar 

12.00%  yang masih perlu bimbingan, 18 orang peserta didik atau sekitar 

72.00% yang masuk kategori cukup, 4 orang peserta didik atau sekitar 

16.00% yang masuk kategori baik, dan tidak ada peserta didik yang 

masuk dalam kategori sangat baik Ini menunjukkan bahwa kemampuan 

membaca pemahaman Bahasa Indonesia pada kelas kontrol setelah 

perlakuan masih lebih berpengaruh dibandingkan kemampuan membaca 

pemahaman peserta didik pada kelas kontrol setelah perlakuan. 

Berdasarkan hasil analisis persentase kemampuan membaca 

pemahaman siswa pada kelas kontrol setelah perlakuan lebih 

berpengaruh dibandingkan persentase kemampuan membaca 

pemahaman peserta didik pada kelas kontrol sebelum perlakuan. 

Dari hasil penelitian penggunaan strategi pembelajaran DRTA 

terhadap kemampuan membaca pemahaman peserta didik tersebut 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen sebelum perlakuan 

yaitu sebesar 57.60 dan nilai rata-rata kemampuan membaca 

pemahaman kelas eksperimen setelah perlakuan yaitu sebesar 84.00 

sedangkan hasil analisis deskriptif kemampuan membaca pemahaman 

peserta didik menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan membaca 

pemahaman kelas kontrol sebelum perlakuan yaitu sebesar 54.04 dan 
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nilai rata-rata kemampuan membaca pemahaman peserta didik kelas 

kontrol setelah perlakuan yaitu sebesar 76.76. hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan membaca pemahaman peserta didik pada kelas 

eksperimen lebih berpengaruh dibandingkan kemampuan membaca 

pemahaman peserta didik pada kelas kontrol, baik sebelum perlakuan 

maupun setelah perlakuan. 

3. Pengaruh strategi pembelajaran DRTA (Directed Reading-

Thinking Activity)  berbantuan Audio Visual Terhadap Motivasi 

Belajar dan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa 

Berikut merupakan hasil penelitian penggunaan strategi 

pembelajaran DRTA berbantuan audio visual terhadap motivasi belajar 

dan kemampuan membaca pemahaman siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol yaitu: 

a. Uji Normalitas Data Motivasi Belajar Siswa 

Berikut merupakan tabel uji normalitas data motivasi belajar 

peserta didik dengan menggunakan Strategi pembelajaran DRTA 

(Directed Reading-Thinking Activity) berbantuan audio visual kelas 

eksperimen dan kelas kontrol (sebelum perlakuan dan setelah perlakuan) 

yaitu : 

Tabel 4.5 Uji Normalitas Data Motivasi Belajar  
 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df 

Motivasi 
Belajar  

Pretest_ Eksperimen .136 25 .200* .971 25 

Posttest_ Eksperimen .148 25 .165 .967 25 

Pretest_ Kontrol .162 25 .089 .853 25 

Posttest_ Kontrol .201 25 .010* .821 25 

 
Berdasarkan hasil keluaran program SPSS di atas, dapat 

ditunjukkan bahwa nilai sig. yang diperoleh pada motivasi belajar siswa 
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kelas eksperimen sebelum perlakuan sebesar 0.200, nilai sig. yang 

diperoleh pada motivasi belajar peserta didik kelas kontrol sebelum 

perlakuan sebesar 0.165, nilai sig. yang diperoleh pada motivasi belajar 

peserta didik kelas eksperimen setelah perlakuan sebesar 0.089, nilai 

sig. yang diperoleh pada motivasi belajar peserta didik kelas kontrol 

setelah perlakuan sebesar 0.010 untuk statistik Kolmogorov-Smirnov. 

Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh 

lebih besar dari taraf signifikan α = 0.05 (sig. > 0.05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar peserta didik kelas eksperimen dan 

kelas kontrol sebelum perlakuan  dan setelah perlakuan terdistribusi 

normal.  selain itu, pada gambar Normal Q-Q Plot of Motivasi Belajar 

sebelum dan setelah perlakuan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, 

dapat ditunjukkan dari titik-titik yang mewakili data motivasi belajar tidak 

berkumpul (berjauhan) pada garis normal linier 

Berikut merupakan tabel uji normalitas data kemampuan 

membaca pemahaman siswa dengan menggunakan Strategi 

Pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking Activity) berbantuan 

audio visual kelas kontrol dan kelas eksperimen (sebelum perlakuan, 

setelah perlakuan) yaitu: 

Tabel 4.6 Uji Normalitas Data Kemampuan membaca pemahaman 
 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Kemam
puan 
memba
ca 
pemah
aman 

Pre_Eksperimen .221 25 .029 .912 25 .060 

Post_Eksperimen .349 25 .065 .933 25 .155 

Pre_Kontrol .265 25 .072 .932 25 .148 

Post_Kontrol .149 25 .013 .925 25 .108 
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Berdasarkan hasil keluaran program SPSS di atas, dapat 

ditunjukkan bahwa nilai sig. yang diperoleh pada kemampuan membaca 

pemahaman peserta didik kelas eksperimen sebelum perlakuan sebesar 

0.060, nilai sig. yang diperoleh pada kemampuan membaca pemahaman 

peserta didik kelas kontrol sebelum perlakuan sebesar 0.148, nilai sig. 

yang diperoleh pada kemampuan membaca pemahaman peserta didik 

kelas eksperimen setelah perlakuan sebesar 0.155, nilai sig. yang 

diperoleh pada kemampuan membaca pemahaman peserta didik kelas 

kontrol setelah perlakuan sebesar 0.108 untuk statistik Kolmogorov-

Smirnov. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang 

diperoleh lebih besar dari taraf signifikan α = 0.05 (sig. > 0.05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan  dan setelah 

perlakuan terdistribusi normal.  selain itu, pada gambar Normal Q-Q Plot 

of Motivasi Belajar sebelum dan setelah perlakuan pada kelas kontrol 

dan kelas eksperimen, dapat ditunjukkan dari titik-titik yang mewakili data 

kemampuan membaca pemahaman tidak berkumpul (berjauhan) pada 

garis normal linier. 

b. Uji Homogenitas Varian Motivasi Belajar Siswa 

Adapun tabel hasil analisis uji homogenitas varian motivasi belajar 

(Kelas Eksperimen) dan hasil analisis uji homogenitas varian motivasi 

belajar (Kelas Kontrol) sebelum dan setelah perlakuan yaitu: 

Tabel 4.7 Test of Homogeneity of Variance 

 Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

Motivasi 
Belajar 

Based on Mean .616 3 96 .607 

Based on Median .629 3 96 .598 
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Based on Median and with 
adjusted df 

.629 3 94.212 .598 

Based on trimmed mean .709 3 96 .549 

 
Berdasarkan Uji Homogenitas pada tabel di atas, nilai signifikansi 

ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

motivasi belajar dan kemampuan membaca pemahaman pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen sebelum dan setelah perlakuan untuk 

peserta didik berasal dari populasi dengan level yang homogen. 

Adapun tabel hasil analisis uji homogenitas varian kemampuan 

membaca pemahaman (Kelas Eksperimen) dan hasil analisis uji 

homogenitas varian kemampuan membaca pemahaman (Kelas Kontrol) 

sebelum dan setelah perlakuan yaitu: 

  Tabel 4.8 Test of Homogeneity of Variance 

 Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

Kema
mpuan 
memb
aca 
pemah
aman 

Based on Mean .176 1 40 .677 

Based on Median .142 1 40 .708 

Based on Median and with adjusted df .142 1 36.331 .709 

Based on trimmed mean .168 1 40 .684 

 
Berdasarkan Uji Homogenitas pada tabel di atas, nilai signifikansi 

ini lebih besar dari 0.05, hal ini dapat dilihat bahwasanya nilai signifikan 

Based on Mean sebesar 0.577, nilai signifikan Based on Median sebesar 

0.708, nilai signifikan Based on Median and with adjusted df  sebesar 

0.709, dan nilai signifikan Based on trimmed mean sebesar 0.684. 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data kemampuan membaca 

pemahaman pada kelas kontrol dan kelas eksperimen sebelum dan 

setelah perlakuan untuk peserta didik berasal dari populasi dengan level 

yang homogen. 
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c. Uji Hipotesis 

Adapun hasil output uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi 

SPSS pengunggaan Strategi pembelajaran DRTA (Directed Reading-

Thinking Activity) berbantuan audio visual terhadap motivasi belajar 

siswa yaitu: 

Tabel 4.9 Group Statistics 

 Model 
Pembelajaran 

N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Motivasi 
Post_Eksperimen 25     63.80 10.790 2.158 

Post_Kontrol 25 66.28 10.636 2.127 

 
Tabel 4.10 Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality 
of Variances 

t-test for Equality 
of Means 

F Sig. T Df 

Motivasi 

Equal variances 
assumed 

0.003 .958 818 48 

Equal variances 
not assumed 

  
818 47.990 

 
 

 t-test for Equality of Means 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower 

Motivasi 

Equal variances 
assumed 

.417 2.480 3.030 8.572 

Equal variances 
not assumed 

.417 2.480 3.030 8.573 

 
 

 t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Upper 

Motivasi 
Equal variances assumed 3.612 

Equal variances not assumed 3.613 

 
Berdasarkan output (Multivariate Testsa) pada motivasi belajar 

peserta didik diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,417 > 0,05, maka 
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dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh Strategi Pembelajaran DRTA 

(Directed Reading-Thinking Activity) berbantuan audio visual terhadap 

motivasi belajar sebelum dan setelah pemberian perlakuan pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen seperti yang disajikan pada perhitungan 

ringkasan uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS diatas. 

Adapun hasil output uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi 

SPSS pengunggaan Strategi pembelajaran DRTA (Directed Reading-

Thinking Activity) berbantuan audio visual terhadap kemampuan 

membaca pemahaman siswa yaitu: 

Tabel 4.9.1 Group Statistics 
 Model 

Pembelajaran 
N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pemaha
man 

Post_Eksperimen 25 54.04 19.678 3.936 

Post_Kontrol 25 57.60 13.778 2.756 

 
Tabel 4.10.1 Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality 
of Variances 

t-test for Equality 
of Means 

F Sig. T Df 

Pemaha
man 

Equal variances 
assumed 

4.120 .048 .741 48 

Equal variances 
not assumed 

  
.741 42.972 

 
 

 t-test for Equality of Means 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower 

Pemaha
man 

Equal variances 
assumed 

.462 3.560 4.804 13.220 

Equal variances 
not assumed 

.462 3.560 4.804 13.249 

 
 

 t-test for Equality of Means 
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95% Confidence Interval of the 
Difference 

Upper 

Pemaha
man 

Equal variances assumed 6.100 

Equal variances not assumed 6.129 

Berdasarkan output (Multivariate Testsa) pada kemampuan 

membaca pemahaman (sebelum dan setelah perlakuan)  diperoleh nilai 

sig. (2-tailed) sebesar 0,462 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh Strategi Pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking 

Activity) berbantuan audio visual terhadap kemampuan membaca 

pemahaman siswa sebelum dan setelah pemberian perlakuan pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen seperti yang disajikan pada 

d. Uji Manova 

Berikut merupakan tabel hasil uji Manova dari beberapa statistik 

uji yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam perbedaan 

antar kelompok, yaitu Pillai’s Trace, Wilk’s Lambda, Hotelling’s Trace, 

dan Roy’s Largest Root. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada outpun 

multivarian tests dari hasil analisis MANOVA (GLM Multivatiat). Dalam 

penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05 (α=5%). Tabel tersebut 

yang dimaksud yaitu: 

Tabel 4.11 Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypoth
esis df 

Error df Sig. 

Intercept 

Pillai's Trace .987 3748.156b 2.000 95.000 .000 

Wilks' Lambda .013 3748.156b 2.000 95.000 .000 

Hotelling's Trace 78.909 3748.156b 2.000 95.000 .000 

Roy's Largest Root 78.909 3748.156b 2.000 95.000 .000 

Model 

Pillai's Trace .613 14.129 6.000 192.000 .000 

Wilks' Lambda .387 19.208b 6.000 190.000 .000 

Hotelling's Trace 1.581 24.770 6.000 188.000 .000 

Roy's Largest Root 1.581 50.592c 3.000 96.000 .000 

 
 

Tabe 4.11.1 Tests of Between-Subjects Effects 
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Source Dependent Variable Sig. Noncent. 
Parameter 

Observe
d Power 

Corrected Model 

Motivasi Belajar .000a 65.539 1.000 

Kemampuan 
membaca 
pemahaman 

.000b 91.718 1.000 

Intercept 

Motivasi Belajar .000 5161.043 1.000 

Kemampuan 
membaca 
pemahaman 

.000 2676.265 1.000 

Model 

Motivasi Belajar .000 65.539 1.000 

Kemampuan 
membaca 
pemahaman 

.000 91.718 1.000 

Error 

Motivasi Belajar    

Kemampuan 
membaca 
pemahaman 

   

Total 

Motivasi Belajar    

Kemampuan 
membaca 
pemahaman 

   

Corrected Total 

Motivasi Belajar    

Kemampuan 
membaca 
pemahaman 

   

 
Tabel 4. 11.2 Levene's Test of Equality of Error Variancesa

 

 F df1 df2 Sig. 

Motivasi Belajar .616 3 96 .000 

Kemampuan membaca 
pemahaman 

17.358 3 96 .000 

 
Berdasarkan hasil uji Manova dengan uji statistik menggunakan 

aplikasi SPSS tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa nilai F pada 

motivasi belajar siswa sebesar 0.616 dengan nilai signifikan <0.05. hal ini 

menunjukkan bahwa nilai F pada variabel terikat motivasi belajar siswa 
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memiliki nilai yang signifikan. Sedangkan nilai F pada kemampuan 

membaca pemahaman peserta didik sebesar 17.358 dengan nilai 

signifikan <0.05.  hal ini menunjukkan bahwa nilai F pada variabel terikat 

kemampuan membaca pemahaman peserta didik memiliki nilai yang 

signifikan. 

B. Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh strategi 

pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking Activity)  berbantuan 

Audio Visual Terhadap Motivasi Belajar dan Kemampuan Membaca 

Pemahaman Siswa Kelas V Se-Gugus VI Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Takalar. Penggunakan  model pembelajaran yang 

sepenuhnya diperankan oleh guru, sedangkan murid di sekolah tersebut 

cenderung hanya menerima materi dari seorang guru. Saat pembelajaran 

akan segera dilakasanakan, terlebih dahulu  guru memulai dengan 

menyiapkan murid yang dipimpin oleh ketua kelas. 

Kemudian setelah selesai guru memberikan apersepsi materi yang 

sebelumnya dan mengingatkan murid untuk selalu bertanya mengenai 

materi sebelumnya apakah masih ada yang mengingatnya.Setelah 

apersepsi selesai dibahas, guru mulai menyiapkan materi baru dengan 

harapan sebelumnya murid-murid sudah membaca materi tersebut 

dengan tujuan agar guru lebih mudah untuk menjelaskan, dan 

pembelajaran berpusat pada guru. 

Strategi Pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking Activity) 

berbantuan audio visual adalah suatu salah satu upaya untuk 

mengoptimalkan pembelajaran membaca pemahaman sebagai salah 
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satu bentuk pembelajaran membaca dan keterampilan berbahasa di 

sekolah dasar. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa diajak dalam 

kegiatan memprediksikan tentang apa yang ada dalam suatu teks 

sehingga mampu mendorong siswa untuk berpikir tentang pesan yang 

terkandung di dalam teks bacaan. 

Ada banyak materi pelajaran yang bisa digunakan dalam 

pembelajaran dengan bantuan Strategi Pembelajaran DRTA (Directed 

Reading-Thinking Activity) berbantuan audio visual salah satunya adalah 

mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang Sekolah Dasar. melalui 

Strategi DRTA berbantuan audio visual, motivasi belajar siswa meningkat 

apabila diaplikasikan dengan baik oleh seorang pendidik khususnya pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. 

Pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah 

membelajarkan peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia 

yang baik dan benar sesuai tujuan dan fungsinya. Menurut Atmazaki, 

mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan 

etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, menghargai dan 

bangga menggunakan bahasaIndonesia sebagai bahasa persatuan dan 

bahasa negara, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya 

dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, menggunakan bahasa 

Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta 

kematangan emosional dan sosial, menikmati dan memanfaatkan karya 

sastra untuk memperluas wawasan, budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 
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Motivasi merupakan dasar seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Ada tidaknya motivasi mempengaruhi besar kecilnya seseorang dalam 

berusaha. George Shinnn (t.t) dalam Kusumah (2011: 28) 

mengemukanan bahwa “Motivasi adalah kunci untuk mendapatkan 

kehidupan yang berhasil”. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh setiap individu. 

Belajar dilakukan oleh individu dalam lingkungan formal, informal, 

maupun non formal. Dalam lingkungan formal, belajar ditempuh dengan 

bersekolah di lembaga pendidikan. Dalam lingkungan informal, belajar 

ditempuh melalui lembaga-lembaga pendidikan informal. Belajar dalam 

lingkungan non formal dilakukan individu dalam kesehariannya. Dari 

pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa belajar pada diri seseorang 

atau pribadi dilakukan pada setiap saat selama pribadi tersebut hidup 

1. Motivasi Belajar siswa dengan menggunakan strategi 

pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking Activity)  

berbantuan Audio Visual  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif penilaian motivasi belajar 

kelas kontrol dan kelas eksperimen baik sebelum perlakuan maupun 

setelah perlakuan menunjukkan bahwa nilai motivasi belajar peserta didik 

lebih besar dikelas eksperimen maupun dikelas kontrol baik dari sebelum 

perlakuan maupun setelah perlakuan. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai 

rata-rata motivasi belajar dengan menggunakan strategi pembelajaran 

DRTA berbantuan audio visual pada kelas eksperimen sebelum 

perlakuan sebesar 66.00 dan nilai rata-rata motivasi belajar kelas 

eksperimen setelah perlakuan sebesar 83.00 sedangkan nilai rata-rata 
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motivasi belajar kelas kontrol sebelum perlakuan yaitu sebesar 64.00 dan 

nilai rata-rata motivasi belajar kelas kontrol setelah perlakuan sebesar 

78.00.  

Berikut merupakan persentase motivasi belajar siswa  kelas 

eksperimen sebelum perlakuan yaitu: 

Terdapat 11 orang siswa atau 44% termotivasi untuk tetap 

mengerjakan tugas Bahasa Indonesia yang diberikan oleh guru walaupun 

tidak dibimbing oleh orang lain yang lebih mampu, dan terdapat 14 orang 

siswa atau 56% tidak termotivasi untuk tetap mengerjakan tugas Bahasa 

Indonesia yang diberikan oleh guru walaupun tidak dibimbing oleh orang 

lain yang lebih mampu.  

Terdapat 18 orang siswa atau 62% termotivasi bahwa model 

pembelajaran DRTA  mempengaruhi semangat belajar dan keberhasilan 

dalam  pelajaran Bahasa Indonesia, dan terdapat 7 orang siswa atau 

28% tidak termotivasi bahwa model pembelajaran DRTA  mempengaruhi 

semangat belajar dan keberhasilan dalam  pelajaran Bahasa Indonesia. 

Terdapat 12 orang siswa atau 48% termotivasi berusaha untuk 

mendapatkan nilai Bahasa Indonesia yang setinggi-tingginya diantara 

teman-teman satu  kelasnya, dan terdapat 13 orang siswa atau 52% 

tidak termotivasi berusaha untuk mendapatkan nilai Bahasa Indonesia 

yang setinggi-tingginya diantara teman-teman satu  kelasnya. 

Terdapat 16 orang siswa atau 64% sangat termotivasi untuk 

mentargetkan nilai tes/ulangan Bahasa Indonesia yang lebih baik jika 

dibandingkan nilai tes sebelumnya, dan terdapat 9 orang siswa  atau 
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36% tidak termotivasi untuk mentargetkan nilai tes/ulangan Bahasa 

Indonesia yang lebih baik jika dibandingkan nilai tes sebelumnya. 

Terdapat 18 orang siswa atau 72% sangat termotivasi jika siswa 

tersebut menjumpai soal Bahasa Indonesia yang sulit mereka kerjakan, 

maka siswa tersebut akan mencari jawaban di buku Bahasa Indonesia 

lain, dan terdapat 7 orang siswa atau 28% tidak termotivasi jika siswa 

tersebut menjumpai soal Bahasa Indonesia yang sulit mereka kerjakan, 

maka siswa tersebut akan mencari jawaban di buku Bahasa Indonesia 

lain. 

Terdapat 13 orang siswa atau 52% sangat termotivasi untuk akan  

berusaha sebaik-baiknya dalam menghadapi tes/ulangan Bahasa 

Indonesia agar mendapatkan nilai yang sangat baik, dan terdapat 12 

orang siswa atau 48% tidak termotivasi untuk akan  berusaha sebaik-

baiknya dalam  menghadapi tes/ulangan Bahasa Indonesia agar 

mendapatkan nilai yang sangat baik. 

Terdapat 15 orang siswa atau 60% sangat termotivasi dalam 

mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, mereka berusaha sebaik-baiknya 

menyelesaikan dengan tepat waktu, dan terdapat 10 orang siswa atau 

40% tidak termotivasi dalam mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, 

mereka berusaha sebaik-baiknya menyelesaikan dengan tepat waktu. 

Terdapat 15 orang siswa atau 60% sangat termotivasi untuk selalu 

berusaha mempersiapkan materi pelajaran dengan baik pada saat 

pembelajaran berlangsung, dan terdapat 10 orang siswa atau 40% tidak 

termotivasi untuk selalu berusaha mempersiapkan materi pelajaran 

dengan baik pada saat pembelajaran berlangsung. 
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Terdapat 14 orang siswa atau 56% termotivasi untuk berusaha 

dengan  serius dalam menanggapi suatu permasalahan dalam tanya 

jawab tentang soal-soal Bahasa Indonesia, dan terdapat 11 orang siswa 

atau 44% tidak termotivasi untuk berusaha dengan  serius dalam 

menanggapi suatu permasalahan dalam tanya jawab tentang soal-soal 

Bahasa Indonesia. 

Terdapat 10 orang siswa atau 40% termotivasi akan  membuat 

ringkasan materi Bahasa Indonesia untuk mempermudah mereka belajar 

Bahasa Indonesia, dan terdapat 15 orang siswa atau 60% tidak 

termotivasi akan  membuat ringkasan materi Bahasa Indonesia untuk 

mempermudah mereka belajar Bahasa Indonesia 

Berikut merupakan persentase motivasi belajar siswa  kelas 

eksperimen setelah perlakuan yaitu:  

Terdapat 14 orang siswa atau 56% termotivasi untuk tetap 

mengerjakan tugas Bahasa Indonesia yang diberikan oleh guru walaupun 

tidak dibimbing oleh orang lain yang lebih mampu, dan terdapat 11 orang 

siswa atau 44% tidak termotivasi untuk tetap mengerjakan tugas Bahasa 

Indonesia yang diberikan oleh guru walaupun tidak dibimbing oleh orang 

lain yang lebih mampu.  

Terdapat 21 orang siswa atau 84% sangat termotivasi bahwa 

model pembelajaran DRTA mempengaruhi semangat belajar dan 

keberhasilan dalam  pelajaran Bahasa Indonesia, dan terdapat 4 orang 

siswa atau 16% tidak termotivasi bahwa model pembelajaran DRTA 

mempengaruhi semangat belajar dan keberhasilan dalam  pelajaran 

Bahasa Indonesia. 
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Terdapat 20 orang siswa atau 80% sangat termotivasi berusaha 

untuk mendapatkan nilai Bahasa Indonesia yang setinggi-tingginya 

diantara teman-teman satu  kelasnya, dan terdapat 5 orang siswa atau 

20% tidak termotivasi berusaha untuk mendapatkan nilai Bahasa 

Indonesia yang setinggi-tingginya diantara teman-teman satu  kelasnya. 

Terdapat 21 orang siswa atau 84% sangat termotivasi untuk 

mentargetkan nilai tes/ulangan Bahasa Indonesia yang lebih baik jika 

dibandingkan nilai tes sebelumnya, dan terdapat 4 orang siswa  atau 

16% tidak termotivasi untuk mentargetkan nilai tes/ulangan Bahasa 

Indonesia yang lebih baik jika dibandingkan nilai tes sebelumnya. 

Terdapat 20 orang siswa atau 80% sangat termotivasi jika siswa 

tersebut menjumpai soal Bahasa Indonesia yang sulit mereka kerjakan, 

maka siswa tersebut akan mencari jawaban di buku Bahasa Indonesia 

lain, dan terdapat 5 orang siswa atau 20% tidak termotivasi jika siswa 

tersebut menjumpai soal Bahasa Indonesia yang sulit mereka kerjakan, 

maka siswa tersebut akan mencari jawaban di buku Bahasa Indonesia 

lain. 

Terdapat 21 orang siswa atau 84% termotivasi untuk akan  

berusaha sebaik-baiknya dalam menghadapi tes/ulangan Bahasa 

Indonesia agar mendapatkan nilai yang sangat baik, dan terdapat 4 

orang siswa atau 16% tidak termotivasi untuk akan  berusaha sebaik-

baiknya dalam  menghadapi tes/ulangan Bahasa Indonesia agar 

mendapatkan nilai yang sangat baik. 

Terdapat 22 orang siswa atau 88% sangat termotivasi dalam 

mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, mereka berusaha sebaik-baiknya 
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menyelesaikan dengan tepat waktu, dan terdapat 3 orang siswa atau 

12% tidak termotivasi dalam mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, 

mereka berusaha sebaik-baiknya menyelesaikan dengan tepat waktu. 

Terdapat 14 orang siswa atau 56% sangat termotivasi untuk selalu 

berusaha mempersiapkan materi pelajaran dengan baik pada saat 

pembelajaran berlangsung, dan terdapat 11 orang siswa atau 44% tidak 

termotivasi untuk selalu berusaha mempersiapkan materi pelajaran 

dengan baik pada saat pembelajaran berlangsung. 

Terdapat 23 orang siswa atau 92% termotivasi untuk berusaha 

dengan  serius dalam menanggapi suatu permasalahan dalam tanya 

jawab tentang soal-soal Bahasa Indonesia, dan terdapat 2 orang siswa 

atau 8% tidak termotivasi untuk berusaha dengan  serius dalam 

menanggapi suatu permasalahan dalam tanya jawab tentang soal-soal 

Bahasa Indonesia. 

Terdapat 21 orang siswa atau 84% sangat termotivasi akan  

membuat ringkasan materi Bahasa Indonesia untuk mempermudah 

mereka belajar Bahasa Indonesia, dan terdapat 4 orang siswa atau 16% 

tidak termotivasi akan  membuat ringkasan materi Bahasa Indonesia 

untuk mempermudah mereka belajar Bahasa Indonesia 

Adapun persentase motivasi belajar siswa  kelas kontrol sebelum 

perlakuan yaitu: 

Terdapat 11 orang siswa atau 44% sangat termotivasi untuk tetap 

mengerjakan tugas Bahasa Indonesia yang diberikan oleh guru walaupun 

tidak dibimbing oleh orang lain yang lebih mampu, dan terdapat 14 orang 

siswa atau 56% yang tidak termotivasi untuk tetap mengerjakan tugas 
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Bahasa Indonesia yang diberikan oleh guru walaupun tidak dibimbing 

oleh orang lain yang lebih mampu.  

Terdapat 16 orang siswa atau 64% termotivasi bahwa model 

pembelajaran DRTA mempengaruhi semangat belajar dan keberhasilan 

dalam  pelajaran Bahasa Indonesia, dan terdapat 9 orang siswa atau 

36% tidak termotivasi bahwa model pembelajaran DRTA mempengaruhi 

semangat belajar dan keberhasilan dalam  pelajaran Bahasa Indonesia 

Terdapat 10 orang siswa atau 40% sangat termotivasi berusaha 

untuk mendapatkan nilai Bahasa Indonesia yang setinggi-tingginya 

diantara teman-teman satu  kelasnya, dan terdapat 15 orang siswa atau 

60% tidak termotivasi berusaha untuk mendapatkan nilai Bahasa 

Indonesia yang setinggi-tingginya diantara teman-teman satu  kelasnya. 

Terdapat 14 orang siswa atau 56% sangat termotivasi untuk 

mentargetkan nilai tes/ulangan Bahasa Indonesia yang lebih baik jika 

dibandingkan nilai tes sebelumnya, dan terdapat 11 orang siswa  atau 

44% tidak termotivasi untuk mentargetkan nilai tes/ulangan Bahasa 

Indonesia yang lebih baik jika dibandingkan nilai tes sebelumnya 

Terdapat 16 orang siswa atau 64% sangat termotivasi jika siswa 

tersebut menjumpai soal Bahasa Indonesia yang sulit mereka kerjakan, 

maka siswa tersebut akan mencari jawaban di buku Bahasa Indonesia 

lain, dan terdapat 9 orang siswa atau 36% tidak termotivasi jika siswa 

tersebut menjumpai soal Bahasa Indonesia yang sulit mereka kerjakan, 

maka siswa tersebut akan mencari jawaban di buku Bahasa Indonesia 

lain. 
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Terdapat 12 orang siswa atau 48% sangat termotivasi untuk akan  

berusaha sebaik-baiknya dalam menghadapi tes/ulangan Bahasa 

Indonesia agar mendapatkan nilai yang sangat baik, dan terdapat 13 

orang siswa atau 52% tidak termotivasi untuk akan  berusaha sebaik-

baiknya dalam  menghadapi tes/ulangan Bahasa Indonesia agar 

mendapatkan nilai yang sangat baik 

Terdapat 14 orang siswa atau 56%  termotivasi dalam 

mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, mereka berusaha sebaik-baiknya 

menyelesaikan dengan tepat waktu, dan terdapat 11 orang siswa atau 

44% tidak termotivasi dalam mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, 

mereka berusaha sebaik-baiknya menyelesaikan dengan tepat waktu. 

Terdapat 13 orang siswa atau 52% termotivasi untuk selalu 

berusaha mempersiapkan materi pelajaran dengan baik pada saat 

pembelajaran berlangsung, dan terdapat 12 orang siswa atau 48% tidak 

termotivasi untuk selalu berusaha mempersiapkan materi pelajaran 

dengan baik pada saat pembelajaran berlangsung. 

Terdapat 15 orang siswa atau 60% termotivasi untuk berusaha 

dengan  serius dalam menanggapi suatu permasalahan dalam tanya 

jawab tentang soal-soal Bahasa Indonesia, dan terdapat 10 orang siswa 

atau 40% tidak termotivasi untuk berusaha dengan  serius dalam 

menanggapi suatu permasalahan dalam tanya jawab tentang soal-soal 

Bahasa Indonesia. 

Terdapat 10 orang siswa atau 40% termotivasi akan  membuat 

ringkasan materi Bahasa Indonesia untuk mempermudah mereka belajar 

Bahasa Indonesia, dan terdapat 15 orang siswa atau 60% tidak 
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termotivasi akan  membuat ringkasan materi Bahasa Indonesia untuk 

mempermudah mereka belajar Bahasa Indonesia 

Adapun persentase motivasi belajar siswa  kelas kontrol setelah 

perlakuan yaitu: 

Terdapat 13 orang siswa atau 52% termotivasi untuk tetap 

mengerjakan tugas Bahasa Indonesia yang diberikan oleh guru walaupun 

tidak dibimbing oleh orang lain yang lebih mampu, dan terdapat 12 orang 

siswa atau 48% tidak termotivasi untuk tetap mengerjakan tugas Bahasa 

Indonesia yang diberikan oleh guru walaupun tidak dibimbing oleh orang 

lain yang lebih mampu.  

Terdapat 20 orang siswa atau 80% termotivasi bahwa model 

pembelajaran DRTA mempengaruhi semangat belajar dan keberhasilan 

dalam  pelajaran Bahasa Indonesia, dan terdapat 5 orang siswa atau 

20% tidak termotivasi bahwa model pembelajaran DRTA mempengaruhi 

semangat belajar dan keberhasilan dalam  pelajaran Bahasa Indonesia. 

Terdapat 17 orang siswa atau 68% termotivasi berusaha untuk 

mendapatkan nilai Bahasa Indonesia yang setinggi-tingginya diantara 

teman-teman satu  kelasnya, dan terdapat 8 orang siswa atau 32% tidak 

termotivasi berusaha untuk mendapatkan nilai Bahasa Indonesia yang 

setinggi-tingginya diantara teman-teman satu  kelasnya. 

Terdapat 20 orang siswa atau 80% termotivasi untuk 

mentargetkan nilai tes/ulangan Bahasa Indonesia yang lebih baik jika 

dibandingkan nilai tes sebelumnya, dan  terdapat 5 orang siswa  atau 

20% tidak termotivasi untuk mentargetkan nilai tes/ulangan Bahasa 

Indonesia yang lebih baik jika dibandingkan nilai tes sebelumnya. 
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Terdapat 16 orang siswa atau 64% termotivasi jika siswa tersebut 

menjumpai soal Bahasa Indonesia yang sulit mereka kerjakan, maka 

siswa tersebut akan mencari jawaban di buku Bahasa Indonesia lain, dan 

terdapat 9 orang siswa atau 36% tidak termotivasi jika siswa tersebut 

menjumpai soal Bahasa Indonesia yang sulit mereka kerjakan, maka 

siswa tersebut akan mencari jawaban di buku Bahasa Indonesia lain. 

Terdapat 20 orang siswa atau 80% termotivasi untuk akan  

berusaha sebaik-baiknya dalam menghadapi tes/ulangan Bahasa 

Indonesia agar mendapatkan nilai yang sangat baik, dan terdapat 5 

orang siswa atau 20% tidak termotivasi untuk akan  berusaha sebaik-

baiknya dalam  menghadapi tes/ulangan Bahasa Indonesia agar 

mendapatkan nilai yang sangat baik. 

Terdapat 21 orang siswa atau 84% termotivasi dalam 

mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, mereka berusaha sebaik-baiknya 

menyelesaikan dengan tepat waktu, dan terdapat 4 orang siswa atau 

16% tidak termotivasi dalam mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, 

mereka berusaha sebaik-baiknya menyelesaikan dengan tepat waktu. 

Terdapat 12 orang siswa atau 48% termotivasi untuk selalu 

berusaha mempersiapkan materi pelajaran dengan baik pada saat 

pembelajaran berlangsung, dan  terdapat 13 orang siswa atau 52% tidak 

termotivasi untuk selalu berusaha mempersiapkan materi pelajaran 

dengan baik pada saat pembelajaran berlangsung. 

Terdapat 17 orang siswa atau 68% termotivasi untuk berusaha 

dengan  serius dalam menanggapi suatu permasalahan dalam tanya 

jawab tentang soal-soal Bahasa Indonesia, dan terdapat 8 orang siswa 
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atau 32% tidak termotivasi untuk berusaha dengan  serius dalam 

menanggapi suatu permasalahan dalam tanya jawab tentang soal-soal 

Bahasa Indonesia 

Terdapat 22 orang siswa atau 88% termotivasi akan  membuat 

ringkasan materi Bahasa Indonesia untuk mempermudah mereka belajar 

Bahasa Indonesia, dan terdapat 3 orang siswa atau 12% tidak 

termotivasi akan  membuat ringkasan materi Bahasa Indonesia untuk 

mempermudah mereka belajar Bahasa Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian motivasi belajar kelas kontrol dan 

kelas eksperimen baik sebelum perlakuan maupun setelah perlakuan 

menunjukkan bahwa nilai motivasi belajar peserta didik lebih besar 

dikelas eksperimen dibandingkan motivasi belajar siswa dikelas kontrol 

baik dari sebelum perlakuan maupun setelah perlakuan 

Hasil keluaran program SPSS uji normalitas data, dapat 

disimpulkan bahwa nilai sig. yang diperoleh pada motivasi belajar siswa 

kelas eksperimen sebelum perlakuan sebesar 0.200, nilai sig. yang 

diperoleh pada motivasi belajar peserta didik kelas kontrol sebelum 

perlakuan sebesar 0.165, nilai sig. yang diperoleh pada motivasi belajar 

peserta didik kelas eksperimen setelah perlakuan sebesar 0.089, nilai 

sig. yang diperoleh pada motivasi belajar peserta didik kelas kontrol 

setelah perlakuan sebesar 0.010 untuk statistik Kolmogorov-Smirnov. 

Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh 

lebih besar dari taraf signifikan α = 0.05 (sig. > 0.05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar peserta didik kelas eksperimen dan 

kelas kontrol sebelum perlakuan  dan setelah perlakuan terdistribusi 
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normal.  selain itu, pada gambar Normal Q-Q Plot of Motivasi Belajar 

sebelum dan setelah perlakuan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, 

dapat ditunjukkan dari titik-titik yang mewakili data motivasi belajar tidak 

berkumpul (berjauhan) pada garis normal linier. 

Hasil analisis uji homogenitas varian motivasi belajar (Kelas 

Eksperimen) dan hasil analisis uji homogenitas varian motivasi belajar 

(Kelas Kontrol) sebelum dan setelah perlakuan yaitu nilai signifikansi ini 

lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data motivasi 

belajar dan kemampuan membaca pemahaman pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen sebelum dan setelah perlakuan untuk peserta didik 

berasal dari populasi dengan level yang homogen. 

Hasil output uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS 

pengunggaan Strategi pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking 

Activity) berbantuan audio visual terhadap motivasi belajar siswa yaitu 

output (Multivariate Testsa) pada motivasi belajar peserta didik diperoleh 

nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,417 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh Strategi Pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking 

Activity) berbantuan audio visual terhadap motivasi belajar sebelum dan 

setelah pemberian perlakuan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

seperti yang disajikan pada perhitungan ringkasan uji hipotesis 

menggunakan aplikasi SPSS. 

Berikut merupakan tabel hasil uji Manova dari beberapa statistik 

uji yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam perbedaan 

antar kelompok, yaitu Pillai’s Trace, Wilk’s Lambda, Hotelling’s Trace, 

dan Roy’s Largest Root. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada outpun 



96 
 

multivarian tests dari hasil analisis MANOVA (GLM Multivatiat). Dalam 

penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05 (α=5%). Hasil uji Manova 

dengan uji statistik menggunakan aplikasi SPSS tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa nilai F pada kemampuan membaca pemahaman 

peserta didik sebesar 17.358 dengan nilai signifikan <0.05.  hal ini 

menunjukkan bahwa nilai F pada variabel terikat kemampuan membaca 

pemahaman peserta didik memiliki nilai yang signifikan. 

2. Kemampuan membaca pemahaman siswa dengan menggunakan 

strategi pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking Activity)  

berbantuan Audio Visual Siswa 

Persentase kemampuan membaca pemahaman siswa dengan 

menggunakan strategi pembelajaran DRTA berbantuan audio visual 

pada kelas eksperimen sebelum perlakuan yaitu terdapat 18 peserta 

didik atau sekitar 72.00%  yang masih perlu bimbingan, 6 orang peserta 

didik atau sekitar 24.00% yang masuk kategori cukup, 1 orang peserta 

didik atau sekitar 4.00% yang masuk kategori baik, dan tidak ada peserta 

didik yang masuk dalam kategori sangat baik Ini menunjukkan bahwa 

kemampuan membaca pemahaman Bahasa Indonesia kelas eksperimen 

sebelum perlakuan masih tergolong rendah. Sedangkan kemampuan 

membaca pemahaman Bahasa Indonesia siswa kelas eksperimen 

setelah perlakuan yaitu terdapat 3 peserta didik atau sekitar 12.00%  

yang masih perlu bimbingan, 8 orang peserta didik atau sekitar 32.00% 

yang masuk kategori cukup, 10 orang peserta didik atau sekitar 40.00% 

yang masuk kategori baik, dan terdapat 4 orang peserta didik atau sekitar 

16.00% peserta didik yang masuk dalam kategori sangat baik Ini 
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menunjukkan bahwa kemampuan membaca pemahaman Bahasa 

Indonesia peserta didik berpengaruh besar setelah diberikan perlakuan. 

Berdasarkan hasil analisis persentase kemampuan membaca 

pemahaman siswa tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai kemampuan 

membaca pemahaman kelas eksperimen setelah perlakuan lebih 

berpengaruh dibandingkan nilai kemampuan membaca pemahaman 

kelas eksperimen sebelum perlakuan. 

persentase kemampuan membaca pemahaman Bahasa Indonesia 

siswa kelas kontrol sebelum perlakuan yaitu terdapat 17 peserta didik 

atau sekitar 68.00%  yang masih perlu bimbingan, 5 orang peserta didik 

atau sekitar 20.00% yang masuk kategori cukup, 3 orang peserta didik 

atau sekitar 12.00% yang masuk kategori baik, dan tidak ada peserta 

didik yang masuk dalam kategori sangat baik Ini menunjukkan bahwa 

kemampuan membaca pemahaman Bahasa Indonesia pada kelas 

kontrol sebelum perlakuan masih tergolong rendah. Sedangkan 

persentase kemampuan membaca pemahaman Bahasa Indonesia siswa 

kelas kontrol setelah perlakuan yaitu terdapat 3 peserta didik atau sekitar 

12.00%  yang masih perlu bimbingan, 18 orang peserta didik atau sekitar 

72.00% yang masuk kategori cukup, 4 orang peserta didik atau sekitar 

16.00% yang masuk kategori baik, dan tidak ada peserta didik yang 

masuk dalam kategori sangat baik Ini menunjukkan bahwa kemampuan 

membaca pemahaman Bahasa Indonesia pada kelas kontrol setelah 

perlakuan masih lebih berpengaruh dibandingkan kemampuan membaca 

pemahaman peserta didik pada kelas kontrol setelah perlakuan. 
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Berdasarkan hasil analisis persentase kemampuan membaca 

pemahaman siswa pada kelas kontrol setelah perlakuan lebih 

berpengaruh dibandingkan persentase kemampuan membaca 

pemahaman peserta didik pada kelas kontrol sebelum perlakuan.  

Dari hasil analisis deskriptif kemampuan membaca pemahaman 

peserta didik tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas 

eksperimen sebelum perlakuan yaitu sebesar 57.60 dan nilai rata-rata 

kemampuan membaca pemahaman kelas eksperimen setelah perlakuan 

yaitu sebesar 84.00 sedangkan hasil analisis deskriptif kemampuan 

membaca pemahaman peserta didik menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

kemampuan membaca pemahaman kelas kontrol sebelum perlakuan 

yaitu sebesar 54.04 dan nilai rata-rata kemampuan membaca 

pemahaman peserta didik kelas kontrol setelah perlakuan yaitu sebesar 

76.76. hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca pemahaman 

peserta didik pada kelas eksperimen lebih berpengaruh dibandingkan 

kemampuan membaca pemahaman peserta didik pada kelas kontrol, 

baik sebelum perlakuan maupun setelah perlakuan. 

Hasil keluaran program SPSS Uji normalitas data dengan 

menggunakan strategi pembelajaran DRTA berbantuan audio visual, 

dapat disimpulkan bahwa nilai sig. yang diperoleh pada kemampuan 

membaca pemahaman peserta didik kelas eksperimen sebelum 

perlakuan sebesar 0.060, nilai sig. yang diperoleh pada kemampuan 

membaca pemahaman peserta didik kelas kontrol sebelum perlakuan 

sebesar 0.148, nilai sig. yang diperoleh pada kemampuan membaca 

pemahaman peserta didik kelas eksperimen setelah perlakuan sebesar 
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0.155, nilai sig. yang diperoleh pada kemampuan membaca pemahaman 

peserta didik kelas kontrol setelah perlakuan sebesar 0.108 untuk 

statistik Kolmogorov-Smirnov. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari taraf signifikan α = 0.05 

(sig. > 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum 

perlakuan  dan setelah perlakuan terdistribusi normal.  selain itu, pada 

gambar Normal Q-Q Plot of Motivasi Belajar sebelum dan setelah 

perlakuan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, dapat ditunjukkan 

dari titik-titik yang mewakili data kemampuan membaca pemahaman 

tidak berkumpul (berjauhan) pada garis normal linier. 

Hasil Uji Homogenitas dengan menggunakan strategi 

pembelajaran DRTA berbantuan audio visual dapat disimpulkan bahwa 

nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05, hal ini dapat dilihat bahwasanya 

nilai signifikan Based on Mean sebesar 0.577, nilai signifikan Based on 

Median sebesar 0.708, nilai signifikan Based on Median and with 

adjusted df  sebesar 0.709, dan nilai signifikan Based on trimmed mean 

sebesar 0.684. sehingga dapat disimpulkan bahwa data kemampuan 

membaca pemahaman pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

sebelum dan setelah perlakuan untuk peserta didik berasal dari populasi 

dengan level yang homogen.  

Hasil output (Multivariate Testsa) pada kemampuan membaca 

pemahaman (sebelum dan setelah perlakuan)  diperoleh nilai sig. (2-

tailed) sebesar 0,000 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh Strategi Pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking 
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Activity) berbantuan audio visual terhadap kemampuan membaca 

pemahaman siswa sebelum dan setelah pemberian perlakuan pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen seperti yang disajikan pada 

perhitungan ringkasan uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS. 

Berikut merupakan tabel hasil uji Manova dari beberapa statistik 

uji yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam perbedaan 

antar kelompok, yaitu Pillai’s Trace, Wilk’s Lambda, Hotelling’s Trace, 

dan Roy’s Largest Root. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada outpun 

multivarian tests dari hasil analisis MANOVA (GLM Multivatiat). Dalam 

penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05 (α=5%). Hasil uji Manova 

dengan uji statistik menggunakan aplikasi SPSS tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa nilai F pada motivasi belajar siswa sebesar 0.616 

dengan nilai signifikan <0.05. hal ini menunjukkan bahwa nilai F pada 

variabel terikat motivasi belajar siswa memiliki nilai yang signifikan.  

3. Pengaruh strategi pembelajaran DRTA (Directed Reading-

Thinking Activity)  berbantuan Audio Visual Terhadap Motivasi 

Belajar dan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa 

Pada penelitian ini Uji normalitas data dengan menggunakan 

strategi pembelajaran DRTA berbantuan audio visual, dapat disimpulkan 

bahwa nilai sig. yang diperoleh pada motivasi belajar siswa kelas 

eksperimen sebelum perlakuan sebesar 0.200, nilai sig. yang diperoleh 

pada motivasi belajar peserta didik kelas kontrol sebelum perlakuan 

sebesar 0.165, nilai sig. yang diperoleh pada motivasi belajar peserta 

didik kelas eksperimen setelah perlakuan sebesar 0.089, nilai sig. yang 
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diperoleh pada motivasi belajar peserta didik kelas kontrol setelah 

perlakuan sebesar 0.010 untuk statistik Kolmogorov-Smirnov.  

Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang 

diperoleh lebih besar dari taraf signifikan α = 0.05 (sig. > 0.05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar peserta didik kelas eksperimen 

dan kelas kontrol sebelum perlakuan  dan setelah perlakuan terdistribusi 

normal sedangkan hasil keluaran program SPSS Uji normalitas data 

dengan menggunakan strategi pembelajaran DRTA berbantuan audio 

visual, dapat disimpulkan bahwa nilai sig. yang diperoleh pada 

kemampuan membaca pemahaman peserta didik kelas eksperimen 

sebelum perlakuan sebesar 0.060, nilai sig. yang diperoleh pada 

kemampuan membaca pemahaman peserta didik kelas kontrol sebelum 

perlakuan sebesar 0.148, nilai sig. yang diperoleh pada kemampuan 

membaca pemahaman peserta didik kelas eksperimen setelah perlakuan 

sebesar 0.155, nilai sig. yang diperoleh pada kemampuan membaca 

pemahaman peserta didik kelas kontrol setelah perlakuan sebesar 0.108 

untuk statistik Kolmogorov-Smirnov. Dari nilai tersebut menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari taraf signifikan α = 

0.05 (sig. > 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sebelum perlakuan  dan setelah perlakuan terdistribusi normal.  selain 

itu, pada gambar Normal Q-Q Plot of Motivasi Belajar sebelum dan 

setelah perlakuan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, dapat 

ditunjukkan dari titik-titik yang mewakili data kemampuan membaca 

pemahaman tidak berkumpul (berjauhan) pada garis normal linier. 
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Hasil analisis uji homogenitas varian motivasi belajar (Kelas 

Eksperimen) dan hasil analisis uji homogenitas varian motivasi belajar 

(Kelas Kontrol) sebelum dan setelah perlakuan yaitu nilai signifikansi ini 

lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data motivasi 

belajar dan kemampuan membaca pemahaman pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen sebelum dan setelah perlakuan untuk peserta didik 

berasal dari populasi dengan level yang homogen sedangkan hasil Uji 

Homogenitas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi ini lebih besar 

dari 0.05, hal ini dapat dilihat bahwasanya nilai signifikan Based on Mean 

sebesar 0.577, nilai signifikan Based on Median sebesar 0.708, nilai 

signifikan Based on Median and with adjusted df  sebesar 0.709, dan nilai 

signifikan Based on trimmed mean sebesar 0.684. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data kemampuan membaca pemahaman pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen sebelum dan setelah perlakuan untuk 

peserta didik berasal dari populasi dengan level yang homogen.  

Hasil output uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS 

pengunggaan Strategi pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking 

Activity) berbantuan audio visual terhadap motivasi belajar siswa yaitu 

output (Multivariate Testsa) pada motivasi belajar peserta didik diperoleh 

nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,417 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh Strategi Pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking 

Activity) berbantuan audio visual terhadap motivasi belajar sebelum dan 

setelah pemberian perlakuan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

seperti yang disajikan pada perhitungan ringkasan uji hipotesis 

menggunakan aplikasi SPSS, sedangkan Hasil output (Multivariate 
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Testsa) pada kemampuan membaca pemahaman (sebelum dan setelah 

perlakuan)  diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000 > 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh Strategi Pembelajaran DRTA 

(Directed Reading-Thinking Activity) berbantuan audio visual terhadap 

kemampuan membaca pemahaman siswa sebelum dan setelah 

pemberian perlakuan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen seperti 

yang disajikan pada perhitungan ringkasan uji hipotesis menggunakan 

aplikasi SPSS. 

Hasil uji Manova dari beberapa statistik uji yang dapat digunakan 

untuk membuat keputusan dalam perbedaan antar kelompok, yaitu 

Pillai’s Trace, Wilk’s Lambda, Hotelling’s Trace, dan Roy’s Largest Root. 

Hasil uji tersebut dapat dilihat pada outpun multivarian tests dari hasil 

analisis MANOVA (GLM Multivatiat). Dalam penelitian ini digunakan 

tingkat signifikan 0,05 (α=5%). Hasil uji Manova dengan uji statistik 

menggunakan aplikasi SPSS tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

nilai F pada kemampuan membaca pemahaman peserta didik sebesar 

17.358 dengan nilai signifikan <0.05.  Hal ini menunjukkan bahwa nilai F 

pada variabel terikat kemampuan membaca pemahaman peserta didik 

memiliki nilai yang signifikan sedangkan hasil uji Manova dari beberapa 

statistik uji yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam 

perbedaan antar kelompok, yaitu Pillai’s Trace, Wilk’s Lambda, 

Hotelling’s Trace, dan Roy’s Largest Root. Hasil uji tersebut dapat dilihat 

pada outpun multivarian tests dari hasil analisis MANOVA (GLM 

Multivatiat). Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05 

(α=5%). Hasil uji Manova dengan uji statistik menggunakan aplikasi 
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SPSS tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa nilai F pada motivasi 

belajar siswa sebesar 0.616 dengan nilai signifikan <0.05. hal ini 

menunjukkan bahwa nilai F pada variabel terikat motivasi belajar siswa 

memiliki nilai yang signifikan 

Dalam pembahasan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Garminah, Dibia, Wiguna. (2014) “Pengaruh Strategi Drta 

(Directed Reading Thinking Activity) Terhadap Kemampuan membaca 

pemahaman Membaca Intensif Siswa Kelas Iv Semester 1 Sdn Gugus 

Belantih Kecamatan Kintamani” Dalam penelitian ini menyimpulkan 

bahwa Strategi DRTA merupakan strategi yang memfokuskan 

keterlibatan siswa dengan teks dan siswa akan membuat prediksi apa 

yang akan terjadi dalam teks dan membuktikannya setelah ia membaca. 

Selain itu penelitian oleh Yuliana, M. (2021) “Pengaruh Strategi 

Pembelajaran Inovatif Directed Reading and Thinking Activity (DRTA) 

dan Motivasi Belajar terhadap Kemampuan Membaca Siswa. Dalam 

penelitian ini menyimpulkan bahwa Strategi pembelajaran DRTA lebih 

baik daripada startegi pembelajaran konvensional dan pengaruh interaksi 

antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan 

membaca. 

Hal ini juga merupakan penelitian Siti Nurhasanah (2016) 

“Motivasi Belajar Sebagai Determinan Kemampuan membaca 

pemahaman Siswa”, menyimpulkan bahwa motivasi belajar berpengaruh 

positif dan signifikasn terhadap kemampuan membaca pemahaman. 

Dengan demikian adanya peningkatan motivasi belajar maka akan diikuti 

oleh peningkatan kemampuan membaca pemahaman. Artinya semakin 
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baik motivasi belajar siswa, maka berdampak kepada kemampuan 

membaca pemahaman siswa yang semakin baik. 

Pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan pendapat 

dengan peneliti itu sendiri, pendapat peneliti sebelumnya mengemukakan 

bahwa penggunaan strategi pembelajaran DRTA tersebut semakin baik 

motivasi belajar siswa, maka berdampak kepada kemampuan membaca 

pemahaman siswa yang semakin baik. Sedangkan menurut peneliti itu 

sendiri memperoleh hasil penelitian bahwasanya penggunaan strategi 

pembelajaran DRTA mempengaruhi motivasi belajar dan membaca 

pemahaman siswa, selain itu juga dapat melibatkan siswa dalam belajar. 

Persamaan pada penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh 

Yuliana. M bahwasanya penggunaan strategi pembelajaran DRTA 

memberikan pengaruh terhadap motivasi kemampuan membaca 

pemahaman siswa sedangkan dari peneliti sendiri memperoleh 

bahwasanya penggunaan model pembelajaran DRTA berpengaruh 

terhadap motivasi belajar dan membaca pemahaman siswa di sekolah 

dasar. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di Kelas V SDN Al-Qamar dan SDN 

No. 46 Salaka yang  mengkaji tentang penggunaan strategi 

pembelajaran DRTA (Directed Reading-Thinking Activity) berbantuan 

Audio Visual terhadap motivasi belajar dan kemampuan membaca 

pemahaman siswa  

1. Motivasi belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen baik sebelum 

perlakuan maupun setelah perlakuan menunjukkan bahwa nilai 

motivasi belajar peserta didik lebih besar dikelas eksperimen maupun 

dikelas kontrol baik dari sebelum perlakuan maupun setelah 

perlakuan. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai rata-rata motivasi belajar 

kelas eksperimen sebelum perlakuan sebesar 66.00 dan nilai rata-

rata motivasi belajar kelas eksperimen setelah perlakuan sebesar 

83.00 sedangkan nilai rata-rata motivasi belajar kelas kontrol sebelum 

perlakuan yaitu sebesar 64.00 dan nilai rata-rata motivasi belajar 

kelas kontrol setelah perlakuan sebesar 78.00. 

2. Kemampuan pemahaman peserta didik tersebut yaitu dengan nilai 

rata-rata kelas eksperimen sebelum perlakuan yaitu sebesar 57.60 

dan nilai rata-rata kemampuan membaca pemahaman kelas 

eksperimen setelah perlakuan yaitu sebesar 84.00 sedangkan hasil 

analisis deskriptif kemampuan membaca pemahaman peserta didik 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan membaca 

pemahaman kelas kontrol sebelum perlakuan yaitu sebesar 54.04 
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dan nilai rata-rata kemampuan membaca pemahaman peserta didik 

kelas kontrol setelah perlakuan yaitu sebesar 76.76. 

3. Hasil uji statistik menggunakan aplikasi SPSS, dapat disimpulkan 

bahwa nilai F pada kemampuan membaca pemahaman peserta didik 

sebesar 17.358 dengan nilai signifikan <0.05.  Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai F pada variabel terikat kemampuan membaca 

pemahaman peserta didik memiliki nilai yang signifikan sedangkan 

hasil uji Manova dari beberapa statistik uji yang dapat digunakan 

untuk membuat keputusan dalam perbedaan antar kelompok, yaitu 

Pillai’s Trace, Wilk’s Lambda, Hotelling’s Trace, dan Roy’s Largest 

Root. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada outpun multivarian tests dari 

hasil analisis MANOVA (GLM Multivatiat). Dalam penelitian ini 

digunakan tingkat signifikan 0,05 (α=5%). Hasil uji Manova dengan uji 

statistik menggunakan aplikasi SPSS, dapat disimpulkan bahwa nilai 

F pada motivasi belajar siswa sebesar 0.616 dengan nilai signifikan 

<0.05. hal ini menunjukkan bahwa nilai F pada variabel terikat 

motivasi belajar siswa memiliki nilai yang signifikan 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian ini, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Dalam mengajarkan materi pelajaran, yang harus diperhatikan oleh 

seorang guru adalah bagaimana memilih suatu pendekatan dalam 

pembelajaran. karena dengan pemilihan pendekatan yang tepat 

dapat membantu peserta didik untuk memberikan pengaruh yang 
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besar terhadap motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik di 

Sekolah Dasar. 

2. Dari hasil penelitian yang diperoleh, Strategi Pembelajaran DRTA 

(Directed Reading-Thinking Activity)  berbantuan Audio Visual 

Terhadap Motivasi Belajar dan Kemampuan Membaca Pemahaman 

Siswa Kelas V Se-Gugus VI Kecamatan Pattallassang Kabupaten 

Takalar, karena dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

kemampuan membaca pemahaman siswa. 

3. Diharapkan pada pihak sekolah agar memaksimalkan sarana dan 

prasarana dalam proses pembelajaran disekolah, karna pada 

dasarnya salah satu motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik 

ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada disekolah seperti 

media Audio dan Visual. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, melalui strategi pembelajaran DRTA 

motivasi belajar siswa dan kemampuan pemahaman siswa menjadi 

meningkat, namun penggunaan strategi pembelajaran tersebut 

menyita banyak waktu jika pengelolaan kelas tidak efisien dalam 

proses pembelajaran. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Sekolah   :  SDN No. 46 Salaka 
Kelas /Semester   :  V/1 (Satu) 
Tema 1   :  Organ Gerak Hewan Dan Manusia 
Subtema 1  :  Organ Gerak Hewan 
Pembelajaran ke- :  3 
Fokus Pembelajaran :  Bahasa Indonesia 
Alokasi Waktu  :  2 x 35 menit(2 JP) 

 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 

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,guru, dan tetangga.  

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 dan di 
sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis 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 PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 
 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

3.1 Menentukan pokok pikiran 

dalam teks lisan dan tulis 

3.1.1 Memahami ide pokok yang 

tedapat pada teks bacaan 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi 

pokok pikiran dalam teks 

tulis 

4.1.1 Menuliskan ide pokok yang 

didapat dari teks. 

 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 
1. Dengan mengamati teks, siswa mampu memahami ide pokok 

dari teks bacaan secara tepat. 

2. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi pokok 

pikiran dalam teks 



115 
 

3. Dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide 

pokok dari teks secara benar. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Membaca pemahaman 
 

E. STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 
Strategi Pembelajaran   : DRTA (Directed Reading-Thinking Activity) 
Metode  Pembelajaran : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, 

Diskusi. 
 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 
Media/Alat :1. Teks bacaan. Laptop 
Bahan : - 
Sumber Belajar  : Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 1: 

Organ Gerak Hewan Dan Manusia. Buku Tematik 
Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan 1. Kelas dibuka dengan salam, 
menanyakan kabar, dan mengecek 
kehadiran siswa. 

2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin 
oleh salah seorang siswa. 

3. Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab 
pentingnya mengawali setiap kegiatan 
dengan doa. Selain berdoa, guru dapat 
memberikan penguatan tentang sikap 
syukur. 

4. Siswa diajak menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya. Guru memberikan 
penguatan tentang pentingnya 
menanamkan semangat kebangsaan. 

5. Siswa diminta memeriksa kerapian diri 
dan kebersihan kelas. 

6. Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

7. Pembiasaan membaca. Siswa dan guru 
mendiskusikan perkembangan kegiatan 
literasi yang telah dilakukan. 

15 

menit 

Kegiatan inti Ayo Membaca 
1. Siswa membaca teks dengan cermat. 

Teknik membaca dapat menggunakan 

180 

menit 
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teknik membaca senyap atau 
membaca keras bergantian. 

2. Siswa diajak bertanya jawab mengenai 
isi bacaan, Siswa membaca senyap 
bacaan  

 Siswa diajak bertanya jawab mengenai 
isi bacaan. 

 
Ayo Mencoba  

1. Guru menuliskan petunjuk judul cerita 
yang akan diajarkan di papan tulis 
selanjutnya guru meminta peserta didik 
membacakannya. lalu, guru bertanya 
kepada peserta didik, “Menurutmu 
cerita ini bercerita tentang apa?’’ dan 
berikan waktu untuk peserta didik 
membuat dugaan 

2. Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya dan memperhatikan gambar 
dengan seksama. Kemudian 
menanyakan apa yang peserta didik 
lihat dari gambar dan memprediksikan 
apa yang tejadi pada gambar mnelalui 
audio visual tersebut 

3. Guru meminta peserta didik membaca 
dengan membagi teks ke dalam 
beberapa bagian, dan mulai membaca 
dari bagian awal. Kemudian peserta 
didik diminta untuk menghubungkan 
bagian-bagian dari cerita itu dengan 
judul cerita. 

4. Saat peserta didik sedang membaca 
bagian pertama suatu cerita, guru 
memberikan diskusi kelompok dengan 
mengajukan pertanyaan “Siapa yang 
dapat memiliki dugaan dengan benar 
apa yang diceritakan pada bagian ini?” 
setelah itu, guru meminta peserta didik 
yang yakin dugaannya benar untuk 
membacakannya di depan kelas. 
Selanjutnya guru meminta peserta didik 
untuk mensikronkan dugaan mereka 
mereka berdasarkan teks yang mereka 
baca 

5. Mengulangi kembali langkah satu 
sampai empat, sampai semua proseur 
pelajaran sudah telah mencakup. 
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Terakhir, guru bertanya kalimat utama 
pada setiap paragraf dan meminta 
peserta didik untuk membuat 
kesimpulan cerita sesuai pemahaman 
dan bahasa mereka. 

6. sebelum kelas selesai, diskusikan 
dengan peserta didik apa yang sudah 
diperoleh dalam kegiatan tersebut 
 

Ayo Bercerita 
1. Setiap siswa mempresentasikan hasil 

kegiatan pengamatannya  
2. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan pemahamn kepada siswa 
tentang membaca pemahaman 

Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi 
atas pembelajaran yang telah 
berlangsung: 

 Apa saja yang telah dipelajari dari 
kegiatan hari ini? 

2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 
pembelajaran pada hari ini. 

3. Siswa menyimak penjelasan guru 
tentang aktivitas pembelajaran pada 
pertemuan selanjutnya. Termasuk 
menyampaikan kegiatan bersama orang 
tua  

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru 
mengenai membaca pemahaman 

5. Kelas ditutup dengan doa bersama 
dipimpin salah seorang siswa. 

15 

menit 

 
H. PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh 

guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. 

Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru 

yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan dan presentasi unjuk 

kerja atau hasil karya/projek dengan rubric penilaian sebagai berikut 

: 

 
a) Teknik Penilaian 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 
2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 
3. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 
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b) Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 

a. Disiplin 
b. Tanggung jawab 
c. Peduli 
d. Percaya Diri 

 
2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan 
pengayaan pada buku siswa 
 
 

 

 

 
Mengetahui 
Kepala SDN No. 46 Salaka 
 
 
 
 
HJ. NURBAYA BAHAR, S.Pd 
NIP. 19711114 200604 2 016 

  
Takalar,     Mei 2022 
Peneliti. 
 
 
 

 
MARWANI 
NIM. 105061103120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Refleksi Guru: 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Sekolah   :  SD Al-Qamar 
Kelas /Semester   :  V/1 (Satu) 
Tema 1   :  Organ Gerak Hewan Dan Manusia 
Subtema 1  :  Organ Gerak Hewan 
Pembelajaran ke- :  3 
Fokus Pembelajaran :  Bahasa Indonesia 
Alokasi Waktu  :  2 x 35 menit(2 JP) 

 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 

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,guru, dan tetangga.  

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 dan di 
sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis 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 PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 
 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

3.1 Menentukan pokok pikiran 

dalam teks lisan dan tulis 

3.1.1 Memahami ide pokok yang 

tedapat pada teks bacaan 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi 

pokok pikiran dalam teks 

tulis 

4.1.1 Menuliskan ide pokok yang 

didapat dari teks. 

 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 
1. Dengan mengamati teks, siswa mampu memahami ide pokok 

dari teks bacaan secara tepat. 

2. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi pokok 

pikiran dalam teks 
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3. Dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide 

pokok dari teks secara benar. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Membaca pemahaman 
 

E. STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 
Strategi Pembelajaran   : DRTA (Directed Reading-Thinking Activity) 
Metode  Pembelajaran : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, 

Diskusi. 
 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 
Media/Alat :1. Teks bacaan. Laptop 
Bahan : - 
Sumber Belajar  : Buku Guru dan Buku Siswa Kelas V, Tema 1: 

Organ Gerak Hewan Dan Manusia. Buku Tematik 
Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 2017). Jakarta: 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan 1. Kelas dibuka dengan salam, 
menanyakan kabar, dan mengecek 
kehadiran siswa. 

2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin 
oleh salah seorang siswa. 

3. Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab 
pentingnya mengawali setiap kegiatan 
dengan doa. Selain berdoa, guru dapat 
memberikan penguatan tentang sikap 
syukur. 

4. Siswa diajak menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya. Guru memberikan 
penguatan tentang pentingnya 
menanamkan semangat kebangsaan. 

5. Siswa diminta memeriksa kerapian diri 
dan kebersihan kelas. 

6. Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

7. Pembiasaan membaca. Siswa dan guru 
mendiskusikan perkembangan kegiatan 
literasi yang telah dilakukan. 

15 

menit 

Kegiatan inti Ayo Membaca 
3. Siswa membaca teks dengan cermat. 

Teknik membaca dapat menggunakan 

180 

menit 
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teknik membaca senyap atau 
membaca keras bergantian. 

4. Siswa diajak bertanya jawab mengenai 
isi bacaan, Siswa membaca senyap 
bacaan  

 Siswa diajak bertanya jawab mengenai 
isi bacaan. 

 
Ayo Mencoba  

1. Guru menuliskan petunjuk judul cerita 
yang akan diajarkan di papan tulis 
selanjutnya guru meminta peserta didik 
membacakannya. lalu, guru bertanya 
kepada peserta didik, “Menurutmu 
cerita ini bercerita tentang apa?’’ dan 
berikan waktu untuk peserta didik 
membuat dugaan 

2. Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya dan memperhatikan gambar 
dengan seksama. Kemudian 
menanyakan apa yang peserta didik 
lihat dari gambar dan memprediksikan 
apa yang tejadi pada gambar mnelalui 
audio visual tersebut 

3. Guru meminta peserta didik membaca 
dengan membagi teks ke dalam 
beberapa bagian, dan mulai membaca 
dari bagian awal. Kemudian peserta 
didik diminta untuk menghubungkan 
bagian-bagian dari cerita itu dengan 
judul cerita. 

4. Saat peserta didik sedang membaca 
bagian pertama suatu cerita, guru 
memberikan diskusi kelompok dengan 
mengajukan pertanyaan “Siapa yang 
dapat memiliki dugaan dengan benar 
apa yang diceritakan pada bagian ini?” 
setelah itu, guru meminta peserta didik 
yang yakin dugaannya benar untuk 
membacakannya di depan kelas. 
Selanjutnya guru meminta peserta didik 
untuk mensikronkan dugaan mereka 
mereka berdasarkan teks yang mereka 
baca 

5. Mengulangi kembali langkah satu 
sampai empat, sampai semua proseur 
pelajaran sudah telah mencakup. 
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Terakhir, guru bertanya kalimat utama 
pada setiap paragraf dan meminta 
peserta didik untuk membuat 
kesimpulan cerita sesuai pemahaman 
dan bahasa mereka. 

6. sebelum kelas selesai, diskusikan 
dengan peserta didik apa yang sudah 
diperoleh dalam kegiatan tersebut 
 

Ayo Bercerita 
1. Setiap siswa mempresentasikan hasil 

kegiatan pengamatannya  
2. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan pemahamn kepada siswa 
tentang membaca pemahaman 

Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi 
atas pembelajaran yang telah 
berlangsung: 

 Apa saja yang telah dipelajari dari 
kegiatan hari ini? 

2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 
pembelajaran pada hari ini. 

3. Siswa menyimak penjelasan guru 
tentang aktivitas pembelajaran pada 
pertemuan selanjutnya. Termasuk 
menyampaikan kegiatan bersama orang 
tua  

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru 
mengenai membaca pemahaman 

5. Kelas ditutup dengan doa bersama 
dipimpin salah seorang siswa. 

15 

menit 

 
H. PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh 

guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. 

Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru 

yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan dan presentasi unjuk 

kerja atau hasil karya/projek dengan rubric penilaian sebagai berikut 

: 

 
a) Teknik Penilaian 

1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 
2. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis 
3. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 
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b) Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 

a. Disiplin 
b. Tanggung jawab 
c. Peduli 
d. Percaya Diri 

 
2. Pengetahuan 

Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan 
pengayaan pada buku siswa 
 
 

 

 

 
Mengetahui 
Kepala SD Al-Qamar 
 
 
 
 
HJ. SITI DARNINI, S.Pd 
NIP.19631008 198511 2 002 

  
Takalar,     Mei 2022 
Peneliti. 
 
 
 

 
MARWANI 
NIM. 105061103120 

 
 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Guru: 
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MATERI AJAR  

Membaca Pemahaman 

1. Pengertian Membaca Pemahaman 

Membaca adalah suatu interpretasi simbol-simbol tertulis 

atau membaca adalah menangkap makna dari rangkaian huruf 

tertentu. Membaca adalah mengidentifikasikan simbol-simbol dan 

mengasosiasikannya makna. Membaca juga dapat diterjemahkan 

sebagai proses mengidentifikasi dan komprehensi yang menelusuri 

pesan yang disampaikan melalui sitem bahasa tulis. 

membaca disebut sebagai kegiatan memberikan reaksi 

karena dalam membaca seseorang terlebih dahulu melaksanakan 

pengamatan terhadap huruf sebagai representasi bunyi ujaran 

maupun tanda penulisan lainnya. Reaksi itu lebih lanjut terjadi 

kegiatan rekognisi, yakni pengenalan bentuk dalam kaitannya 

dengan makna yang dikandungnya serta pemahaman yang 

keseluruhannya masih harus melalui tahap kegiatan tertentu. 

Membaca bila dilihat berdasarkan keterampilan pembacanya 

diklasifikasikan menjadi membaca pemahaman, membaca 

ekstensif, dan membaca cepat. Sedangkan secara praktis, 

membaca juga dapat dibedakan menjadi membaca lisan dan 

membaca dalam hati.  
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2. Tujuan membaca pemahaman 

Tujuan utama membaca pemahaman adalah memperoleh 

pemahaman. Membaca pemahaman adalah kegiatan membaca 

yang berusaha memahami isi bacaan/teks secara menyeluruh. 

Seseorang dikatakan memahami bacaan secara baik apabila 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

a. Kemampuan menangkap arti kata dan ungkapan yang 

digunakan penulis. 

b. Kemampuan menangkap makna tersurat dan tersirat. 

c. Kemampuan membuat simpulan. 

Semua aspek-aspek kemampuan membaca tersebut dapat 

dimiliki oleh seorang pembaca yang telah memiliki tingkat 

kemampuan membaca tinggi. Namun, tingkat pemahamannya 

tentu saja terbatas. Artinya, mereka belum dapat menangkap 

maksud persis sama dengan yang dimaksud penulis. 
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Contoh Teks Membaca Pemahaman 

“Belajar dari semut” 

Inilah makhluk tuhan yang sangat kecil, ia terlihat sangat lemah 

dan ringki namun jika kita memperhatikan pola hidupnya ternyata 

makhluk kecil ini memiliki cara kerja yang luar biasa, makhluk kecil ini 

sangat rajin.  

Semut adalah binatang kecil yang tidak pernah menyerah. Coba 

kita perhatikan saat mereka menemui hambatan mereka tidak pernah 

putus asa, meratapi nasib dan kembali kesarang dengan kecewa, 

akan tetapi mereka selalu berusaha untuk bisa melewati hambatan 

yang ada didepannya. Berbagai cara akan dia lakukan dan berusaha 

mencari celah agar dapat melontasi rintangan dihadapannya. Bisa 

dikatakan dia adalah binatang yang sangat mandiri dan bertanggung 

jawab atas dirinya sendiri. Kendati pun tidak diawasi. 

Coba bandingkan dengan kebanyakan manusia yang diciptakan 

tuhan dengan segala kesempurnaan namun begitu mudah putus asa 

saat hambatan dan rintangan menghadang. Manusia hanya bekerja 

kalaw diawasi atau hanya melakukan suatu pekerjaan berdasarkan 

perintah.  

Semut juga tim yang luarbiasa jangan heran kalaw dimana ada 

suatu makanan, ribuan semut tiba-tiba sudah mengerumuninya. Semut 

punya tim yang hebat, tangguh, dan solid. Dengan kerjasama yang 

baik, mereka bahkan bisa mengangkat makanan yang beratnya 

puluhan kali lipat dari berat badannya. 

Kehidupan semut ini sangat menarik. Masing-masing semut 

ketika telah mendapatkan makanan mereka segera meninggalkan 

tempat itu menuju lubang persembunyiannya. Jika bertemu sesama 

semut yang belum mendapatkan makanan, mereka tidak salling 

berebut. Semut yang belum mendapatkan makanan mencari sendiri 

ketempat dimana makanan itu berada. Sedemikian rukun semut-semut 

itu tidak ada  yang saling mengnganggu, tidak juga kelihatan 
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merampas makanan milik semut lainnya. Mereka juga tidak 

menumpuk makanan untuk kepentingan dirinya sendiri atau 

mengabaikan sesamanya. 

Sifat semuk yang paling utama adalah memiliki kebersamaan 

selalu membagi informasi jika ada makana  yang dibutuhkan dan 

bekerjasama diantara sesamanya. Mereka tidak tamak mengumpulkan 

makanan. Jika ada makanan mereka justru memanggil manggil 

sesama semut untuk dinikmati bersama.  

Adakah kita bisa belajar dari makhluk kecil yang terlihat sangat 

lemah ini? 
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TIGA (3) 

HASIL PENELITIAN MOTIVASI BELAJAR DAN  

KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN 
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HASIL PENELITIAN MOTIVASI BELAJAR SISWA 

 

 Motivasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen Sebelum Perlakuan 

NO. INSTRUMEN MOTIVASI 

PILIHAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 

1 

Saya tetap mengerjakan tugas Bahasa 
Indonesia yang diberikan oleh guru 
walaupun tidak dibimbing oleh orang lain 
yang lebih mampu. 

4 7 5 9 

2 

Model pembelajaran DRTA  
mempengaruhi semangat belajar dan 
keberhasilan dalam  pelajaran Bahasa 
Indonesia 

6 12 3 4 

3 

Saya akan berusaha untuk mendapatkan 
nilai Bahasa Indonesia yang setinggi-
tingginya diantara teman-teman satu  
kelasku. 

6 6 8 5 

4 
Saya mentargetkan nilai tes/ulangan 
Bahasa Indonesia yang lebih baik jika 
dibandingkan nilai tes sebelumnya. 

7 9 3 6 

5 

Jika saya menjumpai soal Bahasa 
Indonesia yang sulit saya kerjakan, maka 
saya akan mencari jawaban di buku 
Bahasa Indonesia lain. 

9 9 4 3 

6 

Saya akan  berusaha sebaik-baiknya 
dalam  menghadapi tes/ulangan Bahasa 
Indonesia agar mendapatkan nilai yang 
sangat baik. 

7 6 9 3 

7 
Dalam mengerjakan tugas Bahasa 
Indonesia, saya berusaha sebaik-baiknya 
menyelesaikan dengan tepat waktu 

6 9 7 3 

8. 
Saya selalu berusaha untuk 
mempersiapkan materi pelajaran dengan 
baik pada saat pembelajaran berlangsung 

6 9 10 0 

9. 

Saya berusaha dengan  serius dalam 
menanggapi suatu permasalahan dalam 
tanya jawab tentang soal-soal Bahasa 
Indonesia 

7 7 9 2 

10. 
Saya akan  membuat ringkasan materi 
Bahasa Indonesia untuk mempermudah 
saya belajar Bahasa Indonesia 

4 6 7 8 
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  Motivasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen Setelah Perlakuan 

NO INSTRUMEN MOTIVASI 
PILIHAN JAWABAN 

SS S TS STS 

1 

Saya tetap mengerjakan tugas Bahasa 
Indonesia yang diberikan oleh guru 
walaupun tidak dibimbing oleh orang lain 
yang lebih mampu. 

13 1 5 6 

2 

Model pembelajaran DRTA  
mempengaruhi semangat belajar dan 
keberhasilan dalam  pelajaran Bahasa 
Indonesia 

16 5 2 2 

3 

Saya akan berusaha untuk mendapatkan 
nilai Bahasa Indonesia yang setinggi-
tingginya diantara teman-teman satu  
kelasku. 

19 1 2 3 

4 
Saya mentargetkan nilai tes/ulangan 
Bahasa Indonesia yang lebih baik jika 
dibandingkan nilai tes sebelumnya. 

19 2 2 2 

5 

Jika saya menjumpai soal Bahasa 
Indonesia yang sulit saya kerjakan, maka 
saya akan mencari jawaban di buku 
Bahasa Indonesia lain. 

17 3 3 2 

6 

Saya akan  berusaha sebaik-baiknya 
dalam  menghadapi tes/ulangan Bahasa 
Indonesia agar mendapatkan nilai yang 
sangat baik. 

16 5 2 2 

7 
Dalam mengerjakan tugas Bahasa 
Indonesia, saya berusaha sebaik-baiknya 
menyelesaikan dengan tepat waktu 

15 7 2 1 

8. 

Saya selalu berusaha untuk 
mempersiapkan materi pelajaran dengan 
baik pada saat pembelajaran 
berlangsung 

13 1 7 4 

9. 

Saya berusaha dengan  serius dalam 
menanggapi suatu permasalahan dalam 
tanya jawab tentang soal-soal Bahasa 
Indonesia 

17 6 1 1 

10. 
Saya akan  membuat ringkasan materi 
Bahsa Indonesia untuk mempermudah 
saya belajar Bahasa Indonesia 

15 6 2 2 
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 Motivasi Belajar Siswa Kelas Kontrol Sebelum Perlakuan 

NO INSTRUMEN MOTVASI 
PILIHAN JAWABAN 

SS S TS STS 

1 

Saya tetap mengerjakan tugas Bahasa 
Indonesia yang diberikan oleh guru 
walaupun tidak dibimbing oleh orang lain 
yang lebih mampu. 

4 7 5 9 

2 

Model pembelajaran DRTA  
mempengaruhi semangat belajar dan 
keberhasilan dalam  pelajaran Bahasa 
Indonesia 

4 12 3 6 

3 

Saya akan berusaha untuk mendapatkan 
nilai Bahasa Indonesia yang setinggi-
tingginya diantara teman-teman satu  
kelasku. 

6 4 10 5 

4 
Saya mentargetkan nilai tes/ulangan 
Bahasa Indonesia yang lebih baik jika 
dibandingkan nilai tes sebelumnya. 

6 8 5 6 

5 

Jika saya menjumpai soal Bahasa 
Indonesia yang sulit saya kerjakan, maka 
saya akan mencari jawaban di buku 
Bahasa Indonesia lain. 

7 9 6 3 

6 

Saya akan  berusaha sebaik-baiknya 
dalam  menghadapi tes/ulangan Bahasa 
Indonesia agar mendapatkan nilai yang 
sangat baik. 

6 6 10 3 

7 
Dalam mengerjakan tugas Bahasa 
Indonesia, saya berusaha sebaik-baiknya 
menyelesaikan dengan tepat waktu 

5 9 8 3 

8. 

Saya selalu berusaha untuk 
mempersiapkan materi pelajaran dengan 
baik pada saat pembelajaran 
berlangsung 

3 10 10 2 

9. 

Saya berusaha dengan  serius dalam 
menanggapi suatu permasalahan dalam 
tanya jawab tentang soal-soal Bahasa 
Indonesia 

7 8 8 2 

10. 
Saya akan  membuat ringkasan materi 
Bahsa Indonesia untuk mempermudah 
saya belajar Bahasa Indonesia 

4 6 7 8 
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Motivasi Belajar Siswa Kelas Kontrol Sebelum Perlakuan 

NO INSTRUMEN MOTVASI 

PILIHAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 

1 

Saya tetap mengerjakan tugas Bahasa 
Indonesia yang diberikan oleh guru 
walaupun tidak dibimbing oleh orang lain 
yang lebih mampu. 

11 2 5 7 

2 
Model pembelajaran DRTA  mempengaruhi 
semangat belajar dan keberhasilan dalam  
pelajaran Bahasa Indonesia 

15 5 3 2 

3 

Saya akan berusaha untuk mendapatkan 
nilai Bahasa Indonesia yang setinggi-
tingginya diantara teman-teman satu  
kelasku. 

15 2 3 5 

4 
Saya mentargetkan nilai tes/ulangan 
Bahasa Indonesia yang lebih baik jika 
dibandingkan nilai tes sebelumnya. 

18 2 3 2 

5 

Jika saya menjumpai soal Bahasa 
Indonesia yang sulit saya kerjakan, maka 
saya akan mencari jawaban di buku Bahasa 
Indonesia lain. 

13 3 4 5 

6 
Saya akan  berusaha sebaik-baiknya dalam  
menghadapi tes/ulangan Bahasa Indonesia 
agar mendapatkan nilai yang sangat baik. 

15 5 3 2 

7 
Dalam mengerjakan tugas Bahasa 
Indonesia, saya berusaha sebaik-baiknya 
menyelesaikan dengan tepat waktu 

14 7 3 1 

8. 
Saya selalu berusaha untuk 
mempersiapkan materi pelajaran dengan 
baik pada saat pembelajaran berlangsung 

11 1 10 3 

9. 

Saya berusaha dengan  serius dalam 
menanggapi suatu permasalahan dalam 
tanya jawab tentang soal-soal Bahasa 
Indonesia 

12 5 4 4 

10. 
Saya akan  membuat ringkasan materi 
Bahsa Indonesia untuk mempermudah saya 
belajar Bahasa Indonesia 

14 8 2 1 

 

 

 

 

 



134 
 

HASIL PENELITIAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN SISWA 

 

kemampuan membaca pemahaman kelas eksperimen sebelum perlakuan 

Skor Nilai Kategori Frekuensi Persentase 

<75 D Perlu Bimbingan 18 72.00% 

75-83 C Cukup 6 24.00% 

84-92 B Baik 1 4.00% 

93-100 A Sangat Baik 0 0 % 

Jumlah 25 100% 

 

kemampuan membaca pemahaman kelas eksperimen setelah perlakuan 

Skor Nilai Kategori Frekuensi Persentase 

<75 D Perlu Bimbingan 3 12.00% 

75-83 C Cukup 8 32.00% 

84-92 B Baik 10 40.00% 

93-100 A Sangat Baik 4 16.00% 

Jumlah 25 100% 

 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas Kontrol Sebelum perlakuan 

Skor Nilai Kategori Frekuensi Persentase 

<75 D Perlu Bimbingan 17 68.00 % 

75-83 C Cukup 5 20.00% 

84-92 B Baik 3 12.00 % 

93-100 A Sangat Baik 0 0 % 

Jumlah 25 100% 

 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas Kontrol Setelah perlakuan 

Skor Nilai Kategori Frekuensi Persentase 

<75 D Perlu Bimbingan 3 12.00 % 

75-83 C Cukup 18 72.00 % 

84-92 B Baik 4 16.00 % 

93-100 A Sangat Baik 0 0 % 

Jumlah 25 100% 
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EMPAT (4) 

HASIL PERHITUNGAN DENGAN MENGGUNAKAN 

APLIKASI SPSS 

 

 



136 
 

HASIL PERHITUNGAN DENGAN MENGGUNAKAN SPSS 

 

Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas Data Motivasi Belajar  

 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df 

Motivasi 
Belajar  

Pretest_ Eksperimen .136 25 .200* .971 25 

Posttest_ Eksperimen .148 25 .165 .967 25 

Pretest_ Kontrol .162 25 .089 .853 25 

Posttest_ Kontrol .201 25 .010* .821 25 
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Uji Normalitas Data Kemampuan membaca pemahaman 
 Kelas Kolmogorov-

Smirnova 
Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Kemampuan 
membaca 
pemahaman 

Pre_Eksperimen .221 25 .029 .912 25 .060 

Post_Eksperimen .349 25 .065 .933 25 .155 

Pre_Kontrol .265 25 .072 .932 25 .148 

Post_Kontrol .149 25 .013 .925 25 .108 

 

Uji Homogenitas Varian 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

Motivasi 
Belajar 

Based on Mean .616 3 96 .607 

Based on Median .629 3 96 .598 

Based on Median and with 
adjusted df 

.629 3 94.212 .598 

Based on trimmed mean .709 3 96 .549 

 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

Kemampuan 
membaca 
pemahaman 

Based on Mean .176 1 40 .677 

Based on Median .142 1 40 .708 

Based on Median and with 
adjusted df 

.142 1 36.331 .709 

Based on trimmed mean .168 1 40 .684 

 

Uji Hipotesis 

Group Statistics 

 Model 
Pembelajaran 

N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Motivasi 
Post_Eksperimen 25     63.80 10.790 2.158 

Post_Kontrol 25 66.28 10.636 2.127 

 
Tabel 4.14 Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality 
of Variances 

t-test for Equality 
of Means 

F Sig. T Df 

Motivasi 
Equal variances 
assumed 

0.003 .958 818 48 



139 
 

Equal variances 
not assumed 

  
818 47.990 

 
 

 t-test for Equality of Means 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower 

Motivasi 

Equal variances 
assumed 

.417 2.480 3.030 8.572 

Equal variances 
not assumed 

.417 2.480 3.030 8.573 

 
 

 t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Upper 

Motivasi 
Equal variances assumed 3.612 

Equal variances not assumed 3.613 

 

 

Group Statistics 
 Model 

Pembelajaran 
N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pemahaman 
Post_Eksperimen 25 54.04 19.678 3.936 

Post_Kontrol 25 57.60 13.778 2.756 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality 
of Variances 

t-test for Equality 
of Means 

F Sig. T Df 

Pemahaman 

Equal 
variances 
assumed 

4.120 .048 .741 48 

Equal 
variances not 
assumed 

  

.741 42.972 
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 t-test for Equality of Means 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower 

Pemahaman 

Equal variances 
assumed 

.462 3.560 4.804 13.220 

Equal variances 
not assumed 

.462 3.560 4.804 13.249 

 
 

 t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Upper 

Pemahaman 
Equal variances assumed 6.100 

Equal variances not assumed 6.129 

 

Uji Manova 

Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypoth
esis df 

Error df Sig. 

Intercept 

Pillai's Trace .987 3748.156b 2.000 95.000 .000 

Wilks' Lambda .013 3748.156b 2.000 95.000 .000 

Hotelling's Trace 78.909 3748.156b 2.000 95.000 .000 

Roy's Largest Root 78.909 3748.156b 2.000 95.000 .000 

Model 

Pillai's Trace .613 14.129 6.000 192.000 .000 

Wilks' Lambda .387 19.208b 6.000 190.000 .000 

Hotelling's Trace 1.581 24.770 6.000 188.000 .000 

Roy's Largest Root 1.581 50.592c 3.000 96.000 .000 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Sig. Noncent. 
Parameter 

Observe
d Power 

Corrected Model 

Motivasi Belajar .000a 65.539 1.000 

Kemampuan 
membaca 
pemahaman 

.000b 91.718 1.000 

Intercept Motivasi Belajar .000 5161.043 1.000 
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Kemampuan 
membaca 
pemahaman 

.000 2676.265 1.000 

Model 

Motivasi Belajar .000 65.539 1.000 

Kemampuan 
membaca 
pemahaman 

.000 91.718 1.000 

Error 

Motivasi Belajar    

Kemampuan 
membaca 
pemahaman 

   

Total 

Motivasi Belajar    

Kemampuan 
membaca 
pemahaman 

   

Corrected Total 

Motivasi Belajar    

Kemampuan 
membaca 
pemahaman 

   

 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa

 

 F df1 df2 Sig. 

Motivasi Belajar .616 3 96 .000 

Kemampuan membaca 
pemahaman 

17.358 3 96 .000 
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LIMA (5) 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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ENAM (6) 

DOKUMENTASI KEGIATAN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serah terima surat penelitian oleh Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penandatanganan selesai oleh Kepala Sekolah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pembelajaran dengan menggunakan audio visual 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proses pembelajaran dengan menggunakan audio visual 

 

 




