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. 
Kemampuan siswa SMA N 8 Padang dalam memahami teks monolog masih rendah. Hal 

ini disebabkan kurangnya pengetahuan siswa tentang strategi membaca yang dapat membantu 
mereka memahami teks lebih baik. Dalam penelitian ini, peneliti mengajarkan dan mendorong 
siswa untuk menggunakan strategi menganotasi secara konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat efek pengaplikasian strategi menganotasi tersebut terhadap pemahaman membaca 
siswa dan mengetahui seberapa jauh efek tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain yang disebut non-
equivalent control group. Populasi penelitian adalah siswa kelas XI  SMA N 8 Padang tahun 
ajaran 2013/2014 yang terdiri dari sembilan kelas. Sampel penelitian adalah kelas XI IPA 3 dan 
XI IPA 4, yang dipilih dengan menggunakan teknik cluster sampling. Kelas eksperimen dan 
kontrol ditentukan dengan melempar koin, dan hasilnya kelas XI IPA 3 adalah kelas eksperimen 
dan XI IPA 4 adalah kelas kontrol. Intrumen yang digunakan adalah Reading Comprehension 
Test yang terdiri dari 40 soal dalam bentuk pilihan ganda. Tes  dilakukan dua kali, pre-test dan 
post-test. 

Data penelitian berupa nilai Reading Comprehension Test dianalsis secara statistik 
dengan menggunakan t-test, Effect Size, dan ANOVA. Dari pengujian hipotesis dengan t-test (t0 

= 14.95, df = 60, α = 0.05, dan tt = 2.00), dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan 
antara dua kelas sampel dan strategi menganotasi yang digunakan kelas eksperimen membawa 
pengaruh yang lebih baik dibanding strategi yang digunakan kelas kontrol. Dari perhitungan 
Effect Size (ES = 3.60, r BESD = 0.87) diketahui bahwa strategi menganotasi berpengaruh besar 
pada pemahaman membaca. Dari perhitungan ANOVA (F0 = 2.45, df = 2/99, α = 0.02 dan Ft = 
4.82) dapat disimpulkan bahwa strategi menganotasi baik digunakan dalam membaca ketiga 
jenis teks yang diajarkan, yakni Hortatory Exposition, Narrative dan Spoof. 


