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ABSTRAK 

 

Agus Andriani. 2014. “Perbedaan Kemampuan Membaca Pemahaman dengan 

Teknik SRT dan Teknik SQ3R Siswa Kelas XI SMKN 10 Padang”. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan 

Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Padang.   

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan kemampuan 

membaca pemahaman dengan teknik SRT dan teknik SQ3R siswa kelas XI SMKN 

10 Padang. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau 

quasi eksperimen. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI SMKN 10 Padang 

yang terdaftar pada tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak 78 siswa. Sampel pada 

penelitian ini berjumlah 30 orang, diambil dengan teknik purposive sampling. Data 

penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu nilai kemampuan membaca pemahaman 

dengan menggunakan teknik SRT dan teknik SQ3R. Data dianalisis dengan rumus 

persentase, rumus rata-rata hitung, uji liliefors untuk uji normalitas, homogenitas 

data, dan uji-t untuk mengetahui perbedaan kemampuan membaca pemahaman 

dengan teknik SRT dan teknik SQ3R siswa kelas XI SMKN 10 Padang. 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Pertama,kemampuan membaca pemahaman dengan teknik SRT siswa kelas XI 

SMKN 10 Padang berada pada kualifikasi baik (78,32). Kedua,kemampuan 

membaca pemahaman dengan teknik SQ3R siswa kelas XI SMKN 10 Padang berada 

pada kualifikasi lebih dari cukup (72,38). Ketiga, Dari hasil uji-t disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan kemampuan membaca pemahaman dengan teknik SRT dan 

teknik SQ3R siswa kelas XI SMKN 10 Padang. Dengan kata lain, kemampuan 

membaca pemahaman dengan teknik SRT lebih baik daripada kemampuan membaca 

pemahaman dengan teknik SQ3R siswa kelas XI SMKN 10 Padang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bahasa mencakup empat aspek keterampilan berbahasa, yaitu 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Keempat hal tersebut mendapat porsi 

seimbang. Aspek-aspek keterampilan ini harus dilaksanakan secara terpadu sesuai 

dengan urutannya.  

Salah satu dari empat aspek keterampilan tersebut adalah membaca. Sebagai 

suatu keterampilan berbahasa, membaca tidak hanya penting dalam pembelajaran 

bahasa, tetapi juga penting dalam pembelajaran yang lain. Oleh sebab itu, 

pembelajaran kemampuan membaca harus mendapatkan perhatian sejak dini agar 

setiap siswa mempunyai kebiasaan dan kemampuan membaca yang memadai sesuai 

dengan jenjang dan tingkat pendidikannya. 

Pada umumnya kemampuan membaca dapat menunjang peroses belajar siswa. 

Hal ini disebabkan membaca adalah langkah awal dalam memahami suatu materi 

pelajaran. Membaca bukan hanya mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang 

tertulis saja, melainkan lebih daripada itu, membaca merupakan kegiatan yang 

bertujuan untuk dapat memahami apa yang telah dibaca. Melalui membaca, siswa 

dapat menyerap informasi dari ide-ide yang ada dalam bacaan. 
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Membaca pemahaman adalah salah satu bentuk kegiatan membaca yang harus 

dikuasai siswa. Hal ini disebabkan karena di dalam tes yang diberikan untuk 

mengevaluasi kemampuan membaca, pemahaman terhadap suatu bacaan atau teks 

sangat diperlukan, agar siswa dapat menjawab tes yang diberikan oleh guru dengan  

baik.  Sehingga hasil yang didapat bisa sesuai dengan yang diharapkan. 

Membaca pemahaman akan mempermudah siswa untuk mendapatkan informasi 

dari berbagai sumber tertulis.  Pemahaman isi bacaan merupakan tujuan utama dari 

kegiatan membaca. Hasil kegiatan membaca yang berupa pemahaman bacaan 

ditentukan oleh cara yang digunakan untuk membaca. Cara yang digunakan untuk 

membaca disebut teknik membaca.  

Pembelajaran membaca pemahaman tercantum dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

membaca pemahaman merupakan salah satu materi yang diajarkan di kelas XI SMK. 

Membaca pemahaman terdapat dalam Standar Kompetensi (SK) ke-2 yang berbunyi 

“Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia setara tingkat madia”. Kemudian terdapat 

dalam Kompetensi Dasar (KD) ke 2.4 yang berbunyi “ Membaca untuk memahami 

makna kata, bentuk kata, ungkapan, dan kalimat dalam konteks bekerja”.       

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan salah seorang guru bahasa 

Indonesia di SMKN 10 Padang, yaitu Eli Yusni, S.Pd pada tanggal 12 November 

2013, dapat peneliti simpulkan beberapa hal, yaitu: kurangnya minat baca siswa, dan 
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kurang menariknya metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran, 

khususnya pada pembelajaran membaca pemahaman. Kurangnya minat baca siswa 

ini dapat dilihat pada kenyataan di lapangan bahwa masih ada sebagian besar siswa 

kelas XI SMKN 10 Padang mengalami kesulitan dalam melakukan proses 

pembelajaran membaca pemahaman. Hal itu dapat dilihat masih banyaknya siswa 

yang kurang berminat untuk melakukan kegiatan membaca, sehingga menghasilkan  

kemampuan yang rendah dalam memahami bacaan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil latihan dan praktik membaca pemahaman dalam proses belajar mengajar. 

Sebagian siswa masih mendapat nilai di bawah standar Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Bahasa Indonesia 

SMKN 10 Padang adalah 75. Namun pada kenyataannya hasil belajar siswa rata-rata 

di bawah 75. Rata-rata siswa hanya mampu mencapai nilai 60 sampai 70. 

Masalah yang banyak ditemukan sehubungan dengan rendahnya kemampuan 

membaca pemahaman siswa adalah kurangnya minat baca siswa yang kini juga 

menjadi masalah besar di Indonesia. Sesuai dengan pernyataan Kusmana (2009), 

berdasarkan hasil penelitian Programme for International Student Assessment, 

diketahui minat baca siswa kita rendah. Jika dibandingkan dengan negara-negara di 

Asia Timur, siswa Indonesia termasuk paling rendah dari 42 negara yang disurvey, 

siswa Indonesia termasuk peringkat ke-39, sedikit di atas Albania dan Peru. 

(http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikelE43071515F93A9AC37E1DEEDB09

6D065.pdf.). Kesulitan membaca pemahaman yang disebabkan oleh kurangnya minat 

http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikelE43071515F93A9AC37E1DEEDB096D065.pdf
http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikelE43071515F93A9AC37E1DEEDB096D065.pdf
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baca siswa ini juga dibahas oleh Eliza Daniati (2012) yang menyatakan bahwa 

kesulitan membaca pemahaman menjadi penyebab utama kegagalan siswa dalam 

proses belajar mengajar. Kesulitan membaca pemahaman sangat berpengaruh pada 

pelajaran yang lain. Sebab, sebagian besar bahan ajar di sekolah disajikan dalam 

bentuk teks bacaan. Hal ini disebabkan kurangnya minat baca siswa, sehingga 

membaca pemahaman merupakan suatu hal yang sangat membosankan bagi mereka. 

(http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pbs/article/download/316/254.). 

Masalah lain yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil observasi dengan 

salah satu guru bahasa Indonesia yang ada di SMKN 10 Padang adalah mengenai 

kurang menariknya metode pembelajaran yang digunakan guru dalam proses belajar 

mengajar. Guru masih menggunakan metode ceramah dan mencatatkan materi 

kepada siswa. Pada saat guru mengajarkan tentang membaca pemahaman guru 

menggunakan metode ceramah, tetapi dalam metode ceramah itu guru tidak 

mengajarkan tentang teknik membaca yang digunakan untuk membaca pemahaman. 

Sehingga, siswa tidak mengetahui teknik yang digunakan untuk membaca.  

Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan nyata yang dapat membantu siswa 

dalam membaca pemahaman. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah dengan melatih teknik pembelajaran membaca pemahaman. 

Teknik yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman 

siswa dalam penelitian ini adalah “teknik SRT” dan “teknik SQ3R”. Teknik 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pbs/article/download/316/254
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SRTmerupakan singkatan dari Search, Rewrite, dan Test. Sedangkan SQ3R 

merupakan singkatan dari Survey, Question, Read, Recite, Review. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

perbedaan kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SRT dan 

teknik SQ3R. Oleh sebab itu, fokus penelitian ini adalah “Perbedaan kemampuan 

membaca pemahaman dengan penggunaan teknik SRT dan teknik SQ3R Siswa kelas 

XI SMKN 10 Padang”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan 

sebagai berikut. Pertama, permasalahan yang berkaitan dengan siswa. Masalah yang 

terkait dengan siswa SMKN 10 Padang, yaitu: (1) kurangnya minat siswa SMKN 10 

Padang dalam membaca, (2) kurangnya kemampuan siswa SMKN 10 Padang dalam 

membaca, khususnya membaca pemahaman, (3) kurangnya pengetahuan siswa 

SMKN 10 Padang dalam teknik membaca pemahaman.  

Kedua, permasalahan yang berkaitan dengan guru. Masalah yang terkait dengan 

guru, yaitu: (1) penggunaan metode yang digunakan guru dalam pembelajaran, 

khususnya membaca pemahamam  kurang menarik, (2) Guru tidak mengajarkan 

teknik membaca kepada siswa. 
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C. Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi pada perbedaan 

kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SRT dan teknik 

SQ3R, yang dilihat pada hasil belajar kemampuan siswa kelas XI SMKN 10 Padang 

dalam membaca pemahaman.  

 

D. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. Pertama, berapakah tingkat 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI SMKN 10 Padang dengan 

mengunakan teknik SRT? Kedua, berapakah tingkat kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas XI SMKN 10 Padang dengan menggunakan teknik SQ3R? 

Ketiga, ada tidaknya perbedaan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI 

SMKN 10 Padang setelah menggunakan teknik SRT dan teknik SQ3R? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, mendeskripsikan kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas XI SMKN 10 Padang dengan menggunakan teknik 

SRT. Kedua, mendeskripsikan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI 

SMKN 10 Padang dengan menggunakan teknik SQ3R. Ketiga, mendeskripsikan ada 
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tidaknya perbedaan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI SMKN 10 

Padang dengan menggunakan teknik SRT dan teknik SQ3R. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian  dalam penulisan ini antara lain. Pertama, sebagai informasi 

bagi guru bahasa dan sastra Indonesia SMKN 10 Padang agar bisa mengetahui 

bagaimana cara meningkatkan pembelajaran bahasa kepada siswa, terutama 

kemampuan membaca pemahaman. Kedua, bagi siswa SMKN 10 Padang untuk 

menumbuhkan minat baca dan meningkatkan kemampuan membaca, khususnya 

membaca pemahaman. Ketiga, untuk peneliti lain sebagai bahan rujukan dan 

bandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya tentang membaca pemahaman. 

Keempat, untuk penulis sendiri sebagai kajian pengetahuan lapangan dan kajian 

akademik. 

 

G. Definisi Operasional 

Berikut ini beberapa istilah dijabarkan agar tidak terjadi kesalahan dalam 

penafsiran terhadap penelitian ini. 

1. Perbedaan  
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Perbedaan, yaitu suatu perbandingan atau selisih yang ditimbulkan oleh dua 

buah strategi atau perlakuan. Dalam hal ini, perbandingan atau selisih yang dimaksud 

adalah perbandingan atau selisih akibat yang ditimbulkan oleh perlakuan yang 

diberikan pada siswa kelas XI SMKN 10 Padang, yaitu penggunaan teknik SRT dan 

teknik SQ3R dalam membaca pemahaman.  

2.Kemampuan Membaca Pemahaman 

Kemampuan membaca pemahaman yang dimaksud adalah kemampuan siswa 

SMKN 10 Padang dalam memahami suatu bacaan dengan menggunakan teknik SRT 

dan teknik SQ3R. Penilaian kemampuan membaca pemahaman tersebut berupa tes 

objektif dengan empat indikator yang ditentukan peneliti. Pertama, mampu 

memahami gagasan pokok paragraf. Kedua, mampu meyimpulkan isi 

bacaan/paragraf. Ketiga, mampu membedakan Memahami gagasan penjelas dari 

bacaan.  Keempat, mampu menentukan Memahami amanat atau pandangan 

pengarang dari suatu paragraf.  

3. Teknik SRT 

SRT adalah singkatan dari search, rewrite, dan test. Pada tahap awal pembaca 

menentukan apa yang hendak dicari dalam sebuah bacaan, kemudian pembaca 

mencatat pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan itu, setelah itu pembaca 

dituntut menguji daya tangkap setelah membaca pokok-pokok pikiran yang terdapat 
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dalam sebuah teks bacaan. Teknik SRT ini dilatihkan di kelas XI NKPI SMKN 10 

Padang untuk melatih kemampuan membaca pemahaman siswa.  

4. Teknik SQ3R 

SQ3R merupakan singkatan dari survei, question, read, recall, dan review. Pada 

tahap awal pembaca mengenal bahan bacaan sebelum membacanya secara lengkap, 

kemudian pembaca mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang isi bacaan, 

lalu pembaca mulai membaca bagan bacaan yang ada. Setiap selesai membaca 

pembaca mulai Memahami gagasan penjelas yang telah diajukan, setelah itu pembaca 

mengulang untuk menelusuri hal-hal penting yang mungkin terlewati dan juga untuk 

menambah daya ingat pemahaman dari pembaca. Teknik SQ3R ini dilatihkan di kelas 

XI TKPI SMKN 10 Padang untuk melatih kemampuan membaca pemahaman siswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Kajian Teori 

Berkaitan dengan masalah penelitian, maka teori yang akan diuraikan pada 

kerangka teori ini adalah: (1) hakikat membaca, (2) hakikat membaca pemahaman, 

(3) teknik pengajaran membaca (4) hakikat SRT, dan (5) hakikat SQ3R. 

1. Hakikat Membaca  

a. Pengertian Membaca 

Membaca merupakan aktivitas kunci untuk mendapatkan dan menguasai 

informasi. Semakin banyak informasi yang dibaca, maka semakin banyak informasi 

yang dikuasai. Dengan banyak membaca berarti akan mengetahui banyak informasi 

yang akan memudahkan siapa pun untuk mudah berbicara atau menulis. 

Menurut Tampubolon (2008:5) membaca adalah satu dari empat kemampuan 

bahasa pokok, dan merupakan satu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. 

Dalam komunikasi tulisan, sebagaimana telah dikatakan, lambang-lambang bunyi 

bahasa diubah menjadi lambang-lambang tulisan atau huruf-huruf, dalam hal ini 

huruf-huruf merupakan alfabet Latin. Tarigan (1985:7) menyatakan bahwa membaca 

adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 
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memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata, 

yaitu bahasa tulis. Tingkatan hubungan antara makna yang hendak dikemukakan oleh 

penulis dan penafsiran atau interpretasi pembaca turut menentukan ketepatan 

membaca. 

Munaf (2010:3) menyatakan bahwa membaca adalah suatu kegiatan yang 

bersifat reseptif, dalam proses membaca si pembaca akan mendapat ide-ide dan 

informasi yang dituangkan oleh penulis dalam tulisannya tersebut. Setiap orang 

mempunyai kemampuan membaca yang berbeda-beda, tergantung faktor-faktor lain 

yang mempengaruhinya. Begitu pula minat baca yang berbeda-beda. Menurut 

Nurhadi (2004:26)  membaca adalah sebuah keterampilan. Setiap orang berbeda 

kemampuan membacanya. Tetapi yang jelas semua orang dapat meningkatkan 

kemampuan membacanya itu.  

Menurut Day & Bamford (1998), reading is the construction of meaning from a 

printed or written message. The construction of meaning involves the reader 

connecting information from the written message with previous knowledge to arrive 

at meaning- at an understanding. 

“Membaca adalah susunan makna/arti dari pesan yang tertera atau tertulis. 

Susunan makna/arti melibatkan pembaca agar menghubungkan informasi dari pesan 

yang tertulis dengan pengetahuan sebelumnya untuk sampai pada makna- pada 

pemahaman.” 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa membaca 

adalah proses yang dilakukan oleh pembaca untuk mendapatkan ide-ide dan 

informasi yang ditulis oleh penulis dalam tulisannya yang melibatkan pikiran 

pembaca untuk memahami dan  mengingat isi yang terkandung dalam bacaan itu. 

Setiap orang mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda dalam memahami sebuah 

bacaan. Tetapi semua orang dapat meningkatkkan kemampuan membacanya. 

b. Tujuan Membaca 

Tujuan utama membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, 

mencakup isi, memahami makna bacaan. Pada dasarnya makna erat sekali 

hubungannya dengan tujuan membaca. Menurut Nurhadi (2004 :11-14) tujuan 

membaca yaitu (1) memahami secara detail dan menyeluruh isi buku, (2) menangkap 

ide pokok/gagasan utama secara cepat (waktu terbatas), (3) mendapatkan informasi 

tentang sesuatu (misalnya, kebudayaan suku Indian), (4) mengenali makna kata-kata 

(istilah) sulit, (5) ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia, 

(6) ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di masyarakat sekitar, (7) ingin 

memperoleh kenikmatan dari karya fiksi, (8) ingin memperoleh informasi tentang 

lowongan pekerjaan, (9) ingin mencari merk barang yang cocok untuk dibeli, (10) 

ingin menilai kebenaran gagasan pengarang/ penulis, (11) ingin mendapatkan alat 

tertentu (instrument affect), dan (12) ingin mendapatkan keterangan tentang pendapat 

seseorang (ahli) atau keterangan tentang definisi suatu istilah. 
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Menurut Tarigan (2008:9-11) tujuan membaca dalam membaca untuk mencari 

serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Makna, arti 

erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan, atau intensif kita dalam membaca. 

Hal-hal penting dalam membaca, yaitu (1) Membaca untuk menemukan atau 

mengetahui penemuan yang telah dilakukan oleh tokoh; apa-apa yang dibuat oleh 

tokoh; apa yang telah terjadi pada tokoh khusus. Membaca seperti ini disebut 

membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta (reading for details 

or facts). (2) Membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik 

dan menarik, masalah yang terdapat dalam cerita, apa-apa yang dialami oleh tokoh. 

Membaca seperti ini disebut membaca untuk memperoleh ide-ide utama (reading for 

main ideas). (3) Membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada 

setiap bagian certita, apa yang terjadi mula-mula pertama, kedua, dan seterusnya. Ini 

disebut membaca untuk mengetahui urutan atau susunan, organisasi cerita (reading 

for sequence or organization). (4) Membaca untuk menemukan serta mengetahui 

mengapa para tokoh merasakan seperti cara mereka itu, apa yang hendak 

diperlihatkan pengarang kepada pembaca. Ini disebut membaca untuk menyimpulkan 

bacaan (reading for inference). (5) Membaca untuk menemukan serta mengetahui 

apa-apa yang tidak biasa, tidak wajar mengenai seorang tokoh. Ini disebut membaca 

untuk mengklasifikasikan  (reading to classify). (6) Membaca untuk menemukan 

apakah tokoh berhasil atau hidup dengan ukuran –ukuran tertentu. Ini disebut 

membaca menilai, membaca mengevaluasi (reading to evaluate).  (7) Membaca 

untuk menemukan bagaimana caranya tokoh berubah bagaimana hidupnya berbeda 
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dari kehidupan yang kita kenal. Ini disebut membaca untuk membandingkan atau 

mempertentangkan (reading to compare or contrast). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan seseorang 

membaca itu bermacam-macam, ada yang hanya sekedar membaca untuk mencari 

kesenangan ada pula yang mencari informasi, ada yang ingin membuktikan 

kebenaran tentang sesuatu hal, ide pendapat dan ungkapan perasaan serta 

mengungkapkan makna dari seluruh bacaan, sekaligus untuk mengatasi masalah-

masalah dalam kegiatan membaca. Membaca juga bertujuan untuk mencari ide 

pokok, kalimat Memahami gagasan penjelas, menyimpulkan bacaan, dan Memahami 

amanat atau pandangan pengarang, 

2. Hakikat Membaca Pemahaman 

a. Pengertian Membaca Pemahaman 

Menurut Agustina (2008:15) membaca pemahaman adalah membaca yang 

dilakukan tanpa mengeluarkan bunyi atau suara. Dalam konteks yang lebih luas, 

Aminuddin (2011:17) menyatakan bahwa istilah membaca pemahaman sering juga 

dihubungkan dengan istilah membaca komprehensif karena tujuan dari membaca ini 

adalah untuk memahami isi bacaan secara menyeluruh dan mendalam. 

Menurut Wiryodiwijoyo (dalam Depdikbud, 1989:8), membaca pemahaman 

merupakan kemampuan mengembangkan kemampuan berbahasa baik lisan maupun 

tulisan. Membaca pemahaman berkaitan erat dengan usaha memahami hal-hal 
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penting dari apa yang dibaca. Hal ini sejalan dengan pendapat Razak (2007:11) 

bahwa membaca pemahaman adalah kesanggupan pembaca menyebutkan kembali isi 

bacaan argumentasi, eksposisi, atau bacaan deskriptif tentang suatu topik tertentu. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa membaca pemahaman adalah 

membaca yang dilakukan tanpa mengeluarkan bunyi dan mempunyai tujuan untuk 

memahami isi bacaan secara menyeluruh dan mendalam. Dengan membaca 

pemahamana seseorang dapat mengembangkan kemampuan berbahasa baik lisan 

maupun tulisan. 

 

B. Tujuan Membaca Pemahaman 

Agustina (2008:15) mengemukakan bahwa membaca pemahaman bertujuan 

untuk menangkap isi makna dari gagasan-gagasan yang terdapat dalam bacaan, yang 

berbentuk pengertian-pengertian dan penafsiran yang tidak menyimpang dari bacaan 

itu. Kemudian, pemahaman ini dapat diungkapkan kembali apabila diperlukan. 

Dalam membaca pemahaman, yang perlu ditekankan adalah penangkapan dan 

pemahaman terhadap isi atau gagasan yang terdapat dalam bacaan. 

Menurut Tarigan (2008:58-75) membaca pemahaman adalah sejenis membaca 

yang bertujuan untuk memahami empat hal sebagai berikut. Pertama, memahami 

standar-standar atau norma-norma kesastraan (literary standars). Penulis kreatif 

dalam bidang-bidang fiksi, drama, puisi, biografi, otobiografi, esei populer dan 
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sebagainya, memiliki berbagai pengalaman hidup yang hendak disampaikannya 

kepada para pembaca. Sang pembaca ingin agar kita merasakan apa yang telah 

dirasakannya mengenai emosi kemanusiaan sejati; dia ingin agar kita memahami 

kekuatan fakta dan visi kebenaran seperti yang telah dilihatnya dan dirasainya. 

Kedua, memahami resensi kritis (critical review). Agar tetap mendapat 

informasi mengenai apa yang dipikirkan serta dituliskan oleh orang-orang besar 

dalam kehidupan, maka seseorang dapat membaca resensi-resensi kritis mengenai 

fiksi maupun non-fiksi. Tulisan-tulisan singkat seperti itu, yang biasanya dapat dibaca 

dalam beberapa menit, mempunyai paling sedikit empat kegunaan, yaitu: (1) 

mengetengahkan komentar mengenai kesegaran eksposisi atau cerita, memberikan 

pertimbangan serta penilaian mengenai betapa baiknya tugas tersebut dilaksanakan, 

dipandang dari segi maksud dan tujuan pengarang, (2) mengutarakan komentar-

komentar mengenai gaya, bentuk, serta nilai atau manfaat kesastraan umum bagian 

tersebut, (3) memberikan suatu rangkuman pandangan, pendirian atau point of view, 

dan (4) mengemukakan fakta-fakta untuk menunjang pertimbangan dan penilaiannya 

serta analisis isi dengan jalan mengutip atau menunjuk secara langsung pada karakter-

karakter, situasi-situasi, dan bahkan halaman-halaman tertentu dalam buku atau 

artikel itu. 

Ketiga, memahami drama tulis (printed drama). Salah satu cara untuk 

menikmati sandiwara/drama, yaitu dengan tingkatan individual yang bersifat 

interpretatif, di mana pembaca dapat menarik kesimpulan-kesimpulan,  
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menvisualisasikan tokoh-tokoh, memproyeksikan akibat-akibat, serta mengadakan 

interpretasi-interpretasi saat membaca, membawa kesempurnaan pengalamannya 

sendiri pada bacaan itu. Dia mempunyai kesempatan untuk mencari petunjuk-

petunjuk bagi tokoh, karakter, motif, dan inensi. Dengan bantuan imajinasi, pembaca 

dapat menambah serta membangun suatu produksi yang jauh lebih mengikat 

ketimbang penampilan yang aktual daripada aktor di atas panggung. 

Keempat, memahami pola-pola fiksi (patterns of fiction). Agar kita dapat 

memahami pola-pola fiksi dengan sebaik-baiknya maka terlebih dahulu haruslah kita 

memahami pengertian fiksi, perbedaannya dengan yang non-fiksi, unsur-unsurnya, 

dan jenis-jenisnya. Di samping itu juga perlu memiliki sejumlah pertanyaan yang 

dapat dipergunakan sebagai pembimbing untuk memahami, menilai, meresensi 

sesuatu buku. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan membaca pemahaman 

adalah memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan (literary standars), 

memahami resensi kritis (critical review), memahami drama tulis (printed drama), 

danmemahami pola-pola fiksi (patterns of fiction). 

c. Teknik  Membaca Pemahaman 

Menurut Agustina (2008:16) agar membaca pemahaman itu berdaya guna atau 

mencapai sasaran yang diinginkan, perlu diadakan variasi-variasi membaca dan 

mengujinya. Ada beberapa teknik sebagai variasi untuk menguji daya serap seseorang 
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dalam membaca pemahaman ini, antara lain: menjawab pertanyaan, meringkaskan 

bacaan, mencari ide pokok, melengkapi kalimat, merumpangkan bacaan (Group 

Cloze atau disingkat GC), dan teknik menata bacaan (Group Sequencing  atau 

disingkat GS).  

1) Menjawab Pertanyaan 

Teknik ini merupakan cara yang paling lazim dilakukan orang dalam 

membaca pemahaman. Teknik ini adalah yang paling mudah dan paling utama 

untuk memahami bacaan. Caranya adalah sesudah membaca dilaksanakan, 

diajukan pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Pertanyaan-

pertanyaan itu dijawab sesuai dengan isi bacaan. Teknik ini bertujuan untuk 

mengarahkan pembaca supaya ia dapat mengetahui sejauh mana pembaca 

tersebut mampu memahami bacaan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan inilah 

nantinya akan menjadi acuan untuk mengukur pemahaman bacaan tersebut. 

2) Meringkas Bacaan 

Menurut The Liang Gie (dalam Agustina, 2000:27) cara membuat 

ringkasan adalah (1) membaca keseluruhan buku untuk mendapatkan 

gambaran umum mengenai masalah yang dibicarakan, (2) menggaris bawahi 

bagian-bagian yang penting yang terdapat di dalam buku, (3) mencatat 

bagian-bagian yang penting itu, (4) setelah itu, baca sekali lagi sambil 

menyelipkan kata-kata penghubung yang cocok atau sesuai sehingga ada 
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pertalian yang lancar antarkalimat yang lainnya, (5) jika ada pertalian atau 

hubungan kalimat yang satu dengan yang lainnya, atau paragraf yang satu 

dengan paragraf yang lainnya, dapat digunakan angka 1, 2, 3, dan selanjutnya, 

(6) baca sekali lagi ringkasan yang dibuat itu, sambil memeriksa apakah ada 

kata-kata yang mubazir, jika ada hal ini dibuang saja. 

3) Menentukan/Mencari Ide Pokok 

Menurut McGrath (2005:25), a main idea is more than just a topic; it 

is more than just who or what the author is writing about that. A main idea 

includes a controlling thought. A controlling thought is the most important 

point the author makes about the topic. (Ide pokok adalah lebih dari sekedar 

topik; itu lebih dari sekedar siapa atau apa yang menulis tentang itu. Ide 

pokok meliputi pengendalian pikiran. Pengendalian pikiran adalah titik paling 

penting yang dilakukan peneliti pada saat membuat tentang topik). 

Ide pokok dapat ditemukan di semua bagian buku. Buku secara 

keseluruhan mempunyai ide pokok yang umum kemudian setiap bab 

mempunyai ide pokok yang agak spesifik lagi, setiap bagian bab akan terbagi 

menjadi paragraf yang mengandung ide pokok yang amat spesifik. Jika ide 

pokok sulit dikenali, pembaca perlu membaca semua detail secara hati-hati 

agar lebih mudah memahaminya. Jika ide pokok sudah didapatkan, pembaca 

dapat menjabarkan detail itu dengan kecepatan yang tinggi. 
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4) Melengkapi Kalimat 

Teknik melengkapi kalimat adalah salah satu teknik  membaca 

pemahaman yang bertujuan untuk melihat pemahaman terhadap teks bacaan. 

Pemahaman itu dari segi keterampilan dan keahliannya memahami dan 

menghubung-hubungkan fakta-fakta yang ada dalam bacaan dengan kata-kata 

yang ada dalam paragraf itu. Pada teknik Memahami amanat atau pandangan 

pengarang ini siswa ditugaskan membaca teks tersebut dengan selalu 

memburu kata-kata kunci yang ada dalam bacaan. Kata-kata kunci inilah yang 

mengarahkan pemahaman siswa untuk mengisi bagian paragraf yang belum 

lengkap. Bagian paragraf yang dihilangkan itu akan diisi atau dilengkapi 

dengan pilihan yang ada. Jadi siswa dituntut untuk memilih satu di antara 

beberapa pilihan yang ada, untuk Memahami amanat atau pandangan 

pengarang yang belum lengkap itu. 

5) Group Cloze (GC) 

Group Cloze (GC) adalah salah satu teknik membaca pemahaman 

siswa terhadap kosakata atau pilihan kata yang tepat untuk sebuah bacaan. 

Kepada siswa diberikan wacana yang telah dihilangkan pada bagian-bagian 

tertentu dari bacaan. Tugas siswa, memikirkan konteks wacana dan mengisi 

tempat yang telah dikosongkan supaya arti wacana secara keseluruhan terlihat 

atau terwujud kembali seperti aslinya. Tujuan Group Cloze (GC) yaitu (1) 
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untuk lebih memperluas pengetahuan siswa tentang kosakata dan peristilahan 

dari suatu pokok pembicaraan atau permasalahannya dalam konteksnya, (2) 

dapat menjadi kegiatan yang sangat baik untuk latihan merevisi, memperbaiki, 

menyedrhanakan, bahan-bahan bacaan, (3) dapat memberikan wawasan yang 

baik dalam meningkatkan pemahaman siswa. 

6) Group Sequencing 

Teknik Group Sequencing ini bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman siswa tentang letak urutan atau susunan kejadian-kejadian, 

peristiwa-peristiwa, pikiran-pikiran dalam suatu paragraf atau wacana. 

 

d. Aspek Membaca Pemahaman 

 Razak (2007:12-16)menjelaskan bahwa terdapat empat aspek isi bacaan 

membaca pemahaman, yaitu (1) gagasan pokok, (2) gagasan penjelas, (3) kesimpulan 

bacaan, dan (4) pandangan/amanat pengarang. 

1. Gagasan Pokok 

 Pokok pikiran atau gagasan suatu bacaan termuat di dalam paragraf. 

Keberadaan paragraf itu sendiri terbentuk melalui kalimat pokok (yang mengandung 

gagasan pokok) dan kalimat penjelas (yang berisi pikiran-pikiran penjelas). Dengan 
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demikian, paragraf berisi sebuah gagasan yangg dituangkan dalam sebuah kalimat 

pokok dan beberapa kalimat penjelas. 

2. Gagasan Penjelas 

 Gagasan penjelas adalah pokok pikiran pendukung yang terdapat dalam 

paragraf. Fungsinya untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan penjelas bersumber 

dari kalimat penjelas. 

3. Amanat atau Pandangan Pengarang 

 Amanat atau pandangan pengarang adalah sikap yang ditampilkan pengarang 

terhadap suatu objek di dalam karangannya. Sikap itu dapat pula berbentuk anjuran, 

pesan, dan atau permintaan pengarang baik secara implisit maupun eksplisit. Objek 

dalam pengertian di sini adalah pokok persoalan atau gagasan dalam karangan. 

4. Kesimpulan Bacaan 

 Kesimpulan bacaan ditarik dari gagasan dalam bacaan, gagasan pokok dan 

gagasan penjelas. Berbicara tentang gagasan pokok dan  gagasan penjelas, pada 

dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan tentang kalimat pokok dan penjelas. 

Karenanya, untuk menarik kesimpulan bacaan harus didahului oleh analisis tentang 

kalimat pokok dan kalimat penjelas. 
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e. Indikator Penilaian Membaca Pemahaman 

 Berdasarkan aspek  membaca pemahaman yang telah dikemukakan oleh Razak 

(2007:12-16) disimpulkan bahwa indikator yang digunakan untuk menilai 

kemampuan membaca pemahaman siswa, yaitu kemampuan (1) memahami gagasan 

pokok, (2) memahami gagasan penjelas, (3) memahami kesimpulan bacaan, dan (4) 

memahami pandangan/amanat pengarang. 

3. Teknik Pengajaran Membaca 

 Kemampuan membaca perlu sekali dikuasai siswa. Pertama, saat siswa dalam 

proses penyelesaian studinya, kemampuan membaca diperlukan dalam mempelajari 

setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran pasti memiliki buku teks yang harus 

dicerna oleh siswa. Kedua, bila siswa nantinya terjun dalam kehidupan bermasyarakat 

di luar sekolah kemampuan membaca tetap diperlukan. Misalnya membaca majalah, 

koran, dan sebagainya. Bahkan dalam keadaan santai pun kemampuan membaca ini 

tetap diperlukan.  

 Jenis kegiatan membaca ada bermacam-macam. Namun ada yang terpenting 

diantaranya adalah kegiatan membaca pemahaman. Semakin tinggi jenjang 

pendidikan yang diikuti siswa semakin tinggi pula tuntutan penguasaan kemampuan 

membaca pemahaman tersebut. Aktivitas siswa dalam membaca pemahaman selalu 

mengacu kepada pengecekan pemahaman siswa terhadap isi bacaan. Termasuk di 

dalamnya pemahaman kata, ungkapan, kalimat, isi paragraf, dan isi wacana. 
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 Guru harus berupaya agar pengajaran membaca disukai oleh siswa. Hal ini 

dapat terlaksana apabila guru telah menguasai materi dan cara penyampaian materi. 

Dalam segi penyampaian materi guru harus sudah mengenal, memahami, 

menghayati, dan menerapkan berbagai teknik membaca. 

4. Hakikat Teknik SRT 

a. Pengertian SRT 

Menurut Agustina (2008:74-75) teknik atau metode SRT adalah singkatan dari 

Search, Rewrite, dan Test. Metode ini cocok untuk membaca artikel-artikel atau 

tulisan-tulisan singkat yang lainnya. Langkah kerja metode ini adalah sebagai berikut. 

1) S= Search 

Setelah menentukan apa yang hendak dicari dalam bacaan, pembaca segera 

menyusuri kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf-paragraf yang terbentang 

dihadapannya. Dengan demikian, diharapkan segera pula dapat ditemukan pokok-

pokok pikiran yang dikomunikasikan oleh pengarang kepada pembaca. 

2) R= Rewrite 

Pada langkah kedua ini, pembaca mencatat pokok-pokok pikiran yang terdapat 

dalam bacaan itu dengan kata-kata atau bahasa sendiri sesuai dengan pemakaian yang 

ada dalam bacaan. 
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3) T= Test 

Pada langkah terakhir ini pembaca dituntut menguji daya tangkap yang 

dituangkannya pada langkah kedua tadi, Apakah pembaca dapat 

mengaplikasikannya? Arti kata, sejauh manakah pembaca dapat memahami dan 

menerapkan daya tangkapnya terhadap bacaan yang dibacanya tadi. Jika hal ini tidak 

sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan, berarti pembaca 

belum berhasil menerapkan metode SRT ini. Jika hal ini terjadi, pembaca dapat 

menganalisis hasil membacanya sendiri.  

b. Keunggulan dan Kelemahan Teknik SRT 

Menurut Munaf (2010:14), keunggulan teknik SRT yaitu: (1) mempermudah 

mencari pokok pikiran yang terdapat dalam sebuah buku, (2) mempercepat 

pemahaman terhadap isi buku, karena pokok pikiran sebuah buku dicatat dengan 

menggunakan bahsa sendiri, (3) disamping untuk membaca artikel bisa digunakan 

untuk membaca catatan perkuliahan, bagian dari sebuah buku dan tulisan singkat 

lainnya. Selain memiliki keunggulan teknik SRT ini juga memiliki kekurangan yaitu 

tidak diketahui perwajahan buku karena hanya langsung menyusun kalimat demi 

kalimat dalam paragraf. 
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5. Hakikat Teknik SQ3R 

a. Pengertian SQ3R 

Menurut Tarigan (2000:174) salah satu teknik pengajaran membaca yang 

digunakan dalam kelas-kelas tinggi ialah metode telaah tugas atau SQ3R. S adalah 

singkatan dari Survey, Q adalah singkatan Question, R1 adalah Read, R2 adalah 

Recite, dan R3 adalah Review. Menurut Ermanto 2008:88) SQ3R adalah singkatan 

dari bahasa Inggris yakni (survey, question, read, recite, review). Jadi, strategi SQ3R 

terdiri atas lima tahapan yakni: (1) memahami secara umum atau survei, (2) 

mengajukan pertanyaan atau question, (3) membaca atau read, (4) menceritakan 

pokok-pokok informasi atau recite, (5) menyajikan simpulan. 

Soedarso (2005:59-64) menyatakan bahwa sistem membaca SQ3R 

dikemukakan oleh Francis P. Robinson tahun 1941, merupakan sistem membaca yang 

semakin populer digunakan orang. SQ3R merupakan proses membaca yang terdiri 

dari lima langkah, yaitu Survey, Question, Read, Recite atau Recall, dan Review. 

Dalam sistem SQ3R ini, sebelum membaca terlebih dahulu kita survei bacaan untuk 

mendapatkan gagasan umum apa yang akan kita baca. Lalu dengan mengajukan 

berbagai pertanyaan pada diri sendiri yang jawabannya kita harapkan terdapat dalam 

bacaan tersebut kita akan jauh lebih mudah memahami bacaan. Selanjutnya, dengan 

mencoba mengutarakan dengan kata-kata sendiri pokok-pokok pentingnya, kita akan 

menguasai dan mengingatnya lebih lama. 
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Langkah 1: Survei 

Survei atau prabaca adalah teknik untuk mengenal bahan sebelum membacanya 

secara lengkap, dilakukan untuk mengenal organisasi dan ikhtisar umum yang akan 

dibaca dengan maksud untuk: (1) mempercepat menangkap arti, (2) mendapatkan 

abstrak, (3) mengetahui ide-ide yang penting, (4) melihat susunan (organisasi) bahan 

bacaan tersebut, (5) mendapatkan minat perhatian yang seksama terhadap bacaan, dan 

(6) memudahkan mengingat lebih banyak dan memahami lebih mudah. 

Prabaca dilakukan hanya beberapa menit, tetapi dengan cara yang sistematis 

kita cepat menemukan ide-ide penting dan organisasi bahan. Hal itu akan sangat 

membantu mencapai tujuan kita membaca. Selain itu, prabaca juga digunakan untuk 

melihat suatu artikel di koran atau majalah dan  menimbang-nimbang buku di 

perpustakaan atau di toko buku untuk mengetahui: Apakah tulisan atau buku ini 

cocok dengan kebuthuhan saya? Tidak terlalu sulit? Atau terlalu dangkal? Apakah 

cocok dengan literatur yang disarankan? 

Langkah 2: Question 

Bersamaan pada saat survei, ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang isi 

bacaan itu, dengan mengubah judul dan subjudul serta sub dari subjudul menjadi 

suatu pertanyaan. Gunakan kata-kata siapa, apa, kapan, di mana, atau mengapa. 

Misalnya, subjudul itu “Kekurangan Tenaga Ahli Ilmiah Dan Teknik”, dapat diubah 

dengan bertanya: Mengapa kekurangan tenaga ahli ilmiah dan teknik? Mungkin 
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pertanyaan itu dapat Anda persempit lagi dengan mengaitkan pengetahun Anda: Apa 

kurikulum di perguruan tinggi kurang memadai? Apa akibatnya terhadap 

perkembangan iptek? 

Pada waktu survei buku secara keseluruhan, pertanyaan Anda mungkin terlalu 

umum, tetapi pada saat survei pada bab ke bab pertanyaan-pertanyaan itu dapat lebih 

spesifik. Suatu pertanyaan dapat menimbulkan beberapa pertanyaan itu cara 

membaca kita menjadi lebih aktif dan lebih mudah menangkap gagasan yang ada 

daripada kalau hanya membaca asal membaca. 

Langkah 3: Read 

Setelah melewati tahap survei dan timbul beberapa pertanyaan yang Anda 

harapkan akan mendapat jawaban di bacaan yang Anda hadapi, langkah berikutnya 

adalah: Read, membaca. 

Jadi, membaca itu baru langkah ketiga, bukan langkah pertama atau satu-

satunya langkah untuk menguasai bacaan. Cara membaca pun bukan seperti membaca 

novel, hanya mengikuti apa yang sedang berlangsung, melainkan secara kritis. 

Baca tulisan itu bagian demi bagian. Sementara membaca bagian-bagian itu 

carilah jawaban atas pertanyaan yang Anda bentuk berdasarkan judul-judul bagian 

atau pertanyaan lain yang muncul sehubungan dengan topik bacaan itu.  
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Pada tahap ini konsentrasikan pada penguasaan ide pokok serta detail yang penting, 

yang mendukung ide pokok. Perlambat cara membaca anda di bagian-bagian yang 

penting atau yang Anda anggap sulit dan percepat kembali pada pada bagian-bagian 

yang tidak penting atau yang telah anda ketahui. 

Pada tahap membaca  ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu (1) jangan 

membuat catatan catatan. Ini akan memperlambat Anda dalam membaca, (2) jangan 

membuat tanda-tanda seperti garis bawah pada kata maupun frase tertentu, bisa jadi 

setelah Anda membaca acap kali ternyata Anda salah memilihnya. Kalau memang 

ada yang menarik atau Anda anggap penting cukup beri tanda silang di pinggir 

halaman dulu. Untuk kemudian nanti dapat dicetak kembali. Pada tahap membaca ini 

konsentrasikan diri untuk mendapatkan ide pokoknya serta mengetahui detail yang 

penting. 

Langkah 4: Recite atau Recall 

Setiap selesai membaca suatu bagian, berhentilah sejenak. Cobalah Memahami 

gagasan penjelas-pertanyaan bagian itu atau menyebutkan hal-hal  penting dari bab 

itu. Pada kesempatan itu, Anda dapat juga membuat catatan seperlunya. Jika masih 

mengalami kesulitan, ulangi membaca bab itu sekali lagi. Sebelum menginjak 

langkah selanjutnya, pastikan empat langkah ini Anda jalani dengan benar. Sekali pun 

bahan itu mudah dimengerti, tahap mengutarakan kembali hal-hal penting itu jangan 

dilewatkan agar tidak mudah kita lupakan.  



30 

 

 

 

Berapa lama untuk bab ini? Anda perlu menyediakan waktu setengah dari 

waktu untuk membaca. Hal ini bukan merupakan pemborosan waktu, melainkan 

memang diperlukan untuk tahap ini. Justru pembaca yang hanya membaca sekedar 

membaca itu memboroskan waktu. Sekali pun mereka mengerti apa yang dibaca, 

tetapi akan segera melupakannya. 

Langkah 5: Review 

Daya ingat kita terbatas. Sekali pun pada waktu membaca 85% kita menguasai 

isi bacaan, kemampuan kita dalam waktu 8 jam untuk mengingat detail yang penting 

tinggal 40% dan, dalam tempo dua minggu pemahaman kita tinggal 20%. Oleh 

karena itu, janganlah Anda lewatkan langkah terakhir ini: Review. 

Setelah selesai keseluruhan dari apa yang harus dibaca ulangi untuk menelusuri 

kembali judul-judul dan subjudul dan bagian-bagian penting lainnya dengan 

menemukan pokok-pokok penting yang perlu untuk diingat kembali. Tahap ini selain 

membantu daya ingat dan memperjelas pemahaman juga untuk mendapatkan hal-hal 

penting yang barangkali kita lewati sebelum ini.  

b. SQ3R sebagai Suatu Teknik Pembelajaran Membaca Pemahaman 

Agustina (2008:69-73) menyatakan bahwa metode SQ3R merupakan metode 

membaca yang paling populer digunakan orang dalam mendapatkan isi atau makna 

bacaan. SQ3R merupakan metode membaca yang paling baik dan efektif untuk 

membaca buku teks. Pembelajaran mengandung makna kegiatan memilih, 
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menetapkan, dan mengembangkan metode atau strategi yang optimal untuk mencapai 

hasil pembelajaran yang diinginkan. Penerapan metode SQ3R dalam pembelajaran 

dapat memberikan keuntungan positif karena siswa dapat bekerjasama dalam 

kelompoknya untuk saling bertukar pendapat dalam memahami konsep materi  yang 

disajikan dalam uraian teks. Setelah siswa memahami bacaan melalui urutan langkah 

SQ3R, selanjutnya setiap kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih dapat saling 

bekerjasama dan bertukar pendapat dalam menyelesaikan persoalan yang terdapat 

dalam lembat kerja. Meskipun pembelajaran ini dilakukan secara kelompok namun 

setiap anggota kelompok harus menyelesaikan  tugasnya sendiri, selanjutnya antara 

anggota kelompok dapat saling berbagi pengetahuan yanng dimiliki untuk 

menyelesaikan masalah. 

Munaf (2008:13) mengatakan bahwa teknik SQ3R bertujuan untuk: (1) 

memberi bekal kepada siswa melalui pendekatan yang sistematis terhadap jenis-jenis 

kenyataan membaca, dan (2) memberi motivasi untuk meningkatkan proses belajar 

mengajar agar lebih mantap dan efisien untuk berbagai materi. Selain itu, Munaf 

(2008:13) mengatakan bahwa manfaat teknik SQ3R, yaitu: 1) memberikan gambaran 

kepada pembaca untuk mengetahui  apakah materi yang dibacanya sesuai dengan 

studi yang dibutuhkan, dan 2) memberikan kesempatan kepada pembaca untuk 

fleksibel dalam arti mengatur kecepatan membaca sesuai dengan pemahaman yang 

diinginkan. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang berkaitan dengan keterampilan membaca dilakukan oleh 

sejumlah peneliti diantaranya adalah sebagai berikut. 

Ahvi De Khairinisa (2010) dengan judul “Perbedaan Kemampuan Membaca 

Pemahaman dengan Teknik Acak Kalimat dan Tanpa Acak Kalimat Siswa Kelas VII 

SMPN 2 Padang”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa kemampuan 

membaca pemahaman dengan teknik acak kalimat tergolong cukup (64,08), 

sedangkan membaca pemahaman tanpa acak kalimat tergolong lebih dari cukup 

(67,11).  

Desti Arifka (2011) dengan judul “Perbandingan Kemampuan Membaca 

Pemahaman Menggunakan Teknik Group Cloze (GC) dan Teknik Group Sequencing 

(GS) Siswa Kelas X SMA Adabiah Padang”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan membaca pemahaman 

menggunkan teknik GC dan teknik GS siswa kelas X SMA Adabiah Padang. Hasil 

penelitian ini memperlihatkan angka komparatif yang berarti setelah diuji dengan uji-

t, maka terdapat thitung  sebesar 6,45 > ttabel 1,68. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti sebelumnya. 

Persamaannya terletak pada topik penelitian tentang kemampuan membaca 

pemahaman sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus 

penelitian juga pada teknik yang digunakan. Objek yang diteliti adalah Siswa kelas 
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XI SMK N 10 Padang, dan fokus penelitiannya adalah perbedaan kemampuan 

membaca pemahaman dengan penggunaan teknik SRT dan teknik SQ3R siswa kelas 

XI SMK N 10 Padang. 

 

C. Kerangka Konseptual 

Pembelajaran bahasa Indonesia mencakup empat aspek, yaitu aspek menyimak, 

aspek berbicara, aspek membaca, dan aspek menulis. Salah satu aspek yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalah aspek membaca yang diarahkan pada membaca 

pemahaman. Kemampuan membaca pemahaman sangat penting dikuasai oleh siswa 

hal itu bertujuan agar siswa dapat dengan mudah memahami teks bacaan ada 

beberapa teknik atau cara yang dapat dilakukan, diantaranya teknik membaca 

pemahaman dengan SRT dan teknik membaca pemahaman dengan SQ3R. Berikut 

disajikan kerangka konseptual Perbedaan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa 

dengan Penggunaan Teknik SQ3R dan SRT. 
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Gambar 1 

   Kerangka Konseptual 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual yang telah disusun maka 

rumusan hipotesis penelitian ini sebagai berikut. 

Membaca 

 

Teknik Membaca Pemahaman  

SQ3R SRT 

1. prabaca 

2. menyusun pertanyaan-

pertanyaan yang jelas, singkat, 

dan relevan 

3. membaca 

4. menghafal 

5. meninjau ulang seluruh 

jawaban 

 

1. Mencari pokok pikiran 

2. mencatat pokok 

pikiran 

3. menguji daya tangkap 

 

Perbedaan Kemampuan Membaca Pemahaman 

Siswa Kelas XI SMKN 10 Padang 

Menggunakan Teknik SRT dan SQ3R 
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H0 = tidak terdapat perbedaan kemampuan membaca pemahaman menggunakan 

teknik SQ3R dan SRT siswa kelas XI SMKN 10 Padang . Hipotesis ditolak 

bila thitung < ttabel  pada taraf signifikansi 95%. 

H1 = terdapat perbedaan kemampuan membaca pemahaman menggunakan teknik 

SQ3R dan SRT  siswa kelas kelas XI SMKN 10 Padang. Hipotesis diterima 

bila thitung > ttabel  pada taraf signifikansi 95%. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 

eksperimen semu atau quasi exerimental research. Menurut Moleong (2005:3) 

penelitian kuantitatif melibatkan diri pada perhitungan angka atau kuantitas. Mardalis 

(2010:26) menyatakan bahwa metode eksperimen bertujuan untuk menjelaskan apa-

apa yang akan terjadi bila variabel-variabel tersebut dikontrol atau dimanipulasi 

secara tertentu. Pada penelitian ini, data dikumpul melaui tes dan data tersebut dalam 

bentuk angka-angka. Angka dalam penelitian ini berupa: (1) skor dan nilai 

kemampuan membaca pemahaman siswa dengan menggunakan teknik SRT, (2) skor 

dan nilai kemampuan membaca pemahaman dengan teknik SQ3R, dan (3) nilai 

perbedaan kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SRT dan 

SQ3R siswa SMKN 10 Padang.  

Adapun rancangan dalam penelitian ini adalah  randomized group posttest only 

design. Lufri (2007:70), mengatakan bahwa rancangan penelitian ini lebih sederhana 

dan tidak melakukan pretest pada kedua kelas. Pada langkah awal peneliti memilih 

dua kelompok eksperimen. Selanjutnya, kelompok eksperimen diberi perlakuan. Pada 

akhir kegiatan sesudah perlakuan selesai, kedua kelas diberi posttest yang sama. 

Rancangan penelitian adalah sebagai berikut.  
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Tabel 1 

Rancangan Randomized Group Posttest Only Design 

Kelas Pretes Treatmeant Postest 

Eksperimen I - X1 T 

Eksperimen II - X2 T 

 

Keterangan: 

X1 : Perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen I yaitu teknik SRT. 

X2 : Perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen II yaitu teknik SQ3R. 

T : Tes akhir yang diberikan pada kelas sampel di akhir penelitian. 

 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMKN 10 Padang yang 

terdaftar pada tahun ajaran 2013/2014. Jumlah siswa yang terdaftar pada tahun ajaran 

tersebut 78 orang yang tersebar dalam empat kelas. Sesuai dengan bentuk penelitian, 

maka dibutuhkan dua kelompok sampel dalam penelitian yaitu kelas eksperimen I 

(teknik SRT) dan kelas eksperimen II (teknik SQ3R). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Arikunto (2002:117) mengemukakan bahwa purposive sampling adalah teknik 

sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan, misalnya 

alasan keterbatasan waktu, tenaga, dana, sehingga tidak dapat mengambil sampel 
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yang terlalu besar dan jauh. Langkah-langkah dalam pengambilan sampel, sebagai 

berikut. Pertama, menghitung nilai rata-rata kelas dari nilai ujian membaca pada 

pelajaran bahasa Indonesia untuk setiap kelas dari populasi. Kedua, menganalisis skor 

hasil ujian homogenitas. Ketiga, setelah didapatkan kelas homogen dan berdistribusi 

normal, dilanjutkan dengan pemilihan kelas variabel X1 (kemampuan membaca 

pemahaman dengan teknik SRT) dan kelas variabel X2 (kemampuan membaca 

pemahaman dengan teknik SQ3R). 

Tabel  2 

Populasi dan Sampel 

No  Kelas  Jumlah 

Siswa 

Nilai Rata-Rata Kelas 

1 XI NKPI 15 70,80 

2 XI NKN 28 69,42 

3 XI TKN 20 67,4 

4 XI TKPI 15 70,4 

 Jumlah  78  

 

Berdasarkan hasil perhitungan, maka peneliti menetapkan kelas XI NKPI dan 

kelas XI TKPI sebagai kelas sampel, karena dari hasil varians data kedua kelas 

tergolong homogen. 
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c. Variabel dan Data 

Menurut Ibnu, dkk (2003:36), variabel adalah suatu konsep yang mempunyai 

lebih dari satu nilai, keadaan, kategori atau kondisi. Dengan kata lain, variabel 

merupakan gejala yang diamati. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

kemampuan membaca pemahaman menggunakan teknik SRT  dan kemampuan 

membaca pemahaman menggunakan teknik SQ3R dan variabel terikatnya adalah 

hasil belajar kemampuan membaca pemahaman siswa setelah menggunakan teknik 

SRT dan teknik SQ3R. 

Data penelitian ini adalah sebagai berkut: (1) skor hasil tes kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas XI NKPI menggunakan teknik SRT, (2) skor hasil 

tes kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI TKPI menggunakan teknik 

SQ3R, dan (3) perbedaan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI NKPI 

dan kelas XI TKPI SMKN 10 Padang menggunakan teknik SRT dan menggunakan 

teknik SQ3R.  

 

D. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 
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Pada tahap persiapan dilakukan studi pustaka, pembuatan proposal, instrumen 

penelitian, dan penentuan kelas sebagai tempat pelaksanaan penelitian. Penentuan 

kelas berdasarkan nilai rata-rata kelas yang hampir sama. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan diawali dengan memberikan pembelajaran di kelas 

eksperimen I dan kelas eksperimen II. Pada kelas eksperimen I, pembelajaran 

membaca pemahaman dengan teknik SRT. Siswa diberi pembelajaran mengenai 

membaca pemahaman dan penjelasan mengenai teknik SRT, serta penerapannya 

dalam membaca pemahaman. Selanjutnya, siswa mengaplikasikan penggunaan teknik 

SRT dalam latihan membaca pemahaman yang diberikan. Pada kelas eksperimen II, 

pembelajaran membaca dilaksanakan dengan teknik SQ3R. Siswa diberi 

pembelajaran mengenai membaca pemahaman dan penjelasan mengenai teknik 

SQ3R, serta penerapannya dalam membaca pemahaman. Selanjutnya, siswa 

mengaplikasikan penggunaan teknik SQ3R dalam latihan membaca pemahaman yang 

diberikan. 

3. Tahap Akhir 

Setelah pembelajaran di kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II 

dilaksanakan, barulah dilaksanakan tes, yaitu tes membaca pemahaman. Setelah  tes 

dilaksanakan, lembar kerja siswa dikumpul kemudian diperiksa sesuai dengan 

indikator yang telah ditentukan sebelumnya.  
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Tabel 3 

Prosedur Pelaksanaan Penelitian  

 

No Kelas Eksperimen I dengan 

Teknik SRT 

Kelas Eksperimen II dengan Teknik 

SQ3R 

 1 2 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan  

a.   Melakukan studi pustaka 

b.   Membuat proposal 

c.   Membuat instrumen penelitian 

d. Penentuan kelas sebagai kelas 

penelitian 

 

Kegiatan Belajar Mengajar 

Pendahuluan (10 menit) 

1. Penjelasan KD atau 

tujuan pembelajaran 

2. Apersepsi 

3. Motivasi 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Tanya jawab tentang, membaca   

pemahaman,  ide pokok, kesimpulan, 

Memahami gagasan penjelas, 

Memahami amanat atau pandangan 

pengarang, dan cara menemukannya 

dalam bacaan. 

 

2. Pengukuhan dari guru tentang 

membaca pemahaman,  ide pokok, 

kesimpulan, Memahami gagasan 

penjelas, Memahami amanat atau 

pandangan pengarang, dan 

penjelasan tentang teknik SRT. 

 

3. Siswa dan guru menerapkan 

teknik SRT dari contoh soal yang 

diberikan. 

 

4. Siswa mengerjakan latihan yang 

diberikan dengan teknik SRT. 

 

Persiapan  

a.   Melakukan studi pustaka 

b.   Membuat proposal 

c.   Membuat instrumen penelitian 

d. Penentuan kelas sebagai kelas 

penelitian 

 

Kegiatan Belajar Mengajar 

Pendahuluan (10 menit) 

1. Penjelasan KD atau tujuan 

pembelajaran 

2. Apersepsi 

3. Motivasi 

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Tanya jawab tentang, membaca   

pemahaman,  ide pokok, kesimpulan, 

Memahami gagasan penjelas, 

Memahami amanat atau pandangan 

pengarang, dan cara menemukannya 

dalam bacaan. 

 

 

2. Pengukuhan dari guru tentang 

membaca pemahaman,  ide pokok, 

kesimpulan, Memahami gagasan 

penjelas, Memahami amanat atau 

pandangan pengarang, dan penjelasan 

tentang teknik SQ3R. 

 

3. Siswa dan guru menerapkan teknik 

SQ3R dari contoh soal yang diberikan. 

 

 

4. Siswa mengerjakan latihan yang 

diberikan dengan teknik SQ3R. 
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3. 

 

 

b. Elaborasi 

1. Buku latihan ditukar silang  untuk 

diperiksa 

2. Pemeriksaan dilakukan secara 

bersama. 

3. Siswa mengembalikan buku 

temannya. 

4. Siswa menyebutkan nilai latihan 

yang diperoleh kepada guru. 

 

c. Konfirmasi 

1. Guru memberikan penguatan 

tentang ide pokok, kesimpulan, 

Memahami gagasan penjelas, 

Memahami amanat atau pandangan 

pengarang, serta penerapan teknik 

SRT dalam menemukannya. 

 

2. Siswa dan guru melakukan 

refleksi. 

 

Kegiatan penutup (10 menit) 

a. Guru dan siswa menyimpulkan 

pelajaran. 

b. Penutup 

Pengambilan Data 

Siswa diberikan tes membaca 

pemahaman. 

 

b. Elaborasi 

1. Buku latihan ditukar silang  untuk 

diperiksa 

2. Pemeriksaan dilakukan secara 

bersama. 

3. Siswa mengembalikan buku 

temannya. 

4. Siswa menyebutkan nilai latihan yang 

diperoleh kepada guru. 

 

c. Konfirmasi 

1. Guru memberikan penguatan tentang 

ide pokok, kesimpulan, Memahami 

gagasan penjelas, Memahami amanat 

atau pandangan pengarang, serta 

penerapan teknik SQ3R dalam 

menemukannya. 

 

 

2. Siswa dan guru melakukan refleksi. 

 

 

Kegiatan penutup (10 menit) 

a. Guru dan siswa menyimpulkan 

pelajaran. 

b. Penutup 

Pengambilan Data 

Siswa diberikan tes membaca 

pemahaman. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tes, yaitu tes 

objektif. Thoha (2003:43) menyatakan bahwa tes merupakan alat pengukur terdiri 

atas beberapa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditujukan kepada testee untuk 

mendapatkan respon dengan petunjuk itu. Tes objektif digunakan untuk mengetahui 
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kemampuan membaca pemahaman dengan teknik SRT dan teknik SQ3R. Tes yang 

diberikan untuk mengetahui kemampuan membaca pemahaman dengan teknik SRT 

dan teknik SQ3R adalah tes objektif pilihan ganda dengan lima alternatif jawaban. 

Teks-teks yang diberikan kepada siswa disesuaikan dengan jurusan keahlian di 

SMKN 10 Padang tersebut, yaitu tentang pelayaran dan perikanan. 

Sebelum dijadikan instrumen penelititan, tes diujicobakan kepada siswa di luar 

sampel. Uji coba tes dilakukan di kelas XI NKN yang berjumlah 28 siswa. Sebelum 

tes diujikan, tes terlebih dahulu didiskusikan kepada dosen pembimbing dan guru 

bahasa Indonesia SMKN 10 Padang. Uji coba instrumen ini bertujuan untuk 

menentukan validitas item tes dan reliabilitas tes sehingga data yang dikumpulkan 

dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.  

Setelah tes diujicobakan, soal yang valid sebanyak 30 butir. Butir soal yang 

valid adalah nomor 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 31, 33, 

40, 41, 42, 43, 46, 49, dan 50. Butir soal yang tidak valid adalah nomor 4, 5, 6, 8, 10, 

20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 47, dan 48. 20 butir 

soal ini dikatakan tidak valid karena rhitung < rtabel. Untuk lebih jelasnya ada pada 

lampiran 9. 
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Tabel 4 

Kisi-kisi Uji Coba Kemampuan Membaca Pemahaman 

 

Indikator Nomor Soal Jumlah 

soal 

Memahami gagasan pokok  1,  5, 9,   13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 48 13 

Kesimpulan bacaan 2,  6, 10, 16, 19, 23, 26, 32, 36, 39, 44, 47 12 

Memahami gagasan 

penjelas 

3,  7, 11, 14, 20, 24, 28, 30, 34, 40, 42, 49, 50 13 

Memahami amanat atau 

pandangan pengarang 

4,  8, 12, 15, 18, 22, 27, 31, 35, 38, 43, 46 12 

                                  

Jumlah  

 50 

 

Berikut adalah uraian mengenai rumus yang digunakan dalam uji coba 

instrumen. 

1.  Validitas Item 

Abdurrahman dan Ratna (2003: 194) menyatakan bahwa untuk mencari 

validitas item dapat digunakan rumus biserial berikut ini. 

   Mp – Mt       p 

 rpbi =   

  St q         

Keterangan: 

 rpbi = validitas item yang dicari 

 Mp = rerata skor tester yang menjawab benar 

 Mt = rerata skor total 

 p = rerata tester yang menjawab benar 

 q = rerata tester yang menjawab salah 
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Hasil yang diperoleh dengan menggunakan rumus biserial kemudian ditafsirkan 

ke dalam r tabel untuk mengetahui valid atau tidaknya tes tersebut. Penafsiran ke 

dalam r tabel menggunakan derajat kebebasan (dk) n-2 dan taraf kepercayaan 90% . 

Soal tersebut dikatakan valid jika r tabel < r hitung. 

Selain menentukan validitas item, uji coba juga dilakukan untuk menentukan 

reliabilitas tes. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rekapitulasi validitas soal pada 

lampiran 10. 

2.  Reliabilitas Tes 

 

Tes yang diujikan tersebut perlu diketahui reliabilitas instrumen ini. Reliabilitas 

ini mengacu pada kepercayaan, ketetapan, dan keterandalan suatu tes. Suatu tes 

dikatakan memiliki tingkat keterandalan yang tinggi jika hasilnya relatif sama atau 

tetap untuk beberapa kali pengujian. Pada penelitian ini, instrumen hanya diujikan 

satu kali. Untuk itu, reliabilitas instrumen ditentukan dengan metode belah dua atau 

split half method. Rumus yang digunakan seperti berikut ini. 

  

       

 






2222 YYNXXN

YXXYN
Rxy  

Keterangan:  

 Rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

 N = jumlah siswa 

 x = variabel bebas 

 y = variabel terikat  

(Abdurahman dan Ellyta Ratna, 2003: 210) 
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Hasil dari rumus product moment merupakan reliabilitas separo tes. Untuk 

menentukan reliabilitas instrumen secara utuh, hasil dari rumus product moment 

dimasukkan ke rumus Spearman Brown berikut ini. Kemudian, hasilnya dimasukkan 

dalam rumus Spearman Brown. 

  2.r 
1

2
1

2 

r 11=  

  1 + r 
1

2
1
2 

 

Keterangan:  

 r 11 = koefisien korelasi variabel x dan y 

 r 
1

2
1

2 = koefisien korelasi separuh tes 

(Arikunto, 2002: 156) 

Hasil reliabilitas instrumen. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁.𝛴𝑥𝑦 −   𝛴𝑥  𝛴𝑦 

  𝑁.𝛴𝑥² −   𝛴𝑥 ²  𝑁.𝛴𝑦² −  𝛴𝑦 ² 
 

 

          =
28 .7089 −  432  449 

  28 . 7054 −   432 2  28 . 7470 −  449 2 
 

 

          =
198492 − 193968

  197512 − 186624  209160 − 201601 
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          =
4524

 10888 . 7559
 

 

          =
4524

9072,06
 

 

= 0,49 

 

Selanjutnya hasil dari rumus tersebut dimasukkan kedalam rumus berikut: 

 

𝑟₁₁ =
2 . 𝑟 1

2 
1

2 

1 + 𝑟 1
2 

1
2 

=
2 . 0,49

1 + 0,49
= 0,59 

 

Rhitung > rtabel (0,374) =  reliabel 

 

3.  Tingkat Kesukaran 

 

Butir tes yang baik adalah butir tes (item) yang tidak terlalu sukar atau tidak 

terlalu mudah. Jika dirumuskan secara verbal memang mudah diungkapkan, tetapi 

ukuran sukar-mudah suatu butir soal hendaknya didasarkan kepada perhitungan 

statistik. Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat kesukaran menurut 

Abdurahman dan Ratna (2003:228).  
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 FH + FL 

IF = 

 N 

Keterangan:  

 IF  = tingkat kesukaran 

 FH = jumlah teste kelompok atas yang menjawab benar 

 FL = jumlah teste kelompok bawah yang menjawab benar 

 N   = jumlah teste kedua kelompok  

Berdasarkan tingkat kesukaran, instrumen yang layak pakai adalah IF yang 

berada pada rentang nilai 0,15 sampai 0,85 (Abdurahman dan Ratna, 2003: 234). 

 

4.  Daya Pembeda 

 

Selain persyaratan validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran, dirumuskan 

bahwa butir tes yang baik adalah butir tes yang mampu membedakan mana siswa 

yang unggul dan mana siswa yang tidak unggul. Intinya, siswa unggul idealnya 

mampu menjawab benar butir tes yang bersangkutan, sedangkan siswa tidak unggul 

akan menjawab salah. 

Abdurrahman dan Ratna (2003: 234), menyatakan bahwa untuk menentukan 

daya pembeda butir soal objektif digunakan rumus berikut.  
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 FH -  FL 

ID = 

 
1

2N 

Keterangan:  

ID = daya pembeda 

FH = jumlah teste kelompok atas yang menjawab benar  

FL = jumlah teste kelompok bawah yang menjawab salah 

N   = jumlah teste 

Butir soal yang mempunyai ID besar atau sama dengan 0,25 adalah soal yang 

layak pakai. Butir soal yang mempunyai ID kecil dari 0,25 adalah butir soal yang 

tidak layak pakai, sedangkan butir soal yang mempunyai ID negatif adalah butir soal 

yang harus dibuang.  

 

F.Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan tes, yaitu membaca 

pemahaman dengan teknik SRT dan SQ3R. Siswa diberikan beberapa paragraf dengan 

penguasaan dan kemampuan membacanya secara pemahaman kemudian siswa 

menjawab pertanyaan dalam bentuk tes objektif. Data yang didapat dari tes akhir 

kemudian diolah. Selanjutnya, menarik kesimpulan dari hasil yanng didapat.  
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G. Teknik Analisis Data 

Langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis data dalam penelitian 

adalah sebagai berikut.  

Pertama, peneliti memeriksa hasil tes objektif membaca pemahaman yang 

sudah diberikan, kemudian memberi skor. Jawaban yang benar diberi skor satu dan 

jawaban yang salah diberi skor nol. Hasil tes dianalisis dengan menggunakan format 

berikut: 

Tabel 5 

 Format Penilaian Membaca Pemahaman 

 

No  Siswa Aspek yang Dinilai Skor Nilai  

Ip Ks GB Am Benar Salah   

      1 0  

 

Keterangan:  

Ip : Ide pokok 

Ks : Kesimpulan 

GB : Memahami gagasan penjelas 

Am : Memahami amanat atau pandangan pengarang 

 

 

Kedua, mengolah skor menjadi nilai digunakan rumus presentase berikut ini.  

N = SM x Smax 

        SI 
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Keterangan:  

N = Tingkat penguasaan 

SM = Skor yang diperoleh 

SI = Skor yang harus dicapai dalam suatu tes 

S Max = Skala yang digunakan (100%) 

     (Abdurahman dan Ellya Ratna, 2003:264) 

Ketiga, mengklasifikasikan hasil tes kemampuan membaca pemahaman siswa 

kelas XI SMKN 10 Padang dengan menggunkan skala 10. 

Tabel 6 

Pedoman Konservasi untuk Skala 10 

 

Tingkat Penguasaan  Nilai Ubahan Kualifikasi 

96-100% 

86-95% 

76-85% 

66-75% 

56-65% 

46-55% 

36-45% 

26-35% 

16-25% 

0-15% 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Sempurna 

Baik sekali 

Baik 

Lebih dari cukup 

Cukup 

Hampir cukup 

Kurang 

Kurang sekali 

Buruk 

Buruk sekali 

(Nurgiyantoro dalam Abdurrahman dan Ellya Ratna, 2003:265)    

Keempat, menentukan nilai rata-rata hitung kemampuan membaca pemahaman. 

Rumus yang digunakan sebagai berikut.   

M = 
 FX

N
 

   (Abdurahman dan Ratna, 2003: 270). 
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Keterangan: 

 M = mean 

 F  = frekuensi 

 X = skor 

 N = jumlah sampel         

 

Kelima, membuat Histogram kemampuan membaca pemahaman siswa untuk 

masing-masing indikator.  

Keenam, sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu harus dicari 

syarat untuk pengujian hipotesis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas data. Uji 

normalitas bertujuan untuk melihat apakah sampel berasal dari suatu populasi . Uji ini 

bertujuan untuk mengetahui penyebaran hasil belajar, apakah terdistribusi normal 

atau tidak. Uji ini dilakukan dengan menggunakan rumus Liliefors. Sudjana 

(2005:466) merumuskan dengan langkah-langkah: 

a. Menyusun data x1, x2, x3,...xnyang diurutkan dari data yang terkecil hingga data 

yang terbesar. 

b. Data x1, x2, x3,...xndijadikan bilangan baku z1, z2, z3,...zndengan rumus: 

s

xxi
zi




 

Keterangan: 

xi = skor yang diperoleh siswa ke-i 

x  = skor rata-rata 

S = simpangan baku 

 

c. Dengan menggunakan daftar distribusi baku, kemudian dihitung peluang  F(zi) = 

P(z zi). 
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d. Dengan menggunakan porposisi z1, z2, z3,...znyang lebih kecil atau sama dengan 

zi, jika proposisi ini dinyatakan dengan S(zi), maka: 

n

banyaknya
zS i

 z yang,...zn z ,z ,z i321
)(




 

e. Menghitung selisish F(zi) – S(zi),yang kemudian menentukan harga mutlaknya. 

f. Diambil harga yang paling besar di antara harga mutlak selisih, disebut L0. 

g. Membandingkan nilai L0 dengan nilai kritis Lt yang terdapat pada α = 0.05. 

Kriterianya yaitu populasi terdistribusi normal jika L0< Lt (Sudjana,2005:466). 

 

Ketujuh, melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk melihat 

apakah kedua sampel mempunyai varians yang homogen atau tidak, digunakan uji F 

(Sudjana, 2005:249), dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Mencari varians masing-masing data kemudian dihitung harga F. 

2
2

1

2

S
F s

 

Keterangan: 

F = varians kelompok data 

S1
2
 = varians terbesar 

S2
2 

= varians terkecil 

 

Jika harga sudah dapat maka dibandingkan F tersebut dengan harga Ft dengan 

taraf signifikan 0.05 dan dk pembilang = n1 – 1 dan dk penyebut = n2 – 1. Jika F < 

Ftmaka kedua kelompok data mempunyai varians yang homogen dan sebaliknya.  
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Kedelapan, melakukan pengujian hipotesis. Hasil uji hipotesis ada pada 

lampiran. Sudjana (2005:239) mengatakan bahwa setelah melakukan uji normalitas 

dan uji homogenitas nantinya, maka akan terjadi beberapa kemungkinan berikut ini. 

(a) bila nilai kemampuan siswa terdistribusi normal dan data mempunyai variansi 

yang homogen, maka rumus yang digunakan untuk menguji apakah nilai kemampuan 

siswa kelas eksperimen I lebih tinggi atau lebih rendah dari kelas eksperimen II serta 

mempunyai efektivitas yang signifikan, sebagai berikut. 

t = 
𝑋1    − 𝑋2    

𝑆𝑔𝑎𝑏   
1

𝑛1
 + (

1

𝑛2
)
 

Untuk mencari simpangan baku gabungan kelas eksperimen I dan kelas 

eksperimen II, digunakan rumus berikut ini. 

𝑆𝑔𝑎𝑏  =  
 𝑛1− 1 𝑆1

2  +(𝑛1− 1)𝑆2
2

𝑛1+ 𝑛2− 2
 

Keterangan: 

𝑋1
      = Skor rata-rata kelas eksperimen I 

𝑋2
      = Skor rata-rata kelas eksperimen II 

𝑛1   = Jumlah siswa kelas ekperimen I 

𝑛2   = Jumlah siswa kelas ekperimen I 

𝑆𝑔𝑎𝑏  = simpangan baku gabungan dari kedua kelas 

S1    = variansi untuk kelas eksperimen I 

S2    = variansi untuk kelas eksperimen II 

(Sudjana, 2005:239) 
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(b) bila nilai kemampuan siswa terdistribusi normal dan data tidak mempunyai 

variansi yang homogen, maka digunakan rumus berikut. 

t’ = 
𝑋1    − 𝑋2    

  
𝑆1

2

𝑛1
 + (

𝑆2
21

𝑛2
)

 

(c) bila nilai kemampuan siswa tidak berdistribusi normal dan data tidak mempunyai 

variansi yang homogen, rumus yang digunakan sebagai berikut. 

U1 =n1. n2 + 
n1( n1+1)

2
 ∑ R1 

U2 =n1. n2 + 
n2( n2+1)

2
 ∑ R2 

 

Keterangan: 

n1  =jumlah sampel kelas variabel X1 

n2 = jumlah sampel kelas variabel X2 

R1 = jumlah rank siswa pada kelas variabel X1 

R2 = jumlah rank siswa pada kelas variabel X2 

 

Kesembilan, menganalisis dan membahas data penelitian. Kesepuluh, 

menyimpulkan hasil pembahasan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Dalam bab ini diuraikan 3 hal, yaitu deskripsi data, analisis data, dan 

pembahasan. Deskripsi data berarti mendeskripsikan data penelitian yang telah 

terkumpul. Analisis data dilakukan sesuai dengan langkah-langkah penganalisisan 

data yang diuraikan pada bab III. Selanjutnya, pembahasan dilakukan berdasarkan 

hasil analisis data dan relevansi acuan teori yang digunakan. 

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 10 Padang, pada tanggal 10 sampai 13 

Desember 2013. Data ini dikumpulkan dengan memberikan tes membaca 

pemahaman. Sampel dalam penelitian ini, yaitu kelas XI NKPI yang berjumlah 15 

orang (sebagai kelas eksperimen I) dan kelas XI TKPI yang berjumlah 15 orang 

(sebagai kelas eksperimen II). 

Pada kelas XI NKPI dilakukan pembelajaran membaca pemahaman setelah itu 

siswa diberikan tes membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SRT, 

sedangkan pada kelas XI TKPI siswa diberi tes membaca pemahaman dengan 

menggunakan teknik SQ3R. Tes ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SRT dan  teknik 

SQ3R siswa kelas XI SMKN 10 Padang.  
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Tahap pertama dalam peneitian ini adalah perencanaan, kegiatan yang 

dilaksanakan adalah pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (lampiran 

RPP untuk kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II), kedua, membuat instrumen  

penelitian untuk kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II (lampiran). Langkah-

langkah diuraikan sebagai berikut. 

1. Pembelajaran di kelas Eksperimen I (Teknik SRT) 

Guru membuka pelajaran, setelah itu mengecek kehadiran siswa. Guru 

menyampaikan indikator pencapaian hasil belajar. Guru memberikan penjelasan 

mengenai pengertian membaca pemahaman dan hal-hal yang harus diperhatikan saat 

membaca pemahaman. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai cara 

atau teknik yang tepat saat membaca pemahaman. Guru menjelaskan teknik membaca 

pemahaman dengan menggunakan teknik SRT. 

Setelah selesai, lalu guru memberikan penjelasan mengenai pengertian 

membaca pemahaman, menemukan ide pokok, menarik kesimpulan, Memahami 

gagasan penjelas,dan Memahami amanat atau pandangan pengarang. Untuk 

mengetahui pemahaman siswa, guru memberikan beberapa pertanyaan seputar materi 

pembelajaran. 

Tahap ketiga  yaitu evaluasi, evaluasi yang diberikan kepada siswa dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan tes objektif secara individu. Tes objektif 

pada kelas eksperimen I berupa tes objektif sebanyak 30 butir soal dengan soal-soal 



58 

 

 

 

yang sudah disiapkan oleh guru. Setelah tes dilakukan, lembar jawaban siswa 

dikumpul dan dinilai.  

2. Pembelajaran pada kelas eksperimen II 

Guru membuka pelajaran, setelah itu mengecek kehadiran siswa. Guru 

menyampaikan indikator pencapaian hasil belajar. Guru memberikan penjelasan 

mengenai pengertian membaca pemahaman, menemukan ide pokok, menarik 

kesimpulan, Memahami gagasan penjelas, dan Memahami amanat atau pandangan 

pengarang. Untuk mengetahui pemahaman siswa, guru memberikan beberapa 

pertanyaan seputar materi pembelajaran. 

Setelah selesai, lalu siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai cara 

atau teknik yang tepat saat membaca pemahaman. Guru menjelaskan teknik membaca 

pemahaman dengan menggunakan teknik SQ3R. Guru menjelaskan langkah-langkah 

pada saat membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SQ3R tersebut. 

Tahap ketiga  yaitu evaluasi, evaluasi yang diberikan kepada siswa dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan tes objektif. Tes objektif pada kelas 

eksperimen II  berupa tes objektif sebanyak 30 butir soal dengan soal-soal yang sudah 

disiapkan oleh guru. Setelah tes dilakukan, lembar jawaban siswa dikumpul dan 

dinilai.  

Dari hasil penelitian  kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan 

teknik SRT skor tertinggi yang diperoleh siswa adalah 26 soal dan skor terendah 
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adalah 19 soal. Skor tertinggi untuk kemampuan membaca pemahaman dengan teknik 

SQ3R adalah 25 soal dan skor terendah adalah 20 soal. Dalam mendeskripsikan data 

terlihat dua pokok bahasan yang akan diuraikan, yaitu deskripsi tes kemampuan 

membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SRT siswa kelas XI NKPI SMKN 

10 Padang dan deskripsi tes kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan 

teknik SQ3R siswa kelas XI TKPI SMKN 10 Padang adalah sebagai berikut.  

1. Skor Tes Kemampuan Membaca Pemahaman dengan Menggunakan Teknik 

SRT Siswa Kelas XI NKPI SMKN 10 Padang 

Dari tes kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SRT 

yang diadakan, diperoleh data kemampuan membaca pemahaman dengan 

menggunakan teknik SRT dengan menggunakan teknik SRT siswa kelas XI SMKN 10 

Padang. Data skor tes membaca pemahaman menggunakan teknik SRT diperoleh 

melalui tes kemampuan membaca pemahaman menggunakan teknik SRT. Tes ini 

berupa tes objektif yang terdiri dari 30 butir soal. Skor yang diperoleh diolah menjadi 

nilai dilakukan dengan perpedoman pada rumus persentase. Contoh penggunaan 

rumus persentase pada  sampel 001. 

N= SM x Smax 

      SI 

 

  = 3/3 x 100% 

  = 100 
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Berdasarkan data pada lampiran 37 dapat dilihat data kemampuan membaca 

pemahaman siswa dalam membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SRT 

skor tertinggi yang diperoleh siswa adalah 26 dan skor terendah 19 dari 30 butir soal. 

Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 85,8, sedangkan nilai terendah adalah 

62,7. Kualifikasi yang dicapai siswa yaitu baik (sebanyak 12 orang), lebih dari cukup 

(sebanyak 2 orang), cukup (sebanyak 1 orang). 

2. Skor Tes Kemampuan Membaca Pemahaman dengan Menggunakan Teknik 

SQ3R Siswa Kelas XI TKPI SMKN 10 Padang 

Dari tes kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SQ3R 

yang diadakan, diperoleh data kemampuan membaca pemahaman dengan 

menggunakan teknik SQ3R siswa kelas XI SMKN 10 Padang. Data skor tes membaca 

pemahaman menggunakan teknik SQ3R diperoleh melalui tes kemampuan membaca 

pemahaman menggunakan teknik SQ3R. Tes ini berupa tes objektif dengan pilihan 

ganda yang terdiri dari 30 butir soal. Skor yang diperoleh diolah menjadi nilai 

dilakukan dengan berpedoman pada rumus persentase. Contoh penggunaan rumus 

persentase pada  sampel 001. 

N= SM x Smax 

      SI 

 

  = 30/30 x 100% 

  = 100 
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Berdasarkan data pada lampiran 38 dapat dilihat kemampuan membaca 

pemahaman siswa dalam membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SQ3R. 

Skor tertinggi yang diperoleh siswa adalah 25 dan skor terendah 20 dari 30 butir soal. 

Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 82,5, sedangkan nilai terendah adalah 66. 

Kualifikasi yang dicapai siswa yaitu baik (sebanyak 4 orang), lebih dari cukup 

(sebanyak 11 orang). 

Berdasarkan data tes akhir tersebut dilakukan penghitungan untuk mendapatkan 

nilai rata-rata  𝑋  , simpangan baku (S), dan variansi (S
2
) kelas eksperimen I dan 

kelas eksperimen II yang dapat  dilihat pada tabel berikut ini. 

      Tabel 7 

Nilai Rata-rata  𝑿  , Simpangan Baku (S), dan Variansi (S
2
) Kelas Sampel 

 

Kelas N  𝑿   (S) (S
2
) 

Eksperimen I 15 78,32 6,16 38,06 

Eksperimen II 15 72,38 5,21 27,17 

 

B. Analisis Data 

Pada bagian analisis data, diuraikan beberapa langkah penganalisisan. Pertama, 

menganalisis kemampuan siswa kelas XI SMKN 10 Padang dalam membaca 

pemahaman dengan menggunakan teknik SRT. Kedua, menganalisis kemampuan 

siswa kelas XI SMKN 10 Padang dalam membaca pemahaman dengan menggunakan 
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teknik SQ3R. Ketiga, menganalisis perbedaan kemampuan membaca pemahaman 

siswa kelas XI SMKN 10 Padang dengan menggunakan teknik SRT dan teknik SQ3R. 

1. Kemampuan Siswa Kelas XI NKPI SMKN 10 Padang dalam Membaca 

Pemahaman dengan Menggunakan Teknik SRT 

 

Indikator dalam penilaian membaca pemahaman ada 4. Indikator tersebut 

sebagai berikut: menemukan ide pokok, kesimpulan, menemukan Memahami 

gagasan penjelas, dan Memahami amanat atau pandangan pengarang. Kemampuan 

siswa dalam membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SRT untuk setiap 

indikatornya diuraikan sebagai berikut. 

a. Kemampuan siswa kelas XI SMKN 10 Padang dalam Membaca Pemahaman 

dengan Menggunakan Teknik SRT Indikator I (Menemukan Ide Pokok) 

Data kemampuan siswa kelas XI SMKN 10 Padang dengan menggunakan 

teknik SRT indikator I (menemukan ide pokok) pada lampiran 37. Berikut diuraikan 

contoh mencari nilai dengan rumus presentase.  

N= SM x Smax 

      SI 

 

  = 3/3 x 100% 

  = 100 
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Hasil analisis dan nilai-nilai tiap sampel dalam indikator I (menemukan ide 

pokok) dimasukkan ke dalam tabel konveksi skala 10. Data selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 8 

Rentangan Kualifikasi Perolehan Nilai Kemampuan Siswa dalam Membaca 

Pemahaman Indikator I (ide pokok) 

No  Tingkat Penguasaan Kualifikasi Frekuensi Persentase (%) 

1 96-100% Sempurna 7 46,66 

2 86-95% Baik sekli 7 46,66 

3 56-65% Cukup 1 6,66 

Jumlah 15 100% 

 

Berdasarkan tabel 8 di atas, diperoleh gambaran bahwa kemampuan siswa kelas 

XI SMKN 10 Padang dalam membaca pemahaman dengan teknik SRT dari indikator 

I (ide pokok) dapat dikelompokkan menjadi 3 kualifikasi. Pertama, siswa yang 

memperoleh nilai 100 ada 7 orang (46,66%) . Kedua, siswa yang memperoleh nilai 

85,8 ada 7 orang (46,66%). Ketiga, siswa yang memperoleh nilai 57,2 ada 1 orang 

(6,66%).  

Setelah nilai kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI NKPI SMKN 

10 Padang untuk indikator I diperoleh, langkah berikutnya menafsirkan kemampuan 

siswa berdasarkan rata-rata hitung (M). Untuk mengetahui rata-rata hitung tersebut, 

data pada lampiran 37 dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini. 

 



64 

 

 

 

Tabel 9 

Distribusi Frekuensi Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik 

SRT untuk Indikator I 

 

X F Fx  

100 7 700 

85,8 7 600,6 

57,2 1 57,2 

 N=15  FX = 1357,8 

 

M = 
 FX

N
 

M = 1357,8 = 90,52 

        15 

 

Dari data tabel tersebut, diperoleh rata-rata hitung (M) sebesar 90,52. 

Berdasarkan rata-rata hitung (M) yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI NKPI SMKN 10 Padang untuk 

indikator I tergolong baik sekali karena M nya berada pada tingkat penguasaan 86-

95% pada skala 10. 

Berpedoman pada tabel di atas, kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 

XI NKPI SMKN 10 Padang untuk indikator I dapat digambarkan dalam bentuk 

Histogram berikut ini. 
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Gambar 2 

Histogram Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik SRT 

berdasarkan Indikator I (Menemukan ide pokok) Siswa Kelas XI NKPI SMKN 

10 Padang 

 

b. Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik SRT Berdasarkan 

Indikator II (Simpulan) Siswa Kelas XI NKPI SMKN 10 Padang  

Data kemampuan siswa kelas XI NKPI SMKN 10 Padang dengan 

menggunakan teknik SRT indikator II (Simpulan) pada lampiran 37. Berikut 

diuraikan contoh mencari nilai dengan rumus presentase.  

N= SM x Smax 

      SI 

 

  = 3/3 x 100% 

 

  = 100 

0
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Hasil analisis dan nilai-nilai tiap sampel dalam indikator II (Simpulan) 

dimasukkan ke dalam tabel konveksi skala 10. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 10 

Rentangan Kualifikasi Perolehan Nilai Kemampuan Siswa dalam Membaca 

Pemahaman Indikator II 

 

No  Tingkat Penguasaan Kualifikasi Frekuensi Persentase (%) 

1 96-100% Sempurna 3 20 

2 86-95% Baik sekali 4 26,66 

3 66-75% Lebih dari Cukup 5 33,33 

4 56-65% Cukup 2 13,33 

5 36-45% Kurang 1 6,66 

Jumlah 15 100% 

 

Berdasarkan tabel 10 di atas, diperoleh gambaran bahwa kemampuan membaca 

pemahaman menggunakan teknik SRT berdasarkan indikator II (Simpulan) Siswa 

kelas XI NKPI SMKN 10 Padang dapat dikelompokkan menjadi 5 kualifikasi. 

Pertama, siswa yang memperoleh nilai 100 ada 3 orang (20%). Kedua, siswa yang 

memperoleh nilai 85,8 ada 4 orang (26,66%). Ketiga, siswa yang memperoleh nilai 

71,5 ada 5 orang (33,33%). Keempat, siswa yang memperoleh nilai 57,2 ada 2 orang 

(13,33%6). Kelima, siswa yang memperoleh nilai 42,9 ada 1 orang (6,66%). 

Setelah nilai kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI NKPI SMKN 

10 Padang untuk indikator II diperoleh, langkah berikutnya menafsirkan kemampuan 
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siswa berdasarkan rata-rata hitung (M). Untuk mengetahui rata-rata hitung tersebut, 

data pada lampiran 37 dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini. 

Tabel 11 

Distribusi Frekuensi Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik 

SRT Untuk Indikator II 

X F Fx  

100 3 300 

85,8 4 343,2 

71,5 5 357,5 

57,2 2 114,4 

42,9 1 42,9 

 N= 15  FX = 1158 

 

M = 
 FX

N
 

M = 1158 = 77,2 

        15 

 

Dari data tabel tersebut, diperoleh rata-rata hitung (M) sebesar 77,2. 

Berdasarkan rata-rata hitung (M) yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI NKPI SMKN 10 Padang untuk 

indikator II tergolong lebih dari cukup karena M nya berada pada tingkat penguasaan 

66-75% pada skala 10. 
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Berpedoman pada tabel di atas, kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 

XI NKPI SMKN 10 Padang untuk indikator II dapat digambarkan dalam bentuk 

Histogram berikut ini. 

 

Gambar 3 

Histogram Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik SRT 

berdasarkan Indikator II (Simpulan) Siswa Kelas XI NKPI SMKN 10 Padang 

 

c. Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik SRT Berdasarkan 

Indikator III (Memahami gagasan penjelas) Siswa Kelas XI NKPI SMKN 10 

Padang  

 

Data kemampuan siswa kelas XI NKPI SMKN 10 Padang dengan 

menggunakan teknik SRT indikator III (Memahami gagasan penjelas) pada lampiran 

37. Berikut diuraikan contoh mencari nilai dengan rumus presentase.  
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N= SM x Smax 

      SI 

 

  = 3/3 x 100% 

  = 100 

Hasil analisis dan nilai-nilai tiap sampel dalam indikator III (Memahami 

gagasan penjelas) dimasukkan ke dalam tabel konveksi skala 10. Data selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 12 

Rentangan Kualifikasi Perolehan Nilai Kemampuan Siswa dalam Membaca 

Pemahaman Indikator III 

No  Tingkat Penguasaan Kualifikasi Frekuensi Persentase 

(%) 

1 96-100% Sempurna 2 13,33 

2 86-95% Baik sekali 3 20 

3 66-75% Lebih dari Cukup 5 33,33 

4 56-65% Cukup 2 13,33 

5 46-55% Hampir cukup 3 20 

Jumlah 15 100% 

 

Berdasarkan tabel 12 di atas, diperoleh gambaran bahwa kemampuan membaca 

pemahaman menggunakan teknik SRT berdasarkan indikator III (Memahami gagasan 

penjelas) Siswa kelas XI NKPI SMKN 10 Padang dapat dikelompokkan menjadi 5 

kualifikasi. Pertama, siswa yang memperoleh nilai 100 ada 2 orang (13,33%). Kedua, 

siswa yang memperoleh nilai 85,8 ada 3 orang (20%). Ketiga, siswa yang 

memperoleh nilai 75 ada 5 orang (33,33%). Keempat, siswa yang memperoleh nilai 
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62,5 ada 2 orang (13,33%). Kelima, siswa yang memperoleh nilai 50 ada  3 orang  

(20%). 

Setelah nilai kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI NKPI SMKN 

10 Padang untuk indikator III diperoleh, langkah berikutnya menafsirkan kemampuan 

siswa berdasarkan rata-rata hitung (M). Untuk mengetahui rata-rata hitung tersebut, 

data pada lampiran 37 dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini. 

Tabel 13 

Distribusi Frekuensi Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik 

SRT untuk Indikator III 

X F Fx  

100 2 200 

85,8 3 257,4 

75 5 375 

62,5 2 125 

50 3 150 

 N=15  FX = 1107,4 

 

M = 
 FX

N
 

M = 1107 = 73,82 

        15 

 

Dari data tabel tersebut, diperoleh rata-rata hitung (M) sebesar 73,82. 

Berdasarkan rata-rata hitung (M) yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI NKPI SMKN 10 Padang untuk 
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indikator III tergolong lebih dari cukup karena M nya berada pada tingkat penguasaan 

66-75% pada skala 10. 

Berpedoman pada tabel di atas, kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 

XI NKPI SMKN 10 Padang untuk indikator III dapat digambarkan dalam bentuk 

Histogram berikut ini. 

 

Gambar 4 

Histogram Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik SRT 

berdasarkan Indikator III (Memahami gagasan penjelas) Siswa Kelas XI NKPI 

SMKN 10 Padang 

 

d. Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik SRT Berdasarkan 

Indikator IV (Memahami amanat atau pandangan pengarang) Siswa Kelas XI 

NKPI SMKN 10 Padang  
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Data kemampuan siswa kelas XI NKPI SMKN 10 Padang dengan 

menggunakan teknik SRT indikator IV (Memahami amanat atau pandangan 

pengarang) pada lampiran 37. Berikut diuraikan contoh mencari nilai dengan rumus 

presentase.  

N= SM x Smax 

      SI 

 

  = 3/3 x 100% 

  = 100 

Hasil analisis dan nilai-nilai tiap sampel dalam indikator IV (Memahami 

amanat atau pandangan pengarang) dimasukkan ke dalam tabel konveksi skala 10. 

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 14 

Rentangan Kualifikasi Perolehan Nilai Kemampuan Siswa dalam Membaca 

Pemahaman Indikator IV 

No  Tingkat Penguasaan Kualifikasi Frekuensi Persentase 

(%) 

1 86-95% Baik sekali 5 33,33 

2 66-75% Lebih dari cukup 7 46,66 

3 56-65% Cukup  1 6,66 

4 46-55% Hampir cukup  1 6,66 

5 36-45% Kurang 1 6,66 

Jumlah 15 100% 

 

Berdasarkan tabel 14 di atas, diperoleh gambaran bahwa kemampuan membaca 

pemahaman menggunakan teknik SRT berdasarkan indikator IV (Memahami amanat 
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atau pandangan pengarang) Siswa kelas XI NKPI SMKN 10 Padang dapat 

dikelompokkan menjadi 5 kualifikasi. Pertama, siswa yang memperoleh nilai 87,5 

ada 5 orang (33,33%). Kedua, siswa yang memperoleh nilai 75 ada 7 orang (46,66%). 

Ketiga, siswa yang memperoleh nilai 62,5 ada 1 orang (6,66%). Keempat, siswa yang 

memperoleh nilai 50 ada 1 orang (6,66%). Kelima, siswa yang memperoleh nilai 37,5 

ada 1 orang (6,66%). 

Setelah nilai kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI NKPI SMKN 

10 Padang untuk indikator IV diperoleh, langkah berikutnya menafsirkan kemampuan 

siswa berdasarkan rata-rata hitung (M). Untuk mengetahui rata-rata hitung tersebut, 

data pada lampiran 37 dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini. 

Tabel 15 

Distribusi Frekuensi Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik 

SRT Untuk Indikator IV 

X F Fx  

87,5 5 437,5 

75 7 525 

62,5 1 62,5 

50 1 50 

37,5 1 37,5 

 N=15  FX = 1112,5 

 

M = 
 FX

N
 

M = 1112,5 = 74,16 

        15 
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Dari data tabel tersebut, diperoleh rata-rata hitung (M) sebesar 74,16. 

Berdasarkan rata-rata hitung (M) yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI NKPI SMKN 10 Padang untuk 

indikator IV tergolong lebih dari cukup karena M nya berada pada tingkat 

penguasaan 66-75% pada skala 10. 

Berpedoman pada tabel di atas, kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 

XI NKPI SMKN 10 Padang untuk indikator IV dapat digambarkan dalam bentuk 

Histogram berikut ini. 

 

Gambar 5 

Histogram Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik SRT 

berdasarkan Indikator IV (Memahami amanat atau pandangan pengarang) 

Siswa Kelas XI NKPI SMKN 10 Padang 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Frekuensi



75 

 

 

 

2. Kemampuan Siswa Kelas XI TKPI SMKN 10 Padang dalam Membaca 

Pemahaman dengan Menggunakan Teknik SQ3R 

Indikator dalam penilaian membaca pemahaman ada 4. Indikator tersebut 

sebagai berikut: menemukan ide pokok, kesimpulan, Memahami gagasan penjelas, 

Memahami amanat atau pandangan pengarang. Kemampuan siswa dalam membaca 

pemahaman dengan menggunakan teknik SQ3R untuk setiap indikatornya diuraikan 

sebagai berikut. 

 

a. Kemampuan Siswa Kelas XI TKPI SMKN 10 Padang dalam Membaca 

Pemahaman dengan Menggunakan Teknik SQ3R Indikator I (Menemukan Ide 

Pokok) 

Data kemampuan siswa kelas XI SMKN 10 Padang dengan menggunakan 

teknik SQ3R indikator I (menemukan ide pokok) pada lampiran 38. Berikut diuraikan 

contoh mencari nilai dengan rumus presentase.  

N= SM x Smax 

      SI 

 

  = 3/3 x 100% 

  = 100 

Hasil analisis dan nilai-nilai tiap sampel dalam indikator I (menemukan ide 

pokok) dimasukkan ke dalam tabel konveksi skala 10. Data selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 16 

Rentangan Kualifikasi Perolehan Nilai Kemampuan Siswa dalam Membaca 

Pemahaman Indikator I 

No  Tingkat Penguasaan Kualifikasi Frekuensi Persentase 

(%) 

1 96-100% Sempurna 1 6,66 

2 86-95% Baik sekali 6 40 

3 66-75% Lebih dari cukup 7 46,66 

4 46-55% Cukup 1 6,66 

Jumlah 15 100% 

 

Berdasarkan tabel 16 di atas, diperoleh gambaran bahwa kemampuan membaca 

pemahaman menggunakan teknik SQ3R berdasarkan indikator I (menemukan ide 

pokok) Siswa kelas XI TKPI SMKN 10 Padang dapat dikelompokkan menjadi 4 

kualifikasi. Pertama, siswa yang memperoleh nilai 100 ada 1 orang (6,66%). Kedua, 

siswa yang memperoleh nilai 85,8 ada 6 orang (40%). Ketiga, siswa yang 

memperoleh nilai 71,5 ada 7 orang (46,66%) . Keempat, siswa yang memperoleh 

nilai 57,2 ada 1 orang (6,66%).  

Setelah nilai kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI TKPI SMKN 

10 Padang untuk indikator I diperoleh, langkah berikutnya menafsirkan kemampuan 

siswa berdasarkan rata-rata hitung (M). Untuk mengetahui rata-rata hitung tersebut, 

data pada lampiran 38 dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini. 
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Tabel 17 

Distribusi Frekuensi Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik 

SQ3R untuk Indikator I 

X F Fx  

100 1 100 

85,8 6 514,8 

71,5 7 500,5 

57,2 1 57,2 

 N=15  FX = 1172,5 

 

M = 
 FX

N
 

M = 1172,5 = 78,16 

        15 

 

Dari data tabel tersebut, diperoleh rata-rata hitung (M) sebesar 78,16. 

Berdasarkan rata-rata hitung (M) yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI TKPI SMKN 10 Padang untuk 

indikator I tergolong baik karena M nya berada pada tingkat penguasaan 76-85% 

pada skala 10. 

Berpedoman pada tabel di atas, kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 

XI TKPI SMKN 10 Padang untuk indikator I dapat digambarkan dalam bentuk 

Histogram berikut ini. 
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Gambar 6 

Histogram Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik SQ3R 

berdasarkan Indikator I (Menemukan ide pokok) Siswa Kelas XI TKPI SMKN 

10 Padang 

 

 

b. Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik SQ3R 

Berdasarkan Indikator II (Simpulan) Siswa Kelas XI TKPI SMKN 10 Padang  

Data kemampuan siswa kelas XI TKPI SMKN 10 Padang dengan 

menggunakan teknik SQ3R indikator II (Simpulan) pada lampiran 38. Berikut 

diuraikan contoh mencari nilai dengan rumus presentase.  

N= SM x Smax 

      SI 

  = 3/3 x 100% 

  = 100 
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Hasil analisis dan nilai-nilai tiap sampel dalam indikator II (Simpulan) 

dimasukkan ke dalam tabel konveksi skala 10. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 18 

Rentangan Kualifikasi Perolehan Nilai Kemampuan Siswa dalam Membaca 

Pemahaman Indikator II 

No  Tingkat Penguasaan Kualifikasi Frekuensi Persentase 

(%) 

1 86-95% Baik sekali 3 20 

2 66-75% Lebih dari cukup 7 46,66 

3 56-65% Cukup 4 26,66 

4 36-45% Kurang 1 6,66 

Jumlah 15 100% 

 

Berdasarkan tabel 18 di atas, diperoleh gambaran bahwa kemampuan membaca 

pemahaman menggunakan teknik SQ3R berdasarkan indikator II (Simpulan) Siswa 

kelas XI TKPI SMKN 10 Padang dapat dikelompokkan menjadi 4 kualifikasi. 

Pertama, siswa yang memperoleh nilai 85,8 ada 3 orang (20%). Kedua, siswa yang 

memperoleh nilai 71,5 ada 7 orang (46,66%). Ketiga, siswa yang memperoleh nilai 

57,2 ada 4 orang (26,66%). Keempat, siswa yang memperoleh nilai 42,9 ada 1 orang 

(6,66%). 

Setelah nilai kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI TKPI SMKN 

10 Padang untuk indikator II diperoleh, langkah berikutnya menafsirkan kemampuan 
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siswa berdasarkan rata-rata hitung (M). Untuk mengetahui rata-rata hitung tersebut, 

data pada lampiran 38 dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini. 

Tabel 19 

Distribusi Frekuensi Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik 

SQ3RUntuk Indikator II 

X F Fx  

85,8 3 257,4 

71,5 7 500,5 

57,2 4 228,8 

42,9 1 42,9 

 N=15  FX = 1029,5 

 

M = 
 FX

N
 

M = 1029,5 = 68,63 

        15 

 

Dari data tabel tersebut, diperoleh rata-rata hitung (M) sebesar 68,63. 

Berdasarkan rata-rata hitung (M) yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI TKPI SMKN 10 Padang untuk 

indikator II tergolong lebih dari cukup karena M nya berada pada tingkat penguasaan 

66-75% pada skala 10. 

Berpedoman pada tabel di atas, kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 

XI TKPI SMKN 10 Padang untuk indikator II dapat digambarkan dalam bentuk 

Histogram berikut ini. 
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Gambar 7 

Histogram Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik SQ3R 

berdasarkan Indikator II (Simpulan) Siswa Kelas XI TKPI SMKN 10 Padang 

 

c. Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik SQ3R 

Berdasarkan Indikator III (Memahami gagasan penjelas) Siswa Kelas XI TKPI 

SMKN 10 Padang  

Data kemampuan siswa kelas XI TKPI SMKN 10 Padang dengan 

menggunakan teknik SQ3R indikator III (Memahami gagasan penjelas) pada lampiran 

38. Berikut diuraikan contoh mencari nilai dengan rumus presentase.  

N= SM x Smax 

      SI 

  = 3/3 x 100% 

  = 100 
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Hasil analisis dan nilai-nilai tiap sampel dalam indikator III (Memahami 

gagasan penjelas) dimasukkan ke dalam tabel konveksi skala 10. Data selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 20 

Rentangan Kualifikasi Perolehan Nilai Kemampuan Siswa dalam Membaca 

Pemahaman Indikator III 

No  Tingkat Penguasaan Kualifikasi Frekuensi Persentase 

(%) 

1 96-100% Sempurna 1 6,66 

3 86-95% Baik sekali 4 26,66 

5 66-75% Lebih dari Cukup 2 13,33 

4 56-65% Cukup 7 46,66 

5 46-55% Hampir cukup 1 6,66 

Jumlah 15 100% 

 

Berdasarkan tabel 20 di atas, diperoleh gambaran bahwa kemampuan membaca 

pemahaman menggunakan teknik SQ3R berdasarkan indikator III (Memahami 

gagasan penjelas) Siswa kelas XI TKPI SMKN 10 Padang dapat dikelompokkan 

menjadi 5 kualifikasi. Pertama, siswa yang memperoleh nilai 100 ada 1 orang 

(6,66%). Kedua, siswa yang memperoleh nilai 87,5 ada 4 orang (26,66%). Ketiga, 

siswa yang memperoleh nilai 75 ada 2 orang (13,33%). Keempat, siswa yang 
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memperoleh nilai 62,5 ada 7 orang (46,66%). Kelima, siswa yang memperoleh nilai 

50 ada 1 orang (6,66). 

Setelah nilai kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI TKPI SMKN 

10 Padang untuk indikator III diperoleh, langkah berikutnya menafsirkan kemampuan 

siswa berdasarkan rata-rata hitung (M). Untuk mengetahui rata-rata hitung tersebut, 

data pada lampiran 38 dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini. 

Tabel 21 

Distribusi Frekuensi Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik 

SQ3R untuk Indikator III 

X F Fx  

100 1 100 

87,5 4 351,2 

75 2 150 

62,5 7 437,5 

50 1 50 

 N=15  FX = 1088,7 

 

M = 
 FX

N
 

M = 1088,7 = 72,58 

        15 

 

Dari data tabel tersebut, diperoleh rata-rata hitung (M) sebesar 72,58. 

Berdasarkan rata-rata hitung (M) yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI TKPI SMKN 10 Padang untuk 
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indikator III tergolong lebih dari cukup karena M nya berada pada tingkat penguasaan 

66-75%% pada skala 10. 

Berpedoman pada tabel di atas, kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 

XI TKPI SMKN 10 Padang untuk indikator III dapat digambarkan dalam bentuk 

Histogram berikut ini. 

 

Gambar 8 

Histogram Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik SQ3R 

berdasarkan Indikator III (Memahami gagasan penjelas) Siswa Kelas XI TKPI 

SMKN 10 Padang 

d. Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik SQ3R 

Berdasarkan Indikator IV (Memahami amanat atau pandangan pengarang) 

Siswa Kelas XI TKPI SMKN 10 Padang 

Data kemampuan siswa kelas XI TKPI SMKN 10 Padang dengan 

menggunakan teknik SQ3R indikator IV (Memahami amanat atau pandangan 
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pengarang) pada lampiran 38. Berikut diuraikan contoh mencari nilai dengan rumus 

presentase.  

N= SM x Smax 

      SI 

 

  = 3/3 x 100% 

  = 100 

Hasil analisis dan nilai-nilai tiap sampel dalam indikator IV (Memahami 

amanat atau pandangan pengarang) dimasukkan ke dalam tabel konveksi skala 10. 

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 22 

Rentangan Kualifikasi Perolehan Nilai Kemampuan Siswa dalam Membaca 

Pemahaman Indikator IV 

No  Tingkat Penguasaan Kualifikasi Frekuensi Persentase 

(%) 

1 96-100% Sempurna 2 13,33 

2 86-95% Baik sekali 2 13,33 

3 66-75% Lebih dari Cukup 2 13,33 

4 56-65% Cukup 5 33,33 

5 46-55% Hampir Cukup 4 26,66 

Jumlah 15 100% 

 

Berdasarkan tabel 22 di atas, diperoleh gambaran bahwa kemampuan membaca 

pemahaman menggunakan teknik SQ3R berdasarkan indikator IV (Memahami 

amanat atau pandangan pengarang) Siswa kelas XI TKPI SMKN 10 Padang dapat 

dikelompokkan menjadi 5 kualifikasi. Pertama, siswa yang memperoleh nilai 100 ada 
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2 orang (13,33%). Kedua, siswa yang memperoleh nilai 87,5 ada 2 orang (13,33%). 

Ketiga, siswa yang memperoleh nilai 75 ada 2 orang (13,33%). Keempat, siswa yang 

memperoleh nilai 62,5 ada 5 orang (33,33%). Kelima, siswa yang memperoleh nilai 

50 ada 4 orang (26,66%). 

Setelah nilai kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI TKPI SMKN 

10 Padang untuk indikator IV diperoleh, langkah berikutnya menafsirkan kemampuan 

siswa berdasarkan rata-rata hitung (M). Untuk mengetahui rata-rata hitung tersebut, 

data pada lampiran 38 dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini. 

Tabel 23 

Distribusi Frekuensi Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik 

SQ3R untuk Indikator IV 

X F Fx  

100 2 200 

87,5 2 175 

75 2 150 

62,5 5 312,5 

50 4 200 

 N=15  FX = 1037,5 

M = 
 FX

N
 

M = 1037,5 = 69,16 

        15 

 

Dari data tabel tersebut, diperoleh rata-rata hitung (M) sebesar 69,16. 

Berdasarkan rata-rata hitung (M) yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI TKPI SMKN 10 Padang untuk 
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indikator IV tergolong lebih dari cukup karena M nya berada pada tingkat 

penguasaan 66-75% pada skala 10. 

Berpedoman pada tabel di atas, kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 

XI TKPI SMKN 10 Padang untuk indikator IV dapat digambarkan dalam bentuk 

Histogram berikut ini. 

 

Gambar 9 

Histogram Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik SQ3R 

berdasarkan Indikator IV (Memahami amanat atau pandangan pengarang) 

Siswa Kelas XI TKPI SMKN 10 Padang 

Dari uraian analisis data tersebut disimpulkan adanya perbedaan hasil nilai rata-

rata kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SRT siswa kelas 

XI NKPI (kelas eksperimen I) dan teknik SQ3R siswa kelas XI TKPI₆ (kelas 
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eksperimen II) SMKN 10 Padang. Hasil kemampuan tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 24 

Pencapaian Rata-rata Kemampuan Membaca Pemahaman dengan Penggunaan 

Teknik SRT dan Teknik SQ3R Siswa Kelas Eksperimen I dan Kelas Eksperimen 

II 

No Kelas Pencapaian rata-rata Kualifikasi 

1 Eksperimen I 78,32 Baik 

2 Eksperimen II 72,38 Lebih dari cukup 

 

Pencapaian rata-rata kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan 

teknik SRT dan teknik SQ3R siswa kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II dari 

tabel 26 digambarkan dalam Histogram berikut. 

 

Gambar 10 

Histogram Pencapaian Rata-rata Kemampuan Membaca Pemahaman dengan 

Menggunakan Teknik SRT dan Teknik SQ3R Siswa Kelas Eksperimen I dan 

Kelas Eksperimen II 
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3. Perbedaan Kemampuan Membaca Pemahaman dengan Menggunakan 

Teknik SRT Siswa Kelas XI NKPI dan Teknik SQ3R Siswa XI TKPI SMKN 10 

Padang  

Perbedaan kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan teknik 

SRT siswa kelas XI NKPI dan teknik SQ3R siswa kelas XI TKPI SMKN 10 Padang 

dapat dilihat dari urutan langkah kerja berikut ini. Setelah data nilai rata-rata hasil 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II 

diperoleh, bandingkan kedua nilai tersebut. Jika hasil nilai kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas eksperimen I lebih besar dari siswa kelas eksperimen II, 

diperkirakan bahwa hasil ini, akibat adanya perbedaan perlakuan teknik SRT yang 

diberikan pada kelas eksperimen I dengan teknik SQ3R yang diberikan pada kelas 

eksperimen II, dan sebaliknya. Untuk melihat keberartian tersebut, dilakukan uji-t 

dengan terlebih dahulu menentukan apakah sampel berasal dari populasi berdistribusi 

normal dan kedua sampel mempunyai varian yang homogen. Oleh karena itu, 

dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data dari sampel penelitian 

(kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II) berdistribusi normal atau tidak. Rumus 

yang digunakan untuk mengetahui normalitas adalah Lilliefors. Hasil dari pengujian 

tersebut akan diperoleh harga Lo dan Lt untuk kedua sampel pada taraf 𝛼=0,05. 

Berdasarkan Lampiran 33 dan 34 dapat diperoleh tabulasi sebagai berikut. 
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Tabel 25 

Tabulasi Uji Normalitas 

No Sampel N α L0 Lt Keterangan 

1 Kelas Eksperimen I 15 0,05 0,1145 0,220 Normal 

2 Kelas Eksperimen II 15 0,05 0,176  0,220 Normal 

 

 Berdasarkan tabel 25 di atas, diketahui bahwa untuk kelas eksperimen I L0 

yang dihasilkan, yakni 0,1145, sedangkan Lt pada taraf nyata (α) 0,05 = 0,220. Dapat 

dikatakan kelas eksperimen I terdistribusi normal karena L0 < Lt.Untuk kelas 

eksperimen II L0 yang dihasilkan, yakni 0,176, sedangkan Lt pada taraf nyata (α) 0,05 

= 0,220. Dapat dikatakan kelas eksperimen II terdistribusi normal karena L0< Lt. Jadi, 

disimpulkan bahwa kedua sampel penelitian terdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari sampel 

penelitian mempunyai varians yang homogen atau tidak. Cara mencari homogenitas 

adalah dengan membandingkan varians terbesar dengan varians terkecil kedua kelas 

sampel pada taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan dk= n – 1. Untuk lebih 

jelasnya, berdasarkan Lampiran 35 diperoleh tabulasi berikut. 
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Tabel 26 

Tabulasi Uji Homogenitas 

 

No Sampel dk S
2 

Fh Ft Keterangan 

1 Kelas Eksperiemen I 14 38,06 
1,40 1,87 Homogen 

2 Kelas Eksperimen II 14 27,17 

 

 Sesuai yang tergambar dalam Tabel 26 bahwa varians terbesar terdapat pada 

kelas eksperimen I, yakni 38,06, sedangkan varians terkecil ada pada kelas 

eksperimen II, yakni 27,17. Fh yang diperoleh adalah 1,40, sedangkan Ft yang 

dihasilkan adalah 1,87. Hasil data penelitian dapat dikatakan mempunyai varians 

yang homogen karena Fh < Ft pada derajat kebebasan (dk=14) untuk kedua sampel. 

c. Uji Hipotesis  Penelitian (Uji Kesamaan Dua Rata-rata atau Uji-t) 

 Pengujian hipotesis bertujuan untuk melihat signifikansi dari perlakuan yang 

diterapkan terhadap sampel penelitian. Rumus yang digunakan yaitu rumus t-test. 

Berdasarkan lampiran 36 dapat digambarkan dalam tabulasi berikut. 

Tabel 27 

Tabulasi Uji Hipotesis Penelitian 

No Sampel N Sgab α dk th tt Keterangan 

1 Kelas eksperimen I 15 
5,71 0.05 28 3,06 1,70 Terima H1 

2 Kelas eksperimen II 15 
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Relevan dengan Tabel 27 tersebut, dijelaskan bahwa varians gabungan kedua 

sampel adalah 5,71. Untuk taraf nyata dengan α = 0,05 dan dk = 28, th yang diperoleh 

yakni, 3,06, sedangkan tt yang didapatkan yakni 1,70. Dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima karena th > tt. Hal ini berarti 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari perlakuan yang diterapkan kepada 

sampel penelitian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan 

membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SRT siswa kelas XI NKPI dan 

teknik SQ3R kelas XI TKPI SMKN 10 Padang. 

C. Pembahasan 

Hal-hal yang diuraikan dalam pembahasan meliputi: (1) hasil tes kemampuan 

membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SRT siswa kelas XI NKPI SMKN 

10 Padang, (2) hasil tes kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan 

teknik SQ3R siswa kelas XI TKPI SMKN 10 Padang, dan (3) perbedaan kemampuan 

membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SRT siswa kelas XI NKPI (kelas 

eksperimen I) dan teknik SQ3R siswa kelas XI TKPI (kelas eksperimen 2) SMKN 10 

Padang. 

1. Hasil Tes Kemampuan Membaca Pemahaman dengan Menggunakan Teknik 

SRT Siswa Kelas XI NKPI SMKN 10 Padang  

Dari hasil analisis data yang diperoleh, hasil tes kemampuan membaca 

pemahaman dengan menggunakan teknik SRT siswa kelas XI NKPI (kelas 

eksperimen I) SMKN 10 Padang, terbagi menjadi 3 kategori: yaitu baik (80%), lebih 
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dari cukup (13,33%), dan cukup (6,66%). Pada penelitian ini ditemukan bahwa rata-

rata kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SRT berada 

pada kualifikasi “baik” dengan perolehan nilai 78,32 yang berada pada rentangan 76-

85%. 

Hasil tes kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SRT 

siswa kelas XI NKPI (kelas eksperimen I) SMKN 10 Padang tergolong baik. Hal ini 

terlihat dari hasil tes kemampuan membaca pemahaman siswa. Kemampuan 

membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SRT sudah dapat dikategorikan 

baik, meskipun hasilnya belum maksimal. 

Hasil tes kemampuan membaca pemahaman siswa dengan menggunakan teknik 

SRT di atas menunjukkan kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Agustina 

(2008:74), bahwa teknik SRT ini cocok untuk membaca tulisan-tulisan singkat. 

Tulisan singkat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa penggalan-

penggalan paragraf yang terdapat dalam instrumen penelitian. Sesuai dengan langkah 

kerjanya yang pertama sekali yaitu setelah menentukan apa yang hendak dicari dalam 

bacaan, pembaca segera menyusuri kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf-paragraf 

yang terbentang dihadapannya. 
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2. Hasil Tes Kemampuan Membaca Pemahaman dengan Menggunakan Teknik 

SQ3R Siswa Kelas XI TKPI SMKN 10 Padang  

Dari hasil analisis data yang diperoleh, hasil tes kemampuan membaca 

pemahaman dengan menggunakan teknik SQ3R siswa kelas XI TKPI (kelas 

eksperimen II) SMKN 10 Padang, terbagi menjadi 2 kategori: yaitu baik (26,66%), 

lebih dari cukup (73,33%). Pada penelitian ini ditemukan bahwa rata-rata 

kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SQ3R berada pada 

kualifikasi “lebih dari cukup” dengan perolehan nilai 72,38 yang berada pada 

rentangan 66-75%. 

Hasil tes kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan teknik 

SQ3R siswa kelas XI NKPI (kelas eksperimen II) SMKN 10 Padang tergolong lebih 

dari cukup. Hal ini disebabkan karena siswa kurang terlatih dalam membaca 

pemahaman dengan menggunakan teknik SQ3R dan teknik SQ3R ini pun jarang 

digunakan dalam proses pembelajaran membaca. Sehingga kemampuan siswa dalam 

membaca dengan menggunakan teknik ini tergolong lebih dari cukup. 

Hal lain yang menyebabkan rendahnya kemampuan membaca pemahaman 

siswa menggunakan teknik SQ3R ini adalah banyaknya langkah-langkah yang harus 

ditempuh siswa dalam memahami bacaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soedarso 

(2005:59-64), yang menyatakan bahwa dalam sistem SQ3R, sebelum membaca 

terlebih dahulu harus mensurvey bacaan untuk mendapatkan gagasan umum apa yang 

akan kita baca. Lalu dengan mengajukan berbagai pertanyaan pada diri sendiri yang 
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jawabannya kita harapkan terdapat dalam bacaan tersebut kita akan jauh lebih mudah 

memahami bacaan. Selanjutnya dengan mencoba mengutarakan dengan kata-kata 

sendiri pokok-pokok pentingnya, kita akan menguasai dan mengingatnya lebih lama. 

Langkah-langkah yang banyak ini menyulitkan siswa dalam memahami bacaan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca 

pemahaman dengan menggunakan teknik SQ3R perlu ditingkatkan. Keinginan siswa 

dalam belajar tidak dapat dilepaskan dari ketepatan teknik membaca yang digunakan 

oleh guru. Guru juga harus bisa memotivasi siswa untuk belajar dan menciptakan 

suasana yang menyenangkan agar siswa tidak bosan saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

3. Perbedaan Kemampuan Membaca Pemahaman dengan Menggunakan 

Teknik SRT Siswa Kelas XI NKPI (Kelas eksperimen I) dan Teknik SQ3R Siswa 

Kelas XI TKPI (Kelas eksperimen II) SMKN 10 Padang 

Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis data, diperoleh gambaran mengenai 

perbedaan kemampuan membaca pemahaman  dengan menggunakan teknik SRT dan 

menggunakan teknik SQ3R. Pertama, kemampuan membaca pemahaman dengan 

menggunakan teknik SRT siswa kelas XI NKPI SMKN 10 Padang berada pada 

kualifikasi baik (B) dengan nilai 78,32. Kedua, kemampuan membaca pemahaman  

menggunakan teknik SQ3R siswa kelas XI TKPI SMKN 10 Padang berada pada 

kualifikasi lebih dari cukup (LDC) dengan nilai 72,38. 

Hal yang menyebabkan nilai rata-rata kemampuan membaca pemahaman 

menggunakan teknik SRT lebih tinggi dibandingkan menggunakan teknik 
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SQ3Radalah teknik SRT ini lebih simpel karena caranya mudah dimengerti dan 

sederhana. Hal ini sesuai dengan pendapat Munaf (2010:14), bahwa teknik SRT 

mempunyai kelebihan yaitu: (1) mempermudah mencari pokok pikiran yang terdapat 

dalam sebuah buku, (2) mempercepat pemahaman terhadap isi buku, dan (3) di 

samping untuk membaca artikel bisa digunakan untuk membaca catatan perkuliahan, 

bagian dari sebuah buku dan tulisan singkat lainnya.  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh gambaran tentang kemampuan membaca 

pemahaman  dengan menggunakan teknik SRT siswa kelas XI NKPI SMKN 10 

Padang  dan  menggunakan teknik SQ3R siswa kelas XI TKPI SMKN 10 Padang ada 

temuan positif dan negatif. 

Temuan positif yaitu, (1) siswa sudah mampu membaca pemahaman dengan 

menggunakan teknik SRT dan  teknik SQ3R, (2) siswa lebih tertarik membaca 

pemahaman dengan menggunakan teknik SRT daripada teknik SQ3R. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai rata-rata membaca pemahaman yang diperoleh siswa dengan 

menggunakan teknik SRT  lebih tinggi daripada tanpa menggunakan teknik SQ3R. 

Temuan negatif yaitu, kemampuan membaca pemahaman  dengan 

menggunakan teknik SRT siswa kelas XI NKPI SMKN 10 Padang dilihat dari 

kualifikasi tingkat penguasaan belum semuanya mampu mencapai tingkat sempurna. 

Bahkan masih terdapat kemampuan membaca pemahaman yang berkualifikasi buruk. 

Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah siswa kurang memahami cara 

mengambil kesimpulan dari suatu paragraf.  
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Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa guru merupakan orang 

yang terlibat dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Hal ini 

senada dengan pendapat Mclaughlin & Allen (dalam Rahim, 2008:3-11), salah satu 

prinsip membaca pemahaman adalah adanya guru membaca yang profesional 

(unggul) memengaruhi belajar siswa. Guru yang profesional mengetahui strategi 

membaca yang baik dan bisa mengajar siswa bagaimana menggunakan strategi-

strategi tersebut. Oleh karena itu, guru perlu merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan menvariasikan pembelajaran agar tidak monoton. Hal itu dapat 

dilakukan dengan memberikan latihan membaca pemahaman  dengan pembelajaran 

yang menarik. 

Siswa juga harus menjadi pembaca yang baik sewaktu berhadapan dengan jenis 

bacaan apapun. Hal ini senada dengan pendapat McLaughlin & Allen (dalam Rahim, 

2008:3-11), salah satu prinsip membaca pemahaman adalah pembaca yang baik 

memegang peranan yang strategis dan berperan aktif dalam proses membaca. 

Strategi ini mencakup tinjauan, membuat pertanyaan sendiri, membuat hubungan, 

mengetahui bagaimana kata-kata membentuk makna, meringkas, dan mengevaluasi 

bacaan. 

Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa kemampuan membaca pemahaman 

dengan menggunakan teknik SRT diperoleh nilai rata-rata 78,32, sedangkan 

kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SQ3R diperoleh 

nilai rata-rata 72,38. Berdasarkan uji-t pada taraf nyata 0,05 (lampiran 35) diperoleh 

thitung = 3,06 dan ttabel = 1,70. Kriteria pengujian terima H0 jika thitung > ttabel  dengan dk = 
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n1 + n2 – 2 dengan peluang (1-α). Untuk harga t lainnya H0 ditolak. Harga thitung yang 

diperoleh tidak berada dalam daerah penerimaan H0 sehingga H1 diterima. 

Diterimanya H1 ini memperlihatkan adanya perbedaan kemampuan membaca 

pemahaman dengan menggunakan teknik SRT dan teknik SQ3R kedua kelas. 

Perbedaan ini terjadi karena penggunaan teknik SRT pada siswa kelas XI NKPI 

SMKN 10 Padang (eksperimen I) dan teknik SQ3R pada siswa kelas XI TKPI 

SMKN 10 Padang (eksperimen II). Nilai rata-rata kelas eksperimen I lebih tinggi 

dibandingkan nilai kelas eksperimen II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang berarti pada penggunaan teknik SRT dan teknik SQ3R 

terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI SMKN 10 Padang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, kemampuan siswa kelas XI 

NKPI dan TKPI SMKN 10 Padang dalam membaca pemahaman  dengan 

menggunakan teknik SRT dan teknik SQ3R, diperoleh tiga kesimpulan sebagai 

berikut. Pertama, kemampuan membaca dengan menggunakan teknik SRT siswa 

kelas XI NKPI SMKN 10 Padang berada pada kualifikasi baik (B) dengan rentangan 

presentase 76-85%, rata-rata hitung yang diperoleh adalah 78,32. Kedua, 

kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan teknik SQ3R siswa kelas 

XI TKPI SMKN 10 Padang berada pada kualifikasi lebih dari cukup (LDC) dengan 

rentangan persentase 66-75%, rata-rata hitung yang diperoleh adalah 72,38. Ketiga, 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan membaca pemahaman dengan 

menggunakan teknik SRT dan dengan menggunakan teknik SQ3R siswa kelas XI 

NKPI dan kelas XI TKPI SMKN 10 Padang. Dengan kata lain, kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas XI NKPI SMKN 10 Padang dengan menggunakan 

teknik SRT lebih tinggi dibandingkan dengan kelas XI TKPI SMKN 10 Padang 

dengan menggunakan teknik SQ3R.  

 

B. Saran 

Sesuai dengan hasil penelitian dan simpulan, saran penelitian ini dapat 

diberikan pada pihak berikut. Pertama, guru-guru bahasa Indonesia khususnya guru 
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bahasa Indonesia SMKN 10 Padang agar lebih berupaya meningkatkan pembelajaran 

bahasa kepada siswa, terutama kemampuan membaca pemahaman dengan 

menggunakan teknik membaca. Kedua, siswa SMKN 10 Padang diharapkan dapat 

menyadari pentingnya memiliki kemampuan membaca, khususnya membaca 

pemahaman.Ketiga, untuk peneliti lebih lanjut, dapat melakukan penelitian yang 

lebih komprehensif, baik mengenai kemampuan membaca pemahaman maupun 

aspek-aspek keterampilan berbahasa lainnya yang relevan dengan kurikulum yang 

berlaku. 
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Lampiran 1 

Sekolah  : SMK Negeri 10 Padang 

Nama Guru  : Eli Yusni S.pd 

Nip  : 196107051986032004 

 

Transkip Wawancara Observasi Awal 

Dengan Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia 

 

Peneliti  : Apa kurikulum yang digunakan di sekolah ini buk? 

Guru    : Di sekolah ini kami masih menggunakan kurikulum KTSP. 

Peneliti   : Lalu bagaimana dengan krikulum 2013? 

Guru  : Sepertinya pada tahun ajaran baru tahun 2014 kami akan 

menggunakan kurikulum 2013,  

Peneliti   : Berapa kelas yang ibu ajar dan kelas berapa saja? 

Guru  : Saya mengajar 8 kelas, yaitu kelas II dan III kelas masing-

masingnya 4 kelas. 

Peneliti  : Saat pembelajaran membaca apa ibu menggunakan sebuah 

teknik? 

Guru  : Tidak. 
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Peneliti  : Begini buk, saya akan meniliti di sekolah ini tepatnya di kelas 

2. Judul penelitian saya  “Perbedaan Kemampuan Membaca 

Pemahaman dengan Penggunaan Teknik SRT dan Teknik 

SQ3R Siswa Kelas XI SMK N 10 Padang”. Jadi masalah apa 

saja yang ibu temui saat pembelajaran sehubung dengan 

membaca pemahaman ini buk? 

Guru  : Saya senang sekali adik akan melakukan penelitian di sekolah 

ini. Masalah yang saya temui saat pembelajaran yaitu disaat 

saya menjelaskan perihal materi membaca pemahaman para 

siswa seperti sudah paham sekali tentang membaca 

pemahaman ini, tapi ketika diberikan latihan hasil mereka 

sangat tidak memuaskan. Saya memang belum pernah 

menggunkan teknik apapun dalam membaca pemahaman ini  

Peneliti  : Apakah ibu sudah tahu tentang teknik SRT dan teknik SQ3R 

ini? 

Guru  : Saya sudah tahu tentang teknik ini. 

Peneliti  : Apa ibu pernah menggunakan teknik SRT dan teknik SQ3R 

dalam pembelajaran membaca pemahaman? 

Guru  : Tidak, saya belum pernah memakai teknik ini dalam 

membaca pemahaman. Saya hanya sekedar menjelaskan saja. 
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Lampiran 2 

Identitas Sampel Uji Coba Kemampuan Membaca Pemahaman  

No Kode Sampel Nama Jenis Kelamin Kelas 

1 01 Azriliafandi Laki-laki XI NKN 

2 02 Bima Satria Laki-laki XI NKN 

3 03 Danil Saputra Laki-laki XINKN 

4 04 Desrizal Laki-laki XI NKN 

5 05 Dinar Pransiska Perempuan XI NKN 

6 06 Fatimah Zahara Perempuan XI NKN 

7 07 Fauzan Azima Laki-laki XI NKN 

8 08 Febrinaldo Laki-laki XI NKN 

9 09 Fino Tri Wibowo Laki-laki XI NKN 

10 10 Hadi Laki-laki XI NKN 

11 11 Hangga Apsyahna P. Laki-laki XI NKN 

12 12 Harri Saputra Laki-laki XI NKN 

13 13 Haviz Renaldo Ilyas Laki-laki XI NKN 

14 14 Jaka Saputra Laki-laki XI NKN 

15 15 Jeri F. Laki-laki XI NKN 

16 16 Jihad Alfayer Laki-laki XI NKN 

17 17 Julius Ridho Putra  Laki-laki XI NKN 

18 18 Lapida Perempuan XI NKN 

19 19 Muhammad Alif Laki-laki XI NKN 

20 20 Muhammad Haris Laki-laki XI NKN 

21 21 Razi Riski Ananda P. Laki-laki XI NKN 

22 22 Reki Andika Laki-laki XI NKN 

23 23 Robi Mardiansyah Putra Laki-laki XI NKN 

24 24 Rony Kurniawan Laki-laki XI NKN 

25 25 Rozi Naulanda Laki-laki XI NKN 

26 26 Silvia Darma Yunita Perempuan XI NKN 

27 27 Sofiyansyah Laki-laki XI NKN 

28 28 Yudhi Andika Laki-laki XI NKN 
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Lampiran 3 

Kisi-kisi Uji Coba Kemampuan membaca pemahaman 

Indikator Nomor Soal Jumlah 

soal 

Memahami gagasan pokok  1,  5, 9,   13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 48 13 

Kesimpulan bacaan 2,  6, 10, 16, 19, 23, 26, 32, 36, 39, 44, 47 12 

Memahami gagasan 

penjelas 

3,  7, 11, 14, 20, 24, 28, 30, 34, 40, 42, 49, 50 13 

Memahami amanat atau 

pandangan pengarang 

4,  8, 12, 15, 18, 22, 27, 31, 35, 38, 43, 46 12 

                                  

Jumlah  

 50 
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Lampiran 4 

Uji Coba Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas XI NKN SMKN 10 

Padang 

A. Pengantar 

Tes uji coba yang dilakukan ini bertujuan untuk melihat validitas, reliabilitas, 

dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Perbedaan kemampuan membaca 

pemahaman dengan penggunaan teknik SRT dan teknik SQ3R Siswa kelas XI SMKN 

10 Padang”, agar tujuan yang diharapkan tercapai dengan baik, maka taruna 

diharapkan memilih jawaban dengan jujur berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. 

Tes kemampuan membaca pemahaman dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan membaca pemahaman taruna. Tes tersebut dilakukan dengan menjawab 

sejumlah pertanyaan objektif. Hasil jawaban dari masing-masing taruna tidak ada 

hubungannya dengan nilai taruna. Mudah-mudahan hasil penelitian bermanfaat, 

terutama bagi peningkatan dan pengembangan kemampuan membaca pemahaman 

taruna kelas XI SMKN 10 Padang. 

Atas kesediaan dan bantuan Anda, peneliti ucapkan terima kasih. 

Hormat saya, 

                                                                                                Peneliti 

 

Agus And 
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Lampiran 5 

 

SOAL UJI COBA 

TES MEMBACA PEMAHAMAN 

 

Bidang Studi : Bahasa Indonesia 

Kelas  : XI NKN 

Waktu  : 90 menit 

 

A. Petunjuk Pengerjaan Soal 

 1. Baca dan pahami kalimat perintah terlebih dahulu. 

 2. Silangilah (X) salah satu jawaban yang dianggap paling tepat di antara empat  

alternatif jawaban yang disediakan ! 

3. Semua jawaban ditulis pada lembar jawaban! 

4. Tulislah nama lengkap dan kelas pada lembar jawaban yang sudah disediakan! 

 

B. Butir Soal  

Teks untuk soal nomor 1 dan 2 

Pemanasan global menjadi isu utama  bidangg  pelestarian lingkungan pada 

akhir dekade ini. Setiap penghuni planet ikut andil dalam pemanasan global sehingga 

diharapkan ikut andil juga dalam menanggulanginya. Pemanasan global 

menyebabkan suhu udara meningkat dan cuaca sulit diprediksi. Akibatnya, musim 

kemarau bertambah panjang dengan suhu yang semakin tinggi. Awan yang 

mengandung uap air bergerak menuju tempat yang lebih rendah dengan udara yang 

lembab sehingga hujan akan turun secara terus menerus. Jadi, jangan heran apabila 

terjadi kekeringan di suatu daerah dan terjadi banjir di daerah lain. Selain itu, es di 
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kutub mulai mencair dalam jumlah yang lebih banyak karena naiknya suhu udara 

mekipun suhu hanya naik 0,5 derajat Fahrenheit selama seabad. Ekosistem kutub 

terancam kehidupannya oleh gletser. 

(Sumber: Republika, 6 September 2004) 

1. Ide pokok pada paragraf di atas adalah ... 

 A. Awan mengandung uap air. 

 B. Cuaca sulit diprediksi. 

 C. Pemanasan global. 

 D. Pengaruh es di kutub. 

 E. Suhu udara yang berubah. 

2. Simpulan dari teks berita di atas adalah ... 

 A. Isu pemanasan blobal. 

 B. Pelestarian lingkungan hidup. 

 C. Ekosistem kutub terancam punah. 

 D. Cuaca yang sulit diprediksi. 

 E. Pemanasan global dan dampaknya. 

 (1) Penangkapan ikan adalah aktivitas menangkap ikan. (2) Istilah menangkap 

ikan tidak berarti bahwa yang ditangkap adalah ikan. (3) Namun istilah ini juga 

mencakup mollusca, cephalopoda, crustacea, dan echinoderm, dan hewan laut yang 

ditangkap tidak selalu hewan laut yang hidup di alam liar (perikanan tangkap), tapi 

juga ikan budi daya. (4) Metode yang digunakan bervariasi, seperti tangkap tangan, 

tombak, jaring, kail, dan jebakan ikan. (5) Istilah penangkapan ikan terkadang juga 

mencakup usaha penangkapan mamalia air seperti paus, sehingga berkembang istilah 

perburuan paus. 

(6) Berdasarkan data FAO, total pelaku usaha penangkapan ikan komersial dan 

budi daya adalah 38 juta orang dan memberikan pekerjaan kepada 500 juta orang 

secara langsung maupun tidak langsung. (7) Di tahun 2005, konsumsi ikan yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mollusca
http://id.wikipedia.org/wiki/Cephalopoda
http://id.wikipedia.org/wiki/Crustacea
http://id.wikipedia.org/wiki/Echinoderm
http://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan_tangkap
http://id.wikipedia.org/wiki/Budi_daya_perikanan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mengumpulkan_boga_bahari_dengan_tangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spearfishing&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaring_ikan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kail&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jebakan_ikan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mamalia_air&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Paus
http://id.wikipedia.org/wiki/Perburuan_paus
http://id.wikipedia.org/wiki/FAO
http://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan_komersial
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ditangkap di alam liar per kapita adalah 14.4 kilogram per tahun, sedangkan dari 

perikanan budi daya adalah 7.4 kilogram. 

(Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Menangkap_ikan) 

 

3.      (1) Pengeditan merupakan tahapan penting untuk menghasilkan karya visual 

yang berkuaitas. (2) Tahapan ini harus dilakukan oleh praktisi yang asli. (3) 

Jika tidak, akan menjadi iklan yang tidak efektif. (4) Akhirnya produsen 

mengalami kesulitan mempromosikan produksinya. (5) Di sinilah peran aktif 

pemerintah sangat diharapkan. 

 

Kalimat penjelas yang sumbang pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor ... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

4.  Sebenarnya ayah tidak terlalu kolot. Beliau tidak menghalangi hubunganku 

dengan Sri, anak orang biasa. Ayah tidak mengharuskan aku kawin dengan anak 

orang terpandang. Masalahnya aku terlalu muda untuk cepat-cepat kawin. Aku 

harus kuliah dulu dan aku memang ingin kuliah. Aku tidak mau sekedar menjadi 

camat seperti ayah. 

Amanat penggalan cerpen tersebut adalah ... 

A. Perkawinan sebaiknya dilaksanakan sebelum bekerja. 

B. Orang tua boleh mengatur perkawinan anak. 

C. Nasihat orang tua harus diperhatikan sebelum menikah. 

D. Perkawinan boleh dilakukan pada usia muda. 

E. Kekayaan bisa dijadikan alasan untuk menikah. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Menangkap_ikan
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5.    Penangkapan ikan adalah aktivitas menangkap ikan. Istilah menangkap ikan 

tidak berarti bahwa yang ditangkap adalah ikan. Namun istilah ini juga 

mencakup mollusca, cephalopoda, crustacea, dan echinoderm, dan hewan laut 

yang ditangkap tidak selalu hewan laut yang hidup di alam liar (perikanan 

tangkap), tapi juga ikan budi daya.  Metode yang digunakan bervariasi, seperti 

tangkap tangan, tombak, jaring, kail, dan jebakan ikan.Istilah penangkapan ikan 

terkadang juga mencakup usaha penangkapan mamalia air seperti paus, 

sehingga berkembang istilah perburuan paus. 

 Berdasarkan data FAO, total pelaku usaha penangkapan ikan komersial dan 

budi daya adalah 38 juta orang dan memberikan pekerjaan kepada 500 juta 

orang secara langsung maupun tidak langsung.  Di tahun 2005, konsumsi ikan 

yang ditangkap di alam liar per kapita adalah 14.4 kilogram per tahun, 

sedangkan dari perikanan budi daya adalah 7.4 kilogram. 

(Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Menangkap_ikan) 

Ide pokok pada paragraf di atas adalah ... 

 A. Penangkapan ikan 

 B. Usaha menangkap ikan 

 C. Tangkapan ikan  

 D. Metode menangkap ikan 

 E. Perikanan  budi daya  

  Kapal itu tidak hanya terdiri dari kerangka kapal saja tetapi alat perlengkapan 

yaitu benda-benda di luar kerangka kapal yang digunakan untuk kapal itu selamanya. 

Benda-benda tersebut dapat dilepaskan dari tempat duduknya di kapal tanpa merusak 

kapal itu.  Misalkan ; Radar, Sauh, Kemudi, Tali Temali, rantai jangkar, perahu 

penolong, Kompas, dll.  Alat perlengkapan ini menurut pasal 309 alenia 3 KUHD 

menentukan yang dimaksud dengan alat perlengkapan kapal adalah segala benda 

yang bukan bagian kapal itu sendiri namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai 

tetap dalam kapal. Alat perlengkapan tersebut sangat penting dari sebuah kapal. 

(Sumber: novaltherej4xo.web.id) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mollusca
http://id.wikipedia.org/wiki/Cephalopoda
http://id.wikipedia.org/wiki/Crustacea
http://id.wikipedia.org/wiki/Echinoderm
http://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan_tangkap
http://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan_tangkap
http://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan_tangkap
http://id.wikipedia.org/wiki/Budi_daya_perikanan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mengumpulkan_boga_bahari_dengan_tangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spearfishing&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaring_ikan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kail&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jebakan_ikan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mamalia_air&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Paus
http://id.wikipedia.org/wiki/Perburuan_paus
http://id.wikipedia.org/wiki/FAO
http://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan_komersial
http://id.wikipedia.org/wiki/Menangkap_ikan
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6. Simpulan dari teks di atas adalah ... 

A. Kapal tidak hanya terdiri dari kerangka kapal saja tetapi alat perlengkapan 

yaitu benda-benda di luar kerangka kapal. 

B. Alat perlengkapan kapal adalah segala benda yang bukan bagian kapal itu 

sendiri namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dalam kapal. 

 C. Banyak benda-benda yang menjadi perlengkapan kapal. 

 D. Kerangka kapal terdiri dari benda-benda yang berat. 

E. Alat perlengkapan kapal adalah segala benda yang berada pada kapal itu 

sendiri yang diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dalam kapal. 

 

7. (1) Setiap pengunjung akan berdecak kagum bila melihat keindahan Gunung 

Rinjani. (2) Di sana kita dapat melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi. (3) 

Dipayungi langit biru dan gumpalan-gumpalan awan. (4) Gunung itu tampak 

kokoh menghijau dengan puncak yang berpasir. (5) Begitulah Gunung Rinjani 

menyuguhkan pemandangan alam yang indah. 

Kalimat penjelas yang sumbang dalam paragraf di atas ditandai dengan nomor ... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

F.  

8. Ayah, yang menerima didikan lebih realistis, mengerti bahwa dunia telah berubah. 

Kefeodalan telah basi, tidak mendapat tempat lagi dalam hidup yang terus bergerak. 

Tidaak henti-hentinya dia mencoba mempengaruhi Ibu. Tapi semua tampak sia-sia. 

(Kutipan dari: Padang Ilalang di Belakang Rumah) 

 



114 

 

 

 

Amanat yang terdapat dalam penggalan cerpen tersebut adalah ... 

A. Kita harus gigih mencapai cita-cita. 

B. Kita harus realistis menghadapi hidup. 

C. Kita harus menjaga tata krama dan sopan santun. 

D. Kita harus tetap teguh pendirian. 

E. Kita harus mengikuti ingkungan sekitar. 

9. Ambruknya perikanan laut diduga akan terjadi bersamaan dengan meningkatnya 

permintaan pangan dunia, khususnya protein hewani. Untuk mengantisipasi hal 

tersebut, produksi pangan dunia harus dilipat-gandakan beberapa tahun ke depan 

untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dunia, dan laut harus lebih berperan 

sebagai sumber pangan. Salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk 

mengatasi kesenjangan kebutuhan dan produksi protein hewani adalah dengan 

meningkatkan kegiatan pembudidayaan ikan di laut (marikultur). 

(Sumber: Republika, 12 September 2005) 

Ide pokok paragraf tersebut adalah ... 

A. Ambruknya perikanan laut akan terjadi bersamaan dengan meningkatnya 

permintaan pangan dunia. 

B. Produksi pangan dunia harus lebih ditingkatkan. 

C. Protein hewani merupakan kegiatan pembudidayaan ikan di laut. 

D. Ambruknya perikanan laut akan terjadi bersamaan dengan meningkatnya 

jumlah pertumbuhan penduduk dunia. 

E. Produksi pangan dunia harus dilipat-gandakan beberapa tahun ke depan. 

10. Pengembangan budidaya laut dan pantai di Indonesia berjalan sangat lamban 

dikarenakan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi. Salah satu 

permasalahan yang serius dan sering dihadapi oleh para pembudidaya laut 

(marikultur) adalah menentukan dengan akurat jumlah pakan yang dibutuhkan 

sesuai dengan besarnya biomassa ikan yang ada dalam karamba jaring apung 

(KJA). Karena tingkat kepadatan ikan tinggi, maka dibutuhkan pakan dalam 

jumlah yang banyak untuk mencapai ukuran panen seperti yang diharapkan 

dalam jangka waktu tertentu. 

(Sumber: Republika, 12 September 2005) 



115 

 

 

 

Simpulan isi paragraf di atas adalah ... 

A. Pembudidaya laut kesulitan mencari pakan ikan. 

B. Masalah yang sering dihadapi pembudidaya laut adalah jumlah pakan ikan. 

C. Pengembangan budidaya laut dan pantai di Indonesia berjalan sangat lamban. 

D. Dibutuhkan pakan dalam jumlah yang banyak untuk mencapai ukuran panen. 

E. Tingkat kepadatan ikan tinggi. 

11. Topik : Cara mengatasi kebakaran hutan 

Pikiran penjelas : 1. Menentukan titik-titik areal yang terbakar 

                             2. Lima hektar hutan terbakar dan hangus 

                             3. Menurunkan tim SAR 

                             4. Menutup jalur perjalanan ke lokasi kebakaran 

                             5. Lakukan pemadaman sedapat mungkin 

Pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan topik ditandai dengan nomor ... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

12.   Bel tanda mulai mengerjakan soal berbunyi. Sonia membaca lembar soal yang 

ada di depannya, tetapi seketika itu juga ketenangannnya terusik. Dibaca lagi, 

sambil diingatnya soal yang dia beli itu. Tidak sama! Sonia yakin memang 

berbeda. Kok jadi begini? Sonia makin was-was. Setelah itu, keringat dingin 

mulai mengguyur tubuhnya. Sonia bingung dan jengkel. Sonia sadar bahwa jalan 

pintasnya salah arah. Sialnya, dia sama sekali tidak belajar. Tubuhnya lemas 

seketika. 

Amanat yang terungkap dalam penggalan cerpen tersebut adalah ... 
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A. Raihlah keberhasilan dengan kesungguhhan dan kejujuran! 

B. Untuk meraih nilai baik, belajarlah dengan bermacam cara! 

C. Jangan menyesali perbuatan yang telah kita lakuakan! 

D. Jalan pintas hanya sesuai bagi orang yang berputus asa! 

E. Kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan! 

 

13.   (1) Dunia kelautan merupakan dunia yang sangat dinamis, d isini hampir 

semunya bergerak kecuali dasar lautan. (2) Di wilayah yang merupakan bagian 

bumi terbesar ini, terdapat banyak sumber daya alam yang bisa menghasilkan 

pendapatan yang tinggi untuk suatu daerah atau pemerintahan, contohnya adalah 

sumber daya ikan. (3) Indonesia merupakan suatu negara yang sangat luas dan 

memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar juga. (4) Dengan luas lautan 

sekitar 5,8 juta km
2
 dan panjang pantai kurang lebih 81.000 km.(5) Banyak 

kekayaan alam yang ada di lautan Indonesia. 

Ide pokok paragraf tersebut adalah ... 

      A. Luas lautan Indonesia 6 juta km
2. 

      B. Dunia kelautan merupakan dunia yang sangat dinamis. 

      C. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. 

      D. Banyak sumber daya alam yang dapat ditemukan di Indonesia. 

      E. Luas lautan Indonesia sekitar 5,8 juta km
2
 dan panjang pantai 80.000 km. 

 

14. Topik : Faktor-faktor penghambat kegiatan keagamaan di sekolah 

Pikiran penjelas : 1. Kepedulian siswa terhadap manfaat belajar agama 

                             2. Kepedulian siswa terhadap kegiatan keagamaan 

                             3. Antusiasme siswa terhadap pendalaman agama 

                             4. Dana kegiatan yang minim 
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                             5. Dukungan guru dan kepala sekolah 

Pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan topik ditandai dengan nomor ... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

15. Selesai presentasi, Rektor STSI Surakarta mendekat. 

“Kau punya bakat jadi sarjana, lho.” 

“Tidak, Pak. Saya ingin jadi dalang, jadi seniman” 

Teman-temannya juga mengatakan bahwa sepantasnya ia menjadi peneliti. 

“Tidak, jadi dalang lebih bermanfaat. Sebab dalang berhubungan langsung dengan 

masyarakat. Peneliti tidak ... 

 

Amanat yang disampaikan pengarang dalam penggalan cerita di atas adalah ... 

A. Setiap orang cerdas  diharapkan menjadi peneliti. 

B. Seorang peneliti harus sarjana. 

C. Orang akan lebih senang memilih profesi sesuai nalurinya. 

D. Orang berpangkat yang tertarik profesi dalang. 

E. Profesi peneliti lebih hebat daripada dalang. 

 

16.   Penurunan stok sumberdaya menyebabkan manusia mencari alternatif lain 

untuk memenuhi kebutuhannya akan konsumsi hayati perikanan. Tugas utama 

teknisi tambak dalam pengelolaan adalah mempertahankan keseimbangan 
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ekologis antara mutu lingkungan, kehidupan dan pertumbuhan udang dan 

menghambat pertumbuhan agen penyakit yang selalu sudah berada dalam 

lingkungan tambak. 

Simpulan isi paragraf di atas adalah ... 

A. Pertumbuhan udang menghambat pertumbuhan agen penyakit yang selalu 

berada dalam lingkungan tambak. 

B. Tugas utama teknisi tambak dalam pengelolaan adalah mempertahankan 

keseimbangan ekologis antara mutu lingkungan. 

C. Penurunan stok sumberdaya menyebabkan manusia mencari alternatif lain 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

D. Masyarakat membuka lahan tambak perikanan untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

E. Masyarakat lebih suka membuka tambak udang. 

Teks untuk soal nomor 17  

Batu Bolong  merupakan sajian bangunan pura yang khas yang berada di 

Lombok. Keunikan dari tempat ini adalah pura tersebut terletak di atas batu karang 

yang menjorok ke arah laut. Jika cuaca sedang cerah maka anda bisa melihat 

panorama indah, yakni Gunung Agung yang ada di Bali dari tempat ini. Banyak 

wisatawan yang menanti waktu matahari terbenam di tempat ini. 

Bagi mereka yang ingin memasuki wilayah ini harus menggunakan pita kuning 

dari kain dengan melingkarkannya ke pinggang. Ini merupakan kepercayaan dari 

penduduk setempat. Selain Batu Bolong, Senggigi juga memberikan nuansa alam 

yang tidak kalah menarik. Tempat ini merupakan wilayah pantai yang khas dengan 

pasir nya yang putih. Bagi wisatawan yang berkunjung kesini tidak perlu 

mencemaskan tempat untuk beristirahat karena disekelilingnya terdapat hotel, 

bungalow, dan losmen yang sudah dibangun dengan standar internasional. 

(Sumber: http://wisatapulaulombok.blogspot.com) 

17. Ide pokok paragraf di atas adalah ... 

A. Banyak wisatawan yang menanti waktu matahari terbenam di Batu Bolong. 

B. Gunung Agung terletak di Lombok. 

C. Batu Bolong  merupakan bangunan pura yang khas yang berada di Lombok. 

D. Pura terletak di atas batu karang yang menjorok ke arah laut. 

http://blog.pelapak.com/taman-matahari.html
http://wacanasainsperikanan.blogspot.com/
http://blog.pelapak.com/taman-matahari.html
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E. Jika cuaca sedang cerah maka bisa melihat panorama indah yakni Gunung 

Agung yang ada di Bali. 

18. Mata lelaki itu menyapa wajah kedua anaknya yang bersegera mau ke kota. Ada 

sesuatu yang ingin dia ucapkan, tapi ditahannya. 

“Masa depan memang tidak pernah berpihak pada orang tua. Demi masa depan 

anaknya, dia rela mengalah. Mengalah dan membiarkan anak-anak menggapai 

kebahagiaan sendiri. Sementara itu, dia menanggung kesendirian. Ini yang tidak 

dipahami oleh anak-anak.”Lelaki itu tercenung dalam batin. 

 

Amanat penggalan cerpen tersebut adalah ... 

A. Anak harus mengalah demi kebahagiaan orang tua. 

B. Kebahagiaan orang tua menjadi tanggung jawab anak. 

C. Kesedihan orang tua karena di tinggal pergi anak. 

D. Orang tua rela berkorban demi kebahagiaan anak. 

E. Keluhan orang tua terhadap nasib anak-anaknya. 

Teks untuk soal nomor 19  

  Persoalan perikanan ilegal sudah berulang kali dibicarakan dalam forum-forum 

internasional, yang ditindaklanjuti dengan proyek-proyek pelatihan pengelolaan 

perikanan di negara-negara Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.Namun, 

wujud komitmen beberapa negara Asia Tenggara dalam mengatasi perikanan ilegal 

belum efektif.   Pengawasan perikanan tangkap dan penegakan hukum terhadap 

penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) hingga kini belum optimal dan kalah cepat 

ketimbang laju kejahatan perikanan. 

19. Simpulan isi paragraf di atas adalah ... 

A. Penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) hingga 

kini belum optimal dan kalah cepat ketimbang laju kejahatan perikanan. 

B. Persoalan perikanan ilegal sebenarnya sudah berulang kali dibicarakan dalam 

forum-forum internasional. 
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C. Ilegal fishing menjadi perbincangan hangat diseluruh forum internasional. 

D. Wujud komitmen beberapa negara Asia Tenggara dalam mengatasi perikanan 

ilegal belum efektif. 

E. Ilegal fishing sudah sering terjadi di Indonesia. 

 

20. Pikiran utama: Menumbuhkan minat tulis menulis di kalangan remaja. 

Pikiran penjelas: 

1. Menulis sebagai media ekspresi dunia remaja 

2. Manfaat pengembangan minat tulis menulis 

3. Hal-hal yang menyebabkan munculnya masalah di kalangan remaja 

4. Sikap remaja terhadap dunia tulis menulis 

5. Perlu adanya tempat penyaluran minat remaja 

Pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan topik ditandai dengan nomor ... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

Teks untuk soal nomor 21, dan 23  

 Taman nasional Gunung Rinjani merupakan kawasan wisata yang sangat terkenal 

di Lombok dan banyak dikunjungi oleh wisatawan yang suka akan petualangan 

dengan mendaki gunung. Bagi pecinta air terjun bisa mengunjungi air terjun 

Sendanggile di desa Senaru. Airnya sangat jernih dan pemandangan disekitar masih 

sangat alami dan asri. Para wisatawan juga bisa berkunjung ke Sade. Sade merupakan 

desa asli dari Lombok. Di desa ini terdapat banyak rumah yang masih tradisional 

yang dihuni oleh suku Sasak. 

(Sumber: http://wisatapulaulombok.blogspot.com) 

http://wacanasainsperikanan.blogspot.com/
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21. Ide pokok paragraf di atas adalah ... 

 A. Taman nasional Gunung Rinjani. 

 B. Wisata di Lombok. 

 C. Tempat wisata di Lombok. 

 D. Air terjun Sendanggile di desa Senaru. 

 E. Para wisatawan berkunjung ke Sade. 

 

22. Atan menatap dengan pandangan kosong, banyak rekan sekampung pergi 

mengadu nasib ke tanah orang. 

“Engkau dapat menjadi buruh.” 

“Buruh pun tidak, Emak kan tahu, boleh dikatakan tidak ada orang kampung kita 

yang dapat menjadi buruh di sana, semua didatangkan dari luar, konon, kita tak siap.” 

“Tapi mengapa orang-orang luar siap?” 

Mereka dipersiapkan, sedangkan kita tidak dipersiapkan,” kata lelaki itu. 

 

Amanat penggalan cerpen tersebut adalah .... 

A. Persiapkanlah diri agar dapat siap bersaing dengan orang lain. 

B. Orang kampung harus bersaing dengan orang kota. 

C. Orang dilura kampung harus mempersiapkan diri. 

D. Orang luar harus siap dibanding penduduk setempat. 

E. Untuk meriah kesuksesan seseorang harus kompeten. 

23. Simpulan isi paragraf tersebut adalah ... 

A. Banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi wisatawan jika datang ke 

Lombok. 

B. Taman nasional Gunung Rinjani merupakan kawasan wisata yang sangat 

terkenal di   Lombok. 
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C. Gunung Rinjani  merupakan tempat yang berada di Lombok. 

D. Wisatawan yang suka mendaki gunung bisa datang ke gunung Rinjani. 

E. Bagi pecinta air terjun bisa mengunjungi air terjun Sendanggile di desa 

Senaru. 

 

24. Pikiran utama     : Kelangkaan dan  kenaikan harga minyak tanah diramalkan akan   

menambah angka kemiskinan. 

 Pikiran penjelas  : (1) Kelangkaan minyak tanah, (2) Antrean pembeli minyak 

tanah di banyak daerah. (3) ketakutan beralih elpiji. (4) Lebih nyaman beralih ke 

kayu. (5) Beralih ke solar yang lebih murah. (6) Pedagang minyak tanah beralih 

ke bensin. 

 

Pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan pikiran utama tersebut adalah ... 

A. (1) dan (4) 

B. (2) dan (4) 

C. (3) dan (5) 

D. (4) dan (5) 

E. (5) dan (6) 

 

25.   Perikanan komersial memerlukan penglibatan modal yang besar. Bot-bot 

perikanan komersial beroperasi jauh dari pantai, terutama di kawasan laut dalam 

dan perairan antarabangsa. Mereka menjalankan operasi menangkap ikan dalam 

tempo yang agak lama yaitu dari beberapa hari hingga melebihi satu bulan. 

Ide pokok paragraf tersebut adalah .... 

A. Bot-bot perikanan komersial beroperasi jauh dari pantai 

B. Perikanan komersial memerlukan modal yang besar 

C. Perikanan komersial beroperasi jauh dari pantai 

D. Operasi menangkap ikan dilakukan beberapa hari  

E. Perikanan komersial memerlukan modal yang kecil 
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26.  Terdapat berbagai metode untuk menangkap ikan dan juga hewan lainnya, 

seperti metode tangkap tangan, tombak, jaring, kail, dan jebakan ikan. 

Penangkapan ikan rekreasi, komersial, dan ahli memancing dapat menggunakan 

berbagai metode dalam satu waktu. Pemancing rekreasi mencari kesenangan dan 

aktivitas olahraga dalam memancing, sedangkan penangkapan ikan komersial 

mencari ikan untuk tujuan keuntungan. 

 

Simpulan paragraf di atas adalah ... 

A. Banyak metode yang dapat digunakan untuk menangkap ikan. 

B. penangkapan ikan komersial mencari ikan untuk tujuan keuntungan. 

C. Pemancing rekreasi mencari kesenangan dan aktivitas olahraga dalam 

memancing. 

D. Jaring dapat digunakan untuk menangkap ikan. 

E. Metode yang digunakan untuk menangkap ikan dan hewan lainnya sama. 

27. Bel tanda mulai mengerjakan soal berbunyi. Sonia membaca lembar soal yang 

ada di depannya, tetapi seketika itu juga ketenangannnya terusik. Dibaca lagi, sambil 

diingatnya soal yang dia beli itu. Tidak sama! Sonia yakin memang berbeda. Kok jadi 

begini? Sonia makin was-was. Setelah itu, keringat dingin mulai mengguyur 

tubuhnya. Sonia bingung dan jengkel. Sonia sadar bahwa jalan pintasnya salah arah. 

Sialnya, dia sama sekali tidak belajar. Tubuhnya lemas seketika. 

 

Amanat yang terungkap dalam penggalan cerpen tersebut adalah ... 

A. Raihlah keberhasilan dengan kesungguhhan dan kejujuran! 

B. Untuk meraih nilai baik, belajarlah dengan bermacam cara! 

C. Jangan menyesali perbuatan yang telah kita lakuakan! 

D. Jalanpintas hanya sesuai bagi orang yang berputus asa! 

E. Kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan! 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mengumpulkan_boga_bahari_dengan_tangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spearfishing&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaring_ikan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kail&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jebakan_ikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan_rekreasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan_komersial
http://id.wikipedia.org/wiki/Memancing
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28.  (1) Dilihat dari penampilannya, bunga rosela termasuk kategori 

tanaman hias. 

(2) Warna merah segar bak buah mahkota dewa yang sudah 

matang. 

(3) Ranting bunga rosela panjang-panjang seperti ranting pohon 

kopi.  

(4) Pohon kopi memiliki bunga yang kecil-kecil. 

  (5) Hampir di sepanjang rantingnya berisi bunga berjajar. 

Kalimat penjelas yang sumbang pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor .... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

Teks untuk soal nomor 29  

Potensi terbesar negara kepulauan seperti Indonesia adalah sektor perikanan dan 

kelautan. Terlebih lagi, luas laut Indonesia baik yang berupa perairan teritorial, 

nusantara, maupun zona ekonomi eksklusif (ZEE) mencapai 5,8 juta m2.  Di 

dalamnya, Ikan, minyak lepas pantai, terumbu karang, dan potensi wisata 

melimpah. Meski demikian, semua itu belum membuat Indonesia menjadi negara 

yang kaya. 

 

29. Ide pokok paragraf di atas adalah .... 

A. Potensi terbesar negara kepulauan Indonesia. 

B. luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta m2. 

C. Indonesia adalah negara yang kaya. 
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D. Indonesia memiliki potensi wisata melimpah. 

E. Indonesia bukanlah negara yang kaya. 

 

30. Pikiran utama     : Kelangkaan dan  kenaikan harga minyak tanah diramalkan akan 

menambah angka kemiskinan. 

Pikiran penjelas  : (1) Kelangkaan minyak tanah, (2) Antrean pembeli minyak tanah 

di banyak daerah. (3) ketakutan beralih elpiji. (4) Lebih nyaman beralih ke kayu. (5) 

Beralih ke solar yang lebih murah. (6) Pedagang minyak tanah beralih ke bensin. 

 

Pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan pikiran utama tersebut adalah ... 

A. (1) dan (4) 

B. (2) dan (4) 

C. (3) dan (5) 

D. (4) dan (5) 

E. (5) dan (6) 

 

31. Semalaman Tirta tidak bisa tidur karena memikirkan kebohongannya dengan dua 

temannya Dina dan Livi. Mereka berdua selalu percaya padanya. Keesokan harinya ia 

bermaksud meminta maaf kepada keduanya. “Hai Din, Liv” sapa Tirta. “Hai Tir!” 

Jawab mereka serempak. Hem, teman-teman aku mau minta maaf selama ini telah 

membohongi kalian.aku takit kalau aku bukan anak orang kaya seperti kalian, kalian 

tidak akan mau berteman denganku. Sebenarnya ayahku hanya seorang pegawai 

kantor biasa dan ibuku hanya ibu rumah tangga. 

Amanat kutipan cerita tersebut adalah ... 

A. Janganlah suka membeda-bedakan teman! 

B. Janganlah sombong meskipun kaya! 

C. Berpura-puralah menjadi anak orang kaya! 

D. Sebaiknya bersikap jujur dan apa adanya! 

E. Setialah kepada temanmu! 
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Teks untuk soal nomor 32 

 Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya termasuk proses yang 

terintregasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, dan 

implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di 

bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan bertujuan agar 

sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan mencapai kelangsungan 

produktivitas sumberdaya hayati perairan yang terus menerus. 

(Sumber: wikipedia.org/wiki/perikanan) 

32. Simpulan paragraf di atas adalah ... 

 A. Pengelolaan sumberdaya ikan harus ditingkatkan. 

B. Pengelolaan sumberdaya ikan dimanfaatkan untuk mencapai mencapai 

kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan yang terus menerus. 

C. Pengelolaan sumberdaya ikan harus mendapatkan perhatian yang  lebih agar 

produktivitas sumberdaya hayati perairan semakin meningkat. 

D. Pengelolaan sumberdaya ikan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan. 

E. Pengelolaan sumberdaya ikan dapat meningkatkan produktivitas hayati 

perikanan. 

33.  Penombakan ikan adalah metode kuno penangkapan ikan dengan 

menggunakan tombak atau varian lainnya seperti harpoon, trident, dan panah. 

Beberapa varian alat yang telah maju menggunakan berbagai cara untuk 

menggerakkan tombak, seperti penggunaan pegas danbubuk mesiu. 

Ide pokok paragraf di atas adalah .... 

A. Tombak merupakan metode kuno penangkapan ikan. 

B. penombakan ikan adalah metode kuno penangkapan ikan. 

C. Banyak cara yang digunakan untuk menangkap ikan. 

D. Ragam alat untuk menangkap ikan. 

E. Metode kuno masih digunakan untuk menangkap ikan. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tombak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Harpoon&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Trident&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Panah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegas
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegas
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegas
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34. (1) Anda tak perlu mengurus bayaran 

(2) Kami membayar langsung biayanya ke lebih dari 400 rumah sakit di Indonesia 

(3) Cukup hubungi hotline kami untuk menghilangkan kerepotan anda. Anda pun bisa 

fokus menjalani perawatan dan memulihkan diri 

Hub. 085463728212 

 

Penjelasan isi kalimat (2) pada iklan tersebut adalah ... 

A. Diimbau agar tetap menjalani perawatan intensif agar tetap sehat. 

B. Jika kita sakit tidak perlu repot-repot membayar sendiri ke rumah sakit, cukup 

hubungi hotline. 

C. Kita mendapat  pembayaran langsung ke 400 rumah sakit di Indonesia. 

D. Pelayanan rumah sakit di Indonesia sangat bagus karena melayani 

pembayaran secara langsung. 

E. Segera hubungi 085463728212. 

35. “Boleh”, jawab ibu. Akhirnya Syifa berjalan membeli baju. Di tikungan jalan dia 

bertemu dengan pengemis. Syifa merasa kasihan dia mengasih semua uangnya 

kepada pengemis itu. Syifa tidak jaadi membel baju. “Syifa, mana baju yang 

kamu beli?” tanya ibu kepada Syifa. “Tidak jadi, Bu... karena uangnya aku kasih 

kepada pengemis yan tidak makan selama 3 hari,”jawab Syifa. Syifa keluar 

rumah, dan bertwmu dengan temannya Lala dan Lulu. Mereka mengasih baju 

kepada Syifa. Syifa pun senang. 

Amanat kutipan cerita tersebut adalah ... 

A. kita harus prihatin kepada pengemis dengan memberi uang yang banyak! 

B. Berilah baju baru kepada para pengemis  dan  teman-teman yang 

membutuhkan! 
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C. Bantulah sesama dengan ikhlas pasti Tuhan akan memberikan pahala yang 

setimpal. 

D. Sudah seharusnya kita selalu membagi-bagikan makanan kepada teman-

teman. 

E. Jangan pelit terhadap sesama teman. 

36. Setiap musim paceklik tangkap, banyak nelayan yang kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Mereka harus utang kepada pedagang atau menjual sebagian 

harta bendanya untuk bertahan. Kesulitan akan bertambah tatkala mereka akan 

kembali melaut kembali. Bekal, bahan bakar, umpan, atau alat lainnya yang 

harus dimiliki, membuat nelayan kembali terjerat utang  dengan para pemilik 

modal. 

Simpulan isi paragraf di atas adalah ... 

A. Setiap musim paceklik nelayan harus berhutang dan menjual harta bendanya 

untuk bertahan hidup. 

B. Kehidupan nelayan tak pernah jauh dari kemiskinan. 

C. Kesulitan hidup nelayan saat musim paceklik. 

D. Musim paceklik membuat nelayan banyak memiliki hutang dan kehabisan 

harta bendanya. 

E. Nelayan  harus tetap bertahan hidup meski di musim paceklik. 

37. Keterbatasan teknologi dan kelas kapal, membuat jangkauan dan jumlah tangkap 

nelayan terbatas. Memang, banyak kapal kecil yang bisa menjangkau samudra 

lepas bahkan sampai ke perairan Australia. Namun, mereka membutuhkan waktu 

berbulan-bulan. Jika memiliki alat tangkap modern dan kapal besar, waktu 

tangkap akan lebih cepat. 

Ide pokok paragraf di atas adalah .... 

A. Keterbatasan teknologi dan kelas kapal. 

B. Banyak kapal kecil di perairan Australia. 

C. Nelayan membutuhkan alat tangkap ikan modern. 

D. Jumlah tangkap nelayan terbatas. 

E. Teknologi dan nelayan. 
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38. Semalaman Tirta tidak bisa tidur karena memikirkan kebohongannya dengan dua 

temannya Dina dan Livi. Mereka berdua selalu percaya padanya. Keesokan harinya ia 

bermaksud meminta maaf kepada keduanya. “Hai Din, Liv” sapa Tirta. “Hai Tir!” 

Jawab mereka serempak. Hem, teman-teman aku mau minta maaf selama ini telah 

membohongi kalian.aku takit kalau aku bukan anak orang kaya seperti kalian, kalian 

tidak akan mau berteman denganku. Sebenarnya ayahku hanya seorang pegawai 

kantor biasa dan ibuku hanya ibu rumah tangga. 

Amanat kutipan cerita tersebut adalah ... 

A. Janganlah suka membeda-bedakan teman! 

B. Janganlah sombong meskipun kaya! 

C. Berpura-puralah menjadi anak orang kaya! 

D. Sebaiknya bersikap jujur dan apa adanya! 

E. Jangan suka berbohong! 

Teks untuk soal nomor 39 

 Pesisir sebagai salah satu wilayah laut merupakan salah satu daerah yang 

memiliki karakteristik yang sangat unik, terutama dipengaruhi oleh wilayah dan 

pengelolaan atau pemanfaatannya, informasi mengenai daerah pesisir, baik pola 

dan karakteristiknya tidak bisa dilakukan dengan insidentil dan bersifat parsial. 

Untuk mengenal daerah pesisir diperlukan pengenalan secara menyeluruh baik 

secara global maupun secara lokal. 

 Tuntutan  kebutuhan data dan informasi semakin meningkat dalam 

mendukung berbagai aspek dalam pembangunan nasional, tidak terkecuali 

pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Perencanaan beserta 

program implementasinya akan diimplementasikan secara tepat bila didukung 

oleh data dan informasi. 

(Sumber: www. Ilmukelautan.com) 

39. Simpulan dari paragraf di atas adalah ... 

 A. Tuntutan  kebutuhan data dan informasi semakin meningkat. 

B. Pesisir merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik yang sangat 

unik. 
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C. Untuk mengenal daerah pesisir diperlukan pengenalan secara menyeluruh baik 

secara global maupun secara lokal. 

D. Informasi mengenai daerah pesisir sangat diperlukan. 

E. Perencanaan pembangunan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau. 

 

40. 1. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG memahami keinginan Anda untuk melakukan 

hal yang terbaik 

2. Masa depan Anda kami jamin akan lebih bermakna 

3. Pengalaman kami selama 27 tahun dalam melayani kebutuhan Anda tidk dapat 

diragukan lagi 

4. Apa yang Anda lakukan hari ini akan melindungi mereka yang Anda cintai di 

kemudian hari 

5. Hubungi: 029466536571 

 

Penjelasan isi kalimat (4) pada iklan tersebut adalah ... 

A. Kalau kamu memilih Asuransi Jiwa Sinarmas, kita akan terlindungi sampai 27 

tahun. 

B. Kalau kita ingin selamat sampai 27 hatun, ikutlah Asuransi Jiwa Sinarmas. 

C. Kalau Anda memilih Asuransi Jiwa Sinarmas, akan terlindungi di kemudian 

hari. 

D. Kita dan orang yang kita cintai akan terlindungi jika memilih Asuransi Jiwa 

Sinarmas. 

E. Kalau kamu memilih Asuransi Jiwa Sinarmas, kita akan terlindungi sampai 37 

tahun. 
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41.  Kondisi bangsa Indonesia yang merupakan daerah kepulauan, telah melahirkan 

tantangan tersendiri dalam mengelola dan meneruskan eksistensi sebagai bangsa. 

Dengan kondisi kepulauan itu, maka beragam tantangan pun dipastikan akan 

menjadi bagian dari perjalanan bangsa ke depan. 

(Sumber: http://mdn.biz.id/n/22648/) 

Ide pokok paragraf di atas adalah .... 

A. Kondisi bangsa Indonesia. 

B. Indonesia merupakan daerah kepulauan. 

C. Tantangan di Indonesia. 

D. Perjalanan bangsa Indonesia. 

E. Eksistensi bangsa Indonesia. 

42. Urus E-KTP satu jam 

1. urus E-KTP sekarang juga 

2. lengkapi berkas yang diperlukan 

3. datang ke kelurahan setempat 

4. harus bawa undangan 

5. cukup satu jam urusan selesai 

Penjelasan isi kalimat ke-3 pada iklan layanan kemasyarakatan tersebut adalah ... 

A. datang ke kelurahan di mana saja 

B. datang ke kelurahan yang terdekat 

C. datang ke kelurahan dalam satu tempat 

D. datang ke kelurahan sesuai dengan KTP 

E. datang ke kelurahan yang Anda inginkan 

43. Hati Sandra merasa sangat sebal kepada Winda karena ulah Winda yang sangat 

menjengkalkan. Namun, hatinya juga selalu bertanya-tanya tentang mengapa tidak 

memaafkannya saja, dan mengapa harus terus sebal kepada teman sendiri? Ketika 

Sandra mendengar Winda tidak masuk sekolah karena sakit, hatinya memutuskan 

untuk segera menengok Winda dan menyudahi kekesalannya kepada Winda serta 

memaafkannya. 
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Amanat kutipan cerita tersebut yang tepat ... 

A. Bekerjalah dengan arif dan bijaksana! 

B. Jangan iri pada orang lain yang sukses! 

C. Berbuatlah kebaikan kepada siapapun dan di manapun! 

D. Maafkanlah kesalahan orang lain agar hati tidak merasa kesal! 

E. Saling bermaaf-maaflah! 

Teks untuk soal nomor 44 dan 45 

 Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu dari 50 taman nasional di 

Indonesia, yang terletak di kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Taman 

nasional ini ditetapkan pada tahun 1996. Menyangkut keanekaragaman hayati 

laut, skala dan kondisi karang yang menempati salah satu posisi prioritas 

tertinggi dari konservasi laut di Indonesia. Kedalaman air di taman nasional ini 

bervariasi, bagian terdalam mencapai 1.044 meter di bawah permukaan air laut. 

(Sumber: id.m.wikipedia.org/wiki/taman-nasional-wakatobi) 

44. Simpulan paragraf di atas adalah ... 

 A. Kedalaman air di taman nasional Wakatobi adalah 1.044 meter. 

 B. Keindahan taman nasional Wakatobi. 

 C. Taman nasional Wakatobi terletak di Sulawesi Tenggara. 

 D. Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu dari 50 taman nasional di 

Indonesia. 

      E. Kedalaman air di taman nasional Wakatobi bervariasi. 

 

45. Ide pokok paragraf di atas adalah ... 

 A. Taman Nasional Wakatobi. 

 B. Taman nasional di Sulawesi Tenggara. 

 C. Kedalaman air di taman nasional Wakatobi. 
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 D. Taman terindah di Indonesia. 

  E. Kekayaan alam di Sulawesi Tenggara. 

 

46. Bu, di kelas kami ada seorang murid baru Ridwan namanya. Dia berasal dari 

desa. Dia pendiam tak banyak omong. Penakut barangkali. Oleh karena itulah, 

Iping selalu menyindirnya, anak udik, anak tak becus, dan sebagainya. Tetapi 

Ridwan tak marah sedikit pun. Namun, di balik itu semua, dia cerdas sekali. Tadi, 

ketika ulangan matematika, dia mendapat nilai sepuluh. Bayangkan, Bu! Padahal, 

lainnya paling tinggi hanya mendapat tujuh. Termasuk Sigit yang biasanya 

mendapat nilai paling baik. Kali ini ada yang mengungguli, Bu! Sigit menunduk 

mengakhiri ceritanya. 

 

Amanat kutipan cerita tersebut adalah ... 

A. Jadilah sahabat yang baik bagi ibu! 

B. Jangan pernah berkata hebat tentangmu! 

C. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua! 

D. Jangan meremehkan orang lain!   

E. Jadilah sahabat yang setia! 

47. Keindahan biota laut di kepulauan Karimunjawa adalah salah satu alasan utama 

untuk mengunjungi Karimunjawa. Tidak kurang dari 69 marga karang keras dan 

353 spesies ikan karang hidup di perairan laut tropisnya. Snorkelling menjadi 

kegiatan favorit. Menikmati warna warni terumbu karang, atau menyaksikan 

tarian ikan-ikan badut yang lucu dan menggemaskan akan menjadi pengalaman 

tak terlupakan. 

(Sumber:Karimunjawa.yogyes.com) 

Simpulan dari paragraf  di atas adalah ... 

A. Warna warni terumbu karang di kepulauan Karimunjawa. 

B. Tarian ikan-ikan badut yang lucu dan menggemaskan di kepulauan 

Karimunjawa. 
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C. Keindahan biota laut di kepulauan Karimunjawa yang penuh dengan ikan-ikan 

dan juga terumbu karang. 

D. 353 spesies ikan karang hidup di perairan laut kepulauan Karimunjawa. 

E.  Terdapat 69 marga karang keras di kepulauan Karimunjawa. 

48.  Penombakan ikan adalah metode kuno penangkapan ikan dengan menggunakan 

tombak atau varian lainnya seperti harpoon, trident, dan panah. Beberapa varian 

alat yang telah maju menggunakan berbagai cara untuk menggerakkan tombak, 

seperti penggunaan pegas danbubuk mesiu. 

 

Ide pokok paragraf di atas adalah .... 

A. Tombak merupakan metode kuno penangkapan ikan. 

B. penombakan ikan adalah metode kuno penangkapan ikan. 

C. Banyak cara yang digunakan untuk menangkap ikan. 

D. Ragam alat untuk menangkap ikan. 

E. Metode kuno masih digunakan untuk menangkap ikan. 

 

49. (1) Dapatkan tiket Air Benua Call Center penjualan kami (021) 6547850. (2) 

Nikmati pembayaran tiket yang aman, nyaman, dan  mudah. (3) Gunakan kartu 

kredit, ATM, Tunai, dan Debit BCA. (4) Pembayaran semakin aman dan terpercaya 

karena menggunakan mesin penjawab otomatis. 

 

Penjelasan isi kalimat (2) pada iklan tersebut adalah ... 

A. Jika masyarakat ingin mendapatkan tiket tidak perlu membawa uang tunai 

karena akan membahayakan dirinya. 

B. Memesan tiket tidak perlu jauh-jauh dan bersusah payah cukup menghubungi 

(021) 6547850. 

C. Gunakan ATM dan kartu kredit untuk pembelian tiket lebih mudah. 

D. Jangan  sia-siakan fasilitas pembelian tiket dengan diskon. 

E. Segera hubungi Call Center penjualan kami (021) 6547850. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tombak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Harpoon&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Trident&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Panah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegas
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegas
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegas
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50. (1) Dilihat dari penampilannya, bunga rosela termasuk kategori 

tanaman hias. 

(2) Warna merah segar bak buah mahkota dewa yang sudah 

matang. 

(3) Ranting bunga rosela panjang-panjang seperti ranting pohon 

kopi.  

(4) Pohon kopi memiliki bunga yang kecil-kecil. 

  (5) Hampir di sepanjang rantingnya berisi bunga berjajar. 

  

Kalimat penjelas yang sumbang pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor .... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

Lampiran 6 

 

Kunci Jawaban Uji Coba Kemampuan Membaca Pemahaman 

1.   A    21. A   41. B 

2.   B    22. C  42. A 

3.   C   23. D   43. B 

4.   B   24. D   44. C 

5.   D   25. A   45. B 

6.   C   26. B   46. E 

7.   C   27. E   47. A 

8.   D   28. D   48. B 

9.   A   29. A   49. C 

10. C   30. E   50. A 

11. E   31. B 

12. A   32. C 

13. C   33. A 

14. E   34. D 

15. E   35. B 

16. D   36. D 

17. B   37. E 

18. C   38. A 

19. C   39. E  

20. B   40. B 
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Lampiran 7 

LEMBAR JAWABAN 

Nama     : 

Kelas    : 

Sekolah  :  

1.   A  B  C  D  E   21. A  B  C  D  E  41. A  B  C  D  E 

 

2.   A  B  C  D  E                         22. A  B  C  D  E  42. A  B  C  D  E 

3.   A  B  C  D  E   23. A  B  C  D  E  43. A  B  C  D  E 

4.   A  B  C  D  E   24. A  B  C  D  E  44. A  B  C  D  E 

5.   A  B  C  D  E   25. A  B  C  D  E  45. A  B  C  D  E 

6.   A  B  C  D  E   26. A  B  C  D  E  46. A  B  C  D  E 

7.   A  B  C  D  E   27. A  B  C  D  E  47. A  B  C  D  E 

8.   A  B  C  D  E   28. A  B  C  D  E  48. A  B  C  D  E 

9.   A  B  C  D  E   29. A  B  C  D  E  49. A  B  C  D  E 

10. A  B  C  D  E   30. A  B  C  D  E  50. A  B  C  D  E 

11. A  B  C  D  E   31. A  B  C  D  E 

12. A  B  C  D  E   32. A  B  C  D  E 

13. A  B  C  D  E   33. A  B  C  D  E 

14. A  B  C  D  E   34. A  B  C  D  E 

15. A  B  C  D  E   35. A  B  C  D  E 

16. A  B  C  D  E   36. A  B  C  D  E 

17. A  B  C  D  E   37. A  B  C  D  E 

18. A  B  C  D  E   38. A  B  C  D  E 

19. A  B  C  D  E   39. A  B  C  D  E 

20. A  B  C  D  E   40. A  B  C  D  E 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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𝐼𝐹 =
𝐹𝐻 + 𝐹𝐿

𝑁
 

 

𝐼𝐹1 =
6 + 2

14
=

8

14
= 0,57 

 

𝐼𝐹₃ =
7 + 2

14
=  

9

14
= 0,64 

 

𝐼𝐹₅ =
7 + 4

14
=

11

14
= 0,78 

 

𝐼𝐹₁₈ =
5 + 0

14
=

5

14
= 0,35 

 

𝐼𝐹₁₉ =
5 + 2

14
=

7

14
= 0,5 

 

 

𝐼𝐷 =
𝐹𝐻 − 𝐹𝐿

𝑛
 

 

𝐼𝐷₁₉ =
5 − 2

7
=

3

7
= 0,42 

 

𝐼𝐷₂₀ =
4 − 4

7
=  

0

7
= 0 



141 

 

 

 

 

𝐼𝐷₇ =
5 − 2

7
=

3

7
= 0,42 

 

𝐼𝐷48 =
5 − 7

7
=
−2

7
= −0,28 

 

𝐼𝐷29 =
1 − 2

7
=
−1

7
= −0,14 
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Lampiran 10 

Tabel Penentuan Validitas Tes Uji Coba 

Nomor 

soal 

Mp Mt St P Q Rpbi Ket.  

1 33,56 31,46 5,38 0,57 0,43 0,448 Valid 

2 32,94 31,46 5,38 0,64 0,36 0,376 Valid 

3 0,610 31,46 5,38 0,82 0,18 0,610 Valid 

4 31,9 31,46 5,38 0,35 0,65 0,092 Tidak Valid 

5 31,2 31,46 5,38 0,89 0,11 -0,137 Tidak Valid 

6 33,33 31,46 5,38 0,64 0,36 0,461 Valid 

7 32,06 31,46 5,38 0,57 0,43 0,397 Valid 

8 29,45 31,46 5,38 0,39 0,61 -0,266 Tidak Valid 

9 35 31,46 5,38 0,21 0,79 0,387 Valid 

10 31,46 31,46 5,38 1 0 0 Tidak Valid 

11 32,59 31,46 5,38 0,78 0,22 0,744 Valid 

12 33,38 31,46 5,38 0,75 0,25 0,616 Valid 

13 32,39 31,46 5,38 0,82 0,18 0,378 Valid 

14 32,38 31,46 5,38 0,75 0,25 0,396 Valid 

15 33,71 31,46 5,38 0,5 0,5 0,418 Valid 

16 32,81 31,46 5,38 0,39 0,61 0,369 Valid 

17 34,6 31,46 5,38 0,35 0,65 0,427 Valid 

18 37 31,46 5,38 0,21 0,79 0,530 Valid 

19 32,94 31,46 5,38 0,60 0,40 0,376 Valid 

20 29,35 31,46 5,38 0,60 0,40 -1,199 Tidak Valid 

21 29,62 31,46 5,38 0,85 0,15 -0,813 Tidak Valid 

22 32,66 31,46 5,38 0,64 0,36 0,376 Valid 

23 33 31,46 5,38 0,82 0,18 0,609 Valid 

24 31,77 31,46 5,38 0,96 0,04 0,244 Tidak Valid 

25 35,5 31,46 5,38 0,28 0,72 0,467 Valid 

26 31,77 31,46 5,38 0,96 0,04 0,244 Tidak Valid 

27 34 31,46 5,38 0,46 0,54 0,435 Valid 

28 34,33 31,46 5,38 0,32 0,68 0,365 Tidak Valid 

29 29,2 31,46 5,38 0,17 0,83 0,211 Tidak Valid 

30 31,90 31,46 5,38 0,75 0,25 0,140 Tidak Valid 

31 34,81 31,46 5,38 0,39 0,61 0,497 Valid 

32 33,8 31,46 5,38 0,53 0,47 0,456 Valid 

33 36,8 31,46 5,38 0,17 0,83 0,448 Valid 

34 30,63 31,46 5,38 0,78 0,22 0,145 Tidak Valid 

35 31,46 31,46 5,38 1 0 0 Tidak Valid 

36 33,64 31,46 5,38 0,60 0,40 0,494  Valid 

37 28,32 31,46 5,38 0,89 0,11 -1,658 Tidak Valid 
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Tabel lanjutan 

38 31,46 31,46 5,38 1 0 0 Tidak Valid 

39 31,14 31,46 5,38 0,75 0,25 0,138 Tidak Valid 

40 33,5 31,46 5,38 0,57 0,43 0,436 Valid 

41 34,66 31,46 5,38 0,42 0,58 0,505 Valid 

42 36,5 31,46 5,38 0,14 0,86 0,391 Valid 

43 36,5 31,46 5,38 0,07 0,93 0,386 Valid 

44 30,72 31,46 5,38 0,89 0,11 -0,389 Tidak Valid 

45 31,47 31,46 5,38 0,82 0,18 0,002 Tidak Valid 

46 32,52 31,46 5,38 0,82 0,18 0,420 Valid 

47 31,46 31,46 5,38 0,92 0,08 0 Tidak Valid 

48 30,27 31,46 5,38 0,64 0,36 -0,392 Tidak Valid 

49 32,25 31,46 5,38 0,85 0,15 0,375 Valid 

50 32,1 31,46 5,38 0,71 0,29 0,384 Valid  
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Lampiran 11 

a. Analisis Validitas 

Tabel Distribusi Frekuensi Uji Coba Kemampuan Membaca Pemahaman  

NO X F FX F(X)
2 

1 39 3 117 4563 

2 38 1 38 1444 

3 37 2 74 2738 

4 36 2 72 2592 

5 35 2 70 2450 

6 34 3 102 3468 

7 32 2 64 2048 

8 31 2 62 1922 

9 30 3 90 2700 

10 29 1 29 841 

11 26 1 26 676 

12 25 1 25 625 

13 24 1 24 576 

14 23 2 46 1058 

15 22 1 22 484 

16 20 1 20 400 

∑ 28 881 28524 

 

 

1. Validitas item menggunakan rumus produk memperson biserial untuk nomor 1 

Rpbi =
𝑀𝑝 −𝑀𝑡

𝑆𝑡
 
𝑝

𝑞
 

 

𝑆𝑡 =  
𝛴𝑥2

𝑁
−  

𝛴𝑥

𝑁
 

2

=  
28524

28
−  

881

28
 

2

=  1018,71 − 989,73 =  28,98

= 5,38 
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𝑀𝑡 =
𝛴𝑥

𝑦
 =

881

28
 = 31,46 

 

𝑀𝑝₁

=
39 + 38 + 39 + 39 + 37 + 37 + 35 + 34 + 35 + 36 + 32 + 31 + 30 + 30 + 22 + 20

16
 =

537

16
 = 33,56 

 

𝑃 =
16

28
= 0,57 

 

  q = 1−0,57 = 0,43 

 

Rpbi =
𝑀𝑝 −𝑀𝑡

𝑆𝑡
 
𝑝

𝑞
 

=
33,56 − 31,46

5,38
 

0,57

0,43
= 0,390 × 1,151 = 0,448 

 

Vailiditas item soal nomor 1, soal valid karena rhitung > rtabel  yaitu 0,448 > 0,374. 

 

2. Validitas item menggunakan rumus produk memperson biserial untuk nomor 2 

𝑀𝑝₂

=
39 + 38 + 39 + 36 + 34 + 35 + 36 + 31 + 34 + 34 + 32 + 29 + 31 + 32 + 30 + 30 + 30 + 24

18
 =

593

18
 = 32,94 

 

𝑝 =
18

28
= 0,64                q = 1− 0,64 = 0,36 
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Rpbi =
𝑀𝑝 –𝑀𝑡

𝑆𝑡
 
𝑝

𝑞
 

 

=
32,94 − 31,46

5,38
 

0,64

0,36
= 0,275 × 1,333 = 0,376 

 

Vailiditas item soal nomor 2, soal valid karena rhitung > rtabel  yaitu 0,376 > 0,374. 

 

 

3. Validitas item menggunakan rumus produk memperson biserial untuk nomor 3 

𝑀𝑝3

=

39 + 38 + 39 + 39 + 37 + 37 + 36 + 35 + 34 + 35 + 36 + 31 + 34 + 34 +
32 + 29 + 31 + 32 + 30 + 30 + 30 + 22 + 20

23
 =

759

23
 = 33 

 

𝑝 =
23

28
= 0,82                q = 1− 0,82 = 0,18 

 

Rpbi =
𝑀𝑝 –𝑀𝑡

𝑆𝑡
 
𝑝

𝑞
 

 

=
33 − 31,46

5,38
 

0,82

0,18
= 0,286 × 2,134 = 0,610 

 

Vailiditas item soal nomor 3, soal valid karena rhitung > rtabel  yaitu 0,610 > 0,374. 
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4. Validitas item menggunakan rumus produk memperson biserial untuk nomor 4 

𝑀𝑝4 =
39 + 38 + 39 + 34 + 35 + 29 + 30 + 30 + 22 + 20

10
 =

319

10
 = 31,9 

 

𝑝 =
10

28
= 0,35                q = 1− 0,35 = 0,65 

 

Rpbi =
𝑀𝑝 –𝑀𝑡

𝑆𝑡
 
𝑝

𝑞
 

 

=
31,9 − 31,46

5,38
 

0,35

0,65
= 0,082 × 1,128 = 0,092 

 

Vailiditas item soal nomor 4, soal tidak valid karena rhitung < rtabel  yaitu 0,092 < 0,374. 

 

 

5. Validitas item menggunakan rumus produk memperson biserial untuk nomor 5 

𝑀𝑝5

=

39 + 38 + 39 + 39 + 37 + 37 + 36 + 35 + 34 + 35 + 36 + 31 + 34 + 34 +
32 + 29 + 31 + 32 + 30 + 30 + 30 + 25 + 26 + 23 + 24

25
 =

780

25
 = 31,2 

 

𝑝 =
25

28
= 0,89                q = 1− 0,89 = 0,11 
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Rpbi =
𝑀𝑝 –𝑀𝑡

𝑆𝑡
 
𝑝

𝑞
 

 

=
31,2 − 31,46

5,38
 

0,89

0,11
= −0,048 × 2,844 = −0,137 

 

Vailiditas item soal nomor 5, soal tidak valid karena rhitung < rtabel  yaitu -0,137 < 

0,374. 
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Lampiran 12  

 

b. Analisis reliabilitas 

 

Tabel Reliabilitas Uji Coba Kemampuan Membaca Pemahaman  

No Kode Sampel X (ganjil) Y (genap) X
2 

Y
2 

XY 

1 001 18 21 324 441 378 

2 002 20 18 400 324 360 

3 003 21 18 441 324 378 

4 004 22 17 484 289 374 

5 005 20 17 400 289 340 

6 006 20 17 400 289 340 

7 007 18 18 324 324 324 

8 008 18 17 324 289 306 

9 009 18 16 324 256 288 

10 010 17 18 289 324 306 

11 011 19 17 361 289 323 

12 012 16 15 256 225 240 

13 013 17 17 289 289 289 

14 014 16 18 256 324 288 

15 015 16 16 256 256 256 

16 016 14 15 196 225 210 

17 017 16 15 256 225 240 

18 018 13 19 169 361 247 

19 019 13 17 169 289 221 

20 020 14 16 196 256 224 

21 021 14 16 196 256 224 

22 022 11 14 121 225 154 

23 023 10 12 100 144 120 

24 024 11 15 121 225 165 

25 025 10 13 100 169 130 

26 026 11 9 121 81 99 

27 027 10 13 100 169 130 

28 028 9 15 81 225 135 

 Σ 432 449 7054 7470 7089 

 r ½ ½ = 0,49      r 11 = 0,59        rtabel = 0,374 
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𝑟𝑥𝑦 =
𝑁.𝛴𝑥𝑦 −   𝛴𝑥  𝛴𝑦 

  𝑁.𝛴𝑥² −   𝛴𝑥 ²  𝑁.𝛴𝑦² −  𝛴𝑦 ² 
 

 

          =
28 .7089 −  432  449 

  28 . 7054 −   432 2  28 . 7470 −  449 2 
 

 

          =
198492 − 193968

  197512 − 186624  209160 − 201601 
 

 

          =
4524

 10888 . 7559
 

 

          =
4524

9072,06
 

 

= 0,49 

 

Selanjutnya hasil dari rumus tersebut dimasukkan kedalam rumus berikut: 

 

𝑟₁₁ =
2 . 𝑟 1

2 
1

2 

1 + 𝑟 1
2 

1
2 

=
2 . 0,49

1 + 0,49
= 0,59 

 

Rhitung > rtabel (0,374) =  reliabel 



151 

 

 

 

Lampiran 13 

Data Nilai Siswa Kelas XI SMKN 10 Padang 

no Kelas XI 

NKPI 

Nilai Kelas XI TKN Nilai Kelas XI 

NKN 

Nilai Kelas TKPI Nilai 

 Kode Siswa  Kode Siswa  Kode Siswa  Kode Siswa  

1. 001 70 001 69 001 70 001 70 

2. 002 72 002 70 002 72 002 69 

3. 003 71 003 71 003 69 003 70 

4. 004 74 004 65 004 65 004 71 

5. 005 75 005 64 005 73 005 68 

6. 006 69 006 72 006 70 006 67 

7. 007 73 007 70 007 70 007 70 

8. 008 68 008 63 008 72 008 72 

9. 009 70 009 60 009 71 009 73 

10. 010 70 010 68 010 68 010 75 

11. 011 72 011 70 011 67 011 70 

12. 012 71 012 65 012 75 012 69 

13. 013 65 013 64 013 70 013 70 

14. 014 70 014 67 014 70 014 72 

15. 015 73 015 68 015 71 015 70 

16.   016 69 016 73   

17.   017 70 017 70   

18.   018 72 018 60   

19.   019 68 019 67   

20.   020 63 020 69   

21.     021 70   

22.     022 68   

23.     023 70   

24.     024 71   

25.     025 65   

26.     026 66   

27.     027 70   

28.     028 72   

∑n 15 20 28 15 

𝑋  70,86 67,4 69,42 70,4 

S
2 

6,26 11,41 8,99 3,97 



152 

 

 

 

S 2,50 3,37 2,99 1,99 

Max 75 72 75 75 

Min 65 60 60 67 
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Lampiran 14 

Uji normalitas kelas XI NKPI  

N

o.  

Xi Fi 𝑿𝒊 – 

𝑿  

Xi
2 

Fi.Xi Fi.Xi
2 

Fk Zi F(Zi) S(Zi) (F.Zi) – 

(S.Zi) 

1 65 1 -5,86 4225 65 4225 1 -2,34 0,0096 0,06 -0,0504 

2 68 1 -2,86 4624 68 4624 2 -1,14 0,1292 0,13 -0,0008 

3 69 1 -1,86 4761 69 4761 3 -0,74 0,2296 0,2 0,0296 

4 70 4 -0,86 4900 280 19600 7 -0,34 0,3669 0,46 -0,0931 

5 71 2 0,14 5041 142 10082 9 0,05 0,5199 0,6 -0,0801 

6 72 2 1,14 5184 144 10368 11 0,45 0,6736 0,73 -0,0564 

7 73 2 2,14 5329 146 10658 13 0,85 0,8023 0,86 -0,0577 

8 74 1 3,14 5476 74 5476 14 1,25 0,8944 0,93 -0,0356 

9 75 1 4,14 5625 75 5625 15 1,65 0,9505 1 -0,0495 

     1063 75419      

 

𝑋 = F1.Xi  = 1063 = 70,86 

       N             15 

Zi =𝑿𝒊 – 𝑿  

        S 

S.Zi = Fk 

           N 

S
2
 = 

𝑛    𝑓 .𝑥2  −   𝑓 .𝑥 2

𝑛 𝑛−1 
 

    = 
15  75419  –  1063 2

15 15−1 
 

    = 
1131285 – 1129969

15 14 
 

    = 
1316

210
 

   = 6,26 
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S  =  6,26 

    = 2,50 

 

Dari tabel tersebut didapat Lo = 0,0296 

Ltabel pada taraf nyata α (0,05) = 0,220 

Karena Lo < Lt maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. 
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Lampiran 15 

 

Uji normalitas kelas XI TKN 

No

.  

Xi Fi 𝑿𝒊 – 

𝑿  

Xi
2 

Fi.Xi Fi.Xi
2 

Fk Zi F(Zi) S(Zi) (F.Zi) – 

(S.Zi) 

1 60 1 -7,4 3600 60 3600 1 -2,19 0,0443 0,05 -0,0057 

2 63 2 -4,4 3969 126 7938 3 -1,30 0,0968 0,15 -0,0532 

3 64 2 -3,4 4096 128 8192 5 -1,00 0,1587 0,25 -0,0913 

4 65 2 -2,4 4225 130 8450 7 -0,71 0,2388 0,35 -0,1112 

5 67 1 -0,4 4489 67 4489 8 -0,11 0,4562 0,4 0,0562 

6 68 3 0,6 4624 204 13872 11 0,17 0,5675 0,55 0,0175 

7 69 2 1,6 4761 138 9522 13 0,47 0,6808 0,65 0,0308 

8 70 4 2,6 4900 280 19600 17 0,77 0,7794 0,85 -0,0706 

9 71 1 3,6 5041 71 5041 18 1,06 0,8554 0,9 -0,0446 

10 72 2 4,6 5184 144 10368 20 1,36 0,9131 1 -0,0869 

     1348 91072      

 

𝑿 = F1.Xi  = 1348 = 67,4 

       N             20 

Zi =𝑿𝒊 – 𝑿  

        S 

S.Zi = Fk 

           N 

S
2
 = 

𝑛    𝑓 .𝑥2  −   𝑓 .𝑥 2

𝑛 𝑛−1 
 

    = 
20  91072  –  1348 2

20 20−1 
 

    = 
1821440 – 1817104

20 19 
 

    = 
4336

380
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   = 11,41 

S  =  11,41 

    = 3,37 

 

Dari tabel tersebut didapat Lo = 0,0562 

Ltabel pada taraf nyata α (0,05) = 0,161 

Karena Lo < Lt maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

 

 

Lampiran 16 

Uji normalitas kelas XI NKN 

No

.  

Xi Fi 𝑿𝒊 – 

𝑿  
 

Xi
2 

Fi.Xi Fi.Xi
2 

Fk Zi F(Zi) S(Zi) (F.Zi) – 

(S.Zi) 

1 60 1 -9,42 3600 60 3600 1 -3,15 0,0008 0,03 -0,0292 

2 65 2 -4,42 4225 130 8450 3 -1,47 0,0708 0,10 -0,0292 

3 66 1 -3,42 4356 66 4356 4 -1,14 0,1271 0,14 -0,0129 

4 67 2 -2,42 4489 134 8978 6 -0,80 0,2119 0,21 0,0019 

5 68 2 -1,42 4624 136 9248 8 -0,47 0,3192 0,28 0,0392 

6 69 2 -0,42 4761 138 9522 10 -0,14 0,4443 0,35 0,0943 

7 70 9 0,58 4900 630 44100 19 0,19 0,5754 0,67 -0,0946 

8 71 3 1,58 5041 213 15123 22 0,52 0,6985 0,78 -0,0815 

9 72 3 2,58 5184 216 15552 25 0,86 0,8051 0,89 -0,0849 

10 73 2 3,58 5329 146 10658 27 1,19 0,883 0,96 -0,077 

11 75 1 5,58 5625 75 5625 28 1,86 0,9686 1 -0,0314 

     1944 135212      

 

𝑿 = F1.Xi  = 1944 = 69,42 

       N             28 

Zi =𝑿𝒊 – 𝑿  

        S 

S.Zi = Fk 

           N 

S
2
 = 

𝑛    𝑓 .𝑥2  −   𝑓 .𝑥 2

𝑛 𝑛−1 
 

    = 
28  135212   –  1944 2

28 28−1 
 

    = 
3785936 – 3779136

28 27 
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    = 
6800

756
 

   = 8,99 

S  =  8,99 

    = 2,99 

 

 

Dari tabel tersebut didapat Lo= 0,0943 

Ltabel pada taraf nyata α (0,05) = 0,161 

Karena Lo < Lt maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. 
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Lampiran 17 

 

Uji normalitas kelas XI TKPI 

N

o.  

Xi Fi 𝑿𝒊 – 

𝑿  
 

Xi
2 

Fi.Xi Fi.Xi
2 

Fk Zi F(Zi) S(Zi) (F.Zi) – 

(S.Zi) 

1 67 1 -3,4 4489 67 4489 1 -1,70 0,0446 0,06 -0,0154 

2 68 1 -2,4 4624 68 4624 2 -1,20 0,1151 0,113 0,0021 

3 69 2 -1,4 4761 138 9522 4 -0,70 0,262 0,26 0,002 

4 70 6 -0,4 4900 420 29400 10 -0,20 0,4207 0,66 -0,2393 

5 71 1 0,6 5041 71 5041 11 0,30 0,6179 0,73 -0,1121 

6 72 2 1,6 5184 144 10368 13 0,80 0,7781 0,86 -0,0819 

7 73 1 2,6 5329 73 5329 14 1,30 0,9032 0,93 -0,0268 

8 75 1 4,6 5625 75 5625 15 2,31 0,9806 1 -0,0194 

     1065 74398      

𝑿 = F1.Xi  = 1065 = 70,4 

       N             15 

Zi =𝑿𝒊 – 𝑿  

        S 

S.Zi = Fk 

           N 

S
2
 = 

𝑛    𝑓 .𝑥2  −   𝑓 .𝑥 2

𝑛 𝑛−1 
 

    = 
15  74398  –  1065 2

15 15−1 
 

    = 
1115970 – 1115136

15 14 
 

    = 
834

210
 

   = 3,97 
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S  =  3,97 

    = 1,99 

 

Dari tabel tersebut didapat Lo = 0,0021 

Ltabel pada taraf nyata α (0,05) = 0,220 

Karena Lo < Lt maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. 
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Lampiran 18 

 

Tabel Uji Homogenitas Kelas XI NKPI dan Kelas XI TKPI 

 

Kelas XI NKPI Kelas XI TKPI 

N = 15 N = 15 

𝑿  = 70,86 𝑿 = 70,4 

S
2
 = 6,26 S

2
 = 3,97 

S = 2,50 S = 1,99 

 

Fh = varians terbesar= 6,26 = 1,57 

varians terkecil     3,97  

 

dk1 = n1 – 1 = 15-1 = 14 

dk2 = n2 – 1 = 15-1 = 14 

dari tabel dengan tarif kepercayaan 95% atau α = 0,05 

dk = (14,14) didapat harga Ftabel = 1,87 

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh Fhitung  = 1,57 dan Ftabel = 1,87. 

Dengan demikian, Fhitung < Ftabel  (1,57 < 1,87), berarti data homogen. 
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Lampiran 19 

 

Identitas sampel penelitian Tes Kemampuan Membaca Pemahaman dengan 

Menggunakan Teknik SRT 

 

No Nama sampel Kode sampel Jenis kelamin Kelas 

1 Adi Darma Putra 001 Laki-laki XI NKPI 

2 Afdal Ghani 002 Laki-laki XI NKPI 

3 Cairunnisa Kenedi 003 Perempuan XI NKPI 

4 Dino Saputra 004 Laki-laki XI NKPI 

5 Ermilian Putri Utama 005 Perempuan XI NKPI 

6 David Mili Putra 006 Laki-laki XI NKPI 

7 Fani Saputra 007 Laki-laki XI NKPI 

8 Ikbal Anwar 008 Laki-laki XI NKPI 

9 Ikbal Ferdiansyah 009 Laki-laki XI NKPI 

10 Megia Akbar Guci 010 Laki-laki XI NKPI 

11 Putri Anita Sari 011 Perempuan XI NKPI 

12 Resha Aprilia 012 Perempuan XI NKPI 

13 Rizki Mara Putra 013 Laki-laki XI NKPI 

14  Syahrul 014 Laki-laki XI NKPI 

15 Rocky Fernando 015 Laki-laki XI NKPI 
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Lampiran 20 

 

Identitas Sampel Penelitian Tes Kemampuan Membaca Pemahaman dengan 

Menggunakan Teknik SQ3R 

 

No Nama sampel Kode sampel Jenis kelamin Kelas 

1 Agung Wahyudi 001 Laki-laki XI TKPI 

2 Agusli Yukas Saputra 002 Laki-laki XI TKPI 

3 Afrinaldi 003 Laki-laki XI TKPI 

4 Andika Nuari 004 Laki-laki XI TKPI 

5 Andre Afriadil 005 Laki-laki XI TKPI 

6 Arif Insa Putra 006 Laki-laki XI TKPI 

7 Bayu Rajani K. 007 Laki-laki XI TKPI 

8 Fiki Aulia Afril Dinata 008 Laki-laki XI TKPI 

9 Helmi Hendri 009 Laki-laki XI TKPI 

10 Heri Hendrian 010 Laki-laki XI TKPI 

11 Jefri Eko Putra 011 Laki-laki XI TKPI 

12 M. Indra Nofriadi 012 Laki-laki XI TKPI 

13 Muhammad Maulana 013 Laki-laki XI TKPI 

14  Ranggi Deski Marta 014 Laki-laki XI TKPI 

15 Soni Andreadi 015 Laki-laki XI TKPI 
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Lampiran 21 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Untuk Kelompok Eksperimen I (Teknik SRT) 

 

A. Identitas Mata Pelajaran 

     Sekolah  : SMKN 10 Padang 

     Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

     Kelas/ Semester  : XI/ 3 

     Alokasi Waktu   : 2 x 45 menit 

  

B. Standar Kompetensi   : Berkomunikasi dengan Menggunakan Bahasa 

Indonesia Setara Tingkat Madia 

B. Kompetensi Dasar   : Membaca untuk memahami makna kata, bentuk kata, 

ungkapan, dan kalimat dalam konteks bekerja (KD 2.4) 

C. Indikator   :  

1. Menemukan ide pokok dari gabungan beberapa 

kalimat/paragraf 

2. Menarik kesimpulan dari gabungan beberapa 

kalimat/paragraf  

3. Menemukan fakta dan  opini dari paragraf 

4. Menemukan Memahami amanat atau pandangan 

pengarang dari paragraf 
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D. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru siswa dapat menemukan ide pokok 

dari    gabungan beberapa kalimat/paragraf dengan tepat 

2. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang cara menarik kesimpulan siswa 

dapat menarik kesimpulan dari gabungan beberapa kalimat/paragraf dengan tepat. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang perbedaan Memahami gagasan 

penjelas siswa  dapat menemukan Memahami gagasan penjelas dari paragraf dengan 

tepat.  

4. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang Memahami amanat atau pandangan 

pengarang siswa dapat menemukan Memahami amanat atau pandangan pengarang 

dari paragraf dengan tepat. 

 

 Nilai karakter  : Kreatif dan kritis 

 

E. Materi Pembelajaran  

1. Hakikat Membaca Pemahaman 

    Teori yang akan dijelaskan pada hakikat membaca pemahaman adalah (1) definisi 

membaca, (2) definisi membaca pemahaman, (3) Tujuan Membaca, (4) Tujuan 

Membaca Pemahamn dan (4) Teknik Membaca Pemahaman. 

a. Definisi Membaca  

Membaca merupakan aktivitas kunci untuk mendapatkan dan menguasai 

informasi. Semakin banyak informasi yang dibaca, maka semakin banyak 

informasi yang dikuasai. Dengan banyak membaca berarti akan mengetahui 

banyak informasi yang akan memudahkan siapa pun untuk mudah berbicara atau 

menulis. 

 

b. Definisi Membaca Pemahaman 

Istilah membaca pemahaman sering juga dihubungkan dengan istilah 

membaca komprehensif karena tujuan dari membaca ini adalah untuk memahami 
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isi bacaan secara menyeluruh dan mendalam. Membaca pemahaman merupakan 

kemampuan mengembangkan kemampuan berbahasa baik lisan maupun tulisan. 

Membaca pemahaman berkaitan erat dengan usaha memahami hal-hal penting 

dari apa yang dibaca.  

Membaca pemahaman juga dapat diartikan sebagai membaca yang 

dilakukan tanpa mengeluarkan bunyi atau suara. Membaca pemahaman 

merupakan kesanggupan pembaca menyebutkan kembali isi bacaan 

argumentasi, eksposisi, atau bacaan deskriptif tentang suatu topik tertentu. 

 

c. Tujuan Membaca  

Menurut Tarigan (2008:9) tujuan membaca adalah sebagai berikut. 

Program membaca pemahaman mempunyai tujuan agar 

para siswa dapat: (a) menemukan ide pokok dari kalimat, paragraf, 

atau wacana, (b) memilih butir-butir penting, (c) mengikuti 

petunjuk-petunjuk, (d) menentukan organisasi bahan bacaan, (f) 

menarik kesimpulan-kesimpulan, (g) menduga makna dan 

meramalkan dampak-dampak dan kesimpulan-kesimpulan, (h) 

merangkumkan apa yang telah dibaca, (i) membedakan 

Memahami gagasan penjelas dan pendapat, dan (j) memperoleh 

informrasi dari aneka sarana khusus, seperti ensiklopedia, atlas, 

dan peta. 

 

 

d. Tujuan Membaca Pemahaman 

Agustina (2008:15) mengemukakan bahwa membaca 

pemahaman bertujuan untuk menangkap isi makna dari gagasan-

gagasan yang terdapat dalam bacaan, yang berbentuk pengertian-

pengertian dan penafsiran yang tidak menyimpang dari bacaan itu. 

Kemudian, pemahaman ini dapat diungkapkan kembali apabila 

diperlukan. Dalam membaca pemahaman, yang perlu ditekankan 

adalah penangkapan dan pemahaman terhadap isi atau gagasan 

yang terdapat dalam bacaan. 

 

e. Teknik Membaca Pemahaman 

Ada berbagai macam teknik yang digunakan dalam membaca pemahaman 

salah satunya adalah teknik SRT. Teknik SRT ini adalah singkatan dari 
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Search, Rewrite, dan Test. Metode ini cocok untuk membaca artikel-artikel 

atau tulisan-tulisan singkat yang lainnya. Langkah kerja metode ini adalah 

sebagai berikut. 

1) S= Search 

Setelah menentukan apa yang hendak dicari dalam bacaan, pembaca 

segera menyusuri kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf-paragraf yang 

terbentang dihadapannya. Dengan demikian, diharapkan segera pula dapat 

ditemukan pokok-pokok pikiran yang dikomunikasikan oleh pengarang 

kepada pembaca. 

2) R= Rewrite 

Pada langkah kedua ini, pembaca mencatat pokok-pokok pikiran yang 

terdapat dalam bacaan itu dengan kata-kata atau bahasa sendiri sesuai dengan 

pemakaian yang ada dalam bacaan. 

3) T= Test 

Pada langkah terakhir ini pembaca dituntut menguji daya tangkap 

yang dituangkannya pada langkah kedua tadi, Apakah pembaca dapat 

mengaplikasikannya? Arti kata, sejauh manakah pembaca dapat memahami 

dan menerapkan daya tangkapnya terhadap bacaan yang dibacanya tadi. Jika 

hal ini tidak sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan, 

berarti pembaca belum berhasil menerapkan metode SRT ini. Jika hal ini 

terjadi, pembaca dapat menganalisis hasil membacanya sendiri.  

 

Membaca pemahaman itu berdaya guna untuk mencapai sasaran yang  

diinginkan, oleh karena itu perlu diadakan variasi-variasi membaca dan 

mengujinya. Ada beberapa sebagai variasi untuk menguji daya serap 

seseorang dalam membaca pemahaman ini, antara lain: Memahami gagasan 

penjelas, meringkaskan bacaan (simpulan), mencari ide pokok, dan 

Memahami amanat atau pandangan pengarang.  
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1) Memahami gagasan penjelas 

Membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang 

telah dilakukan oleh tokoh; apa-apa yang telah dibuat oleh tokoh; apa saja 

yang telah terjadi pada tokoh khusus, atau untuk memecahkan masalah-

masalah yang dibuat oleh tokoh. Membaca seperti ini disebut membaca untuk 

memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. 

 

2) Kesimpulan 

Membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh 

merasakan seperti cara mereka itu, apa yang hendak diperlihatkan oleh 

pengarang kepada para pembaca, mengapa para tokoh berubah, kualitas-

kualitas yang dimiliki para tokoh yang membuat mereka berhasil atau gagal. 

Ini disebut membaca untuk menyimpulkan. 

 

3) Menentukan/Mencari Ide Pokok 

Ide pokok dapat ditemukan di semua bagian buku. Buku secara 

keseluruhan mempunyai ide pokok yang umum kemudian setiap bab 

mempunyai ide pokok yang agak spesifik lagi, setiap bagian bab akan terbagi 

menjadi paragraf yang mengandung ide pokok yang amat spesifik. Jika ide 

pokok sulit dikenali, pembaca perlu membaca semua detail secara hati-hati 

agar lebih mudah memahaminya. Jika ide pokok sudah didapatkan, pembaca 

dapat menjabarkan detail itu dengan kecepatan yang tinggi. 

 

4) Memahami amanat atau pandangan pengarang 

Membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada 

setiap bagian cerita, apa yang terjadi mula-mula pertama, kedua, dan 

ketiga/seterusnya, setiap tahap dibuat untuk memcahkan suatu masalah, 

adegan-adegan dan kejadian, kejadian buat dramatisasi. Ini disebut membaca 

untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. 
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F. Teknik dan MetodePembelajaran 

 Teknik   : SRT 

 Metode: 

                              Ceramah    

                               Tanya jawab 

                                Pemberian tugas 

 

G.  Langkah-langkah Pembelajaran: 

 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

A. Kegiatan Awal 

1. Penjelasan KD atau tujuan pembelajaran 

2. Apersepsi 

3. Motivasi 

±10 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 

B. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Tanya jawab tentang, membaca   pemahaman,  

ide pokok, kesimpulan, Memahami gagasan 

penjelas, Memahami amanat atau pandangan 

pengarang, dan cara menemukannya dalam bacaan. 

 

2. Pengukuhan dari guru tentang membaca 

pemahaman,  ide pokok, kesimpulan, Memahami 

gagasan penjelas, Memahami amanat atau 

pandangan pengarang, dan penjelasan tentang 

teknik SRT. 

 

3. Siswa dan guru menerapkan teknik SRT dari 

contoh soal yang diberikan. 

 

4. Siswa mengerjakan latihan yang diberikan 

dengan teknik SRT. 

 

b. Elaborasi 

1. Buku latihan ditukar silang  untuk diperiksa 

2. Pemeriksaan dilakukan secara bersama. 

±70 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 



170 

 

 

 

3. Siswa mengembalikan buku temannya. 

4. Siswa menyebutkan nilai latihan yang diperoleh 

kepada guru. 

 

c. Konfirmasi 

1. Guru memberikan penguatan tentang ide pokok, 

kesimpulan, Memahami gagasan penjelas, 

Memahami amanat atau pandangan pengarang, 

serta penerapan teknik SRT dalam menemukannya. 

 

2. Siswa dan guru melakukan refleksi. 

B. Kegiatan Akhir 

1. Siswa menyimpulkan materi pelajaran 

hari itu 

2. Penutup  

±10 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 

 

 

E. Sumber Belajar 

 

Agustina. 2008. Pembelajaran Keterampilan Membaca. FBS: UNP. 

Husin dan Rustamaji. 2012.Bahasa Indonesia Untuk SMK dan MAK Kelas      X1. 

Jakarta: Erlangga. 

Prastowo.Wahyu. 2007. Bahasa Indonesia Untuk SMK/MAK Kelas XI . Jakarta: 

Arya Duta. 

 

F. Penilaian 

Format Penilaian Membaca Pemahaman 

No  Siswa Aspek yang Dinilai Skor Nilai  

Ip Ks GB Am Betul  Salah   

      1 0  
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Keterangan:  

Ip : Ide pokok 

Ks : Kesimpulan 

GB : Memahami gagasan penjelas 

Am : Memahami amanat atau pandangan pengarang 

 

Pedoman Penilaian =  Jumlah jawaban betul   X 100 = Nilai 

    Jumlah soal  

 

                                                                  Padang,   Desember  2013 

        Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

   Agus Andriani 

     Nim: 2010/ 54502           
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Lampiran 22 

 

CONTOH LATIHAN DENGAN TEKNIK SRT 

 

Petunjuk Pengerjaan Soal 

1. Kerjakan di buku latihan kamu masing-masing. 

2. Bacalah soal-soal berikut dengan saksama. 

3. Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling benar. 

 

1. Bacalah paragraf berikut dengan cermat! 

Perikanan komersial memerlukan penglibatan modal yang besar. Bot-bot 

perikanan 

komersial beroperasi jauh dari pantai, terutama di kawasan laut dalam dan 

perairan 

antarabangsa. Mereka menjalankan operasi menangkap ikan dalam tempo yang 

agak lama yaitu dari beberapa hari hingga melebihi satu bulan. 

     Ide pokok paragraf tersebut adalah .... 

A. Bot-bot perikanan komersial beroperasi jauh dari pantai 

B. Perikanan komersial memerlukan modal yang besar 

C. Perikanan komersial beroperasi jauh dari pantai 

D. Operasi menangkap ikan dilakukan beberapa hari  

E. Perikanan komersial memerlukan modal yang kecil 

2. Bacalah paragraf berikut! 

Lingsar merupakan tempat yang dikeramatkan, karena di tempat ini terdapat ikan 

keramat yang ada di dalam kolam yang selalu menarik wisatawan untuk menguak 

misteri kekeramatan di kolam ikan tersebut. Bagi anda yang ingin ke kebun raya, 

Lombok juga menyediakan Kebun Raya Lombok yang disebut Narmada. Kebun 

raya ini dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan juga pura untuk orang 

Hindu. 

     Simpulan paragraf di atas adalah ... 
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A. Lingsar merupakan tempat yang dikeramatkan. 

B. Lombok menyediakan Kebun Raya yang disebut Narmada. 

C. Kebun raya Narmada dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan juga pura 

untuk orang Hindu. 

D. Misteri ikan keramat yang ada di Lingsar. 

E. Lingsar dan kebun raya Narmada adalah tempat wisata yang ada di 

Lombok. 

3. Pikiran utama: Menumbuhkan minat tulis menulis di kalangan remaja. 

Pikiran penjelas: 

1. Menulis sebagai media ekspresi dunia remaja 

2. Manfaat pengembangan minat tulis menulis 

3. Hal-hal yang menyebabkan munculnya masalah di 

kalangan remaja 

             4. Sikap remaja terhadap dunia tulis menulis 

                   5. Perlu adanya tempat penyaluran minat remaja 

Pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan topik ditandai dengan nomor ... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

4. Bu, di kelas kami ada seorang murid baru Ridwan namanya. Dia berasal dari desa. 

Dia pendiam tak banyak omong. Penakut barangkali. Oleh karena itulah, Iping 

selalu menyindirnya, anak udik, anak tak becus, dan sebagainya. Tetapi Ridwan 

tak marah sedikit pun. Namun, di balik itu semua, dia cerdas sekali. Tadi, ketika 

ulangan matematika, dia mendapat nilai sepuluh. Bayangkan, Bu! Padahal, lainnya 

paling tinggi hanya mendapat tujuh. Termasuk Sigit yang biasanya mendapat nilai 
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paling baik. Kali ini ada yang mengungguli, Bu! Sigit menunduk mengakhiri 

ceritanya. 

 

Amanat kutipan cerita tersebut adalah ... 

A. Jadilah sahabat yang baik bagi ibu! 

B. Jangan pernah berkata hebat tentangmu! 

C. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua! 

D. Jangan meremehkan orang lain!   

E. Jadilah sahabat yang setia! 
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Lampiran 23 

 

Kisi-kisi Soal Kemampuan Membaca Pemahaman 

dengan Teknik SRT 

 

Indikator Nomor Soal 

Teknik SRT 

Jumlah soal 

Memahami gagasan pokok 1, 6, 9, 13, 18, 22, 25 7 

Kesimpulan bacaan 2, 4, 12, 15, 17, 21, 23 7 

Memahami gagasan penjelas 3, 5, 7, 10, 24, 26, 29, 30 8 

Memahami amanat atau 

pandangan pengarang 

8, 11, 14, 16, 19, 20, 27, 28 8 

                                  Jumlah   30 
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Lampiran 24 

 

Instrumen Penelitian Kemampaun Membaca Pemahaman Siswa Kelas XI NKPI 

SMKN 10 Padang 

 

A. Pengantar 

Taruna yang saya cintai, pertama saya mendoakan kepada Allah swt. semoga 

kamu semua dalam keadaan sehat. Sehubungan dengan hal ini, saya mohon 

bantuanmu untuk dapat menjawab soal berikut ini dengan baik dan jujur. Tujuan tes 

ini adalah untuk mendapatkan data tentang kemampuan membaca pemahaman. Data 

tersebut berguna untuk penyusunan skripsi saya yang berjudul “Perbedaan 

kemampuan membaca pemahaman dengan penggunaan teknik SRT dan teknik SQ3R 

Siswa kelas XI SMKN 10 Padang”. Untuk itu, saya mengharapkanmu agar  

mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Hasil jawaban yang kamu 

berikan tidak ada hubungannya dengan nilai akhirmu di sekolah.  

Atas kesediaan dan bantuanmu, saya ucapkan terima kasih.  

 

 

Padang ,   Desember 2013 

Peneliti 

 

 

 

Agus Andriani 

NIM 2010/54502 
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Lampiran 25 

 

A. Petunjuk Pengerjaan Soal  

1. Baca dan pahami kalimat perintah terlebih dahulu. 

2. Silangilah (X) salah satu jawaban yang dianggap paling tepat di antara empat 

alternatif jawaban yang disediakan ! 

3. Semua jawaban ditulis pada lembar jawaban! 

4. Tulislah nama lengkap dan kelas pada lembar jawaban yang sudah disediakan! 

 

B. Butir Soal 

Teks untuk soal nomor 1 dan 2 

Pemanasan global menjadi isu utama  bidangg  pelestarian lingkungan pada 

akhir dekade ini. Setiap penghuni planet ikut andil dalam pemanasan global sehingga 

diharapkan ikut andil juga dalam menanggulanginya. Pemanasan global 

menyebabkan suhu udara meningkat dan cuaca sulit diprediksi. Akibatnya, musim 

kemarau bertambah panjang dengan suhu yang semakin tinggi. Awan yang 

mengandung uap air bergerak menuju tempat yang lebih rendah dengan udara yang 

lembab sehingga hujan akan turun secara terus menerus. Jadi, jangan heran apabila 

terjadi kekeringan di suatu daerah dan terjadi banjir di daerah lain. Selain itu, es di 

kutub mulai mencair dalam jumlah yang lebih banyak karena naiknya suhu udara 

mekipun suhu hanya naik 0,5 derajat Fahrenheit selama seabad. Ekosistem kutub 

terancam kehidupannya oleh gletser. 

(Sumber: Republika, 6 September 2004) 

1. Ide pokok pada paragraf di atas adalah ... 

 A. Awan mengandung uap air. 

 B. Cuaca sulit diprediksi. 

 C. Pemanasan global. 
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 D. Pengaruh es di kutub. 

 E. Suhu udara yang berubah. 

 

2. Simpulan dari teks berita di atas adalah ... 

 A. Isu pemanasan blobal. 

 B. Pelestarian lingkungan hidup. 

 C. Ekosistem kutub terancam punah. 

 D. Cuaca yang sulit diprediksi. 

 E. Pemanasan global dan dampaknya. 

 (1) Penangkapan ikan adalah aktivitas menangkap ikan. (2) Istilah menangkap 

ikan tidak berarti bahwa yang ditangkap adalah ikan. (3) Namun istilah ini juga 

mencakup mollusca, cephalopoda, crustacea, dan echinoderm, dan hewan laut yang 

ditangkap tidak selalu hewan laut yang hidup di alam liar (perikanan tangkap), tapi 

juga ikan budi daya. (4) Metode yang digunakan bervariasi, seperti tangkap tangan, 

tombak, jaring, kail, dan jebakan ikan. (5) Istilah penangkapan ikan terkadang juga 

mencakup usaha penangkapan mamalia air seperti paus, sehingga berkembang istilah 

perburuan paus. 

(6) Berdasarkan data FAO, total pelaku usaha penangkapan ikan komersial dan 

budi daya adalah 38 juta orang dan memberikan pekerjaan kepada 500 juta orang 

secara langsung maupun tidak langsung. (7) Di tahun 2005, konsumsi ikan yang 

ditangkap di alam liar per kapita adalah 14.4 kilogram per tahun, sedangkan dari 

perikanan budi daya adalah 7.4 kilogram. 

(Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Menangkap_ikan) 

 

3.      (1) Pengeditan merupakan tahapan penting untuk menghasilkan karya visual 

yang berkuaitas. (2) Tahapan ini harus dilakukan oleh praktisi yang asli. (3) 

Jika tidak, akan menjadi iklan yang tidak efektif. (4) Akhirnya produsen 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mollusca
http://id.wikipedia.org/wiki/Cephalopoda
http://id.wikipedia.org/wiki/Crustacea
http://id.wikipedia.org/wiki/Echinoderm
http://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan_tangkap
http://id.wikipedia.org/wiki/Budi_daya_perikanan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mengumpulkan_boga_bahari_dengan_tangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spearfishing&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaring_ikan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kail&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jebakan_ikan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mamalia_air&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Paus
http://id.wikipedia.org/wiki/Perburuan_paus
http://id.wikipedia.org/wiki/FAO
http://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan_komersial
http://id.wikipedia.org/wiki/Menangkap_ikan
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mengalami kesulitan mempromosikan produksinya. (5) Di sinilah peran aktif 

pemerintah sangat diharapkan. 

 

Kalimat penjelas yang sumbang pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor ... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

  Kapal itu tidak hanya terdiri dari kerangka kapal saja tetapi alat perlengkapan 

yaitu benda-benda di luar kerangka kapal yang digunakan untuk kapal itu selamanya. 

Benda-benda tersebut dapat dilepaskan dari tempat duduknya di kapal tanpa merusak 

kapal itu.  Misalkan ; Radar, Sauh, Kemudi, Tali Temali, rantai jangkar, perahu 

penolong, Kompas, dll.  Alat perlengkapan ini menurut pasal 309 alenia 3 KUHD 

menentukan yang dimaksud dengan alat perlengkapan kapal adalah segala benda 

yang bukan bagian kapal itu sendiri namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai 

tetap dalam kapal. Alat perlengkapan tersebut sangat penting dari sebuah kapal. 

(Sumber: novaltherej4xo.web.id) 

4. Simpulan dari teks di atas adalah ... 

A. Kapal tidak hanya terdiri dari kerangka kapal saja tetapi alat perlengkapan 

yaitu benda-benda di luar kerangka kapal. 

B. Alat perlengkapan kapal adalah segala benda yang bukan bagian kapal itu 

sendiri namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dalam kapal. 

 C. Banyak benda-benda yang menjadi perlengkapan kapal. 

 D. Kerangka kapal terdiri dari benda-benda yang berat. 

E. Alat perlengkapan kapal adalah segala benda yang berada pada kapal itu 

sendiri yang diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dalam kapal. 
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5. (1) Setiap pengunjung akan berdecak kagum bila melihat keindahan Gunung 

Rinjani. (2) Di sana kita dapat melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi. (3) 

Dipayungi langit biru dan gumpalan-gumpalan awan. (4) Gunung itu tampak 

kokoh menghijau dengan puncak yang berpasir. (5) Begitulah Gunung Rinjani 

menyuguhkan pemandangan alam yang indah. 

 

Kalimat penjelas yang sumbang dalam paragraf di atas ditandai dengan nomor ... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

6. Ambruknya perikanan laut diduga akan terjadi bersamaan dengan meningkatnya 

permintaan pangan dunia, khususnya protein hewani. Untuk mengantisipasi hal 

tersebut, produksi pangan dunia harus dilipat-gandakan beberapa tahun ke depan 

untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dunia, dan laut harus lebih berperan 

sebagai sumber pangan. Salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk 

mengatasi kesenjangan kebutuhan dan produksi protein hewani adalah dengan 

meningkatkan kegiatan pembudidayaan ikan di laut (marikultur). 

(Sumber: Republika, 12 September 2005) 

 

Ide pokok paragraf tersebut adalah ... 

A. Ambruknya perikanan laut akan terjadi bersamaan dengan meningkatnya 

permintaan pangan dunia. 

B. Produksi pangan dunia harus lebih ditingkatkan. 

C. Protein hewani merupakan kegiatan pembudidayaan ikan di laut. 

D. Ambruknya perikanan laut akan terjadi bersamaan dengan meningkatnya 

jumlah pertumbuhan penduduk dunia. 

E. Produksi pangan dunia harus dilipat-gandakan beberapa tahun ke depan. 
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7. Topik : Cara mengatasi kebakaran hutan 

Pikiran penjelas : 1. Menentukan titik-titik areal yang terbakar 

                             2. Lima hektar hutan terbakar dan hangus 

                             3. Menurunkan tim SAR 

                             4. Menutup jalur perjalanan ke lokasi kebakaran 

                             5. Lakukan pemadaman sedapat mungkin 

 

Pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan topik ditandai dengan nomor ... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

8.   Bel tanda mulai mengerjakan soal berbunyi. Sonia membaca lembar soal yang 

ada di depannya, tetapi seketika itu juga ketenangannnya terusik. Dibaca lagi, 

sambil diingatnya soal yang dia beli itu. Tidak sama! Sonia yakin memang 

berbeda. Kok jadi begini? Sonia makin was-was. Setelah itu, keringat dingin 

mulai mengguyur tubuhnya. Sonia bingung dan jengkel. Sonia sadar bahwa jalan 

pintasnya salah arah. Sialnya, dia sama sekali tidak belajar. Tubuhnya lemas 

seketika. 

Amanat yang terungkap dalam penggalan cerpen tersebut adalah ... 

A. Raihlah keberhasilan dengan kesungguhhan dan kejujuran! 

B. Untuk meraih nilai baik, belajarlah dengan bermacam cara! 

C. Jangan menyesali perbuatan yang telah kita lakuakan! 

D. Jalan pintas hanya sesuai bagi orang yang berputus asa! 
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E. Kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan! 

 

9.   (1) Dunia kelautan merupakan dunia yang sangat dinamis, d isini 

hampir semunya bergerak kecuali dasar lautan. (2) Di wilayah yang merupakan 

bagian bumi terbesar ini, terdapat banyak sumber daya alam yang bisa menghasilkan 

pendapatan yang tinggi untuk suatu daerah atau pemerintahan, contohnya adalah 

sumber daya ikan. (3) Indonesia merupakan suatu negara yang sangat luas dan 

memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar juga. (4) Dengan luas lautan 

sekitar 5,8 juta km
2
 dan panjang pantai kurang lebih 81.000 km.(5) Banyak kekayaan 

alam yang ada di lautan Indonesia. 

 

Ide pokok paragraf tersebut adalah ... 

      A. Luas lautan Indonesia 6 juta km
2. 

      B. Dunia kelautan merupakan dunia yang sangat dinamis. 

      C. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. 

      D. Banyak sumber daya alam yang dapat ditemukan di Indonesia. 

      E. Luas lautan Indonesia sekitar 5,8 juta km
2
 dan panjang pantai 80.000 km. 

 

10. Topik : Faktor-faktor penghambat kegiatan keagamaan di sekolah 

Pikiran penjelas : 1. Kepedulian siswa terhadap manfaat belajar agama 

                             2. Kepedulian siswa terhadap kegiatan keagamaan 

                             3. Antusiasme siswa terhadap pendalaman agama 

                             4. Dana kegiatan yang minim 

                             5. Dukungan guru dan kepala sekolah 
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Pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan topik ditandai dengan nomor ... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

11. Selesai presentasi, Rektor STSI Surakarta mendekat. 

“Kau punya bakat jadi sarjana, lho.” 

“Tidak, Pak. Saya ingin jadi dalang, jadi seniman” 

Teman-temannya juga mengatakan bahwa sepantasnya ia menjadi peneliti. 

“Tidak, jadi dalang lebih bermanfaat. Sebab dalang berhubungan langsung dengan 

masyarakat. Peneliti tidak ... 

 

Amanat yang disampaikan pengarang dalam penggalan cerita di atas adalah ... 

A. Setiap orang cerdas  diharapkan menjadi peneliti. 

B. Seorang peneliti harus sarjana. 

C. Orang akan lebih senang memilih profesi sesuai nalurinya. 

D. Orang berpangkat yang tertarik profesi dalang. 

E. Profesi peneliti lebih hebat daripada dalang. 

 

12.   Penurunan stok sumberdaya menyebabkan manusia mencari alternatif lain 

untuk memenuhi kebutuhannya akan konsumsi hayati perikanan. Tugas utama 

teknisi tambak dalam pengelolaan adalah mempertahankan keseimbangan 

ekologis antara mutu lingkungan, kehidupan dan pertumbuhan udang dan 
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menghambat pertumbuhan agen penyakit yang selalu sudah berada dalam 

lingkungan tambak. 

Simpulan isi paragraf di atas adalah ... 

A. Pertumbuhan udang menghambat pertumbuhan agen penyakit yang selalu 

berada dalam lingkungan tambak. 

B. Tugas utama teknisi tambak dalam pengelolaan adalah mempertahankan 

keseimbangan ekologis antara mutu lingkungan. 

C. Penurunan stok sumberdaya menyebabkan manusia mencari alternatif lain 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

D. Masyarakat membuka lahan tambak perikanan untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

E. Masyarakat lebih suka membuka tambak udang. 

Teks untuk soal nomor 13 

Batu Bolong  merupakan sajian bangunan pura yang khas yang berada di 

Lombok. Keunikan dari tempat ini adalah pura tersebut terletak di atas batu karang 

yang menjorok ke arah laut. Jika cuaca sedang cerah maka anda bisa melihat 

panorama indah, yakni Gunung Agung yang ada di Bali dari tempat ini. Banyak 

wisatawan yang menanti waktu matahari terbenam di tempat ini. 

Bagi mereka yang ingin memasuki wilayah ini harus menggunakan pita kuning 

dari kain dengan melingkarkannya ke pinggang. Ini merupakan kepercayaan dari 

penduduk setempat. Selain Batu Bolong, Senggigi juga memberikan nuansa alam 

yang tidak kalah menarik. Tempat ini merupakan wilayah pantai yang khas dengan 

pasir nya yang putih. Bagi wisatawan yang berkunjung kesini tidak perlu 

mencemaskan tempat untuk beristirahat karena disekelilingnya terdapat hotel, 

bungalow, dan losmen yang sudah dibangun dengan standar internasional. 

(Sumber: http://wisatapulaulombok.blogspot.com) 

13. Ide pokok paragraf di atas adalah ... 

A. Banyak wisatawan yang menanti waktu matahari terbenam di Batu Bolong. 

B. Gunung Agung terletak di Lombok. 

C. Batu Bolong  merupakan bangunan pura yang khas yang berada di Lombok. 

D. Pura terletak di atas batu karang yang menjorok ke arah laut. 

E. Jika cuaca sedang cerah maka bisa melihat panorama indah yakni Gunung 

Agung yang ada di Bali. 

http://blog.pelapak.com/taman-matahari.html
http://wacanasainsperikanan.blogspot.com/
http://blog.pelapak.com/taman-matahari.html
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14. Mata lelaki itu menyapa wajah kedua anaknya yang bersegera mau ke kota. Ada 

sesuatu yang ingin dia ucapkan, tapi ditahannya. 

“Masa depan memang tidak pernah berpihak pada orang tua. Demi masa depan 

anaknya, dia rela mengalah. Mengalah dan membiarkan anak-anak menggapai 

kebahagiaan sendiri. Sementara itu, dia menanggung kesendirian. Ini yang tidak 

dipahami oleh anak-anak.”Lelaki itu tercenung dalam batin. 

 

Amanat penggalan cerpen tersebut adalah ... 

A. Anak harus mengalah demi kebahagiaan orang tua. 

B. Kebahagiaan orang tua menjadi tanggung jawab anak. 

C. Kesedihan orang tua karena di tinggal pergi anak. 

D. Orang tua rela berkorban demi kebahagiaan anak. 

E. Keluhan orang tua terhadap nasib anak-anaknya. 

Teks untuk soal nomor 15 

  Persoalan perikanan ilegal sudah berulang kali dibicarakan dalam forum-forum 

internasional, yang ditindaklanjuti dengan proyek-proyek pelatihan pengelolaan 

perikanan di negara-negara Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.Namun, 

wujud komitmen beberapa negara Asia Tenggara dalam mengatasi perikanan ilegal 

belum efektif.   Pengawasan perikanan tangkap dan penegakan hukum terhadap 

penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) hingga kini belum optimal dan kalah cepat 

ketimbang laju kejahatan perikanan. 

 

15. Simpulan isi paragraf di atas adalah ... 

A. Penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) hingga 

kini belum optimal dan kalah cepat ketimbang laju kejahatan perikanan. 

B. Persoalan perikanan ilegal sebenarnya sudah berulang kali dibicarakan dalam 

forum-forum internasional. 
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C. Ilegal fishing menjadi perbincangan hangat diseluruh forum internasional. 

D. Wujud komitmen beberapa negara Asia Tenggara dalam mengatasi perikanan 

ilegal belum efektif. 

E. Ilegal fishing sudah sering terjadi di Indonesia. 

 

16. Atan menatap dengan pandangan kosong, banyak rekan sekampung pergi 

mengadu nasib ke tanah orang. 

“Engkau dapat menjadi buruh.” 

“Buruh pun tidak, Emak kan tahu, boleh dikatakan tidak ada orang kampung kita 

yang dapat menjadi buruh di sana, semua didatangkan dari luar, konon, kita tak siap.” 

“Tapi mengapa orang-orang luar siap?” 

Mereka dipersiapkan, sedangkan kita tidak dipersiapkan,” kata lelaki itu. 

 

Amanat penggalan cerpen tersebut adalah .... 

A. Persiapkanlah diri agar dapat siap bersaing dengan orang lain. 

B. Orang kampung harus bersaing dengan orang kota. 

C. Orang dilura kampung harus mempersiapkan diri. 

D. Orang luar harus siap dibanding penduduk setempat. 

E. Untuk meriah kesuksesan seseorang harus kompeten. 

 

17. Simpulan isi paragraf tersebut adalah ... 

A. Banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi wisatawan jika datang ke 

Lombok. 

B. Taman nasional Gunung Rinjani merupakan kawasan wisata yang sangat 

terkenal di   Lombok. 

      C. Gunung Rinjani  merupakan tempat yang berada di Lombok. 
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      D. Wisatawan yang suka mendaki gunung bisa datang ke gunung Rinjani. 

E. Bagi pecinta air terjun bisa mengunjungi air terjun Sendanggile di desa 

Senaru. 

18.   Perikanan komersial memerlukan penglibatan modal yang besar. Bot-bot 

perikanan komersial beroperasi jauh dari pantai, terutama di kawasan laut dalam 

dan perairan antarabangsa. Mereka menjalankan operasi menangkap ikan dalam 

tempo yang agak lama yaitu dari beberapa hari hingga melebihi satu bulan. 

 

Ide pokok paragraf tersebut adalah .... 

A. Bot-bot perikanan komersial beroperasi jauh dari pantai 

B. Perikanan komersial memerlukan modal yang besar 

C. Perikanan komersial beroperasi jauh dari pantai 

D. Operasi menangkap ikan dilakukan beberapa hari  

E. Perikanan komersial memerlukan modal yang kecil 

19. Bel tanda mulai mengerjakan soal berbunyi. Sonia membaca lembar soal yang 

ada di depannya, tetapi seketika itu juga ketenangannnya terusik. Dibaca lagi, sambil 

diingatnya soal yang dia beli itu. Tidak sama! Sonia yakin memang berbeda. Kok jadi 

begini? Sonia makin was-was. Setelah itu, keringat dingin mulai mengguyur 

tubuhnya. Sonia bingung dan jengkel. Sonia sadar bahwa jalan pintasnya salah arah. 

Sialnya, dia sama sekali tidak belajar. Tubuhnya lemas seketika. 

Amanat yang terungkap dalam penggalan cerpen tersebut adalah ... 

A. Raihlah keberhasilan dengan kesungguhhan dan kejujuran! 

B. Untuk meraih nilai baik, belajarlah dengan bermacam cara! 

C. Jangan menyesali perbuatan yang telah kita lakuakan! 

D. Jalanpintas hanya sesuai bagi orang yang berputus asa! 

E. Kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan! 

 

 

 



188 

 

 

 

20. Semalaman Tirta tidak bisa tidur karena memikirkan kebohongannya dengan dua 

temannya Dina dan Livi. Mereka berdua selalu percaya padanya. Keesokan harinya ia 

bermaksud meminta maaf kepada keduanya. “Hai Din, Liv” sapa Tirta. “Hai Tir!” 

Jawab mereka serempak. Hem, teman-teman aku mau minta maaf selama ini telah 

membohongi kalian.aku takit kalau aku bukan anak orang kaya seperti kalian, kalian 

tidak akan mau berteman denganku. Sebenarnya ayahku hanya seorang pegawai 

kantor biasa dan ibuku hanya ibu rumah tangga. 

Amanat kutipan cerita tersebut adalah ... 

A. Janganlah suka membeda-bedakan teman! 

B. Janganlah sombong meskipun kaya! 

C. Berpura-puralah menjadi anak orang kaya! 

D. Sebaiknya bersikap jujur dan apa adanya! 

E. Setialah kepada temanmu! 

 

Teks untuk soal nomor 21 

 Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya termasuk proses yang 

terintregasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, dan 

implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di 

bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan bertujuan agar 

sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan mencapai kelangsungan 

produktivitas sumberdaya hayati perairan yang terus menerus. 

(Sumber: wikipedia.org/wiki/perikanan) 

 

21. Simpulan paragraf di atas adalah ... 

 A. Pengelolaan sumberdaya ikan harus ditingkatkan. 

B. Pengelolaan sumberdaya ikan dimanfaatkan untuk mencapai mencapai 

kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan yang terus menerus. 
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C. Pengelolaan sumberdaya ikan harus mendapatkan perhatian yang  lebih agar 

produktivitas sumberdaya hayati perairan semakin meningkat. 

D. Pengelolaan sumberdaya ikan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan. 

E. Pengelolaan sumberdaya ikan dapat meningkatkan produktivitas hayati 

perikanan. 

 

22.  Penombakan ikan adalah metode kuno penangkapan ikan dengan 

menggunakan tombak atau varian lainnya seperti harpoon, trident, dan panah. 

Beberapa varian alat yang telah maju menggunakan berbagai cara untuk 

menggerakkan tombak, seperti penggunaan pegas danbubuk mesiu. 

 

 Ide pokok paragraf di atas adalah .... 

A. Tombak merupakan metode kuno penangkapan ikan. 

B. penombakan ikan adalah metode kuno penangkapan ikan. 

C. Banyak cara yang digunakan untuk menangkap ikan. 

D. Ragam alat untuk menangkap ikan. 

E. Metode kuno masih digunakan untuk menangkap ikan. 

 

23. Setiap musim paceklik tangkap, banyak nelayan yang kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Mereka harus utang kepada pedagang atau menjual sebagian 

harta bendanya untuk bertahan. Kesulitan akan bertambah tatkala mereka akan 

kembali melaut kembali. Bekal, bahan bakar, umpan, atau alat lainnya yang 

harus dimiliki, membuat nelayan kembali terjerat utang  dengan para pemilik 

modal. 

Simpulan isi paragraf di atas adalah ... 

A. Setiap musim paceklik nelayan harus berhutang dan menjual harta bendanya 

untuk bertahan hidup. 

B. Kehidupan nelayan tak pernah jauh dari kemiskinan. 

C. Kesulitan hidup nelayan saat musim paceklik. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tombak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Harpoon&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Trident&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Panah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegas
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegas
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegas
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D. Musim paceklik membuat nelayan banyak memiliki hutang dan kehabisan 

harta bendanya. 

E. Nelayan  harus tetap bertahan hidup meski di musim paceklik. 

24. 1. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG memahami keinginan Anda untuk melakukan 

hal yang terbaik 

2. Masa depan Anda kami jamin akan lebih bermakna 

3. Pengalaman kami selama 27 tahun dalam melayani kebutuhan Anda tidk dapat 

diragukan lagi 

4. Apa yang Anda lakukan hari ini akan melindungi mereka yang Anda cintai di 

kemudian hari 

5. Hubungi: 029466536571 

 

Penjelasan isi kalimat (4) pada iklan tersebut adalah ... 

A. Kalau kamu memilih Asuransi Jiwa Sinarmas, kita akan terlindungi sampai 27 

tahun. 

B. Kalau kita ingin selamat sampai 27 hatun, ikutlah Asuransi Jiwa Sinarmas. 

C. Kalau Anda memilih Asuransi Jiwa Sinarmas, akan terlindungi di kemudian 

hari. 

D. Kita dan orang yang kita cintai akan terlindungi jika memilih Asuransi Jiwa 

Sinarmas. 

E. Kalau kamu memilih Asuransi Jiwa Sinarmas, kita akan terlindungi sampai 37 

tahun. 
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25.  Kondisi bangsa Indonesia yang merupakan daerah kepulauan, telah melahirkan 

tantangan tersendiri dalam mengelola dan meneruskan eksistensi sebagai bangsa. 

Dengan kondisi kepulauan itu, maka beragam tantangan pun dipastikan akan 

menjadi bagian dari perjalanan bangsa ke depan. 

(Sumber: http://mdn.biz.id/n/22648/) 

Ide pokok paragraf di atas adalah .... 

A. Kondisi bangsa Indonesia. 

B. Indonesia merupakan daerah kepulauan. 

C. Tantangan di Indonesia. 

D.  Perjalanan bangsa Indonesia. 

E. Eksistensi bangsa Indonesia. 

26. Urus E-KTP satu jam 

6. urus E-KTP sekarang juga 

7. lengkapi berkas yang diperlukan 

8. datang ke kelurahan setempat 

9. harus bawa undangan 

10. cukup satu jam urusan selesai 

Penjelasan isi kalimat ke-3 pada iklan layanan kemasyarakatan tersebut adalah ... 

A. datang ke kelurahan di mana saja 

B. datang ke kelurahan yang terdekat 

C. datang ke kelurahan dalam satu tempat 

D. datang ke kelurahan sesuai dengan KTP 

E. datang ke kelurahan yang Anda inginkan 

27. Hati Sandra merasa sangat sebal kepada Winda karena ulah Winda yang sangat 

menjengkalkan. Namun, hatinya juga selalu bertanya-tanya tentang mengapa tidak 

memaafkannya saja, dan mengapa harus terus sebal kepada teman sendiri? Ketika 

Sandra mendengar Winda tidak masuk sekolah karena sakit, hatinya memutuskan 

untuk segera menengok Winda dan menyudahi kekesalannya kepada Winda serta 

memaafkannya. 
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Amanat kutipan cerita tersebut yang tepat ... 

A. Bekerjalah dengan arif dan bijaksana! 

B. Jangan iri pada orang lain yang sukses! 

C. Berbuatlah kebaikan kepada siapapun dan di manapun! 

D. Maafkanlah kesalahan orang lain agar hati tidak merasa kesal! 

E. Saling bermaaf-maaflah! 

 

28. Bu, di kelas kami ada seorang murid baru Ridwan namanya. Dia berasal dari 

desa. Dia pendiam tak banyak omong. Penakut barangkali. Oleh karena itulah, 

Iping selalu menyindirnya, anak udik, anak tak becus, dan sebagainya. Tetapi 

Ridwan tak marah sedikit pun. Namun, di balik itu semua, dia cerdas sekali. Tadi, 

ketika ulangan matematika, dia mendapat nilai sepuluh. Bayangkan, Bu! Padahal, 

lainnya paling tinggi hanya mendapat tujuh. Termasuk Sigit yang biasanya 

mendapat nilai paling baik. Kali ini ada yang mengungguli, Bu! Sigit menunduk 

mengakhiri ceritanya. 

 

Amanat kutipan cerita tersebut adalah ... 

A. Jadilah sahabat yang baik bagi ibu! 

B. Jangan pernah berkata hebat tentangmu! 

C. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua! 

D. Jangan meremehkan orang lain!   

E. Jadilah sahabat yang setia! 

29. (1) Dapatkan tiket Air Benua Call Center penjualan kami (021) 6547850. (2) 

Nikmati pembayaran tiket yang aman, nyaman, dan  mudah. (3) Gunakan kartu 

kredit, ATM, Tunai, dan Debit BCA. (4) Pembayaran semakin aman dan terpercaya 

karena menggunakan mesin penjawab otomatis. 
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Penjelasan isi kalimat (2) pada iklan tersebut adalah ... 

A. Jika masyarakat ingin mendapatkan tiket tidak perlu membawa uang tunai 

karena akan membahayakan dirinya. 

B. Memesan tiket tidak perlu jauh-jauh dan bersusah payah cukup menghubungi 

(021) 6547850. 

C. Gunakan ATM dan kartu kredit untuk pembelian tiket lebih mudah. 

D. Jangan  sia-siakan fasilitas pembelian tiket dengan diskon. 

E. Segera hubungi Call Center penjualan kami (021) 6547850. 

 

30. (1) Dilihat dari penampilannya, bunga rosela termasuk kategori 

tanaman hias. 

(2) Warna merah segar bak buah mahkota dewa yang sudah 

matang. 

(3) Ranting bunga rosela panjang-panjang seperti ranting pohon 

kopi.  

(4) Pohon kopi memiliki bunga yang kecil-kecil. 

  (5) Hampir di sepanjang rantingnya berisi bunga berjajar. 

  

Kalimat penjelas yang sumbang pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor .... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 
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Lampiran 26 

LEMBAR JAWABAN 

Nama     : 

Kelas    : 

Sekolah  :  

 

1.  A  B  C  D  E 

2.  A  B  C  D  E 

3.  A  B  C  D  E 

4.  A  B  C  D  E 

5.  A  B  C  D  E 

6.  A  B  C  D  E 

7.  A  B  C  D  E 

8.  A  B  C  D  E 

9.  A  B  C  D  E 

10. A  B  C  D  E 

 

11. A  B  C  D  E 

12. A  B  C  D  E 

13. A  B  C  D  E 

14. A  B  C  D  E 

15. A  B  C  D  E 

16. A  B  C  D  E 

17. A  B  C  D  E 

18. A  B  C  D  E 

19. A  B  C  D  E 

20. A  B  C  D  E 

 

21. A  B  C  D  E 

22. A  B  C  D  E 

23. A  B  C  D  E 

24. A  B  C  D  E 

25. A  B  C  D  E 

26. A  B  C  D  E 

27. A  B  C  D  E 

27. A  B  C  D  E 

29. A  B  C  D  E 

30. A  B  C  D  E 
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Lampiran 27 

Kunci Jawaban Instrumen Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik 

SRT 

 

1.   E   16. C 

2.   C   17. A 

3.   D   18. B 

4.   B   19. C 

5.   D   20. C 

6.   A   21. C 

7.   B   22. B 

8.   D   23. D 

9.   B   24. E 

10. D   25. B 

11. C   26. E 

12. C   27. E 

13. C   28. C 

14. E   29. C 

15. A   30. E 
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Lampiran 28 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Untuk Kelompok Eksperimen II (Teknik SQ3R) 

 

A. Identitas Mata Pelajaran 

     Sekolah  : SMKN 10 Padang 

     Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

     Kelas/ Semester  : XI/ 3 

     Alokasi Waktu   : 2 x 45 menit 

  

B. Standar Kompetensi   : Berkomunikasi dengan Menggunakan Bahasa 

Indonesia Setara Tingkat Madia 

B. Kompetensi Dasar   : Membaca untuk memahami makna kata, bentuk kata, 

ungkapan, dan kalimat dalam konteks bekerja (KD 2.4) 

C. Indikator   :  

1. Menemukan ide pokok dari gabungan beberapa 

kalimat/paragraf 

2. Menarik kesimpulan dari gabungan beberapa 

kalimat/paragraf  

3. Menemukan fakta dan  opini dari paragraf 

4. Menemukan Memahami amanat atau pandangan 

pengarang dari paragraf 
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D. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru siswa dapat menemukan ide pokok 

dari    gabungan beberapa kalimat/paragraf dengan tepat 

2. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang cara menarik kesimpulan siswa 

dapat menarik kesimpulan dari gabungan beberapa kalimat/paragraf dengan tepat. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang perbedaan Memahami gagasan 

penjelas siswa  dapat menemukan Memahami gagasan penjelas dari paragraf dengan 

tepat.  

4. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang Memahami amanat atau pandangan 

pengarang siswa dapat menemukan Memahami amanat atau pandangan pengarang 

dari paragraf dengan tepat. 

 

 Nilai karakter  : Kreatif dan kritis 

 

E. Materi Pembelajaran  

1. Hakikat Membaca Pemahaman 

    Teori yang akan dijelaskan pada hakikat membaca pemahaman adalah (1) definisi 

membaca, (2) definisi membaca pemahaman, (3) Tujuan Membaca, (4) Tujuan 

Membaca Pemahaman dan (4) Teknik Membaca Pemahaman. 

A. Definisi Membaca  

Membaca merupakan aktivitas kunci untuk mendapatkan dan menguasai 

informasi. Semakin banyak informasi yang dibaca, maka semakin banyak 

informasi yang dikuasai. Dengan banyak membaca berarti akan mengetahui 

banyak informasi yang akan memudahkan siapa pun untuk mudah berbicara atau 

menulis. 
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B. Definisi Membaca Pemahaman 

Istilah membaca pemahaman sering juga dihubungkan dengan istilah 

membaca komprehensif karena tujuan dari membaca ini adalah untuk memahami 

isi bacaan secara menyeluruh dan mendalam. Membaca pemahaman merupakan 

kemampuan mengembangkan kemampuan berbahasa baik lisan maupun tulisan. 

Membaca pemahaman berkaitan erat dengan usaha memahami hal-hal penting 

dari apa yang dibaca.  

Membaca pemahaman juga dapat diartikan sebagai membaca yang 

dilakukan tanpa mengeluarkan bunyi atau suara. Membaca pemahaman 

merupakan kesanggupan pembaca menyebutkan kembali isi bacaan 

argumentasi, eksposisi, atau bacaan deskriptif tentang suatu topik tertentu. 

 

C. Tujuan Membaca  

Menurut Tarigan (2008:9) tujuan membaca adalah sebagai berikut. 

Program membaca pemahaman mempunyai tujuan agar 

para siswa dapat: (a) menemukan ide pokok dari kalimat, paragraf, 

atau wacana, (b) memilih butir-butir penting, (c) mengikuti 

petunjuk-petunjuk, (d) menentukan organisasi bahan bacaan, (f) 

menarik kesimpulan-kesimpulan, (g) menduga makna dan 

meramalkan dampak-dampak dan kesimpulan-kesimpulan, (h) 

merangkumkan apa yang telah dibaca, (i) membedakan 

Memahami gagasan penjelas dan pendapat, dan (j) memperoleh 

informrasi dari aneka sarana khusus, seperti ensiklopedia, atlas, 

dan peta. 

 

 

D. Tujuan Membaca Pemahaman 

Agustina (2008:15) mengemukakan bahwa membaca 

pemahaman bertujuan untuk menangkap isi makna dari gagasan-

gagasan yang terdapat dalam bacaan, yang berbentuk pengertian-

pengertian dan penafsiran yang tidak menyimpang dari bacaan itu. 

Kemudian, pemahaman ini dapat diungkapkan kembali apabila 

diperlukan. Dalam membaca pemahaman, yang perlu ditekankan 

adalah penangkapan dan pemahaman terhadap isi atau gagasan 

yang terdapat dalam bacaan. 
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E. Teknik Membaca Pemahaman 

Ada berbagai macam teknik yang digunakan dalam membaca pemahaman 

salah satunya adalah teknik SQ3R. Teknik SQ3R merupakan proses membaca 

yang terdiri dari lima langkah, yaitu Survey, Question, Read, Recite atau 

Recall, dan Review.  Dalam sistem SQ3R ini, sebelum membaca terlebih 

dahulu kita survei bacaan untuk mendapatkan gagasan umum apa yang akan 

kita baca. Lalu dengan mengajukan berbagai pertanyaan pada diri sendiri yang 

jawabannya kita harapkan terdapat dalam bacaan tersebut kita akan jauh lebih 

mudah memahami bacaan. Selanjutnya, dengan mencoba mengutarakan 

dengan kata-kata sendiri pokok-pokok pentingnya, kita akan menguasai dan 

mengingatnya lebih lama. 

 

Langkah 1: Survei 

Survei atau prabaca adalah teknik untuk mengenal bahan sebelum 

membacanya secara lengkap, dilakukan untuk mengenal organisasi dan 

ikhtisar umum yang akan dibaca dengan maksud untuk: (1) mempercepat 

menangkap arti, (2) mendapatkan abstrak, (3) mengetahui ide-ide yang 

penting, (4) melihat susunan (organisasi) bahan bacaan tersebut, (5) 

mendapatkan minat perhatian yang seksama terhadap bacaan, dan (6) 

memudahkan mengingat lebih banyak dan memahami lebih mudah. 

Prabaca dilakukan hanya beberapa menit, tetapi dengan cara yang 

sistematis kita cepat menemukan ide-ide penting dan organisasi bahan. Hal itu 

akan sangat membantu mencapai tujuan kita membaca. Selain itu, prabaca 

juga digunakan untuk melihat suatu artikel di koran atau majalah dan  

menimbang-nimbang buku di perpustakaan atau di toko buku untuk 

mengetahui: Apakah tulisan atau buku ini cocok dengan kebuthuhan saya? 

Tidak terlalu sulit? Atau terlalu dangkal? Apakah cocok dengan literatur yang 

disarankan? 

 

Langkah 2: Question 

Bersamaan pada saat survei, ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya 

tentang isi bacaan itu, dengan mengubah judul dan subjudul serta sub dari 
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subjudul menjadi suatu pertanyaan. Gunakan kata-kata siapa, apa, kapan, di 

mana, atau mengapa. Misalnya, subjudul itu “Kekurangan Tenaga Ahli Ilmiah 

Dan Teknik”, dapat diubah dengan bertanya: Mengapa kekurangan tenaga ahli 

ilmiah dan teknik? Mungkin pertanyaan itu dapat Anda persempit lagi dengan 

mengaitkan pengetahun Anda: Apa kurikulum di perguruan tinggi kurang 

memadai? Apa akibatnya terhadap perkembangan iptek? 

Pada waktu survei buku secara keseluruhan, pertanyaan Anda 

mungkin terlalu umum, tetapi pada saat survei pada bab ke bab pertanyaan-

pertanyaan itu dapat lebih spesifik. Suatu pertanyaan dapat menimbulkan 

beberapa pertanyaan itu cara membaca kita menjadi lebih aktif dan lebih 

mudah menangkap gagasan yang ada daripada kalau hanya membaca asal 

membaca. 

 

Langkah 3: Read 

Setelah melewati tahap survei dan timbul beberapa pertanyaan yang 

Anda harapkan akan mendapat jawaban di bacaan yang Anda hadapi, langkah 

berikutnya adalah: Read, membaca. 

Jadi, membaca itu baru langkah ketiga, bukan langkah pertama atau 

satu-satunya langkah untuk menguasai bacaan. Cara membaca pun bukan 

seperti membaca novel, hanya mengikuti apa yang sedang berlangsung, 

melainkan secara kritis. 

Baca tulisan itu bagian demi bagian. Sementara membaca bagian-bagian itu 

carilah jawaban atas pertanyaan yang Anda bentuk berdasarkan judul-judul 

bagian atau pertanyaan lain yang muncul sehubungan dengan topik bacaan itu.  

Pada tahap ini konsentrasikan pada penguasaan ide pokok serta detail yang 

penting, yang mendukung ide pokok. Perlambat cara membaca anda di 

bagian-bagian yang penting atau yang Anda anggap sulit dan percepat 

kembali pada pada bagian-bagian yang tidak penting atau yang telah anda 

ketahui. 
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Langkah 4: Recite atau Recall 

Setiap selesai membaca suatu bagian, berhentilah sejenak. Cobalah 

Memahami gagasan penjelas-pertanyaan bagian itu atau menyebutkan hal-hal  

penting dari bab itu. Pada kesempatan itu, Anda dapat juga membuat catatan 

seperlunya. Jika masih mengalami kesulitan, ulangi membaca bab itu sekali 

lagi. Sebelum menginjak langkah selanjutnya, pastikan empat langkah ini 

Anda jalani dengan benar. Sekali pun bahan itu mudah dimengerti, tahap 

mengutarakan kembali hal-hal penting itu jangan dilewatkan agar tidak mudah 

kita lupakan.  

Berapa lama untuk bab ini? Anda perlu menyediakan waktu setengah 

dari waktu untuk membaca. Hal ini bukan merupakan pemborosan waktu, 

melainkan memang diperlukan untuk tahap ini. Justru pembaca yang hanya 

membaca sekedar membaca itu memboroskan waktu. Sekali pun mereka 

mengerti apa yang dibaca, tetapi akan segera melupakannya. 

 

Langkah 5: Review 

Daya ingat kita terbatas. Sekali pun pada waktu membaca 85% kita 

menguasai isi bacaan, kemampuan kita dalam waktu 8 jam untuk mengingat 

detail yang penting tinggal 40% dan, dalam tempo dua minggu pemahaman 

kita tinggal 20%. Oleh karena itu, janganlah Anda lewatkan langkah terakhir 

ini: Review. 

Setelah selesai keseluruhan dari apa yang harus dibaca ulangi untuk 

menelusuri kembali judul-judul dan subjudul dan bagian-bagian penting 

lainnya dengan menemukan pokok-pokok penting yang perlu untuk diingat 

kembali. Tahap ini selain membantu daya ingat dan memperjelas pemahaman 

juga untuk mendapatkan hal-hal penting yang barangkali kita lewati sebelum 

ini.  

Membaca pemahaman itu berdaya guna untuk mencapai sasaran yang  

diinginkan, oleh karena itu perlu diadakan variasi-variasi membaca dan 

mengujinya. Ada beberapa sebagai variasi untuk menguji daya serap 

seseorang dalam membaca pemahaman ini, antara lain: Memahami gagasan 

penjelas, meringkaskan bacaan (simpulan), mencari ide pokok, dan 

Memahami amanat atau pandangan pengarang.  
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1) Memahami gagasan penjelas 

Membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang 

telah dilakukan oleh tokoh; apa-apa yang telah dibuat oleh tokoh; apa saja 

yang telah terjadi pada tokoh khusus, atau untuk memecahkan masalah-

masalah yang dibuat oleh tokoh. Membaca seperti ini disebut membaca untuk 

memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. 

 

2) Kesimpulan 

Membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh 

merasakan seperti cara mereka itu, apa yang hendak diperlihatkan oleh 

pengarang kepada para pembaca, mengapa para tokoh berubah, kualitas-

kualitas yang dimiliki para tokoh yang membuat mereka berhasil atau gagal. 

Ini disebut membaca untuk menyimpulkan. 

 

3) Menentukan/Mencari Ide Pokok 

Ide pokok dapat ditemukan di semua bagian buku. Buku secara 

keseluruhan mempunyai ide pokok yang umum kemudian setiap bab 

mempunyai ide pokok yang agak spesifik lagi, setiap bagian bab akan terbagi 

menjadi paragraf yang mengandung ide pokok yang amat spesifik. Jika ide 

pokok sulit dikenali, pembaca perlu membaca semua detail secara hati-hati 

agar lebih mudah memahaminya. Jika ide pokok sudah didapatkan, pembaca 

dapat menjabarkan detail itu dengan kecepatan yang tinggi. 

 

4) Memahami amanat atau pandangan pengarang 

Membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada 

setiap bagian cerita, apa yang terjadi mula-mula pertama, kedua, dan 

ketiga/seterusnya, setiap tahap dibuat untuk memcahkan suatu masalah, 

adegan-adegan dan kejadian, kejadian buat dramatisasi. Ini disebut membaca 

untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. 
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F. Teknik dan MetodePembelajaran 

 Teknik   : SQ3R 

 Metode: 

                              Ceramah    

                               Tanya jawab 

                                Pemberian tugas 

 

G.  Langkah-langkah Pembelajaran: 

 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

A. Kegiatan Awal 

4. Penjelasan KD atau tujuan pembelajaran 

5. Apersepsi 

6. Motivasi 

±10 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 

B. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Tanya jawab tentang, membaca   pemahaman,  

ide pokok, kesimpulan, Memahami gagasan 

penjelas, Memahami amanat atau pandangan 

pengarang, dan cara menemukannya dalam bacaan. 

 

2. Pengukuhan dari guru tentang membaca 

pemahaman,  ide pokok, kesimpulan, Memahami 

gagasan penjelas, Memahami amanat atau 

pandangan pengarang, dan penjelasan tentang 

teknik SQ3R. 

 

3. Siswa dan guru menerapkan teknik SQ3R dari 

contoh soal yang diberikan. 

 

4. Siswa mengerjakan latihan yang diberikan 

dengan teknik SQ3R. 

 

b. Elaborasi 

1. Buku latihan ditukar silang  untuk diperiksa 

2. Pemeriksaan dilakukan secara bersama. 

±70 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
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3. Siswa mengembalikan buku temannya. 

4. Siswa menyebutkan nilai latihan yang diperoleh 

kepada guru. 

 

c. Konfirmasi 

1. Guru memberikan penguatan tentang ide pokok, 

kesimpulan, Memahami gagasan penjelas, 

Memahami amanat atau pandangan pengarang, 

serta penerapan teknik SQ3R dalam 

menemukannya. 

 

2. Siswa dan guru melakukan refleksi. 

C. Kegiatan Akhir 

1. Siswa menyimpulkan materi pelajaran 

hari itu 

2. Penutup  

±10 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 

 

 

E. Sumber Belajar 

 

Agustina. 2008. Pembelajaran Keterampilan Membaca. FBS: UNP. 

Husin dan Rustamaji. 2012.Bahasa Indonesia Untuk SMK dan MAK Kelas      X1. 

Jakarta: Erlangga. 

Prastowo.Wahyu. 2007. Bahasa Indonesia Untuk SMK/MAK Kelas XI . Jakarta: 

Arya Duta. 

F. Penilaian 

Format Penilaian Membaca Pemahaman 

No  Siswa Aspek yang Dinilai Skor Nilai  

Ip Ks GB Am Betul  Salah   

      1 0  
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Keterangan:  

Ip : Ide pokok 

Ks : Kesimpulan 

GB : Memahami gagasan penjelas 

Am : Memahami amanat atau pandangan pengarang 

 

Pedoman Penilaian =  Jumlah jawaban betul   X 100 = Nilai 

    Jumlah soal  

 

                                                                  Padang,   Desember  2013 

        Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

   Agus Andriani 

     Nim: 2010/ 54502           
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Lampiran 29 

 

CONTOH LATIHAN DENGAN TEKNIK SQ3R 

 

Petunjuk Pengerjaan Soal 

a. Kerjakan di buku latihan kamu masing-masing. 

b. Bacalah soal-soal berikut dengan saksama. 

c. Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling benar. 

1. Bacalah paragraf berikut. 

Belat adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari jalinan bilah bambu yang 

dijalin dengan akar atau ijuk. Belat juga memiliki sekat-sekat atau ruang-ruang 

yang memiliki fungsi sebagai penangkap ikan. Tempat pemasangannya di laut 

dengan kedalaman 2-4 meter. 

     Ide pokok dari paragraf di atas adalah ... 

A. Belat memiliki sekat-sekat sebagai penangkap ikan. 

B. Belat adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari kayu. 

C. Belat dipasang di laut kedalaman 2-4 meter. 

D. Belat memiliki ruang-ruang yang berfungsi sebagai penangkap ikan. 

E. Belat adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari jalinan bilah bambu. 

2. Bacalah paragraf berikut. 

Tindakan mengawal daya usaha menangkap ikan dilakukan dengan cara 

membekukan pengeluaran lesen baru. Bagaimana pun lesen-lesen baru masih 

dikeluarkan kepada nelayan yang ingin menjalankan operasi menangkap ikan di 

perairan laut dalam. Oleh itu individu baru perlu dihalang daripada memasuki 

sektor ini, khususnya dalam sektor perikanan pantai. 

    Simpulan dari paragraf di atas adalah ... 

A. Individu baru perlu dihalang dalam sektor perikanan pantai. 

B. Tindakan mengawal daya usaha menangkap ikan dilakukan dengan cara 

membekukan pengeluaran lesen baru. 

C. Eksploitasi berlebihan juga terjadi disebabkan berlakunya lebihan nelayan. 

D. Larangan memasuki sektor perikanan pantai. 
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E. lesen-lesen baru masih dikeluarkan kepada nelayan. 

3. Semalaman Tirta tidak bisa tidur karena memikirkan kebohongannya dengan dua 

temannya Dina dan Livi. Mereka berdua selalu percaya padanya. Keesokan harinya ia 

bermaksud meminta maaf kepada keduanya. “Hai Din, Liv” sapa Tirta. “Hai Tir!” 

Jawab mereka serempak. Hem, teman-teman aku mau minta maaf selama ini telah 

membohongi kalian.aku takit kalau aku bukan anak orang kaya seperti kalian, kalian 

tidak akan mau berteman denganku. Sebenarnya ayahku hanya seorang pegawai 

kantor biasa dan ibuku hanya ibu rumah tangga. 

Amanat kutipan cerita tersebut adalah ... 

A. Janganlah suka membeda-bedakan teman! 

B. Janganlah sombong meskipun kaya! 

C. Berpura-puralah menjadi anak orang kaya! 

D. Sebaiknya bersikap jujur dan apa adanya! 

E. Setialah kepada temanmu! 

4. Topik : Faktor-faktor penghambat kegiatan keagamaan di sekolah 

Pikiran penjelas : 1. Kepedulian siswa terhadap manfaat belajar agama 

                             2. Kepedulian siswa terhadap kegiatan keagamaan 

                             3. Antusiasme siswa terhadap pendalaman agama 

                             4. Dana kegiatan yang minim 

                             5. Dukungan guru dan kepala sekolah 

Pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan topik ditandai dengan nomor ... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 
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Lampiran 30 

 

Kisi-kisi Soal Kemampuan Membaca Pemahaman 

dengan Teknik SQ3R 

 

Indikator Nomor Soal 

Teknik SQ3R 

Jumlah soal 

Memahami gagasan pokok 1, 6, 9, 13, 18, 22, 25 7 

Kesimpulan bacaan 2, 4, 12, 15, 17, 21, 23 7 

Memahami gagasan penjelas 3, 5, 7, 10, 24, 26, 29, 30 8 

Memahami amanat atau 

pandangan pengarang 

8, 11, 14, 16, 19, 20, 27, 28 8 

                                  Jumlah   30 
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Lampiran 31 

 

Instrumen Penelitian Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas XI TKPI 

SMKN 10 Padang Menggunakan Teknik SQ3R 

 

A. Pengantar 

Taruna yang saya cintai, pertama saya mendoakan kepada Allah swt. semoga 

kamu semua dalam keadaan sehat. Sehubungan dengan hal ini, saya mohon 

bantuanmu untuk dapat menjawab soal berikut ini dengan baik dan jujur. Tujuan tes 

ini adalah untuk mendapatkan data tentang kemampuan membaca pemahaman. Data 

tersebut berguna untuk penyusunan skripsi saya yang berjudul “Perbedaan 

kemampuan membaca pemahaman dengan penggunaan teknik SRT dan teknik SQ3R 

Siswa kelas XI SMKN 10 Padang”. Untuk itu, saya mengharapkanmu agar  

mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Hasil jawaban yang kamu 

berikan tidak ada hubungannya dengan nilai akhirmu di sekolah.  

Atas kesediaan dan bantuanmu, saya ucapkan terima kasih.  

 

Padang ,   Desember 2013 

Peneliti 

 

 

 

Agus Andriani 

NIM 2010/54502 

 

 



210 

 

 

 

Lampiran 32 

 

A. Petunjuk Pengerjaan Soal  

1. Baca dan pahami kalimat perintah terlebih dahulu. 

2. Silangilah (X) salah satu jawaban yang dianggap paling tepat di antara empat 

alternatif jawaban yang disediakan ! 

3. Semua jawaban ditulis pada lembar jawaban! 

4. Tulislah nama lengkap dan kelas pada lembar jawaban yang sudah disediakan! 

 

B. Butir Soal 

Teks untuk soal nomor 1 dan 2 

Pemanasan global menjadi isu utama  bidangg  pelestarian lingkungan pada 

akhir dekade ini. Setiap penghuni planet ikut andil dalam pemanasan global sehingga 

diharapkan ikut andil juga dalam menanggulanginya. Pemanasan global 

menyebabkan suhu udara meningkat dan cuaca sulit diprediksi. Akibatnya, musim 

kemarau bertambah panjang dengan suhu yang semakin tinggi. Awan yang 

mengandung uap air bergerak menuju tempat yang lebih rendah dengan udara yang 

lembab sehingga hujan akan turun secara terus menerus. Jadi, jangan heran apabila 

terjadi kekeringan di suatu daerah dan terjadi banjir di daerah lain. Selain itu, es di 

kutub mulai mencair dalam jumlah yang lebih banyak karena naiknya suhu udara 

mekipun suhu hanya naik 0,5 derajat Fahrenheit selama seabad. Ekosistem kutub 

terancam kehidupannya oleh gletser. 

(Sumber: Republika, 6 September 2004) 

1. Ide pokok pada paragraf di atas adalah ... 

 A. Awan mengandung uap air. 

 B. Cuaca sulit diprediksi. 

 C. Pemanasan global. 
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 D. Pengaruh es di kutub. 

 E. Suhu udara yang berubah. 

 

2. Simpulan dari teks berita di atas adalah ... 

 A. Isu pemanasan blobal. 

 B. Pelestarian lingkungan hidup. 

 C. Ekosistem kutub terancam punah. 

 D. Cuaca yang sulit diprediksi. 

 E. Pemanasan global dan dampaknya. 

Teks untuk soal nomor 3, 4, dan 5 

(1) Penangkapan ikan adalah aktivitas menangkap ikan. (2) Istilah menangkap 

ikan tidak berarti bahwa yang ditangkap adalah ikan. (3) Namun istilah ini juga 

mencakup mollusca, cephalopoda, crustacea, dan echinoderm, dan hewan laut yang 

ditangkap tidak selalu hewan laut yang hidup di alam liar (perikanan tangkap), tapi 

juga ikan budi daya. (4) Metode yang digunakan bervariasi, seperti tangkap tangan, 

tombak, jaring, kail, dan jebakan ikan. (5) Istilah penangkapan ikan terkadang juga 

mencakup usaha penangkapan mamalia air seperti paus, sehingga berkembang istilah 

perburuan paus. 

(6) Berdasarkan data FAO, total pelaku usaha penangkapan ikan komersial dan 

budi daya adalah 38 juta orang dan memberikan pekerjaan kepada 500 juta orang 

secara langsung maupun tidak langsung. (7) Di tahun 2005, konsumsi ikan yang 

ditangkap di alam liar per kapita adalah 14.4 kilogram per tahun, sedangkan dari 

perikanan budi daya adalah 7.4 kilogram. 

(Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Menangkap_ikan) 

3. Kalimat yang berisi fakta pada paragraf di atas  terdapat pada kalimat nomor ... 

 A. (1) dan (2) 

 B. (3) dan (4) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mollusca
http://id.wikipedia.org/wiki/Cephalopoda
http://id.wikipedia.org/wiki/Crustacea
http://id.wikipedia.org/wiki/Echinoderm
http://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan_tangkap
http://id.wikipedia.org/wiki/Budi_daya_perikanan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mengumpulkan_boga_bahari_dengan_tangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spearfishing&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaring_ikan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kail&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jebakan_ikan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mamalia_air&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Paus
http://id.wikipedia.org/wiki/Perburuan_paus
http://id.wikipedia.org/wiki/FAO
http://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan_komersial
http://id.wikipedia.org/wiki/Menangkap_ikan
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 C. (5) dan (6)  

 D. (6) dan (7) 

 E. (5) dan (7) 

 

Kapal itu tidak hanya terdiri dari kerangka kapal saja tetapi alat perlengkapan 

yaitu benda-benda di luar kerangka kapal yang digunakan untuk kapal itu selamanya. 

Benda-benda tersebut dapat dilepaskan dari tempat duduknya di kapal tanpa merusak 

kapal itu.  Misalkan ; Radar, Sauh, Kemudi, Tali Temali, rantai jangkar, perahu 

penolong, Kompas, dll.  Alat perlengkapan ini menurut pasal 309 alenia 3 KUHD 

menentukan yang dimaksud dengan alat perlengkapan kapal adalah segala benda 

yang bukan bagian kapal itu sendiri namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai 

tetap dalam kapal. Alat perlengkapan tersebut sangat penting dari sebuah kapal. 

(Sumber: novaltherej4xo.web.id) 

4. Simpulan dari teks di atas adalah ... 

A. Kapal tidak hanya terdiri dari kerangka kapal saja tetapi alat perlengkapan 

yaitu benda-benda di luar kerangka kapal. 

B. Alat perlengkapan kapal adalah segala benda yang bukan bagian kapal itu 

sendiri namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dalam kapal. 

 C. Banyak benda-benda yang menjadi perlengkapan kapal. 

 D. Kerangka kapal terdiri dari benda-benda yang berat. 

E. Alat perlengkapan kapal adalah segala benda yang berada pada kapal itu 

sendiri yang diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dalam kapal. 

 

5. (1) Setiap pengunjung akan berdecak kagum bila melihat keindahan Gunung 

Rinjani. (2) Di sana kita dapat melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi. (3) 

Dipayungi langit biru dan gumpalan-gumpalan awan. (4) Gunung itu tampak 

kokoh menghijau dengan puncak yang berpasir. (5) Begitulah Gunung Rinjani 

menyuguhkan pemandangan alam yang indah. 
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Kalimat penjelas yang sumbang dalam paragraf di atas ditandai dengan nomor ... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

6. Ambruknya perikanan laut diduga akan terjadi bersamaan dengan meningkatnya 

permintaan pangan dunia, khususnya protein hewani. Untuk mengantisipasi hal 

tersebut, produksi pangan dunia harus dilipat-gandakan beberapa tahun ke depan 

untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dunia, dan laut harus lebih berperan 

sebagai sumber pangan. Salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk 

mengatasi kesenjangan kebutuhan dan produksi protein hewani adalah dengan 

meningkatkan kegiatan pembudidayaan ikan di laut (marikultur). 

(Sumber: Republika, 12 September 2005) 

 

Ide pokok paragraf tersebut adalah ... 

A. Ambruknya perikanan laut akan terjadi bersamaan dengan meningkatnya 

permintaan pangan dunia. 

B. Produksi pangan dunia harus lebih ditingkatkan. 

C. Protein hewani merupakan kegiatan pembudidayaan ikan di laut. 

D. Ambruknya perikanan laut akan terjadi bersamaan dengan meningkatnya 

jumlah pertumbuhan penduduk dunia. 

E. Produksi pangan dunia harus dilipat-gandakan beberapa tahun ke depan. 

7. Topik : Cara mengatasi kebakaran hutan 

Pikiran penjelas : 1. Menentukan titik-titik areal yang terbakar 

                             2. Lima hektar hutan terbakar dan hangus 
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                             3. Menurunkan tim SAR 

                             4. Menutup jalur perjalanan ke lokasi kebakaran 

                             5. Lakukan pemadaman sedapat mungkin 

 

Pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan topik ditandai dengan nomor ... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

8.   Bel tanda mulai mengerjakan soal berbunyi. Sonia membaca lembar soal yang 

ada di depannya, tetapi seketika itu juga ketenangannnya terusik. Dibaca lagi, 

sambil diingatnya soal yang dia beli itu. Tidak sama! Sonia yakin memang 

berbeda. Kok jadi begini? Sonia makin was-was. Setelah itu, keringat dingin 

mulai mengguyur tubuhnya. Sonia bingung dan jengkel. Sonia sadar bahwa jalan 

pintasnya salah arah. Sialnya, dia sama sekali tidak belajar. Tubuhnya lemas 

seketika. 

Amanat yang terungkap dalam penggalan cerpen tersebut adalah ... 

A. Raihlah keberhasilan dengan kesungguhhan dan kejujuran! 

B. Untuk meraih nilai baik, belajarlah dengan bermacam cara! 

C. Jangan menyesali perbuatan yang telah kita lakuakan! 

D. Jalan pintas hanya sesuai bagi orang yang berputus asa! 

E. Kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan! 
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9.   (1) Dunia kelautan merupakan dunia yang sangat dinamis, d isini 

hampir semunya bergerak kecuali dasar lautan. (2) Di wilayah yang merupakan 

bagian bumi terbesar ini, terdapat banyak sumber daya alam yang bisa menghasilkan 

pendapatan yang tinggi untuk suatu daerah atau pemerintahan, contohnya adalah 

sumber daya ikan. (3) Indonesia merupakan suatu negara yang sangat luas dan 

memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar juga. (4) Dengan luas lautan 

sekitar 5,8 juta km
2
 dan panjang pantai kurang lebih 81.000 km.(5) Banyak kekayaan 

alam yang ada di lautan Indonesia. 

 

Ide pokok paragraf tersebut adalah ... 

      A. Luas lautan Indonesia 6 juta km
2. 

      B. Dunia kelautan merupakan dunia yang sangat dinamis. 

      C. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. 

      D. Banyak sumber daya alam yang dapat ditemukan di Indonesia. 

      E. Luas lautan Indonesia sekitar 5,8 juta km
2
 dan panjang pantai 80.000 km. 

 

10. Topik : Faktor-faktor penghambat kegiatan keagamaan di sekolah 

Pikiran penjelas : 1. Kepedulian siswa terhadap manfaat belajar agama 

                             2. Kepedulian siswa terhadap kegiatan keagamaan 

                             3. Antusiasme siswa terhadap pendalaman agama 

                             4. Dana kegiatan yang minim 

                             5. Dukungan guru dan kepala sekolah 

 

Pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan topik ditandai dengan nomor ... 
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A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

11. Selesai presentasi, Rektor STSI Surakarta mendekat. 

“Kau punya bakat jadi sarjana, lho.” 

“Tidak, Pak. Saya ingin jadi dalang, jadi seniman” 

Teman-temannya juga mengatakan bahwa sepantasnya ia menjadi peneliti. 

“Tidak, jadi dalang lebih bermanfaat. Sebab dalang berhubungan langsung dengan 

masyarakat. Peneliti tidak ... 

 

Amanat yang disampaikan pengarang dalam penggalan cerita di atas adalah ... 

A. Setiap orang cerdas  diharapkan menjadi peneliti. 

B. Seorang peneliti harus sarjana. 

C. Orang akan lebih senang memilih profesi sesuai nalurinya. 

D. Orang berpangkat yang tertarik profesi dalang. 

E. Profesi peneliti lebih hebat daripada dalang. 

 

12.   Penurunan stok sumberdaya menyebabkan manusia mencari alternatif lain 

untuk memenuhi kebutuhannya akan konsumsi hayati perikanan. Tugas utama 

teknisi tambak dalam pengelolaan adalah mempertahankan keseimbangan 

ekologis antara mutu lingkungan, kehidupan dan pertumbuhan udang dan 

menghambat pertumbuhan agen penyakit yang selalu sudah berada dalam 

lingkungan tambak. 
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Simpulan isi paragraf di atas adalah ... 

A. Pertumbuhan udang menghambat pertumbuhan agen penyakit yang selalu 

berada dalam lingkungan tambak. 

B.  Tugas utama teknisi tambak dalam pengelolaan adalah mempertahankan 

keseimbangan ekologis antara mutu lingkungan. 

C. Penurunan stok sumberdaya menyebabkan manusia mencari alternatif lain 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

D. Masyarakat membuka lahan tambak perikanan untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

E. Masyarakat lebih suka membuka tambak udang. 

Teks untuk soal nomor 13 

Batu Bolong  merupakan sajian bangunan pura yang khas yang berada di 

Lombok. Keunikan dari tempat ini adalah pura tersebut terletak di atas batu karang 

yang menjorok ke arah laut. Jika cuaca sedang cerah maka anda bisa melihat 

panorama indah, yakni Gunung Agung yang ada di Bali dari tempat ini. Banyak 

wisatawan yang menanti waktu matahari terbenam di tempat ini. 

Bagi mereka yang ingin memasuki wilayah ini harus menggunakan pita kuning 

dari kain dengan melingkarkannya ke pinggang. Ini merupakan kepercayaan dari 

penduduk setempat. Selain Batu Bolong, Senggigi juga memberikan nuansa alam 

yang tidak kalah menarik. Tempat ini merupakan wilayah pantai yang khas dengan 

pasir nya yang putih. Bagi wisatawan yang berkunjung kesini tidak perlu 

mencemaskan tempat untuk beristirahat karena disekelilingnya terdapat hotel, 

bungalow, dan losmen yang sudah dibangun dengan standar internasional. 

(Sumber: http://wisatapulaulombok.blogspot.com) 

13. Ide pokok paragraf di atas adalah ... 

A. Banyak wisatawan yang menanti waktu matahari terbenam di Batu Bolong. 

B. Gunung Agung terletak di Lombok. 

C. Batu Bolong  merupakan bangunan pura yang khas yang berada di Lombok. 

D. Pura terletak di atas batu karang yang menjorok ke arah laut. 

E. Jika cuaca sedang cerah maka bisa melihat panorama indah yakni Gunung 

Agung yang ada di Bali. 

http://blog.pelapak.com/taman-matahari.html
http://wacanasainsperikanan.blogspot.com/
http://blog.pelapak.com/taman-matahari.html
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14. Mata lelaki itu menyapa wajah kedua anaknya yang bersegera mau ke kota. Ada 

sesuatu yang ingin dia ucapkan, tapi ditahannya. 

“Masa depan memang tidak pernah berpihak pada orang tua. Demi masa depan 

anaknya, dia rela mengalah. Mengalah dan membiarkan anak-anak menggapai 

kebahagiaan sendiri. Sementara itu, dia menanggung kesendirian. Ini yang tidak 

dipahami oleh anak-anak.”Lelaki itu tercenung dalam batin. 

 

Amanat penggalan cerpen tersebut adalah ... 

A. Anak harus mengalah demi kebahagiaan orang tua. 

B. Kebahagiaan orang tua menjadi tanggung jawab anak. 

C. Kesedihan orang tua karena di tinggal pergi anak. 

D. Orang tua rela berkorban demi kebahagiaan anak. 

E. Keluhan orang tua terhadap nasib anak-anaknya. 

 

 

Teks untuk soal nomor 15 

  Persoalan perikanan ilegal sudah berulang kali dibicarakan dalam forum-forum 

internasional, yang ditindaklanjuti dengan proyek-proyek pelatihan pengelolaan 

perikanan di negara-negara Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.Namun, 

wujud komitmen beberapa negara Asia Tenggara dalam mengatasi perikanan ilegal 

belum efektif.   Pengawasan perikanan tangkap dan penegakan hukum terhadap 

penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) hingga kini belum optimal dan kalah cepat 

ketimbang laju kejahatan perikanan. 

 

15. Simpulan isi paragraf di atas adalah ... 

A. Penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) hingga 

kini belum optimal dan kalah cepat ketimbang laju kejahatan perikanan. 
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B. Persoalan perikanan ilegal sebenarnya sudah berulang kali dibicarakan dalam 

forum-forum internasional. 

C. Ilegal fishing menjadi perbincangan hangat diseluruh forum internasional. 

D. Wujud komitmen beberapa negara Asia Tenggara dalam mengatasi perikanan 

ilegal belum efektif. 

E. Ilegal fishing sudah sering terjadi di Indonesia. 

 

16. Atan menatap dengan pandangan kosong, banyak rekan sekampung pergi 

mengadu nasib ke tanah orang. 

“Engkau dapat menjadi buruh.” 

“Buruh pun tidak, Emak kan tahu, boleh dikatakan tidak ada orang kampung kita 

yang dapat menjadi buruh di sana, semua didatangkan dari luar, konon, kita tak siap.” 

“Tapi mengapa orang-orang luar siap?” 

Mereka dipersiapkan, sedangkan kita tidak dipersiapkan,” kata lelaki itu. 

 

Amanat penggalan cerpen tersebut adalah .... 

A. Persiapkanlah diri agar dapat siap bersaing dengan orang lain. 

B. Orang kampung harus bersaing dengan orang kota. 

C. Orang dilura kampung harus mempersiapkan diri. 

D. Orang luar harus siap dibanding penduduk setempat. 

E. Untuk meriah kesuksesan seseorang harus kompeten. 

 

17. Simpulan isi paragraf tersebut adalah ... 

A. Banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi wisatawan jika datang ke 

Lombok. 
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B. Taman nasional Gunung Rinjani merupakan kawasan wisata yang sangat 

terkenal di   Lombok. 

      C. Gunung Rinjani  merupakan tempat yang berada di Lombok. 

      D. Wisatawan yang suka mendaki gunung bisa datang ke gunung Rinjani. 

E. Bagi pecinta air terjun bisa mengunjungi air terjun Sendanggile di desa 

Senaru. 

 

18.   Perikanan komersial memerlukan penglibatan modal yang besar. Bot-bot 

perikanan komersial beroperasi jauh dari pantai, terutama di kawasan laut dalam 

dan perairan antarabangsa. Mereka menjalankan operasi menangkap ikan dalam 

tempo yang agak lama yaitu dari beberapa hari hingga melebihi satu bulan. 

 

Ide pokok paragraf tersebut adalah .... 

A. Bot-bot perikanan komersial beroperasi jauh dari pantai 

B. Perikanan komersial memerlukan modal yang besar 

C. Perikanan komersial beroperasi jauh dari pantai 

D. Operasi menangkap ikan dilakukan beberapa hari  

E. Perikanan komersial memerlukan modal yang kecil 

19. Bel tanda mulai mengerjakan soal berbunyi. Sonia membaca lembar soal yang 

ada di depannya, tetapi seketika itu juga ketenangannnya terusik. Dibaca lagi, sambil 

diingatnya soal yang dia beli itu. Tidak sama! Sonia yakin memang berbeda. Kok jadi 

begini? Sonia makin was-was. Setelah itu, keringat dingin mulai mengguyur 

tubuhnya. Sonia bingung dan jengkel. Sonia sadar bahwa jalan pintasnya salah arah. 

Sialnya, dia sama sekali tidak belajar. Tubuhnya lemas seketika. 

 

Amanat yang terungkap dalam penggalan cerpen tersebut adalah ... 

A. Raihlah keberhasilan dengan kesungguhhan dan kejujuran! 

B. Untuk meraih nilai baik, belajarlah dengan bermacam cara! 
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C. Jangan menyesali perbuatan yang telah kita lakuakan! 

D. Jalanpintas hanya sesuai bagi orang yang berputus asa! 

E. Kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan! 

 

20. Semalaman Tirta tidak bisa tidur karena memikirkan kebohongannya dengan dua 

temannya Dina dan Livi. Mereka berdua selalu percaya padanya. Keesokan harinya ia 

bermaksud meminta maaf kepada keduanya. “Hai Din, Liv” sapa Tirta. “Hai Tir!” 

Jawab mereka serempak. Hem, teman-teman aku mau minta maaf selama ini telah 

membohongi kalian.aku takit kalau aku bukan anak orang kaya seperti kalian, kalian 

tidak akan mau berteman denganku. Sebenarnya ayahku hanya seorang pegawai 

kantor biasa dan ibuku hanya ibu rumah tangga. 

Amanat kutipan cerita tersebut adalah ... 

A. Janganlah suka membeda-bedakan teman! 

B. Janganlah sombong meskipun kaya! 

C. Berpura-puralah menjadi anak orang kaya! 

D. Sebaiknya bersikap jujur dan apa adanya! 

E. Setialah kepada temanmu! 

 

Teks untuk soal nomor 21 

 Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya termasuk proses yang 

terintregasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, dan 

implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di 

bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan bertujuan agar 

sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan mencapai kelangsungan 

produktivitas sumberdaya hayati perairan yang terus menerus. 

(Sumber: wikipedia.org/wiki/perikanan) 
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21. Simpulan paragraf di atas adalah ... 

 A. Pengelolaan sumberdaya ikan harus ditingkatkan. 

B. Pengelolaan sumberdaya ikan dimanfaatkan untuk mencapai mencapai 

kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan yang terus menerus. 

C. Pengelolaan sumberdaya ikan harus mendapatkan perhatian yang  lebih agar 

produktivitas sumberdaya hayati perairan semakin meningkat. 

D. Pengelolaan sumberdaya ikan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan. 

E. Pengelolaan sumberdaya ikan dapat meningkatkan produktivitas hayati 

perikanan. 

 

22.  Penombakan ikan adalah metode kuno penangkapan ikan dengan 

menggunakan tombak atau varian lainnya seperti harpoon, trident, dan panah. 

Beberapa varian alat yang telah maju menggunakan berbagai cara untuk 

menggerakkan tombak, seperti penggunaan pegas danbubuk mesiu. 

 

 Ide pokok paragraf di atas adalah .... 

A. Tombak merupakan metode kuno penangkapan ikan. 

B. penombakan ikan adalah metode kuno penangkapan ikan. 

C. Banyak cara yang digunakan untuk menangkap ikan. 

D. Ragam alat untuk menangkap ikan. 

E. Metode kuno masih digunakan untuk menangkap ikan. 

23. Setiap musim paceklik tangkap, banyak nelayan yang kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Mereka harus utang kepada pedagang atau menjual sebagian 

harta bendanya untuk bertahan. Kesulitan akan bertambah tatkala mereka akan 

kembali melaut kembali. Bekal, bahan bakar, umpan, atau alat lainnya yang 

harus dimiliki, membuat nelayan kembali terjerat utang  dengan para pemilik 

modal. 

Simpulan isi paragraf di atas adalah ... 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tombak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Harpoon&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Trident&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Panah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegas
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegas
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegas
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A. Setiap musim paceklik nelayan harus berhutang dan menjual harta bendanya 

untuk bertahan hidup. 

B. Kehidupan nelayan tak pernah jauh dari kemiskinan. 

C. Kesulitan hidup nelayan saat musim paceklik. 

D. Musim paceklik membuat nelayan banyak memiliki hutang dan kehabisan 

harta bendanya. 

E. Nelayan  harus tetap bertahan hidup meski di musim paceklik. 

24. 1. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG memahami keinginan Anda untuk melakukan 

hal yang terbaik 

2. Masa depan Anda kami jamin akan lebih bermakna 

3. Pengalaman kami selama 27 tahun dalam melayani kebutuhan Anda tidk dapat 

diragukan lagi 

4. Apa yang Anda lakukan hari ini akan melindungi mereka yang Anda cintai di 

kemudian hari 

5. Hubungi: 029466536571 

 

Penjelasan isi kalimat (4) pada iklan tersebut adalah ... 

A. Kalau kamu memilih Asuransi Jiwa Sinarmas, kita akan terlindungi sampai 27 

tahun. 

B. Kalau kita ingin selamat sampai 27 hatun, ikutlah Asuransi Jiwa Sinarmas. 

C. Kalau Anda memilih Asuransi Jiwa Sinarmas, akan terlindungi di kemudian 

hari. 

D. Kita dan orang yang kita cintai akan terlindungi jika memilih Asuransi Jiwa 

Sinarmas. 

E. Kalau kamu memilih Asuransi Jiwa Sinarmas, kita akan terlindungi sampai 37 

tahun. 
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25.  Kondisi bangsa Indonesia yang merupakan daerah kepulauan, telah melahirkan 

tantangan tersendiri dalam mengelola dan meneruskan eksistensi sebagai bangsa. 

Dengan kondisi kepulauan itu, maka beragam tantangan pun dipastikan akan 

menjadi bagian dari perjalanan bangsa ke depan. 

(Sumber: http://mdn.biz.id/n/22648/) 

Ide pokok paragraf di atas adalah .... 

A. Kondisi bangsa Indonesia. 

B. Indonesia merupakan daerah kepulauan. 

C. Tantangan di Indonesia. 

D. Perjalanan bangsa Indonesia. 

E. Eksistensi bangsa Indonesia. 

26. Urus E-KTP satu jam 

11. urus E-KTP sekarang juga 

12. lengkapi berkas yang diperlukan 

13. datang ke kelurahan setempat 

14. harus bawa undangan 

15. cukup satu jam urusan selesai 

Penjelasan isi kalimat ke-3 pada iklan layanan kemasyarakatan tersebut adalah ... 

A. datang ke kelurahan di mana saja 

B. datang ke kelurahan yang terdekat 

C. datang ke kelurahan dalam satu tempat 

D. datang ke kelurahan sesuai dengan KTP 

E. datang ke kelurahan yang Anda inginkan 

27. Hati Sandra merasa sangat sebal kepada Winda karena ulah Winda yang sangat 

menjengkalkan. Namun, hatinya juga selalu bertanya-tanya tentang mengapa tidak 

memaafkannya saja, dan mengapa harus terus sebal kepada teman sendiri? Ketika 

Sandra mendengar Winda tidak masuk sekolah karena sakit, hatinya memutuskan 

untuk segera menengok Winda dan menyudahi kekesalannya kepada Winda serta 

memaafkannya. 
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Amanat kutipan cerita tersebut yang tepat ... 

A. Bekerjalah dengan arif dan bijaksana! 

B. Jangan iri pada orang lain yang sukses! 

C. Berbuatlah kebaikan kepada siapapun dan di manapun! 

D. Maafkanlah kesalahan orang lain agar hati tidak merasa kesal! 

E. Saling bermaaf-maaflah! 

 

28. Bu, di kelas kami ada seorang murid baru Ridwan namanya. Dia berasal dari 

desa. Dia pendiam tak banyak omong. Penakut barangkali. Oleh karena itulah, 

Iping selalu menyindirnya, anak udik, anak tak becus, dan sebagainya. Tetapi 

Ridwan tak marah sedikit pun. Namun, di balik itu semua, dia cerdas sekali. Tadi, 

ketika ulangan matematika, dia mendapat nilai sepuluh. Bayangkan, Bu! Padahal, 

lainnya paling tinggi hanya mendapat tujuh. Termasuk Sigit yang biasanya 

mendapat nilai paling baik. Kali ini ada yang mengungguli, Bu! Sigit menunduk 

mengakhiri ceritanya. 

 

Amanat kutipan cerita tersebut adalah ... 

A. Jadilah sahabat yang baik bagi ibu! 

B. Jangan pernah berkata hebat tentangmu! 

C. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua! 

D. Jangan meremehkan orang lain!   

E. Jadilah sahabat yang setia! 

29. (1) Dapatkan tiket Air Benua Call Center penjualan kami (021) 6547850. (2) 

Nikmati pembayaran tiket yang aman, nyaman, dan  mudah. (3) Gunakan kartu 

kredit, ATM, Tunai, dan Debit BCA. (4) Pembayaran semakin aman dan terpercaya 

karena menggunakan mesin penjawab otomatis. 

Penjelasan isi kalimat (2) pada iklan tersebut adalah ... 
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A. Jika masyarakat ingin mendapatkan tiket tidak perlu membawa uang tunai 

karena akan membahayakan dirinya. 

B. Memesan tiket tidak perlu jauh-jauh dan bersusah payah cukup menghubungi 

(021) 6547850. 

C. Gunakan ATM dan kartu kredit untuk pembelian tiket lebih mudah. 

D. Jangan  sia-siakan fasilitas pembelian tiket dengan diskon. 

E. Segera hubungi Call Center penjualan kami (021) 6547850. 

 

30. (1) Dilihat dari penampilannya, bunga rosela termasuk kategori 

tanaman hias. 

(2) Warna merah segar bak buah mahkota dewa yang sudah 

matang. 

(3) Ranting bunga rosela panjang-panjang seperti ranting pohon 

kopi.  

(4) Pohon kopi memiliki bunga yang kecil-kecil. 

  (5) Hampir di sepanjang rantingnya berisi bunga berjajar. 

Kalimat penjelas yang sumbang pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor .... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 
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Lampiran 33 

 

LEMBAR JAWABAN 

Nama     : 

Kelas    : 

Sekolah  :  

 

1.  A  B  C  D  E 

2.  A  B  C  D  E 

3.  A  B  C  D  E 

4.  A  B  C  D  E 

5.  A  B  C  D  E 

6.  A  B  C  D  E 

7.  A  B  C  D  E 

8.  A  B  C  D  E 

9.  A  B  C  D  E 

10. A  B  C  D  E 

 

11. A  B  C  D  E 

12. A  B  C  D  E 

13. A  B  C  D  E 

14. A  B  C  D  E 

15. A  B  C  D  E 

16. A  B  C  D  E 

17. A  B  C  D  E 

18. A  B  C  D  E 

19. A  B  C  D  E 

20. A  B  C  D  E 

 

21. A  B  C  D  E 

22. A  B  C  D  E 

23. A  B  C  D  E 

24. A  B  C  D  E 

25. A  B  C  D  E 

26. A  B  C  D  E 

27. A  B  C  D  E 

28. A  B  C  D  E 

29. A  B  C  D  E 

30. A  B  C  D  E 
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Lampiran 34 

 

Kunci Jawaban Instrumen Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan 

Teknik SQ3R 

 

1.   E   16. C 

2.   C   17. A 

3.   D   18. B 

4.   B   19. C 

5.   D   20. C 

6.   A   21. C 

7.   B   22. B 

8.   D   23. D 

9.   B   24. E 

10. D   25. B 

11. C   26. E 

12. C   27. E 

13. C   28. C 

14. E   29. C 

15. A   30. E 

 

 

 

 

 



229 

 

 

 

Lampiran 35 

Data Umum Skor, Nilai, dan Kualifikasi Nilai Berdasarkan Perhitungan 

Persentase Skala 10 Siswa Kelas XI NKPI SMKN 10 Padang dalam 

Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik SRT 

 

Nomor Kode Sampel Skor Nilai Kualifikasi  

1 001 25 82,5 Baik 

2 002 25 82,5 Baik 

3 003 24 79,2 Baik 

4 004 23 75,9 Baik 

5 005 25 82,5 Baik 

6 006 22 72,6 Lebih Dari Cukup 

7 007 26 85,8 Baik 

8 008 26 85,8 Baik 

9 009 24 79,2 Baik 

10 010 21 69,3 Lebih Dari Cukup 

11 011 24 79,2 Baik 

12 012 24 79,2 Baik 

13 013 19 62,7 Cukup 

14 014 24 79,2 Baik 

15 015 24 79,2 Baik 
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Lampiran 36 

 

Data Umum Skor, Nilai, dan Kualifikasi Nilai Berdasarkan Perhitungan 

Persentase Skala 10 Siswa Kelas XI TKPI SMKN 10 Padang dalam 

Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik SQ3R 

 

Nomor Kode Sampel Skor Nilai Kualifikasi  

1 001 22 72,6 Lebih Dari Cukup 

2 002 22 72,6 Lebih Dari Cukup 

3 003 25 82,5 Baik 

4 004 22 72,6 Lebih Dari Cukup 

5 005 20 66 Lebih Dari Cukup 

6 006 24 79,2 Baik 

7 007 21 69,3 Lebih Dari Cukup 

8 008 20 66 Lebih Dari Cukup 

9 009 21 69,3 Lebih Dari Cukup 

10 010 20 66 Lebih Dari Cukup 

11 011 21 69,3 Lebih Dari Cukup 

12 012 21 69,3 Lebih Dari Cukup 

13 013 24 79,2 Baik 

14 014 23 75,9 Baik  

15 015 22 72,6 Lebih Dari Cukup 
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Lampiran 37 
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Lampiran 38 
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Lampiran 39 

Simpangan Baku (S) Dan Variansi Teknik SRT dan SQ3R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  Kelas Eksperimen I (SRT) Kelas Eksperimen II (SQ3R) 

Kode 

Sampel 

Total 

skor 

Nilai Kode 

sampel 

Total 

skor 

Nilai 

1 013 19 62,7 05 20 66 

2 010 21 69,3 08 20 66 

3 05 22 72,6 010 20 66 

4 06 23 75,9 09 21 69,3 

5 03 24 79,2 011 21 69,3 

6 09 24 79,2 012 21 69,3 

7 011 24 79,2 07 21 69,3 

8 012 24 79,2 02 22 72,6 

9 014 24 79,2 01 22 72,6 

10 015 24 79,2 015 22 72,6 

11 01 25 82,5 04 22 75,9 

12 02 25 82,5 014 23 75,9 

13 04 25 82,5 06 24 79,2 

14 07 26 85,8 013 24 79,2 

15 08 26 85,8 03 25 82,5 

N 15 15 

∑X 1174,8 1085,7 

𝑋  78,32 72,38 

S
2 

38,06 27,17 

S 6,16 5,21 

Max  85,8 82,5 

Min  62,7 66 
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Lampiran 40 

 

Uji Normalitas Kelas yang Menggunakan Teknik SRT 

No Xi Fi 𝑿𝒊 – 𝑿  Xi
2 

Fi.Xi Fi.Xi
2 

Fk Zi F(Zi) S(Zi) (F.Zi) – 

(S.Zi) 

1 62,7 1 -15,62 3931,29 62,7 3931,29 1 -2,53 0,0057 0,06 0,0543 

2 69,3 1 -9,02 4802,49 69,3 4802,49 2 -1,46 0,0721 0,13 0,0579 

3 72,6 1 -5,72 5270,76 72,6 5270,76 3 -0,92 0,1788 0,2 0,0212 

4 75,9 1 -2,42 5760,81 75,9 5760,81 4 -0,39 0,3483 0,26 0,0883 

5 79,2 6 0,88 6272,64 475,2 37635,84 10 0,14 0,5557 0,66 0,1043 

6 82,5 3 4,18 6806,25 247,5 20418,75 13 0,67 0,7455 0,86 0,1145 

7 85,8 2 7,48 7361,64 171,6 14723,28 15 1,21 0,8869 1 0,1131 

     1174,8 92543,22      

𝑋 = F1.Xi  = 1174,8  = 78,32 

       N             15 

Zi =𝑿𝒊 – 𝑿  

        S 

S.Zi = Fk 

           N 

S
2
 = 

𝑛    𝑓 .𝑥2  −   𝑓 .𝑥 2

𝑛 𝑛−1 
 

    = 
15  92543,22  –  1174,8 2

15 15−1 
 

    = 
1388148 ,3 – 1380155 ,04

15 14 
 

    = 
7993,26

210
 

  = 38,06 

 

S  =  38,06 

 = 6,16 
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Dari tabel tersebut didapat Lo = 0,1145  

Ltabel pada taraf nyata α (0,05) = 0,220 

Karena Lo < Lt maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. 
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Lampiran 41 

 

Uji Normalitas Kelas yang Menggunakan Teknik SQ3R 

N

o.  

Xi Fi 𝑿𝒊 – 

𝑿  

Xi
2 

Fi.Xi Fi.Xi
2 

Fk Zi F(Zi) S(Zi) (F.Zi) – 

(S.Zi) 

1 66 3 -6,38 4356 198 13068 3 -1,22 0,1112 0,2 0,0888 

2 69,3 4 -3,08 4802,49 277,2 19209,96 6 -0,59 0,2776 0,4 0,1224 

3 72,6 3 0,22 5270,76 217,8 15812,28 10 -0,04 0,484 0,66 0,176 

4 75,9 2 3,52 5760,81 151,8 11521,62 12 0,67 0,7488 0,8 0,0512 

5 79,2 2 6,82 6272,64 158,4 12545,28 13 1,30 0,9032 0,86 0,0432 

6 82,5 1 10,12 6806,25 82,5 6806,25 15 1,94 0,9789 1 0,0211 

     1085,7 78963,39      

𝑋 = F1.Xi  = 1085,7 = 72,38 

       N             15 

Zi =𝑿𝒊 – 𝑿  

        S 

S.Zi = Fk 

           N 

S
2
 = 

𝑛    𝑓 .𝑥2  −   𝑓 .𝑥 2

𝑛 𝑛−1 
 

    = 
15  78963,39  –  1085,7 2

15 15−1 
 

    = 
1184450 ,85– 1178744 ,49

15 14 
 

    = 
5706,36

210
 

   = 27,17 

S  =  27,17 

    = 5,21 
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Dari tabel tersebut didapat Lo = 0,176 

Ltabel pada taraf nyata α (0,05) = 0,220 

Karena Lo < Lt maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. 
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Lampiran 42 

 

Tabel Uji Homogenitas 

 

Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II 

N = 15 N = 15 

𝑋 = 78,32 𝑋 = 72,38 

S
2
 = 38,06 S

2
 = 27,17 

S = 6,16 S = 5,21 

 

Fh = varians terbesar= 38,06 = 1,40 

varians terkecil     27,17  

 

dk1 = n1 – 1 = 15-1 = 14 

dk2 = n2 – 1 = 15-1 = 14 

dari tabel dengan tarif kepercayaan 95% atau α = 0,05 

dk = (14,14) didapat harga Ftabel = 1,87 

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh Fhitung  = 1,40 dan Ftabel = 1,87.  

Dengan demikian, Fhitung < Ftabel  (1,40 < 1,87), berarti data homogen. 
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Lampiran 43 

Uji Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, kedua sampel penelitian baik 

kelas eksperimen I maupun kelas eksperimen II terdistribusi normal dan memiliki 

varians yang homogen. Oleh sebab itu, dalam melakukan pengujian hipotesis, 

rumus yang digunakan adalah rumus uji t sebagai berikut. 
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untuk menghitung simpangan baku siswa menggunakan rumus sebagai berikut.  

𝑆𝑔𝑎𝑏 =  
 𝑛1 − 1 𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Kriteria pengujian hipotesis: 

𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2 

𝐻0 : 𝜇1 ≠ 𝜇2 

Dari hasil penelitian, harga-harga yang diperlukan: 

𝑋1
    = 78,32 

𝑋2
    = 72,38 

𝑛1 = 15 

𝑛2 = 15 

𝑆1
2 = 38,06 
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𝑆2
2 = 27,17 

α = 0,05 

dk= 𝑛1+ 𝑛2 - 2 = 15 + 15 – 2 = 28 

 

𝑆𝑔𝑎𝑏 =  
 𝑛1 − 1 𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

 

   =   
 15−1 38,06 +  15−1 27,17

15+15−2
 

   =   
532,84 + 380,38

28
 

    =  
913,22

28
 

              =  32,615 

= 5,71 
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   = 
78,32 – 72,38  

  
1

15
 

5,71
+ 

1

15
 

 

  = 
5,94

 0,12
5,71  

  = 
5,94

 5,71 .0,34 
 

  = 
5,94

1,94
 

  = 3,06 
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ttabel = t (1 – α) (n1 + n2 – 2) 

   = t (1− 0,05) (15 + 15 – 2) 

   = t (0,95) (28) 

   = 1,70 

 

Berdasarkan uji-t pada taraf nyata 0,05 diperoleh thitung > ttabel. Yaitu, 3,06 > 1,70 

sehingga disimpulkan bahwa H1 diterima. 
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Lampiran 44 

 

Dokumentasi Penelitian 

Saat Peneliti Menjelaskan Materi di Kelas XI NKPI SMKN 10 Padang 

 

Siswa Kelas XI NKPI SMKN 10 Padang Mengerjakan Instrumen Penelitian  
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Saat Peneliti Menjelaskan Materi di Kelas XI TKPI SMKN 10 Padang 
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Siswa Kelas XI TKPI SMKN 10 Padang Mengerjakan soal instrumen penelitian 
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NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 

 

N Taraf Signifikan N Taraf Signifikan N Taraf Signifikan 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

0,997 

0,950 

0,878 

 

0,811 

0,754 

0,707 

0,666 

0,632 

 

0,602 

0,576 

0,553 

0,532 

0,514 

 

0,497 

0,482 

0,468 

0,456 

0,444 

 

0,433 

0,423 

0,413 

0,404 

0,396 

0,388 

0,999 

0,990 

0,959 

 

0,917 

0,874 

0,834 

0,798 

0,765 

 

0,735 

0,708 

0,684 

0,661 

0,641 

 

0,623 

0,606 

0,590 

0,575 

0,561 

 

0,549 

0,537 

0,526 

0,515 

0,505 

0,496 

27 

28 

29 

 

30 

31 

32 

33 

34 

 

35 

36 

37 

38 

39 

 

40 

41 

42 

43 

44 

 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

0,381 

0,374 

0,367 

 

0,361 

0,355 

0,349 

0,344 

0,339 

 

0,334 

0,329 

0,325 

0,320 

0,316 

 

0,312 

0,308 

0,304 

0,301 

0,297 

 

0,294 

0,291 

0,288 

0,284 

0,281 

0,279 

0,487 

0,478 

0,470 

 

0,463 

0,456 

0,449 

0,442 

0,436 

 

0,430 

0,424 

0,418 

0,413 

0,408 

 

0,403 

0,398 

0,393 

0,389 

0,384 

 

0,380 

0,376 

0,372 

0,368 

0,364 

0,361 

55 

60 

65 

 

70 

75 

80 

85 

90 

 

95 

100 

125 

150 

175 

 

200 

300 

400 

500 

600 

 

700 

800 

900 

1000 

0,266 

0,254 

0,244 

 

0,235 

0,227 

0,220 

0,213 

0,207 

 

0,202 

0,195 

0,176 

0,159 

0,148 

 

0,138 

0,113 

0,098 

0,088 

0,080 

 

0,074 

0,070 

0,065 

0,062 

0,345 

0,330 

0,317 

 

0,306 

0,296 

0,286 

0,278 

0,270 

 

0,263 

0,256 

0,230 

0,210 

0,194 

 

0,181 

0,148 

0,128 

0,115 

0,105 

 

0,097 

0,091 

0,086 

0,081 
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Nilai Kritis Luntuk Uji Normalitas 

(Uji Liliefors) 

 

Ukuran 

Sampel 

  Taraf Nyata (α) 

0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 

 

n  = 

 

4 

 

0,417 

 

0,381 

 

0,352 

 

0,319 

 

0,300 

 5 0,405 0,337 0,315 0,299 0,285 

 6 0,364 0,319 0,294 0,277 0,265 

 7 0,348 0,300 0,276 0,258 0,247 

 8 0,331 0,285 0,261 0,244 0,233 

 9 0,311 0,271 0,249 0,233 0,223 

 10 0,294 0,258 0,239 0,224 0,215 

 11 0,284 0,249 0,230 0,217 0,206 

 12 0,275 0,242 0,223 0,212 0,199 

 13 0,268 0,234 0,214 0,202 0,190 

 14 0,261 0,227 0,207 0,194 0,183 

 15 0,257 0,220 0,201 0,187 0,177 

 16 0,250 0,213 0,195 0,182 0,173 

 17 0,245 0,206 0,189 0,177 0,169 

 18 0,239 0,200 0,184 0,173 0,166 

 19 0,235 0,195 0,179 0,169 0,163 

 20 0,231 0,190 0,174 0,166 0,160 

 25 0,200 0,173 0,158 0,147 0,142 

 30 0,187 0,161 0,144 0,136 0,131 

n  > 30 1,031 

√n 

0,886 

√n  

0,805 

√n  

0,768 

√n  

0,736 

√n  

 

Sumber: Sudjana. 2005. Metoda Statistika. Penerbit Tarsito Bandung. 
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Nilai Persentil Distribusi F (Pada Taraf Nyata 0,05) 

untuk Uji Homogenitas 

 

v2 v1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 24 30 

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,52 2,45 2,40 2,35 2,31 2,28 2,23 2,18 2,12 2,08 2,04 

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,28 2,25 2,20 2,15 2,09 2,05 2,00 

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,47 2,40 2,35 2,30 2,26 2,23 2,18 2,13 2,07 2,03 1,98 

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,45 2,38 2,32 2,28 2,24 2,20 2,14 2,10 2,04 2,00 1,96 

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,43 2,36 2,30 2,26 2,22 2,18 2,13 2,09 2,02 1,98 1,94 

25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,41 2,31 2,28 2,24 2,20 2,16 2,11 2,06 2,00 1,96 1,92 

26 4,22 3,37 2,89 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,18 2,15 2,10 2,05 1,99 1,95 1,90 

27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,30 2,25 2,20 2,16 2,13 2,08 2,03 1,97 1,93 1,88 

28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,36 2,29 3,24 2,19 2,15 2,12 2,06 2,02 1,96 1,91 1,87 

29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,14 2,10 2,05 2,00 1,94 1,90 1,85 

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,34 2,27 2,21 2,16 2,12 2,09 2,04 1,99 1,93 1,89 1,84 

 

Sumber :Sudjana. 2005. Metoda Statistika. Penerbit Tarsito Bandung. 
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Nilai Persentil Distribusi t untuk Uji Hipotesis (Uji-t) 

 

v t0,995 t0,99 t0,975 

 
t0,95 

 

t0,90 

 

t0,80 

 

t0,75 

 

t0,70 

 

t0,60 

 

t0,55 

 
1 63,66 31,82 12,71 6,31 3,08 1,376 1,000 0,727 0,325 0,158 

2 9,92 6,96 4,30 2,92 1,89 1,961 0,816 0,617 0,289 0,142 

3 5,84 4,54 3,18 2,35 1,64 0,978 0,765 0,584 0,277 0,137 

4 4,60 3,75 2,78 2,13 1,53 0,941 0,741 0,569 0,271 0,134 

5 4,03 3,36 2,57 2,02 1,48 0,920 0,727 0,559 0,267 0,132 

6 3,71 2,14 2,45 1,94 1,44 0,906 0,718 0,553 0,265 0,131 

7 3,50 3,00 2,36 1,90 1,42 0,896 0,711 0,549 0,263 0,130 

8 3,36 2,90 2,31 1,86 1,40 0,889 0,706 0,546 0,262 0,130 

9 3,25 2,82 2,26 1,83 1,38 0,883 0,703 0,543 0,261 0,129 

10 3,17 2,76 2,23 1,81 1,37 0,879 0,700 0,542 0,260 0,129 

11 3,11 2,72 2,20 1,80 1,36 0,876 0,697 0,540 0,260 0,129 

12 3,06 2,68 2,18 1,78 1,36 0,873 0,695 0,539 0,259 0,128 

13 3,01 2,65 2,16 1,77 1,35 0,870 0,694 0,538 0,259 0,128 

14 2,98 2,62 2,14 1,76 1,34 0,868 0,692 0,537 0,258 0,128 

15 2,95 2,60 2,13 1,75 1,34 0,866 0,691 0,536 0,258 0,128 

16 2,92 2,58 2,12 1,75 1,34 0,865 0,690 0,535 0,258 0,128 

17 2,90 2,57 2,11 1,74 1,33 0,864 0,689 0,534 0,257 0,128 

18 2,88 2,55 2,10 1,73 1,33 0,862 0,688 0,534 0,257 0,127 

19 2,86 2,54 2,09 1,73 1,33 0,861 0,688 0,533 0,257 0,127 

20 2,84 2,53 2,09 1,72 1,32 0,860 0,687 0,533 0,257 0,127 

21 2,83 2,52 2,08 1,72 1,32 0,859 0,686 0,532 0,257 0,127 

22 2,82 2,51 2,07 1,72 1,32 0,858 0,686 0,532 0,256 0,127 

23 2,81 2,50 2,07 1,71 1,32 0,858 0,685 0,532 0,256 0,127 

24 2,80 2,49 2,06 1,71 1,32 0,857 0,685 0,531 0,256 0,127 

25 2,79 2,48 2,06 1,71 1,32 0,856 0,684 0,531 0,256 0,127 

26 2,78 2,48 2,06 1,71 1,32 0,856 0,684 0,531 0,256 0,127 

27 2,77 2,47 2,05 1,70 1,31 0,855 0,684 0,531 0,256 0,127 

28 2,76 2,47 2,05 1,70 1,31 0,855 0,683 0,530 0,256 0,127 

29 2,76 2,46 2,04 1,70 1,31 0,854 0,683 0,530 0,256 0,127 

30 2,75 2,46 2,04 1,70 1,31 0,854 0,683 0,530 0,256 0,127 

40 2,70 2,42 2,02 1,68 1,30 0,853 0,681 0,529 0,255 0,126 

60 2,66 2,39 2,00 1,67 1,30 0,848 0,679 0,527 0,254 0,126 

120 2,62 2,36 1,98 1,66 1,29 0,845 0,677 0,526 0,254 0,126 

∞ 2,58 2,33 1,96 1,645 1,28 0,842 0,674 0,524 0,253 0,126 

 

Sumber :Nana Sudjana dan Ibrahim. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


