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ABSTRAK 

PENINGKATAN KEMAMPUAN NGEBACA PEMAHAMAN TEKS 

BERAKSARA LAMPUNG SAI NGEGUNAKO STRATEGI TIPE TEAM 

ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) SISWA MAN I WAYKANAN 

SEMESTER GENAP 2016/2017 

 

OLEH 

 

ARHAM HABIBI 

1523045001 

 

Penelitian sija bertujuan untuk mendeskripsiko pembelajaran membaca 

pemahaman teks  beraksara Lampung melalui model pembelajaran koopertaif tipe 

TAI (Team-Assisted-Individualization). Selain sina untuk mendeskripsiko 

peningkatan hasil pembelajaran ngebaca pemahaman teks beraksara Lampung 

melalui model pembelajaran koopertaif tipe TAI (Team-Assisted-

Individualization).  

Penelitian sija merupakan penelitian tindakan kelas sai dilaksanako jama siswa 

kelas X.IIS MAN 1 Way Kanan. Pengumpulan data delom penelitian sija 

dilakuko ngegunako Metode tes dan observasi. Penelitian sija dilaksanako delom 

tahapan siklus-siklus tindakan. Semakkung penelitian kughuk delom tahapan 

siklus, semakkungni dilaksanako perencanaan sai didasarko jak data awal sai 

berupa permasalahan-permasalahan sai wat. Sehado tindakan perencanaan 

dilakuko, dilanjutko tindakan siklus I, tindakan siklus II. 

 

Hasil penelitian sai diperoleh sehado implementasi tindakan, yaitu siswa dacok 

lebih aktif dan antusias dalom mengikuti pembelajaran membaca  pemahaman. 

Siswa menujukko sikap, minat, dan semangat sai tinggi. Selain sina, penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team-Assisted-Individualization) dacok 

ningkatko proses pembelajaran dan kemampuan ngebaca pemahaman siswa kelas 

X Iis. Hal sina dacok dinah wat peningkatan jumlah siswa yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) dan peningkatan nilai rata-rata tes. Jumlah siswa 

yang mencapai KKM pada pratindakan sebesar 20,00%, siklus I sebesar 60,00 %, 

dan akhir siklus II sebesar 85,00%, sedangkan nilai rata-rata tes pra tindakan 

62,00, siklus I 69,25, dan akhir siklus II 74,50.  

 

 

 
 

Kata kunci : Kemampuan, Membaca, Pemahanan, Strategi Team-Assisted-

Individualization (TAI), teks beraksara Lampung   
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ABSTRACT 

 

IMPROVEMENT OF READING UNDERSTANDING TEXT OF 

LAMPUNG ABILITY USING TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION 

(TAI) STRATEGY AT THE SECOND SEMESTER OF THE TEN CLASS 

OF MAN I WAY KANAN IN 2016/2017 

 

 

BY 

 

ARHAM HABIBI 

1523045001 

 

 

This study aims to describe learning comprehension text reading Lampung 

through model cooperative learning type TAI (Team-Assisted-Individualization). 

Besides that, to describe the improvement of learning result of reading 

comprehension text of Lampung through TAI (Team-Assisted-Individualization) 

type cooperative model. 

This research is a classroom action research conducted on X.IIS MAN 1 Way 

Kanan Right students. Data collection in this research is done by test and 

observation method. This research is carried out in the stages of action cycles. 

Before the research entering the stage of the cycle, first held a plan based on 

initial data in the form of problems that exist. After the planning action is done, 

then the cycle I followed, the second cycle action. 

 

The results obtained after the implementation of the action, is students become 

more active and enthusiastic in following learning comprehension reading. 

Students show high attitudes, interests, and passion. In addition, the use of 

cooperative learning model type TAI (Team-Assisted-Individualization) can 

improve the learning process and ability to read understanding of class X IIS 

students. This is indicated by the increase in the number of students who reach the 

Minimum Exhaustiveness Criteria and increase the average value of the test. The 

number of students reaching KKM on Pre action is 20.00%, cycle I is 60,00%, 

and end of cycle II is 85,00%, mean value of pre action test is 62,00, cycle I 

69,25, and End of cycle II 74.50. 

 

 

 

 

Keywords: Ability, Reading, understanding, Strategy, Team-Assisted-

Individualizatio (TAI), text, of Lampung. 
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MOTTO 
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dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah 

kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 

 

(terjemahan Al Qur’an Surat Lukman: 27) 
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelajaran bahasa Lampung adalah sebagai Muatan Lokal Wajib di tingkat SD,

SMP/MTs, SMA/MA maupun SMK, ini sesuai dengan Peraturan Gubernur

Lampung Nomor :  39 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Mata  PelajaranBahasa

dan Aksara Lampung sebagai Muatan Lokal Wajib pada jenjang satuan

pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam peraturan Gubernur ini, Bahasa

Lampung disesuaikan dengan variasi keadatannya yang digunakan sehari-hari

sebagai sarana komunikasi dan interaksi antaranggota masyarakat dari suku-suku

atau kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Provinsi Lampung. Aksara

Lampung yang disebut (ka-ga-nga) yaitu sistem ortografi hasil masyarakat daerah

yang meliputi aksara dan sistem pengaksaraan untuk melambangkan  bahasa.

Dalam mata pelajaran Bahasa Lampung terdapat satu kompetensi yang harus

dicapai oleh siswa, adalah Kompetensi membaca pemahaman teks beraksara

Lampung. Membaca pemahaman teks beraksara Lampung sangat penting untuk

diteliti agar kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan teks beraksara

Lampung menjadi lebih baik. Keberadaan membaca pemahaman teks beraksara

Lampung sebagai bagian kompetensi mata pelajaran Bahasa Lampung dipandang

sukar oleh para siswa. Banyak siswa merasa malas untuk mempelajari aksara
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Lampung dengan alasan banyak hal, anggapan susah mempelajari aksara

Lampung merupakan alasan yang paling menonjol dalam benak dan pikiran siswa.

Adanya kesukaran dalam mempelajari keterampilan membaca pemahaman teks

beraksara Lampung dapat disebabkan pula oleh faktor metode dalam pengajaran

yang kurang tepat. Oleh karena itu, peneliti memiliki pandangan bahwa metode

dalam pembelajaran membaca pemahaman teks beraksara Lampung harus tepat,

sehingga peneliti berkeinginan untuk melakukan perbaikan terhadap hasil

pembelajaran membaca pemahaman teks beraksara Lampung dengan melakukan

penelitian tindakan kelas di MAN 1 Way Kanan.

Berdasarkan observasi awal inilah peneliti memfokuskan untuk melakukan

penelitian tindakan kelas pada siswa kelas X.iis di MAN 1 Way Kanan karena

penulis merasa prihatin. Pemilihan kelas tersebut karena terdapat beberapa

kekurangan dan permasalahan dalam pembelajaran bahasa Lampung khususnya

membaca teks beraksara, sebagai berikut.

1. Rata-rata nilai MID Semester di kelas X.iis belum memenuhi Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Bahasa Lampung yaitu sebesar 70.

2. Rendahnya kemampuan siswa kelas X.iis MAN 1 Way Kanan dalam membaca

teks beraksara Lampung. terlihat pada tabel  di bawah ini.

Tabel 1. Ketuntasan Belajar Membaca Pemahaman Siswa

Rentang Nilai Kriteria Frekuensi Persentase

70-100 Tuntas 4 20,00%

≤69 Tidak Tuntas 16 80,00%
∑ 20 100,00%
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Pada tabel diatas menunjukan ketuntasan belajar siswa diketahui untuk siswa

yang tuntas belajar sebanyak 4 orang siswa (20,00%) dan siswa yang  belum

tuntas belajar 16 orang  siswa (80,00%). Siswa dikatakan tuntas belajar apabila

mendapat skor ≥70.

Membaca Pemahaman merupakan bagian dari membaca telaah isi. Seperti

dijelaskan Tarigan (1987 : 39) bahwa membaca telaah ini dapat kita bagi atas (1)

membaca teliti, (2) membaca pemahaman, (3) membaca kritis, (4) membaca ide.

Membaca Pemahaman adalah jenis membaca yang bertujuan untuk memahami (1)

standar-standar atau norma-norma kesastraan, (2) resensi kritis, (3) drama tulis, (4)

pola-pola fiksi (Tarigan, 1987 : 56) Pembelajaran membaca pemahaman teks

beraksara Lampung perlu adanya proses latihan dan belajar secara teratur. Siswa

terlebih dahulu harus menguasai aksara-aksara Lampung yang baku dan tanda

baca yang digunakan dalam aksara Lampung tersebut.

Salah satu model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan inovatif dalam

meningkatkan aktivitas siswa memahami teks beraksara Lampung dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif

adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling

membantu mengkontruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau inkuiri. Menurut

teori dan pengalaman agar kelompok kohesif (kompak partisipatif), tiap anggota

kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa heterogen (kemampuan, gender,

karakter), ada kontrol dan fasilitasi, dan meminta tanggung jawab hasil kelompok

berupa laporan atau presentasi.

Tipe model pembelajaran kooperatif yang peneliti gunakan adalah tipe Team
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Assisted Individualization (TAI). Menurut Slavin (2008: 187) Team Assisted

Individualization (TAI) menggabungkan antara belajar kooperatif dengan

pengajaran individual. Team Assisted Individualization (TAI) merupakan bentuk

model pembelajaran yang dapat melatih siswa berpikir kritis, kreatif, dan efektif

serta memanfaatkan keuntungan potensi sosialitas yang bagus dari pembelajaran

kooperatif. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI, peserta didik ditempatkan

dalam kelompok kelompok kecil yang heterogen dan selanjutnya diikuti dengan

pemberian bantuan secara individu bagi peserta didik yan gmemerlukannya.

Peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe TAI (Team-Assisted

Individualization) ini, karena model pembelajaran ini sangat cocok untuk

diterapkan pada mata pelajaran bahasa Lampung khususnya kompetensi membaca

pemahaman teks beraksara Lampung. Model ini melatih siswa untuk mengerjakan

berbagai soal karena tahapan yang harus ditempuh siswa yaitu mengerjakan

latihan soal, kuis individual kemudian mengerjakan tes akhir. Siswa terus-menerus

dilatih untuk memahami materi yang diajarkan dengan carapemberian soal yang

harus dikerjakan oleh individu siswa dengan bantuan kelompoknya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian tentang : ”Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

TAI (Team Assisted Individualization) dalam meningkatkan kemampuan

membaca pemahaman teks beraksara Lampung”, sehingga penulis berharap dapat

meningkatkan hasil belajar siswa yang lebih baik. selain itu agar siswa termotivasi

untuk belajar memahami materi secara mandiri, tidak hanya mengandalkan hasil

pembelajaran teman.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah

Bagaimanakah peningkatan kemampuan memahami teks beraksara Lampung

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe (Team Assisted

Individualization) TAI ?

Rumusan Masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

1

2.

Bagaimanakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe (Team

Assisted Individualization)TAI dalam pemahaman teks beraksara Lampung

pada siswa kelas X.iis MAN 1 Way Kanan?

Bagaimanakah peningkatan kemampuan memahami teks beraksara lampung

melalui penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe (Team Assisted

Individualization)TAI pada siswa kelas X.iis MAN 1 Way Kanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan

memahami teks beraksara lampung dengan menggunakan metode pembelajaran

kooperatif tipe (Team Assisted Individualization)TAI . tujuan tersebut dapat

dirinci sebagai berikut.

1.

2.

Mendeskripsikan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe (Team

Assisted Individualization) TAI membaca pemahaman teks beraksara

Lampung pada siswa kelas X.iis MAN 1 Way Kanan

Mendeskripsikan peningkatan kemampuan memahami teks beraksara

lampung melalui penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe (Team

Assisted Individualization)TAI pada siswa kelas X.iis MAN 1 Way Kanan
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai beikut.

Hasil penelitian ini menambah referensi kajian pembelajaran, khususnya di

bidang pembelajaran aksara Lampung.

a. Guru

(1) Penelitian ini dipergunakan untuk memperbaiki pembelajaran membaca

membaca pemahaman teks beraksara Lampung.

(2) Meningkatkan professionalisme guru bahasa Lampung

b. Peneliti

sebagai masukan yang menambah wawasan keilmuan dan penelitian guna

merancang penelitian lebih lanjut dengan desain penelitian yang berbeda.

1.5 Ruang Lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.

2.

3.

Sasaran siswa kelas X. iis MAN 1 Way Kanan.

Peningkatan kemampuan membaca pemahaman teks beraksara Lampung.

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted

Individualization).



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Membaca Pemahaman

2.1.1 Konsep Membaca

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca

untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media

kata-kata/bahasa tulis. Rosadi Hidayat mengemukakan pengertian membaca

adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan bersama beberapa keterampilan,

yaitu mengamati, memahami, dan memikirkan. (Hidayat, 1979 : 16). Pengertian

membaca menurut Misdan adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan

kerjasama beberapa keterampilan yaitu gerakan mata, mengamati, memahami,

memikirkan dan interprestasi. (Misdan, 1987 : 48). Untuk lebih jelas penulis

sampaikan pula pengertian membaca menurut Guntur Tarigan yakni suatu proses

yang hendak disampaikan oleh oleh penulis memalalui media kata-kata/bahasa

tulis. (Tarigan, 1990 : 7).

Melihat beberapa pengertian tentang membaca dari para ahli seperti berbeda-beda,

padahal kalau kita lihat lebih jauh pendapat-pendapat tersebut memiliki inti yang

sama, yaitu bahwa membaca bukan hanya sekedar menyuarakan bahasa tertulis

atau mengikuti dengan teliti baris demi baris bacaan itu, namun lebih jauh adalah

kemampuan memahami dari apa yang tertulis dengan cepat dan tepat.
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Telah diuraikan di muka bahwa membaca merupakan suatu keterampilan yang

komplek yang melibatkan serangkaian keterampilan yang lebih kecil lainnya.

Sebagai garis besarnya, terdapat dua aspek penting dalam membaca, adalah

sebagai berikut.

A. keterampilan yang bersifat mekanis (mechanical skills) yang dapat

dianggap berada pada urutan yang lebih rendah (lower order).Aspek ini

mencakup.

1. pengenalan bentuk huruf;

2. pengenalan unsur-unsur linguistik (fonem/grafem, kata, frase, pola

klausa, kalimat dan lain-lain);

3. pengenalan hubungan/korespondensi pola ejaan dan bunyi

(kemampuan menyuarakan bahan tertulis atau “to bark at print”);

4. kecepatan membaca ke taraf lambat.

B. memahami pengertian sederhana  (leksikal, gramatikal, retorikal);

1. memahami signifikasi atau makna maksud dan tujuan pengarang,

relevansi/keadaan kebudayaan, dan reaksi pembaca;

2. evaluasi atau penilaian (isi, bentuk);

3. kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan

keadaan.

Untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam keterampilan mekanis

(mechanical skill) tersebut, aktivitas yang paling sesuai adalah

membaca nyaring, membaca bersuara (reading aloud; oral reading).

Untuk keterampilan pemahaman (comprehension skill), yang paling
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erat adalah dengan membaca dalam hati (silent reading) yang dapat

pula dibagi atas :

1. membaca ekstensif (extensive reading);

2. membaca intensif (intensive reading).

Selanjutnya, membaca ekstensif ini mencakup pula :

a) membaca survey (survey reading);

b) membaca sekilas (skimming);

c) membaca dangkal (superficial reading).

Sedangkan membaca intensif dapat dibagi atas :

1. Membaca telaah isi (content study reading), yang mencakup pula :

a. membaca teliti (colose reading);

b. membaca pemahaman (comprehensive reading);

c. membaca kritis (critical reading);

d. membaca ide (reading for ideas).

2. Membaca telaah isi (content study reading), yang mencakup pula :

a. membaca teliti (colose reading);

b. membaca pemahaman (comprehensive reading);

c. membaca kritis (critical reading);

d. membaca ide (reading for ideas).

3. Membaca telaah bahasa (language study reading), yang mencakup pula :

a. Membaca bahasa asing (foreign language reading);

b. Membaca sastra (literary reading).
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Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai aspek-aspek serta jenis-

jenis membaca yang telah disinggung di atas perhatikanlah skema-skema berikut

ini ;

Skema I

Skema II

Keterampilan
mekanis

-Pengenalan bentuk huruf
-Pengenalan unsur-unsur linguistik
-pengenalan hubungan bunyi dan huruf

Aspek
membaca

Keterampilan
Pemahaman

-keterampilan membaca : lambat
-pemahaman pengertian sederhana
-pemahaman signifikasi/makna
-evaluasi/penilaian isi dan bentuk
-kecepatan membaca : fleksibel

Membaca
Nyaring

- Membaca
- Membaca sekilas
- Membaca dangkal

Membaca
Ektensif

Membaca

Membaca
Dalam hati

Membaca
Intensif

Membaca telaah
bahasa

Membaca telaah isi

- Membaca teliti
- Membaca pemahaman
- Membaca kritis
- Membaca ide-ide

- Membaca bahasa
- Membaca sastra
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2.1.2 Konsep Membaca Pemahaman

Beberapa ahli mengemukakan definisi membaca pemahaman yang secara umum

mempunyai arti yang hampir sama, yaitu memahami informasi secara langsung

yang ada dalam teks bacaan itu dan memahami informasi yang tidak secara

langsung dalam teks. Webster Collegiate Dictionary menawarkan definisi

membaca pemahaman sebagai kapasitas pemikiran untuk memahami dan

mengerti.

Membaca pemahaman, maka, akan menjadi kapasitas untuk menerima dan

memahami makna yang disamapaikan oleh teks. Pendapat-pendapat yang

mendukung definisi itu di antaranya adalah: Rubin (1993: 194) mendefinisikan

bahwa membaca pemahaman adalah proses pemikiran yang kompleks untuk

membangun sejumlah pengetahuan.

Membangun sejumlah pengetahuan itu menurut Nola Banton Smith dalam Rubin

(1993:195) bisa berupa kemampuan pemahaman literal, interpretatif, kritis, dan

kreatif. Hal itu diperkuat oleh Burns (1996:255) bahwa membaca pemahaman

terdiri empat tingkatan, yaitu pemahaman literal (literal comprehension),

pemahaman interpretatif (interpretative comprehension), pemahaman

kritis (critical comprehension) dan pemahaman kreatif (creative comprehension).

Smith dalam Tarigan (1987: 32) mengartikan pemahaman sebagai penafsiran atau

penginterpretasian pengalaman, menghubungkan informasi baru dengan informasi

yang telah diketahui, menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan

kognitif dalam bacaan. Pendapat yang sama diungkapkan Grellet (1981: 3) bahwa

membaca pemahaman merupakan kemampuan menyimpulkan informasi yang
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diperlukan dari bacaan. Kemampuan membaca pemahaman adalah kemampuan

memberikan makna pada sebuah teks. Melalui proses membaca pemahaman aset

pengetahuan seseorang bertambah, dan juga meningkatkan daya berpikir.

Membaca berupaya menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan informasi

yang disampaikan penulis, sehingga dapat merumuskan suatu kesimpulan.

Membaca pemahaman adalah suatu proses untuk mengenali atau mengidentifikasi

teks, kemudian mengingat kembali isi teks. Membaca pemahaman juga dapat

berarti sebagai suatu kegiatan membuat urutan tentang uraian/menggorganisasi isi

teks, bisa mengevaluasi sekaligus dapat merespon apa yang tersurat atau tersirat

dalam teks. Pemahaman atau comprehension, adalah kemampuan membaca untuk

mengerti: ide pokok, detail penting, dan seluruh pengertian. Membaca

pemahaman (reading for understanding) yang di maksudkan di sini adalah sejenis

membaca yang bertujuan untuk memahami:

1. standar atau norma-norma susastra (letery standards)

2. resensi kritis (critical review)

3. drama tulis (printed drama)

4. pola-pola fiksi (patterns of fiction)

Dalam hal ini menciptakan pemahaman adalah bagaimana merefleksikan

pengetahuan yang sifatnya generally applicable di atas menjadi specifically

applicable dengan setting persoalan mikro: dengan wilayah operasi dan

konsentrasi. Pemahaman inilah yang akan memadukan antara apa yang ketahui

dari materi tangible dan materi intangible yang bekerja di lapangan.
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Pemahaman bacaan merupakan komponen penting dalam suatu aktivitas

membaca, sebab pada hakikatnya pemahaman atas bacaan dapat meningkatkan

keterampilan atau kepentingan membaca itu sendiri maupun untuk tujuan-tujuan

tertentu yang telah ditentukan atau hendak dicapai. Ahli bahasa mengemukakan

bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk membaca dan memahami

tulisan (Palawija, 2008: 1). Hal ini dapat dimaklumi karena pemahaman

merupakan esensi dari kegiatan membaca.

Dengan demikian, apabila seseorang setelah melakukan aktivitas membaca dapat

mengambil pesan dari bacaan, maka proses tersebut dikatakan berhasil. Begitu

pula sebaliknya, apabila seseorang setelah melakukan kegiatan membaca tetapi

belum dapat mengambil pesan yang disampaikan oleh penulis, maka proses

tersebut belum berhasil.

Goodman dalam Slamet (2003: 78) mengungkapkan bahwa membaca pemahaman

merupakan suatu proses merekonstruksi pesan yang terdapat dalam teks yang

dibaca dimana proses merekonstruksi pesan itu berlapis, interaktif, dan terjadi

proses-proses pembentukkan dan pengujian hipotesis. Artinya pada saat membaca

seseorang melakukan proses penggalian pesan dari teks. Kemudian dengan

berinteraksi dengan makna yang terdapat di dalam teks tersebut, pembaca

membuat dan menguji hipotesis. Hasil dari pengujian hipotesis tersebut dapat

dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan mengenai pesan yang disampaikan

oleh penulis.

Devine dalam Nurhadi, (2004: 1) memberikan definisi membaca pemahaman

adalah proses menggunakan informasi sintaks, semantik, dan retoris yang terdapat
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dalam teks tertulis yang tersusun dalam pikiran pembaca dengan menggunakan

pengetahuan umum yang dimiliki, kemampuan kognitif, dan penalaran.

Selanjutnya pembaca merumuskan hipotesis sebagai perwujudan dari pesan yang

tersurat dari teks. Definisi Nurhadi, 2004 tersebut menjelaskan bahwa dalam

memahami bacaan, pembaca membangun pengetahuan baru dengan

menghubungkan penalaran dan pengetahuan yang telah diketahui.

Agustinus Suyoto (2008: 1) berpendapat bahwa membaca pemahaman atau

komprehensi ialah kemampuan membaca untuk mengerti ide pokok, detail

penting, dan seluruh pengertian. Pemahaman ini berkaitan erat dengan

kemampuan mengingat bahan yang dibacanya. Berdasarkan beberapa pendapat

tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca pemahaman adalah

kemampuan seseorang dalam merekonstruksi pesan yang terdapat dalam teks

yang dibaca dengan menghubungkan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki

untuk mengerti ide pokok, detail penting, dan seluruh pengertian serta mengingat

bahan yang dibacanya.

Orang sering merasa bahwa pengetahuannya tidak berguna karena tidak sesuai

dengan kenyataan di lapangan padahal yang belum diperoleh adalah pemahaman.

Berbahasa pada dasarnya adalah proses interaktif komunikatif yang menekankan

pada aspek-aspek bahasa. Kemampuan memahami aspek-aspek tersebut sangat

menentukan keberhasilan dalam proses komunikasi. Aspek-aspek bahasa tersebut

antara lain keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis.

Secara karakteristik, keempat keterampilan itu berdiri sendiri, namun dalam

penggunaan bahasa sebagai proses komunikasi tidak dapat dipisahkan satu dengan
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yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa merupakan keterpaduan dari

beberapa aspek. Salah satu aspek keterampilan berbahas adalah keterampilan

membaca. Keterampilan membaca selalu ada dalam setiap tema pembelajaran.

Hal tersebut membuktikan pentingnya penguasaan keterampilan membaca.

Membaca, terutama membaca pemahaman bukanlah sebuah kegiatan yang pasif.

Sebenarnya, pada peringkat yang lebih tinggi, membaca itu, bukan sekedar

memahami lambang-lambang tertulis, melainkan pula memahami, menerima,

menolak, membandingkan dan meyakini pendapat-pendapat yang ada dalam

bacaan. Membaca pemahaman inilah yang dibina dan dikembangkan secara

bertahap pada sekolah (Tompubolon: 1987). Pembelajaran membaca pemahaman

menggunakan teknik skema merupakan salah satu upaya tepat karena dengan

teknik skema yang harus menghubungkan pengalamannya dengan pengalaman

yang ada dalam buku teks.

Membaca pemahaman menurut Tarigan ( 1986:56 ) merupakan sejenis membaca

yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan,

resensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi.

Kemampuan membaca pemahaman sebagai kesanggupan atau kemampuan siswa

memahami dan memaknai, menyeleksi fakta, gagasan, serta menarik kesimpulan

dari informasi-informasi dalam teks secara menyeluruh. Aktivitas membaca

pemahaman melibatkan proses mental seperti penilaian, penalaran, pertimbangan,

penghayalan, dan pemecahan masalah. Dalam kegiatan membaca pemahaman,

pembaca harus melibatkan diri secara aktif dalam bacaan, mengolah informasi

visual dan nonvisual, merekonstruksi isi yang tersurat dan tersirat dalam bacaan.
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Membaca pemahaman melibatkan beberapa kemampuan, seperti penguasaan

diksi, penalaran, perseptual, kompetensi semantik, dan psikologi.

Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang membaca dengan

suatu tujuan cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang tidak

mempunyai tujuan (Farida Rahim, 2007: 11). Hal ini sependapat dengan Anne

Ediger, Robertta Alexander, dan Krystyna Srutwa (1989 : 4) bahwa untuk

memahami sebuah bacaan setiap orang mempunyai asumsi dan tujuan membaca

yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam kegiatan membaca di kelas, guru

seharusnya menyusun tujuan membaca dengan menyediakan tujuan khusus yang

sesuai, atau dengan membantu mereka menyusun tujuan membaca siswa sendiri.

Pendapat Sim, B. Laufer, dan Dvorkin (1982: 5) berkaitan dengan tujuan

membaca dapat didiskripsikan yaitu untuk: (a) membedakan materi yang penting

dengan materi yang tidak penting, (b) membedakan antara informasi yang relevan

dengan informasi yang tidak relevan, (c) mendukung suatu pernyataan maupun

menolak pernyataan, (d) mendapatkan ide berdasarkan penjelasan dan contoh, (e)

mengenali implikasi, (f) memahami hubungan antarkalimat, (g) menyamakan

argumen, dan (h) membuat prediksi.

Apabila dianalisis tujuan membaca Sim, di atas sejalan dengan pendapat Greane

dan Patty sebagaimana dikutip oleh Tarigan (1985: 37) bahwa tujuan membaca

pemahaman di antaranya: (a) menemukan ide pokok kalimat, paragraf, wacana,

(b) memilih butir-butir penting, (c) menentukan organisasi bacaan,(d) menarik

kesimpulan, (e) menduga makna dan meramalkan dampak-dampak, (f)

merangkum apa yang telah terjadi, (g) membedakan fakta dan pendapat, dan (h)
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memperoleh informasi dari aneka sarana khusus seperti ensiklopedia, atlas, peta

dan sebagainya. sedabgkan menurut Farida Rahim (2007: 11) tujuan membaca

mencakup: (a) kesenangan, (b) menyempurnakan membaca nyaring, (c)

menggunakan strategi tertentu, (d) memperbaharui pengetahuannya tentang suatu

topik, (e) mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya,

(f) memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis, (g)

mengkonfirmasikan atau menolak prediksi, dan (h) menjawab pertanyaan-

pertanyaan spesifik. Begitu banyak tujuan membaca yang dikemukakan di atas,

namun menurut peneliti tujuan membaca pemahaman yang dikemukakan oleh

Greanne dan Patty-lah yang paling tepat karena yang paling komplet dan

berhubungan langsung dengan manfaat membaca yang nantinya akan diperoleh.

Proses penguasaan dan keterampilan membaca pemahaman dipengaruhi beberapa

faktor. Yap ( 1978 ) dalam Harras dan Sulistiyaningsih (1997/1998: 1.18 )

melaporkan bahwa kemampuan membaca seseorang sangat ditentukan oleh

kuantitas membacanya. Sedangkan Ebel ( 1972:35 ) berpendapat bahwa faktor

yang mempengaruhi tinggi rendahnya kemampuan pemahaman bacaan yang dapat

dicapai oleh siswa dan perkembangan minat bacanya tergantung pada faktor-

faktor berikut.

1) Siswa yang bersangkutan,

2) Keluarganya,

3) Kebudayaannya, dan

4) Situasi sekolah.

Alexander ( 1983:143) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

perkembangan pemahaman bacaan meliputi : program pengajaran membaca,

kepribadian siswa, motivasi, kebiasaan dan lingkungan social ekonomi mereka.
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Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa situasi sekitar pembaca berpengaruh

terhadap kegiatan membaca pemahaman seseorang.

Johnson dan Pearson dalam Darmiyati Zuchdi (2007: 23) menyatakan bahwa,

faktor-faktor yang mempengaruhi komprehensi membaca dapat dibedakan

menjadi dua macam, yaitu yang ada dalam diri pembaca dan yang ada di luar

pembaca. Faktor- faktor yang berada di dalam diri pembaca meliputi kemampuan

linguistik (kebahasaan), minat (seberapa kepedulian pembaca terhadap bacaan

yang dihadapinya), motivasi (seberapa besar kepedulian pembaca terhadap tugas

membaca atau perasaan umum mengenai membaca dan sekolah), dan kumpulan

kemampuan membaca (seberapa baik pembaca dapat membaca).

Faktor-faktor di luar pembaca dibedakan menjadi dua kategori, yaitu unsur-unsur

bacaan dan lingkungan membaca. Unsur-unsur pada bacaan atau ciri– ciri tekstual

meliputi kebahasaan teks yaitu tingkat kesulitan bahan bacaan, dan organisasi

teks, adalah jenis pertolongan yang tersedia pada bacaan bisa berupa bab, subbab,

grafik atau tabel serta susunan tulisan. Kualitas lingkungan membaca meliputi

faktor-faktor: (1) persiapan guru sebelum, pada saat, atau setelah pelajaran

membaca guna menolong murid memahami teks, (2) cara murid menanggapi

tugas, dan (3) suasana umum penyelesaian tugas (hambatan dan dorongan dalam

membaca). Wainwright mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi

kualitas pemahaman mencakup :

a. kecepatan membaca, kecepatan membaca yang tidak memperhatikan tujuan

membaca atau terlampau cepat dalam membaca sehingga mengabaikan isi
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bacaan secara keseluruhan, bisa memberikan efek merugikan terhadap

pemahaman,

b. tujuan membaca, tujuan membaca berkaitan erat dengan motivasi dalam

membaca dan minat terhadap materi bacaan. Penetapan tujuan yang jelas

sering kali bisa menciptakan motivasi dan meningkatkan minat baca,

sehingga secara otomatis meningkatkan pemahaman,

c. sifat materi bacaan, maksudnya apakah materi yang disediakan menarik dan

bahasanya mudah dipahami. Materi bacaan merupakan komponen penting

dalam membaca karena materi bacaan merupakan sarana utama,

d. tata letak materi bacaan, yakni pengorganisasian bahan bacaan dalam

menjabarkan sebuah ide bacaan serta bagan, gambar, atau grafik yang

berfungsi menolong pembaca agar lebih mudah memahami bacaan,

e. lingkungan tempat membaca dengan suasana yang tenang tentu akan

membuat pembaca lebih mudah memahami bacaan daripada lingkungan

yang ramai atau gaduh (2006: 44).

Menurut penulis, semua faktor yang dikemukakan oleh Wainwright di atas saling

berhubungan. Jika pembaca selalu memperhatikan kesemua faktor di atas

tentunya pembaca akan menjadi seorang pembaca yang baik. Mc Laughlin &

Allen dalam Farida Rahim (2007: 7) menyatakan pembaca yang baik ialah

pembaca yang berpartisipasi aktif dalam proses membaca. Hal ini maksudnya

bahwa mereka mempunyai tujuan yang jelas serta memonitor tujuan membaca

mereka dari teks yang mereka baca. Yant Mujiyanto, dkk. (2000: 59-60)

mengklaim ciri-ciri pembaca yang baik yang lebih komplet dan idealis, yakni:
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a. selektif, maksudnya mampu memilih bahan bacaan yang mempunyai nilai

guna bagi pembaca,

b. bisa memahami naskah secara tepat,

c. bersikap kritis dan terbuka, sehingga tidak asal mengiyakan ide-ide naskah

dan mampu merespons isi bacaan,

d. punya kepekaan yang baik terhadap nilai-nilai moral dan sosial, sensitif

terhadap hal-hal yang tidak etis dan tidak benar serta korektif sehingga bisa

membetulkan yang salah dan janggal,

e. punya semangat membaca yang tinggi dan tidak pembosan, dan

f. punya kreativitas dan mengolahkembangkan apa-apa yang dibacanya dalam

ekspresi lisan dan tulis.

Suatu kegiatan reseptif menelaah isi teks bacaan memerlukan situasi lingkungan

yang tenang. Keadaan yang tenang akan membuat pembaca lebih mudah

mengenali setiap lambang bunyi, memberi makna dan dapat menanggapi isi

bacaan dengan cepat. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam membaca

pemahaman adalah bahan bacaan. Bahan bacaan yang memiliki tingkat kesukaran

tinggi akan menjadi kendala bagi pembaca dalam memmahami bahan bacaan.

Sebaliknya siswa akan dapat memahami secara baik bahan bacaan yang tergolong

mudah. Oleh sebab itu bahan bacaan yang akan disajikan hendaklah dipilih yang

memiliki tingkat keterbacaan tinggi, bentuk kalimatnya efektif, tidak ada unsur

asing yang tidak perlu, dan memiliki pola penalaran yang runtut.

Aspek lain yang juga berpengaruh dalam membaca pemahaman adalah kondisi

umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organ-
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organ tubuh dan sendi-sendinya. Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi bila

disertai pusing-pusing kepala dapat menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif)

sehingga materi yang dibaca kurang atau tidak berbekas. Kondisi organ-organ

khusus siswa, seperti tingkat kesehatan indra penglihat juga sangat mempengaruhi

kemampuan menyerap informasi dan pengetahuan.

Aspek lain yang tidak dapat diabaikan adalah aspek keluasan wawasan, tingkat

kecerdasan, sikap, bakat, minat, dan motivasi. Aspek-aspek ini dapat memberikan

kontribusi yang baik terhadap tingkat keterampilan membaca pemahaman. Karlin

(1964) dalam Nurhadi dan Rockhan (1990:225) mengatakan bahwa pembelajaran

bahasa dalam memahami wacana melewati beberapa aspek. Aspek-aspek yang

dimaksud adalah : (1) pemahaman kata, (2) konsep, (3) kalimat, (4) struktur

paragraph, dan (5) sikap dan tujuan. Pemahaman kata dapat dilatihkan dengan

melihat konteksnya,dan mencakupi (1) struktur kata, (2) sinonim dan antonym,

(3) bahasa, dan (4) penggunaan kamus. Konsep adalah hubungan pengertian atau

makna dengan pengalaman. Kalimat yaitu kemampuan menghubungkan makna

kata yang satu dengan yang lain. Struktur meliputi kalimat, dan ide pokok.

Selain adanya faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas, membaca perlu

dilengkapi pula dengan syarat kecepatan dan ketepatan. Apalah artinya sebuah

penangkapan dan pemahaman isi tanpa disertai kecepatan dan ketepatan, karena

kemampuan membaca adalah kecepatan membaca dan pemahaman isi (Darmiyati

Zuchdi, 2007: 24). Jadi pembaca melakukan aktivitas membaca yang relatif

singkat tetapi dengan pemahaman yang tinggi. Supaya ketentuan itu dipenuhi,
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pembaca tentu saja harus memiliki referensi yang luas, penerapan metode

membaca yang tepat, dan minat membaca yang tinggi.

Beberapa kemampuan yang ada dalam membaca literal, interpretatif, kritis, dan

kreatif dapat diuraikan lebih rinci lagi mulai dari definisi sampai dengan

aktivitasnya. Penjelasan tentang definisi dan aktivitasnya tersebut, Syafi’ie (1999:

31) mengatakan bahwa pemahaman literal adalah pemahaman terhadap apa yang

dikatakan atau disebutkan penulis dalam teks bacaan. Pemahaman ini diperoleh

dengan memamhami arti kata, kalimat dan paragraf dalam konteks bacaan itu

seperti apa adanya. Dalam pemahaman literal ini tidak terjadi pendalaman

pemahaman terhadap isi inforasi bacaan. Yang terjadi hanya mengenal dengan

mengingat apa yang tertulis dalam bacaan. Untuk membangun pemahaman literal,

pembaca dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, bagaimana, mengapa.

Aspek lain yang juga berpengaruh dalam membaca pemahaman adalah kondisi

umum jasmani dan tonus ( tegangan otot ) yang menandai tingkat kebugaran

organ-organ tubuh dan sendi-sendinya. Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi

bila disertai pusing-pusing kepala dapat menurunkan kualitas ranah cipta (

kognitif ) sehingga materi yang dibaca kurang atau tidak berbekas. Kondisi organ-

organ khusus siswa, seperti tingkat kesehatan indra penglihat juga sangat

mempengaruhi kemampuan menyerap informasi dan pengetahuan.

Aspek lain yang tidak dapat diabaikan adalah aspek keluasan wawasan, tingkat

kecerdasan, sikap, bakat, minat, dan motivasi. Aspek-aspek ini dapat memberikan

kontribusi yang baik terhadap tingkat keterampilan membaca pemahaman. Karlin

( 1964 ) dalam Nurhadi dan Rockhan ( 1990:225 ) mengatakan bahwa
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pembelajaran bahasa dalam memahami wacana melewati beberapa aspek. Aspek-

aspek yang dimaksud adalah : (1) pemahaman kata, (2) konsep, (3) kalimat, (4)

struktur paragraph, dan (5) sikap dan tujuan. Pemahaman kata dapat dilatihkan

dengan melihat konteksnya,dan mencakupi (1) struktur kata, (2) sinonim dan

antonym, (3) bahasa figurative,dan (4) penggunaan kamus. Konsep adalah

hubungan pengertian atau makna dengan pengalaman. Kalimat yaitu kemampuan

menghubungkan makna kata yang satu dengan yang lain. Struktur meliputi

kalimat, dan ide pokok.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa

membaca pemahaman mempunyai tingkatan yang bervariasi dari tidak mengerti

sampai mengerti secara lengkap. Keterampilan membaca pemahaman dipengaruhi

oleh inputnya. Seperangkat data, keterangan, dan bahan-bahan bahasa yang

didapatkannya adalah input yang dapat digunakan untuk melewati beberapa aspek

membaca. Faktor intern dan ekstern lain juga mempengaruhinya.

Sebagai suatu aktivitas berbahasa, membaca pemahaman melibatkan beberapa

proses psikologi. Membaca pemahaman memilih empat faktor landasan

psikologis itu (1) kapasitas lisan adalah kemampuan bawaan untuk mempelajari

bahasa symbol dan kemampuan menangkap konsep-konsep abstrak, (2)

pemahaman pendidikan, keseluruhan gagasan, pengertian dan pengetahuan praktis

yang diperoleh melalui kontak pribadi dengan lingkungan, (3) kemampuan

berkonsentrasi, pengaruh pikiran pada pengetahuan tertentu, gagasan dan

informasi yang berhubungan dengan pemecahan dan analisis, dan (4) adanya
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tujuan sehingga kemampuan mental dapat difokuskan dalam mempelajari hal-hal

tertentu.

Lado (1977: 223) menyatakan kemampuan membaca pemahaman merupakan

kemampuan memahami arti dalam suatu bacaan melalui tulisan atau bacaan.

Apabila diperhatikan, pendapat Lado tersebut menekankan dua hal pokok, yaitu

bahasa dan simbol grafis. Hanya orang yang telah menguasai keduanya yang

dapat melakukan kegiatan membaca pemahaman. Hal ini wajar, sebab

serangkaian informasi disampaikan penulis melalui tulisan. Tanpa mengenal

symbol atau lambang huruf, tidak mungkin orang dapat membaca. Goodman

(1980: 15) menerangkan bahwa membaca pemahaman merupakan suatu proses

merekonstruksi pesan yang terdapat dalam teks yang dibaca.

Proses merekonstruksi pesan itu berlapis, interaktif, dan terjadi proses

pembentukan dan pengujian hipotesis. Pesan digali melalui lapisan makna yang

terdapat di dalam teks. Dengan berinteraksi dengan makna pembaca membuat dan

menguji hipotesis, hasil pengujian hipotesis tersebut dapat dipakai sebagai data

untuk menarik kesimpulan informasi yang ingin disampaikan penulis. Terdapat

beberapa aspek yang mendasar dalam membaca, yaitu (1) membaca adalah

berinteraksi dengan bahasa yang telah dituangkan dalam bahasa tulis, (2) hasil

interaksi dengan bahasa tulis berupa pemahaman, (3) kemampuan membaca erat

kaitannya dengan pemahaman berbahasa lisan, dan (4) membaca merupakan suatu

proses yang aktif dan berkelanjutan yang secara langsung dipengaruhi oleh

interaksi antara individu dan lingkungan (Heilman, 1981: 4).
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Beberapa tingkatan dalam membaca pemahaman. Hal ini disampaikan oleh

Thomas Barret dalam buku taksonomi kemampuan membaca, di antaranya adalah

sebagai berikut.

a. Pemahaman Literal

Pemahaman literal adalah pemahaman terhadap apa yang dinyatakan secara

eksplisit dalam teks, pemahaman informasi secara eksplisit di dalam teks.

Pemahaman literal atau hafiah adalah kemampuan memahami ide-ide yang

dinyatakan secara eksplisit dalam teks. Pemahaman literal lazim juga disebut

dengan pemahaman tersurat. Dalam taksonomi Barret, pemahaman literal

merupakan tingkat pemahaman yang paling rendah tetapi penting sebelum

menginjak ke tingkat pemahaman selanjutnya.

Pemahaman literal adalah kemampuan memahami informasi yang dinyatakan

secara eksplisit dalam teks. Pemahaman literal merupakan pemahaman tingkat

paling rendah. Walaupun tergolong tingkat rendah, pemahaman literal tetap

penting, karena dibutuhkan dalam proses pemahaman bacaan secara keseluruhan.

Pemahaman literal merupakan prasyarat bagi pemahaman yang lebih tinggi

(Burns dan Roe dalam Hairuddin, dkk, 2008).

Pemahaman literal adalah kemampuan menangkap informasi yangdinyatakan

secara tersurat dalam teks. Pemahaman literal merupakan pemahamantingkat

paling rendah, tetapi jenis pemahaman ini tetap penting karena dibutuhkan dalam

proses membaca secara keseluruhan. Untuk bisa mencapai tingkat pemahaman

yang lebih tinggi, pembaca harus melalui tingkat pemahaman literal.
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Untuk meletakkan detail secara efektif, pembaca membutuhkan beberapa

arahantentang jenis detail yang menjadi syarat dari pertanyaan-pertanyaan yang

spesifik,misalnya pertanyaan siapa untuk menanyakan nama orang, pertanyaan di

manauntuk menanyakan tempat, pertanyaan kapan untuk menanyakan

tahun, danseterusnya. Cochran (1991:16) menjelaskan bahwa pemahaman literal

mencakuprincian yang terdapat teks, rujukan kata ganti, dan urutan peristiwa

dalam cerita.

Pemahaman literal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemampuan mengenali

kembali dan mengingat kembali informasi yang dinyatakan secara eksplisit dalam

teks. Kemampuan mengenali kembali (recognition) adalah kemampuan

mengidentifikasi atau menunjukkan informasi yang dinyatakan secara eksplisit

dalam teks. Kemampuan ini mencakup beberapa hal, yaitu: mengenali kembali

rincian-rincian, ide-ide utama, urutan, perbandingan, hubungan sebab-akibat, dan

karakter tokoh yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks. Selanjutnya,

kemampuan mengingat kembali adalah kemampuan mengingat kembali informasi

yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks. Kemampuan ini mencakup:

mengingat kembali rincian, ide utama, suatu urutan, perbandingan, hubungan

sebab-akibat, dan karakter tokoh yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pemahaman literal merupakan

prasyarat untuk tingkat pemahaman yang lebih tinggi, yaitu membaca untuk

memperoleh detail isi bacaan secara efektif. Pemahaman ini dimaksudkan untuk

memahami isi bacaan secara efektif. Pemahaman ini dimaksudkan

untuk memahami isi bacaan seperti yang tertulis pada kata, kalimat, dan paragraf
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dalam teks bacaan. Pemahaman literal menuntut kemampuan ingatan tentang hal-

hal tertulis dalam teks.

b. Pemahaman Interpretatif

Tingkat pemahaman yang kedua adalah pemahaman interpretatif, yang menurut

Hafni (1981) dan Tollefson (1989) sebagai pemahaman reorganisasi dan

inferensial. Pemahaman interpretatif adalah pemahaman makna antarkalimat

ataumakna tersirat atau penarikan kesimpulan teks. Pemahaman interpretatife

merupakan proses memperoleh gagasan-gagasan yang diimplikasikan oleh

teks, bukan yang bisa langsung ditemukan dalam teks. Membaca pemahaman

interpretatif mencakup penarikan kesimpulan tentang gagasan utama dari

suatuteks, hubungan sebab akibat yang dinyatakan secara tidak langsung dalam

teks,rujukan kata ganti, rujukan kata keterangan (adverb), dan kata-kata yang

dihilangkan. Pemahaman interpretatif juga mencakup pemahaman suasana

hati pelaku yang terdapat dalam cerita tujuan penulis ceritatersebut, dan makna

bahasa figuratif (Burn, dkk., 1996).

Membaca interpretatif merupakan kegiatan membaca yang berusaha memahami

apa yang dimaksudkan oleh penulis dalam teks bacaan. Kegiatan ini lebih dalam

lagi bila dibandingkan dengan membaca literal karena dalam membaca literal

pembaca hanya mengenal apa yang tersurat saja, tetapi dalam membaca

interpretatif, pembaca ingin juga mengetahui apa yang disampaikan penulis secara

tersirat. Menurut Syafi’ie (1999:36) pemahaman interpretatif harus didahului

pemahaman literal yang aktivitasnya berupa: menarik kesimpulan, membuat

generalisasi, memahami hubungan sebab-akibat, membuat perbandingan-
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perbandingan, menemukan hubungan baru antara fakta-fakta yang disebutkan

dalam bacaan.

Cochran (1991) menyebut pemahaman interpretatif sebagai pemahaman

inferensial. Dia mengemukakan bahwa pemahaman inferensial mencakup

beberapa keterampilan membaca, yaitu keterampilan menghubungkan cerita

dengan pengalaman pribadi, keterampilan menemukan gagasan utama,

menemukan hubungan sebab-akibat yang dinyatakan secara tidak langsung dalam

suatu cerita, mengampil kesimpulan, memprediksikan kelanjutan dari suatu teks

setelah membaca sebagian dari teks tersebut, serta keterampilan

menemukan persamaan dan perbedaan dua hal. Dengan kata lain, pembaca bisa

menemukan persamaan dan perbedaan yang tidak dinyatakan secara langsung

dalam suatu teks, misalnya persamaan dan perbedaan karakter tokoh yang terdapat

dalam cerita.

c. Pemahaman Evaluasi

Jenis pemahaman yang tertinggi adalah pemahaman evaluatif. Pemahaman

evaluatif merupakan kemampuan mengevaluasi materi teks. Pemahaman

evaluatif terdapat dalam kegiatan membaca kritis. Pemahaman pembaca berada

pada tingkat ini apabila pembaca mampu membandingkan gagasan-gagasan yang

ditemukan dalam teks dengan norma-norma tertentu dan mengambil kesimpulan-

kesimpulan yang berkaitan dengan teks. Pemahaman kritis bergantung

pada pemahaman literal, pemahaman interpretatif, dan pemahaman gagasan

penting yang dimplikasikan (Burn, dkk., 1996).
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Pemahaman evaluatif munurut Cochran (1991) mencakup kemampuan menilai

atau memutuskan yang berkenaan dengan (1) menganalisis karakter dan latarnya,

(2) menilai apakah cerita atau gambar riil atau hasil imajinasi penulis, (3)

meringkas alur cerita, (4) menilai apakah sebuah fakta atau opini, (5) memahami

cara penulis menggambarkan suasana hati tokoh melalui pelukisan fisik

dan psikologis para tokoh, dan (6) memahami cara penulis meyakinkan pembaca

melalui pernyataan yang diungkapkannya. Dengan demikian, membaca evaluatif

(membaca kritis) merupakan kegiatanmembaca yang bertujuan untuk memahami

isi bacaan. Pembaca tidak saja menginterpretasi maksud penulis, tetapi juga

menilai apa yang disampaikan penulis.

Pemahaman evaluasi adalah kemampuan mengevaluasi materi teks. Pemahaman

evaluasi pada dasarnya sama dengan pemahaman membaca kritis. Dalam

pemahaman ini, pembaca membandingkan informasi yang ditemukan dalam teks

dengan norma-norma tertentu, dan dengan pengetahuaan serta latar belakang

pengalaman pembaca sendiri untuk membuat penilaiaan berbagai hal yang

berkaitan dengan materi teks.

d. Pemahaman Reorganisasi

Pemahaman reorganisasi adalah kemampuan pemahaman untuk menganalisis,

menyintesis, atau mengorganisasikan informasi yang dinyatakan secara eksplisit

dalam teks. Kemampuan mengorganisasikan kembali meliputi kemampuan

mengklasifikasikan, merangkum, mengikhtisarkan, dan menyintesiskan.



30

e. Pemahaman Inferensial

Pemahaman inferansial adalah kemampuan memahami informasi yang dinyatakan

secara tidak langsung (tersirat) dalam teks. Memahami teks secara inferensial

berarti memahami apa yang diimplikasikan oleh informasi-informasi yang

dinyatakan secara eksplisit dalam teks. Dalam hal ini, pembaca menggunakan

informasi yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks, latar belakang

pengetahuan, dan pengalaman pribadi secara terpadu untuk membuat dugaan atau

hipotesis.

Pemahaman inferensial adalah kemampuan memahami informasi yang dinyatakan

secara tidak langsung dalam teks. Memahami teks secara inferensial berarti

memahami apa yang diimpilkasikan oleh informasi-informasi yang dinyatakan

secara eksplisit. Pemahaman inferensial adalah pemahaman interpretatif. Hal-hal

yang dilakukan dalam pemahaman inferensial adalah.

1. Menginferensi rincian penguat, yaitu menduga informasi atau fakta-fakta

yang mungkin perlu ditambahkan dalam teks.

2. Menginferensi ide utama, yaitu menyimpulkan ide utama yang tidak

dinyatakan secara eksplisit di dalam teks.

3. Menginferensi urutan, yaitu menduga kejadian atau tindakan yang

mungkin terjadi dalam urutan peristiwa yang dinyatakan eksplisit dalam

teks.

4. Menginferensi perbandingan, yaitu menduga adanya persamaan dan

perbandingan antara dua hal yang tidak dinyatakan secara eksplisit di

dalam teks.
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5. Menginferensi hubungan sebab akibat, yaitu membuat simpulan dalam

teks.

6. Menginferensi karakter pelaku, yaitu menduga atau memprediksi sifat

pelaku berdasar teks eksplisit.

7. Memprediksi hasil atau kelanjutan, yaitu menduga hasil atau kelanjutan

dari teks, setelah membaca sebagian teks.

8. Menafsirkan bahasa figuratif, yaitu menafsirkan makna hafiah dari bahasa

kias di dalam teks (Burns dan Roe, 1980).

f. Pemahaman Apresiasi

Pemahaman apresiasi merupakan untuk mengungkapkan respon emosional dan

estetis terhadap teks yang sesuai dengan standar pribadi dan standar profesional

mengenai bentuk sastra, gaya, jenis, dan teori sastra. Pemahaman apresiasi

melibatkan seluruh dimensi kognitif yang terlibat dalam tingkatan pemahaman

sebelumnya. Dalam pemahaman apresiasi, pembaca dituntut juga menggunakan

daya imajinasi untuk memperoleh gambaran yang baru melebihi apa yang

disajikan penulis. Hal ini berarti bahwa pembaca dituntut merespon teks secara

kreatif.

Pemahaman apresiasi merupakan kemampuan untuk mengungkapkan respon

emosional dan estetis terhadap teks sesuai dengan standar pribadi dan standar

profesional mengenai, bentuk sastra, gaya, jenis, dan teori sastra. Pemahaman

apresiasi melibatkan seluruh dimensi kognitif yang terlibat dalam tingkatan

pemahaman sebelumnya, karena apresiasi berkaitan dengan pesikologi dan estetis

terhadap teks (Hafni, 1981). Ada beberapa kemampuan yang diperlukan, yaitu 1)
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kemampuan merespon teks secara emosional, 2) kemampuan mengidentifikasi diri

dengan pelaku dalam teks dan peristiwa yang terjadi, 3) kemampuan mereaksi

bahasa pengarang, dan 4) kemamapuan imagenery, pembaca mengungkapkan

kembali apa yang seakan- akan dilihat, didengar, dicium, dan dirasakan.

g. Pemahaman Kritis

Pemahaman kritis merupakan kemampuan mengevaluasi materi teks. Pemahaman

kritis pada dasarnya sama dengan pemahaman evaluatif. Dalam pemahaman ini,

pembaca membandingkan informasi yang ditemukan dalam teks dengan norma-

norma tertentu, pengetahuan, dan latar belakang pengalaman pembaca untuk

menilai teks.

Pemahaman kritis ditandai oleh kemampuan membandingkan isi bacaan dengan

pengalaman pembaca sendiri, mempertanyakan maksud penulis, dan mereaksi

secara kritis gaya penulis dalam mengungkapkan gagasan-gagasannya (Syafi’ie,

1993:49). Terkait dengan pendapat Syafi’ie, Cochran (1993) mengemukakan

bahwa membaca kritis merupakan wilayah belajar sangat kecilatau bahkan tidak

ada kaitannya dengan jawaban benar atau salah. Membaca kritis lebih mengarah

pada kesan-kesan, suasana hati dan penilaian tentang cara atau alasan seseorang

menulis suatu karya. Menurut Cochran, kegiatan membaca kritis mencakup: (1)

menganalisis karakter dan latarnya, (2) meringkas alur cerita, (3) membedakan

fakta dengan opini, (4) menangkap suasana hati suatu bacaan, dan (5) memahami

tujuan penulis.

Membaca kritis merupakan membaca yang bertujuan untuk memberikan penilaian

terhadap sesuatu teks bacaan dengan jalan melibatkan diri sebaik-baiknya ke
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dalam teks bacaan itu. Oleh para ahli membaca kritis ini dipandang sebagai jenis

membaca tersendiri sehingga para ahli membuat definisi yang redaksinya

berbeda-beda. Menurut Burns (1996:278) membaca kritis adalah mengevaluasi

materi tertulis, yakni membandingkan gagasan yang tercakup dalam materi

dengan standar yang diketahui dan menarik kesimpulan tentang keakuratan, dan

kesesuaian. Pembaca kritis harus bisa menjadi pembaca yang aktif, bertanya,

meneliti fakta-fakta, dan menggantungkan penilaian/ keputusan sampai ia

mempertimbangkan semua materi.

h. Pemahaman Kreatif

Pemahaman kreatif merupakan kemampuan untuk mengungkapkan respon

emosional dan estetis terhadap teks yang sesuai dengan standar pribadi dan

standar profesional. Pemahaman kreatif melibatkan seluruh dimensi kognitif

membaca karena berkaitan dengan dampak psikologi dan estetis teks terhadap

pembaca. Dalam pemahaman kreatif, pembaca dituntut menggunakan daya

imajinasinya untuk memperoleh gambaran baru yang melebihi apa yang disajikan

penulis (Hafni dalam Hairuddin, dkk, 2008).

Membaca kreatif merupakan tingkatan membaca pemahaman pada level yang

paling tinggi. Pembaca dalam level ini harus berpikir kritis dan harus

menggunakan imajinasinya. Dalam membaca kreatif, pembaca memanfaatkan

hasil membacanya untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan

emosionalnya. Kemampuan itu akan bisa memperkaya pengetahuan-pengetahuan,

pengalaman dan meningkatkan ketajaman daya nalarnya sehingga pembaca bisa

menghasilkan gagasan-gagasan baru. Proses membaca kreatif ini menurut Syafi’ie
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(1999:36) dimulai dari memahami bacaan secara literal kemudian

menginterpretasikan dan memberikan reaksinya berupa penilaian terhadap apa

yang dikatakan penulis, dilanjutkan dengan mengembangkan pemikiran-

pemikiran sendiri untuk membentuk gagasan, wawasan, pendekatan dan pola-pola

pikiran baru.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa

membaca pemahaman mempunyai tingkatan yang bervariasi dari tidak mengerti

sampai mengerti secara lengkap. Keterampilan membaca pemahaman dipengaruhi

oleh inputnya. Seperangkat data, keterangan, dan bahan-bahan bahasa yang

didapatkannya adalah input yang dapat digunakan untuk melewati beberapa aspek

membaca. Faktor intern dan ekstern lain juga mempengaruhinya.

Proses Membaca Pemahaman

Sebagai suatu aktivitas berbahasa, membaca pemahaman melibatkan beberapa

proses psikologi. Membaca pemahaman memilih empat faktor landasan

psikologis itu (1) kapasitas lisan adalah kemampuan bawaan untuk mempelajari

bahasa symbol dan kemampuan menangkap konsep-konsep abstrak, (2)

pemahaman pendidikan, keseluruhan gagasan, pengertian dan pengetahuan praktis

yang diperoleh melalui kontak pribadi dengan lingkungan, (3) kemampuan

berkonsentrasi, pengaruh pikiran pada pengetahuan tertentu, gagasan dan

informasi yang berhubungan dengan pemecahan dan analisis, dan (4) adanya

tujuan sehingga kemampuan mental dapat difokuskan dalam mempelajari hal-hal

tertentu.
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Lado (1977: 223) menyatakan kemampuan membaca pemahaman merupakan

kemampuan memahami arti dalam suatu bacaan melalui tulisan atau bacaan.

Apabila diperhatikan, pendapat Lado tersebut menekankan dua hal pokok, yaitu

bahasa dan simbol grafis. Hanya orang yang telah menguasai keduanya yang

dapat melakukan kegiatan membaca pemahaman. Hal ini wajar, sebab

serangkaian informasi disampaikan penulis melalui tulisan. Tanpa mengenal

symbol atau lambang huruf, tidak mungkin orang dapat membaca. Goodman

(1980: 15) menerangkan bahwa membaca pemahaman merupakan suatu proses

merekonstruksi pesan yang terdapat dalam teks yang dibaca.

Proses merekonstruksi pesan itu berlapis, interaktif, dan terjadi proses

pembentukan dan pengujian hipotesis. Pesan digali melalui lapisan makna yang

terdapat di dalam teks. Dengan berinteraksi dengan makna pembaca membuat dan

menguji hipotesis, hasil pengujian hipotesis tersebut dapat dipakai sebagai data

untuk menarik kesimpulan informasi yang ingin disampaikan penulis. Terdapat

beberapa aspek yang mendasar dalam membaca, yaitu (1) membaca adalah

berinteraksi dengan bahasa yang telah dituangkan dalam bahasa tulis, (2) hasil

interaksi dengan bahasa tulis berupa pemahaman, (3) kemampuan membaca erat

kaitannya dengan pemahaman berbahasa lisan, dan (4) membaca merupakan suatu

proses yang aktif dan berkelanjutan yang secara langsung dipengaruhi oleh

interaksi antara individu dan lingkungan (Heilman, 1981: 4).

Ada beberapa pendekatan dalam belajar membaca pemahaman. Pendekatan yang

dimaksud antara lain pendekatan bottom-up (bawah ke atas), membaca sebagai

suatu proses menguraikan isi (decoding) simbol tertulis, mulai dari kecil (huruf)
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ke unit yang lebih besar (kata, klausa, kalimat). Pembaca menggunakan strategi

untuk menguraikan isi bentuk tertulis agar sampai pada makna. Hal ini

berlawanan dengan pendekatan top down (atas ke bawah), membaca perlu

memahami makna agar dapat mengidentifikasi kata, dan perlu mengenal kata

untuk mengetahui huruf. Hasil penelitian menunjukkan baik pendekatan bottom-

up maupun top down dapat digunakan dalam belajar membaca, dan membaca

yang efisien juga memerlukan keduanya.

Kontribusi yang langsung didapat dari pendekatan top down adalah pentingnya

pengetahuan latar belakang dalam proses membaca. Struktur mental yang

menyimpan dari pengetahuan (schemata) dan teori pemahaman berdasarkan

schemata. Membaca merupakan proses schema, yakni proses interaktif apa yang

ditulis oleh penulisnya. Pembaca yang baik akan dapat menghubungkan bacaan

yang dibaca dengan pengetahuan yang dimilikinya secara komprehensif.

DePorter dan Hernacki (1992) memberikan beberapa kiat dalam rangka

meningkatkan pemahaman pembaca yang berkorelasi terhadap kemampuan

membaca cepat seseorang. Kiat-kiat tersebut adalah (1) jadilah pembaca aktif,

(2) bacalah gagasan, bukan kata-katanya, (3) libatkan indra, (4) ciptakan minat,

dan (5) buat peta pikiran dari materi bacaan. Untuk menjadi pembaca aktif,

seorang pembaca tidak boleh melupakan dengan enam kata tanya: siapa? kapan?

di mana? apa? mengapa? dan bagaimana? Ketika membaca, usahakan keenam

pertanyaan tersebut dapat terjawab.

Kiat yang kedua adalah bacalah gagasan, bukan kata-katanya. Satu-satunya cara

untuk dapat memahami gagasan dalam sebuah bacaan adalah dengan membaca
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kata-kata dalam konteks yang berhubungan. Apabila yang dibaca kata demi kata,

otak pembaca harus bekerja lebih keras untuk mengartikannya. Selain itu,

pembaca harus dapat mengoptimalkan fungsi indra, terutama indra mata. Sebelum

membaca, bertanyalah kepada diri sendiri “Mengapa aku perlu membaca bacaan

ini?” Setelah itu, mulailah dengan melihat sekilas tentang bacaan itu dan

menyingkirkan informasi yang kurang dibutuhkan. Untuk kiat yang terakhir,

pembaca perlu membuat peta pikiran dengan menggunakan pembagian topik yang

telah dibaca. Bacalah sekali lagi secara menyeluruh dan isilah detail-detail yang

penting untuk diingat.

2.1.3 Pentingnya Membaca Pemahaman

Manusia dikenal sebagai makhluk multidimensional. Sebagai makhluk

multidimensional, manusia memiliki banyak sebutan. Beberapa di antaranya

adalah sebagai mahkluk yang menggunakan simbol, sebagai mahkluk berpikir,

sebagai mahkluk politik, dan sebagai mahkluk sosial. Apapun sebutannya,

manusia tidak bisa terlepas dari aktivitas berhubungan dengan yang lainnya.

Dengan kata lain, manusia tidak bisa hidup sendirian, melainkan dia selalu

membutuhkan orang lain. Demikianlah, manusia dalam kehidupannya tidak bisa

terlepas dari aktivitas berkomunikasi. Bahasa merupakan salah satu media

komunikasi utama yang digunakan oleh manusia.

Komunikasi yang menggunakan media bahasa ini disebut komunikasi verbal.

Sebelum dikenal bahasa tulis, manusia berkomunikasi dengan menggunakan

bahasa lisan. Dengan demikian, kemampuan berbahasa yang mereka miliki

terbatas pada berbicara dan mendengarkan saja.Dengan adanya kemajuan
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peradaban, manusia merasakan adanya keter batasan dalam berkomunikasi secara

lisan. Informasi yang tersimpan dalam bahasa lisan akan hilang begitu saja setelah

komunikasi lisan selesai. Komunikasi lisan tidak bisa menembus hambatan waktu.

Oleh kare na itulah, kemudian manusia menciptakan simbol-simbol tulis untuk

menggambarkan bahasa lisannya. Dalam komunikasi tulis, ada dua kemampuan

yang terlibat, yaitu menulis dan membaca.

Demkianlah, sampai perkembangan peradaban sekarang, manusia mengenal

adanya tindak komunikasi yang meliputi empat kemampuan berbahasa, yaitu

berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Berbicara dan mendengarkan

termasuk kemampuan berbahasa lisan. Menulis dan membaca merupakan

kemampuan berbahasa tulis. Ke empat kemampuan berbahasa ini bersifat

integratif yang dapat di istilahkan dengan catur tunggal kemampuan

berbahasa. Sejak dikenal bahasa tulis, aktivitas membaca menjadi sangat penting.

Kegiatan membaca, utamanya membaca memiliki nilai yang sangat strategi dalam

upaya pengembangan diri. Melalui membaca pemahaman ini, orang dapat

menggali dan mencari berbagai macam ilmu dan pengetahuan yang tersimpan di

dalam buku-buku dan media tulis yang lain. Membaca pemahaman disini dapat di

ibaratkan sebagai kunci pembuka gudang ilmu pengetahuan karena melalui

pemahaman seseorang terhadap suatu bacaan maka ia akan mendapatkan

informasi dan pengetahuan yang lebih.

Pentingnya membaca, utamanya membaca pemahaman bagi seseoarang patut kita

sadari. Membaca pemahaman masih terus akan dibutuhkan sebagai alat untuk

mempelajari berbagai bidang ilmu. Hal ini terutama sangat dirasakan oleh para
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pelajar. Melalui membaca pemahaman, seseoarang akan terbantu dalam rangka

pengembangan kemampuan akademik, keahlian, dan kecerdasan. Dalam

kehidupan masyarakat modern yang kompleks, kemampuan seseorang dalam

membaca pemahaman sangat diperlukan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan

sosial. Selain itu, membaca pemahaman akan memberikan nilai plus terhadap

pembacanya. Dalam hal ini, pembaca akan memperoleh informasi-informasi yang

lebih dan beragam.

Demikianlah betapa pentingnya membaca pemahaman dalam kehidupan kita

sehari-hari.Penguasaan informasi melalui membaca pemahaman akan

memberikan jalan terang bagi seseorang untuk memperoleh hasil yang lebih

maksimal.

2.1.4 Langkah-langkah dalam Membaca Pemahaman

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam membaca pemahaman. Di

dalam memahami bahan bacaan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh

pembaca. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membaca, yaitu:

(1) menentukan tujuan membaca; (2) mengulang atau membaca selayang

pandang; (3) membaca secara keseluruhan isi bacaan dengan cermat sehingga kita

dapat menemukan ide pokok yang tertuang dalam setiap paragrafnya; (4)

mengemukakan kembali isi bacaan dengan menggunakan kalimat dan kata-kata

sendiri (Suyatmi, 2000:45).

Adanya kemampuan membaca pemahaman yang tinggi diharapkan dapat

menangkap ide-ide pokok yang terdapat dalam bahan bacaan, menemukan
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hubungan suatu ide pokok dengan ide pokok yang lain serta secara

keseluruhannya, selanjutnya dapat menghubungkan apa yang dipahami dari bahan

bacaan tersebut dengan ide-ide diluar bahan bacaan. Membaca merupakan

perbuatan yang dilakukan berdasarkan kerja sama beberapa aktivitas seperti,

mengamati, memahami ide, curahan jiwa, dan aktivitas jiwa seseorang yang

tertuang dalam bahan bacaan.

2.1.5 Aspek-aspek Membaca Pemahaman

Membaca adalah keterampilan yang kompleks yang melibatkan serangkaian

keterampilan. Seseorang mampu mencapai suatu tingkat pemahaman harus

mengalami proses yang cukup panjang. Oleh karenanya, kita perlu mengenal dan

menguasai beberapa aspek dalam membaca pemahaman. Aspek-aspek dalam

membaca pemahaman meliputi: (a) memahami pengertian sederhana (leksikal,

gramatikal, retorikal), (b) memahami signifikansi atau makna (maksud dan tujuan

pengarang relevansi/keadaan kebudayaan, reaksi pembaca), (c) evaluasi atau

penilaian (isi, bentuk), (d) kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah

disesuaikan dengan keadaan (Broughton [et al] dalam H.G. Tarigan, 1986:12).

Di dalam membaca pemahaman, si pembaca tidak hanya dituntut hanya sekadar

mengerti dan memahami isi bacaan, tetapi ia juga harus mampu menganalisis atau

mengevaluasi dan mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman dan

pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Aspek-aspek yang terdapat dalam

membaca pemahaman adalah sebagai berikut.

a. Aspek Sensori. Proses membaca ini dimulai dengan sensori visual yang

diperoleh melalui pengungkapan simbol-simbol grafis dan indra

penglihatan. Dari sini anak-anak belajar membedakan secara visual
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diantara simbol-simbol grafis (huruf atau kata) yang digunakan untuk

mempresentasikan bahasa lisan.

b. Aspek Perseptual. Tindakan perceptual, yaitu aktivitas mengenal suatu

kata sampai pada maknanya berdasarkan pengalaman yang diperoleh.

Pengalaman merupakan aspek penting dalam proses membaca.Karena

dengan sering membaca anak-anak memiliki pengalaman yang luas dalam

memahami berbagai kosa kata dan konsep.

c. Aspek Berpikir. Dalam aktivitas membaca terdapat proses berfikir untuk

dapat memahami bacaan dengan syarat pembaca terlebih dahulu

memahami kata-kata dan kalimat yang dihadapinya melalui proses asosiasi

dan eksperimental. Kemudian membuat simpulan dengan cara mengaitkan

isi preposisi yang terdapat dalam materi bacaan. Agar siswa mampu

memahami materi bacaan, maka ia harus mampu berfikir secara sistematis,

logis dan kreatif. Sehingga nantinya dapat meningkatkan kemampuan

berfikir melalui bahan bacaan yang telah dibaca. Mengenal hubungan

antara simbol dengan bunyi bahasa dan makna adalah bagian dari aspek

asosiasi dalam membaca.Anak-anak Belajar menghubungkan simbol-

simbol grafis dengan bunyi bahasa dan makna. Tanpa kedua kemampuan

asosiasi tersebut siswa tidak mungkin dapat memahami sebuah teks.

d. Aspek Afektif. Pada aspek afektif ini merupakan proses membaca yang

berkaitan dengan kegiatan memusatkan perhatian, membangkitkan

kegemaran membaca (sesuai dengan minatnya), dan

menumbuhkan motivasi membaca ketika sedang membaca. Pemusatan

perhatian,kesenangan dan motivasi yang tinggi merupakan hal yang
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diperlukan dalam membaca. Tanpa adanya perhatian yang penuh ketika

membaca, maka siswa akan sulit memahami suatu bacaan. Aspek ke

sembilan ialah aspek pemberian gagasan. Aspek ini dimulai dari

penggunaan sensori dan perceptual dengan latar belakang pengalaman dan

tanggapan afektif serta membangun makna teks yang dibaca oleh siswa.

Tidak semua makna bisa dibangun berdasarkan pada teks yang dibaca

melainkan bisa dari faktor latar belakang pengalaman pembaca.

Dalam memberikan materi pelajaran tentang kemampuan membaca pemahaman

teks beraksara Lampung, ada beberapa hal yang dapat dilakukan baik oleh guru

pengampu/peneliti maupun siswa, adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran

adalah sebagai berikut.

a. Untuk memulai pembelajaran membaca pemahaman teks beraksara

Lampung, terlebih dahulu guru memberikan orientasi seputar membaca

pemahaman teks beraksara kepada siswa.

b. Guru meminta pandangan atau pendapat dari siswa mengenai apa itu

membaca pemahaman atau konsep yang berkaitan dengan membaca

pemahaman teks beraksara Lampung.

c. Setelah siswa menyampaikan pendapatnya, guru meminta siswa untuk

menyimpulkan secara keseluruhan dari apa yang telah disampaikan

mengenai membaca pemahaman.

d. Apabila siswa telah menyampaikan materi secara keseluruhan, maka guru

memberikan pandangan akhir sebagai bahan untuk siswa.
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e. Guru memberikan teks bacaan beraksara Lampung kepada setiap siswa

yang berisi tentang informasi yang up todate sehingga siswa tertarik untuk

membaca demi memperoleh informasi dan pengetahuan yang terdapat

dalam teks tersebut.

f. Siswa dipersilahkan untuk membaca teks beraksara tersebut secara detail

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh guru pengampu mata

pelajaran.

g. Setelah waktu yang diberikan telah berakhir, siswa disarankan untuk

mengumpulkan teks bacaan yang telah dibacanya.

h. Guru menguji beberapa orang siswa yang telah ditunjuk untuk

menceritakan kembali teks yang telah dibacanya, menggunakan bahasa dan

gaya penyampaiannya sendiri.

i. Guru dengan teliti mendengarkan apa yang disampaikan oleh siswa guna

mengetahui tingkat pemahaman mereka tentang teks beraksara yang

dibacanya. Hal ini sangat penting karena seperti yang telah kita ketahui

tingkat pemahaman siswa tentang teks beraksara berbeda-beda. Dalam hal

ini sebagai siswa kita harus mamahami suatu teks bacaan agar memperoleh

informasi yang diperlukan.

j. Guru memberikan beberapa tambahan terkait dengan apa yang disampaikan

oleh siswa mengenai teks bacaan beraksara tersebut.

k. Guru menyiapkan beberapa buah pertanyaan sesuai dengan isi teks yang

telah dibagikan kepada siswa.
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l. Setelah siswa selesai menceritakan kembali isi teks beraksara tersebut, Guru

mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan isi teks. Hal ini penting

untuk menentukan tingkat pemahaman siswa terhadap isi teks.

m. Siswa diberikan batas waktu 10 menit untuk menjawab semua pertanyaan

yang diajukan oleh guru.

n. Apabila batas waktu yang diberikan oleh guru berakhir, siswa diharuskan

menukar jawaban mereka dengan teman di sebelahnya, untuk dilakukan

pemeriksaan.

o. guru menanyakan kembali jawaban yang benar kepada siswa terkait dengan

pertanyaan yang diberikan sebagai bahan uji. Hal ini bertujuan untuk

mengajak siswa untuk berdiskusi dan mau menyampaikan pendapat dan

pandangannya terkait dengan persoalan yang ada.

p. Setelah diadakan diskusi dengan siswa mengenai jawaban yang benar, guru

memaparkan hasil dari test yang dilakukan. Ini penting untuk mengetahui

tingkat pemahaman membaca siswa. Dengan memaparkan hasil test

tersebut, diharapkan siswa mau lebih terpacu untuk meningkatkan

kemampuan membacanya.

Setelah memaparkan hasil test, guru menyampaikan tingkat pemahaman masing-

masing siswa sesuai dengan hasil uji test tersebut

2.1.6 Penilaian Membaca Pemahaman

Kegiatan membaca merupakan aktivitas mental memahami apa yang dituturkan

pihak lain melalui sarana tulisan. Kegiatan memahami informasi itu sendiri
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merupakan aktivitas kognitif, sehingga alat ukur yang digunakan hendaklah alat

ukur yang valid (Khaerudin Kurniawan, 2008: 1).

Pendapat ini sejalan dengan pendapat dari Burhan Nurgiyantoro (2001: 253-254),

bahwa penekanan tes membaca adalah kemampuan untuk memahami informasi

yang terkandung dalam wacana. Kegiatan memahami informasi itu sendiri sebagai

suatu aktivitas kognitif yang dapat dibuat secara berjenjang, mulai dari tingkat

ingatan (C1) sampai dengan tingkat evaluasi (C6). Hal itu berarti proses berpikir

manusia dimulai dari proses berpikir sederhana hingga proses berpikir yang paling

kompleks.

Ranah kognisi dalam taksonomi Bloom ini merupakan alternatif yang baik untuk

menjadi landasan dalam pembuatan alat ukur atau penilaian.Bloom membagi

ranah kognisi tersebut kedalam enam tataran berpikir. Stephen N. Elliot, dkk.,

menyatakan tujuan pembagian tataran ini untuk mengklasifikasikan arah

pencapaian sistem pembelajaran (2000: 297). Keenam jenjang proses berpikir itu

meliputi.

Pertama ingatan, yaitu mengingat kembali fakta-fakta yang ada dalam bacaan

(Stephen N. Elliot, dkk., 2000: 297). Maksudnya adalah mengingat pengetahuan

yang telah didapat. Tes kemampuan membaca pada jenjang ini hanya sekadar

menghendaki jawaban sebagai hasil mengingat kembali apa yang sudah

diterangkan dalam bacaan, baik berupa fakta, definisi, generalisasi atau konsep-

konsep.

Kedua pemahaman, yaitu memahami apa yang dikomunikasikan (Stephen N.

Elliot, dkk., 2000: 297). Pada tingkat tes ini pembaca dituntut untuk memahami isi
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bacaan, mencari hubungan antarhal, sebab akibat, perbedaan, dan persamaan

antarhal.

Ketiga aplikasi, yaitu menggeneralisasikan dan menggunkaan informasi yang

didapat untuk diterapkan dalam situasi nyata (Stephen N. Elliot, dkk., 2000: 297).

Pada tes ini pembaca dapat menerapkan atau menransfer konsepkonsep yang telah

dipahaminya ke dalam situasi atau hal lain yang berkaitan dengan konsep tadi.

Misalnya kemampuan pembaca memberi contoh, mendemontrasikan, dan

mengidentifikasi.

Keempat analisis, yaitu mengambil kesimpulan di antara bagian-bagian dalam

bacaan (Stephen N. Elliot, dkk., 2000: 297). Jenjang pertanyaan ini menuntut

pembaca mengidentifikasi langkahlangkah logis yang digunakan dalam proses

berpikir hingga sampai pada suatu kesimpulan, mampu mengenali,

mengidentifikasi, membedakan informasi tertentu dalam bacaan.

Kelima sintesis (Stephen N. Elliot, dkk., 2000: 298). Maksudnya mensintesis,

adalah pembaca mampu menyatupadukan semua informasi yang diperoleh dari

materi bacaannya sehingga dapat menciptakan ide-ide baru yang tidak dinyatakan

secara eksplisit dalam bacaan.

Keenam evaluasi, yaitu menggunakan beberapa kriteria untuk membuat suatu

pernyataan (Stephen N. Elliot, dkk., 2000: 298). Pada tingkat evaluasi ini

pembaca memberikan penilaian tentang sesuatu nilai yang berkaitan dengan suatu

informasi tertentu dari wacana yang dibacanya dengan menggunakan standar

tertentu. Penilaian ini berkaitan dengan wacana, isi dan permasalahan yang

dikemukakan dalam wacana seperti gagasan, konsep, cara pemecahan, dan yang



47

berkaitan dengan gaya penulisan seperti penggunaan bahasa, pilihan kata, dan

pemilihan bentuk kebahasaan.

Penilaian membaca pemahaman tersebut bisa melalui berbagai teknik tes baik

yang bersifat subjektif maupun objektif. Tes bentuk subjektif dapat dibuat dalam

bentuk pertanyaan yang dijawab melalui jawaban panjang dan lengkap atau

sekadar jawaban pendek. Berbeda dengan tes subjektif, tes objektif dapat disusun

dalam bentuk tes melengkapi, menjodohkan, pilihan ganda, atau bentuk-bentuk

gabungan. Menurut Harris (1977:59) tes kemampuan pemahaman bacaan

mencakup.

1) Bahasa dan lambang tulisannya

a. Kemampuan memahami kata-kata yang terpakai dalam tulisan-

tulisan biasa dan kemampuan memahami istilah-istilah tertulis yang

jarang terpakai dalam tulisan biasa atau kata-kata biasa yang terpakai

dalam arti khusus sebagaimana terdapat dalam bahan bacaan.

b. Kemampuan memahami pola-pola kalimat dan bentuk-bentuk kata

sebagaimana terpakai dalam, bahasa tulisan, dan kemampuan mengikuti

bagian-bagian yang kian lama kian panjang dan sulit yang dijumpai dalam

tulisan-tulisan resmi.

c. Kemampuan menafsirkan dengan lambang-lambang atau tanda-tanda yang

terpakai dalam tulisan yaitu tanda-tanda baca, pemakaian huruf besar,

penulisan paragraf, pemakaian cetak miring, cetak tebal, dan sebagainya

yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas pengertian yang

terpakai dalam bacaan.
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2) Gagasan

a. Kemampuan mengenal maksud yang ingin disampaikan pengarang dan

gagasan pokok yang dikemukakan dalam karangan itu.

b. Kemampuan memahami gagasan-gagasan yang mendukung pokok

yang dikemukakan pengarang.

c. Kemampuan menarik kesimpulan yang betul dan kecerdasan yang

tepat tentang apa yang dikemukakan pengarang dalam bacaan itu.

3) Nada dan Gaya

a. Kemampuan mengenal sikap pengarang terhadap masalah yang

dikemukakannya dan sikap pengarang terhadap pembaca. Kemampuan

memahami nada tulisan yang dikemukakan pengarang.

b. Kemampuan mengenal teknik dan gaya penulisan yang digunakan

pengarang untuk menyampaikan gagasannya dalam bacaan itu.

Guru memanfaatkan berbagai metode pembelajaran yang ada. Guru perlu

menggunakan berbagai metode pembelajaran yang dapat membangkitkan minat,

perhatian, dan kreativitas peserta didik. guru berfungsi sebagai fasilitator dan

pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga metode ceramah perlu

dikurangi. Metode-metode lain seperti diskusi, pengamatan, tanya-jawab perlu

dikembangkan. Guru juga diberi kebebasan untuk memberikan penilaian yang

disesuaikan dengan kompetensi yang sedang diajarkan. Penilaian itu haruslah

penilaian yang valid yakni mampu mengukur kemampuan yang akan dinilai.

Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif membaca pemahaman teks

beraksara Lampung tipe TAI(team assisted individualization) ini adalah sebagai

berikut.
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1. Guru menyiapkan materi bahan ajar untuk dipelajari siswa secara

individual di rumah.

2. Guru memberikan pre-test kepada siswa atau melihat rata-rata nilai harian

siswa untuk mendapatkan skor dasar atau skor awal. Pre-test ini

digunakan untuk mengukur kesiapan siswa dan mengetahui tingkat

pengetahuan yang telah dicapai siswa sehubungan dengan pelajaran yang

akan disajikan sehingga guru dapat mengetahui kelemahan siswa pada

bidang tertentu.

3. Guru memberikan materi secara singkat.

4. Guru membentuk beberapa kelompok kecil yang heterogen berdasarkan

nilai ulangan harian siswa. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 6 siswa

dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan tinggi,

sedang, dan rendah.

5. Setiap kelompok mengerjakan tugas berupa LKS yang telah dirancang

oleh guru sebelumnya. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat

rangkuman, mengarahkan, dan memberikan bantuan secara individual bagi

yang memerlukannya.

6. Ketua kelompok melaporkan keberhasilan kelompoknya dengan

mempresentasikan hasil kerjanya dan siap untuk diberi ulangan oleh guru.

7. Guru memberikan post-test sesuai dengan kompetensi yang diajarkan

untuk dikerjakan siswa secara individu.

Guru memberikan skor hasil kerja kelompok dan memberikan kriteria

penghargaan terhadap kelompok yang berhasil dan kelompok yang dipandang

kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas.
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2.2 Belajar dan Pembelajaran

2.2.1 Teori Belajar

Usaha dan berlatih untuk mendapatkan sesuatu dapat diartikan sebagai kegiatan

belajar. Belajar akan menghasilkan perubahan prilaku yang dapat diamati

sedangkan prilaku dan belajar diubah oleh kondisi lingkungan. Slameto (2010 : 2)

mengemukakan bahwa : “Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya”. Sedangkan menurut pendapat Skinner dalam Sagala (2010 : 14) bahwa

: “Belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang

berlangsung secara progresif”.

Slavin (2000 : 143) dalam teori asosiasi stimulus-respon dikatakan bahwa

seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan

prilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang

berupa stimulusdari output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang

diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan

siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi

antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat

diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon,

oleh karena itu apa yang diberikan oleh guru(stimulus) dan apa yang diterima oleh

siswa(respon) harus dapat diamati dan diukur.dalam teori ini mengutamakan

pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi

atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu

kegiatan yang terjadi dalam diri seseorang. Belajar adalah proses untuk
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menghasilkan perubahan yang ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas

dan kuantitas tingkah laku. Wujudnya seperti peningkatan hasil pengalamannya

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, apabila setelah

belajar peserta didik tidak ada perubahan tingkah laku yang positif maka dapat

dipastikan bahwa belajarnya belum maksimal.

2.2.2 Teori Pembelajaran

Pembelajaran adalah perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan

aktivitas belajar.Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam

konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara pengajar

itu sendiri dengan si belajar.Pengertian Pembelajaran Menurut Para Ahli Definisi,

Tujuan, Prinsip, Ciri - Dalam bukunya Sugandi, dkk (2004:9) menyatakan bahwa

pembelajaran terjemahan dari kata “instruction” yang berarti self instruction (dari

internal) dan eksternal instructions (dari eksternal). Pembelajaran yang bersifat

eksternal antara lain datang dari guru yang disebut teacing atau pengajaran. Dalam

pembelajaran yang bersifat eksternal prinsip-prinsip belajar dengan sendirinya

akan menjadi prinsip-prinsip pembelajaran.

Pembelajaran mempunyai banyak pengertian serta peran di dalamnya. Menurut

Mulyasa (2006: 100) mendefinisikan pembelajaran pada hakekatnya adalah

“proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, seingga terjadi

perilaku ke arah yang baik”. Tugas guru yang utama adalah mengkondisikan

lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik.

Berdasarkan pendapat para ahli tentang pengertian pembelajaran di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses perubahan tingkah
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laku dan perubahan kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivas.

Pembelajaran bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman karena adanya

respon terhadap sesuatu situasi.

2.2.3 Pembelajaran Bahasa dan Aksara Lampung

Menurut Prof. C.A. van Ophuijsen, bahasa Lampung tergolong bahasa yang tua

dalam rumpun Melayu-Austronesia, sebab masih banyak melestarikan kosakata

Austronesia purba, seperti: apui, bah, balak, bingi, buok, heni, hirung, hulu, ina,

ipon, iwa, luh, pedom, pira, pitu, telu, tuha, tutung, siwa, walu, dsb. Prof. H.N.

van der Tuuk meneliti kekerabatan bahasa Lampung dengan bahasa-bahasa

Nusantara lainnya. Bahasa Lampung dan bahasa Sunda memiliki kata “awi”

(=bambu), bahasa Lampung dan bahasa Sumbawa memiliki kata “punti”

(=pisang), bahasa Lampung dan bahasa Batak memiliki kata “bulung” (=daun),

dsb. Hal ini membuktikan bahwa bahasa-bahasa Nusantara memang satu rumpun,

yaitu rumpun Austronesia yang meliputi kawasan dari Madagaskar sampai pulau-

pulau di Pasifik.

Pelajaran bahasa Lampung sebagai Muatan Lokal Wajib pada jenjang satuan

pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan membantu peserta didik mengenal

diri dan budayanya. Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor:39

tahun 2014 yang menyatakan bahwa Mata  Pelajaran Bahasa dan Aksara

Lampung  sebagai   Muatan Lokal Wajib pada jenjang satuan pendidikan Dasar

dan Menengah.

Dalam pembelajaran aksara Lampung, memberdayakan daya ingat dan

mengulang-ngulang tulisan yang pernah dilihat sangat diutamakan. Apabila siswa
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mampu memahami dan mengingat tulisan aksara Lampung dengan baik dan

benar, maka siswa menjadi tergugah untuk melestarikan budaya leluhur dengan

gemar menulis ataupun membaca aksara Lampung.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa pembelajaran aksara Lampung yang

tercakup dalam kurikulum Muatan Lokal Wajib merupakan salah satu upaya

untuk mengembangkan kompetensi sesuai ciri khas daerah dan melestarikan

budaya leluhur. Aksara Lampung memiliki banyak kesamaan dengan aksara

Batak, Bugis dan Sunda Kuna (yang sekarang mulai disosialisasikan kembali di

Jawa Barat). Tetapi bukan berarti yang satu meniru yang lain, melainkan aksara-

aksara tersebut memang bersaudara, sama-sama diturunkan dari aksara

Dewanagari di India. sama halnya dengan aksara Latin dan aksara Rusia yang

sama-sama diturunkan dari aksara Yunani, yang pada mulanya berasal dari aksara

Phoenisia. Jadi di dunia ini tidak ada aksara yang murni, sebab pembauran

antarbudaya di muka bumi berlangsung sepanjang masa.

Aksara Lampung yang disebut dengan Had Lampung adalah bentuk tulisan yang

memiliki hubungan dengan aksara Pallawa dari India Selatan. Had Lampung

diciptakan oleh Para Saibatin di Paksi Pak Sekala Brak pada awal Abad Ke-9.

Macam tulisannya fonetik berjenis suku kata yang merupakan huruf hidup seperti

dalam Huruf Arab dengan menggunakan tanda tanda fathah di baris atas dan tanda

kasrah di baris bawah tapi tidak menggunakan tanda dammah di baris depan

melainkan menggunakan tanda di belakang, masing-masing tanda mempunyai

nama tersendiri.Artinya Had Lampung dipengaruhi dua unsur yaitu Aksara

Pallawa dan Huruf Arab.
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Had Lampung memiliki bentuk kekerabatan dengan Aksara Rencong Aceh,

Aksara Rejang Bengkulu dan Aksara Bugis. Had Lampung terdiri dari huruf

induk, anak huruf, anak huruf ganda dan gugus konsonan, juga terdapat lambing,

angka dan tanda baca. Had Lampung disebut dengan istilah KaGaNga ditulis dan

dibaca dari kiri ke kanan dengan Huruf Induk berjumlah 20 buah.

Anak Huruf

Anak huruf yang letaknya di atas
induk huruf :

Anak huruf yang letaknya
di bawah induk huruf

Bicek, berbunyi E Bitan, berbunyi U

Ulan, berbunyi I Bitan, berbunyi O

Ulan, berbunyi É Tekelungau, berbunyi AU

Datasan, berbunyi AN
Anak huruf yang letaknya

di belakang induk huruf
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Rejunjung, berbunyi AR
Tekelingai,

berbunyi AI

Tekelubang, berbunyi ANG
Keleniah,

berbunyi AH

Tanda Baca dan Angka

Tanda MULA
Tanda

PENGHUBUNG

Tanda KOMA Tanda ATAU

Tanda TITIK Tanda KUTIP

Tanda TANYA Tanda TITIK DUA

Tanda SERU Tanda KURUNG

Tanda NENGEN

ANGKA

Angka latin : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... dst

Angka Romawi : I, II, III, IV, V, VI, VII, ... dst

Angka Lampung

:
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2.3 Model kooperatif dan model pembelajaran Team AssistedIndividualization
(TAI)

2.3.1 Pengertian model kooperatif

Metode kooperatif adalah metode pembelajaran dengan menggunakan sistem

pengelompokan/ tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang

mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku

yang berbeda (heterogen).Sedangkan menurut Slavin pembelajaran kooperatif

merujuk pada berbagai macam metode pengajaran dimana para siswa bekerja

dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam

mempelajari materi pelajaran.Sama halnya dengan Agus Supriyono, Menurut

Agus Supriyono pembelajaran kooperatif adalah semua jenis kerja kelompok

termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan guru.

Istilah kooperatif memiliki makna lebih luas, yaitu menggambarkan keseluruhan

proses social dalam belajar. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran

berbasis social.Menurut Anita Lie (1999), model pembelajaran kooperatif

didasarkan pada falsafah homo homini socius. Falsafah ini menekankan bahwa

manusia adalah makhluk sosial, interaksi sosial adalah kunci dari semua

kehidupan sosial. tanpa interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan

bersama. dengan kata lain, kerja sama merupakan kebutuhan yang sangat penting

bagi kelangsungan hidup. Tanpa kerjasama tidak akan ada individu, keluarga,

organisasi, dan kehidupan bersama lainnya. Tanpa kerja sama, kehidupan ini

sudah punah. Model pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekadar belajar

dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang

membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan.
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Pelaksanaan prosedur pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan

pendidik mengelola kelas dengan lebih efektif.Dalam metode pembelajaran

kooperatif, para siswa akan duduk bersama dalam kelompok yang beranggotakan

empat orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Model

pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar berupa

prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan pengembangan

keterampilan social. Untuk mencapai hasil belajar itu model pembelajaran

kooperatif menuntut kerjasama antar dan interdependensi peserta didik dalam

struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur reward-nya.

Struktur tugas berhubungan dengan bagaimana tugas diorganisir. Struktur tujuan

dan reward mengacu pada derajat kerja sama atau kompetisi yang dibutuhkan

untuk mencapai tujuan maupun reward. Jadi metode pembelajaran kooperatif

adalah metode berbasis social dengan menggunakan system pengelompokan siswa

yang mempunyai kemampuan berbeda untuk saling membantu dalam mempelajari

materi pelajaran.

2.3.2 Pengertian Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted
Individualy (TAI)

Model Team Assisted Individualy (TAI) adalah model pembelajaran yang

membentuk kelompok kecil yang heterogen dengan latar belakang cara berfikir

yang berbeda untuk saling membantu terhadap siswa lain yang membutuhkan

bantuan. Dalam model ini, diterapkan bimbingan antar teman yaitu siswa yang

pandai, bertanggung jawab terhadap siswa yang lemah. Disamping itu dapat

meningkatkan partisipasi siswa dalam kelompok kecil. Ada juga yang

berpendapat bahwa Model pembelajaran Team Assisted Individualy (TAI) adalah
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model pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran kooperatif dengan

pengajaran yang individual.

Menurut Slavin Model Pembelajaran Team Assisted Individualy (TAI) adalah

model pembelajaran untuk mengadaptasi pengajaran terhadap perbedaan

individual yang berkaitan dengan kemampuan siswa maupun pencapaian prestasi

siswa.Dalam buku “ Cooperatif Learning Teori, Riset dan Praktik” Slavin

mengemukakan pendapat bahwa model pembelajaran Team Assisted Individualy

adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk mengoptimalkan prestasi belajar

siswa mengingat di dalam kelas kemampuan siswa berbeda-beda.

Dalam pembelajaran Team Assisted Individualy para siswa belajar pada tingkat

kemampuan mereka sendiri-sendiri, jadi apabila mereka tidak memenuhi syarat

kemampuan tertentu mereka dapat membangun dasar yang kuat sebelum

melangkah ke tahap berikutnya. Slavin membuat model pembelajaran Team

Assited Individualy (TAI) ini dengan beberapa alasan. Pertama, model ini

mengkombinasikan kemampuan kooperatif dan program pengajaran individual.

Kedua, model ini memberikan tekanan aspek social dari belajar kooperatif.

Ketiga, metode pembelajaran TeamAssisted Individualy (TAI) disusun untuk

memecahkan masalah dalam program pengajaran. Misalnya, dalam hal kesulitan

belajar siswa secara individual, dimana anggota tim menggunakan lembar

jawaban yang digunakan untuk saling memeriksa jawaban satu tim, dan semua

bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban pada akhir kegiatan sebagai

tanggung jawab bersama. Sementara itu diskusi terjadi pada saat siswa

menanyakan jawaban yang dikerjakan teman setimnya.
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Jadi Model Pembelajaran Team assisted Individualy (TAI) adalah gabungan dari

metode Kooperatif dan individu, karena menekankan pada kemampuan

individual, dimana seorang guru hanya bertugas untuk mengarahkan saja, dan

guru hanya sebagai fasilitator.

2.3.3 Fungsi Metode kooperatif model Team Assisted Individualy (TAI)

Dalam penerapan metode ini banyak sekali manfaat yang positif yang dapat di

ambil diantaranya sebagai berikut.

a) Siswa mampu mendukung aktivitas pembelajaran

b) Mendorong pemahaman siswa terhadap teori-teori yang muncul atau

timbul

c) Melibatkan siswa dalam pembelajaran yang saling menguntungkan

d) Mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan

e) Mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan

pemahamannya sendiri dan mampu untuk berpraktik memecahkan

masalah tanpa takut membuat kesalahan Interaksi siswa selama proses

pembelajaran berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan memberikan

rangsangan untuk berfikir

f) Bisa membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung

jawab dalam belajar

2.3.4 Ciri-Ciri Pembelajaran TAI

Setiap pembelajaran kooperatif memiliki cirri atau karakteristik masing-masing.

Berikut adalah cirri-ciri pembelajaran TAI yang dikutip dari http://fhykrie-

sajja.blogspot.com .
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a. Belajar bersama dengan teman

b. Selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman

c. Saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok

d. Belajar dari teman sendiri dalam kelompok

e. Belajar dalam kelompok kecil

f. Produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat

g. Keputusan tergantung pada siswa sendiri

Setiap siswa secara individual belajar materi pembelajaran yang sudah

dipersiapkan oleh guru

2.3.5 Langkah-langkah Metode Kooperatif model Team Assisted Individualy
(TAI).

Langkah-langkah atau tahap-tahap yang dilakukan dalam menggunakan Metode

Kooperatif Model Team Assisted Individualy (TAI)adalah sebagai berikut.

a. Para siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 orang dalam

tim mereka untuk melakukan pengecekan.

b. Para siswa membaca halaman panduan mereka dan meminta teman satu

timnya atau guru untuk membantu bila diperlukan. Selanjutnya mereka

akan memulai latihan kemampuan yang pertama dalam unit mereka.

c. Tiap siswa mengerjakan empat soal pertama dalam latihan kemampuannya

sendiri dan selanjutnya jawabannya dicek oleh teman satu timnya dengan

halaman jawaban yang sudah tersedia, apabila keempat soal itu benar,

siswa tersebut boleh melanjutkan ke latihan kemampuan berikutnya. Jika

ada yang salah, mereka harus mencoba mengerjakan kembali keempat soal



61

tersebut, dan seterusnya, sampai siswa bersangkutan dapat menyelesaikan

keempat soal tersebut dengan benar. Para siswa yang menghadapi masalah

pada tahap ini didorong untuk meminta bantuan dari timnya sebelum

meminta bantuan dari guru.

d. Apabila siswa sudah dapat menyelesaikan keempat soal dengan benar

dalam latihan kemampuan terakhir, dia akan mengerjakan tes formatif A,

yaitu kuis yang terdiri dari sepuluh soal yang mirip dengan latihan

kemampuan terakhir. Pada saat mengerjakan tes formatif, siswa harus

bekerja sendiri sampai selesai. Seorang teman satu timnya akan

menghitung skor tesnya. Apabila siswa tersebut dapat mengerjakan

delapan atau lebih soal dengan benar, teman satu tim tersebut akan

menandatangani hasil tes itu untuk menunjukkan bahwa siswa tersebut

telah dinyatakan sah oleh teman satu timnya untuk mengikuti tes unit. Bila

siswa tersebut tidak bisa mengerjakan delapan soal dengan benar, guru

akan dipanggil untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi

siswa tersebut. Guru mungkin akan meminta siswa untuk kembali

mengerjakan soal-soal latihan kemampuan lalu mengerjakan tes formatif B

Tes formatif para siswa ditandatangani oleh siswa pemeriksa yang berasal dari tim

lain supaya bisa mendapatkan tes unit yang sesuai. Siswa tersebut selanjutnya

menyelesaikan tes unitnya, dan siswa pemeriksa akan menghitung skornya.

2.3.6 Kelebihan dan kekurangan Metode Kooperatif model Team Assisted
Individualization (TAI)

1. Kelebihan metode Kooperatif Model Team Assisted Individualization
(TAI).
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Kelebihan metode kooperatif model Team Assisted Individualization (TAI)

sebagai suatu metode pembelajaran adalah sebagai berikut.

a. Melalui Metode ini siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan

tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri,

menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang

lain.

b. Metode ini dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan

menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan.

c. Metode ini dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih

bertanggung jawab dalam belajar.

d. Metode ini cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus

kemampuan sosial.

e. Melalui metode ini dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk

menguji ide dan pemahamannya sendiri.

f. Interaksi selama metode ini berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan

memberikan rangsangan untuk berfikir. Hal ini berguna untuk proses

pendidikan jangka panjang.

2. Kekurangan Metode Kooperatif Model Team Assisted
Individualization (TAI).

Sedangkan Kekurangan metode kooperatif model Team Assisted

Individualization (TAI) sebagai suatu metode pembelajaran adalah sebagai

berikut.

a. Untuk memahami dan mengerti tentang metode ini memang butuh waktu.

Untuk siswa yang dianggap memiliki kelebihan, contohnya mereka akan
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merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan

yang sama dengan dirinya. Akibatnya, keadaan semacam ini dapat

mengganggu iklim kerja sama dalam kelompok.

b. Dalam metode ini siswa saling membelajarkan. Oleh karena itu, jika tanpa

peer teaching yang efektif, dibandingkan dengan pengajaran langsung dari

guru, bisa terjadi cara belajar yang demikian apa yang seharusnya

dipelajari dan dipahami tidak pernah dicapai oleh siswa.

Keberhasilan menggunakan metode ini dalam upaya mengembangkan kesadaran

berkelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang, dan hal ini tidak

mungkin dapat tercapai hanya dengan satu kali atau sekali penerapan metode ini.

2.4 Penerapan Metode Kooperatif Model Team Assisted Individualization
(TAI) Dalam Pembelajaran membaca pemahaman

Membaca pemahaman pada hakikatnya adalah kegiatan membaca  yang

dimaksudkan untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu teks.

Pemahaman suatu teks sangat bergantung pada berbagai hal. Salah satu hal yang

perlu mendapat perhatian dalam membaca adalah keterampilan yang dimiliki oleh

seseorang pembaca dalam memahami teks yang dibaca. Tinggi  rendahnya

keterampilan yang dimiliki pembaca akan sangat berpengaruh pada  tingkat

pemahaman pada teks yang dibaca.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan membaca  pemahaman siswa

masih rendah.Pada kondisi awal, terdapat beberapa siswa  yang mengalami

kesulitan di dalam pembelajaran membaca pemahaman. Mereka harus membaca

berulang-ulang untuk dapat menjawab pertanyaan seputar bahan bacaan yang
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telah selesai dibacanya. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena guru kurang

inovatif dalam mengemas pembelajaran, guru masih menggunakan metode yang

konvensional dengan menyuruh sisiwa membaca dalam hati dan guru hanya

mengamati, sehingga siswa kurang termotivasi dan kurang tertarik dengan

pembelajaran membaca.

Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu metode pembelajaran yang  inovatif

yang dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa  sehingga

dapat menjadi solusi bagi kesulitan yang mereka hadapi. Pendekatan

pembelajaran yang lebih cocok dan dapt digunakan dalam pembelajaran

membaca ialah model Team Assisted Individualization (TAI). Tujuan model Team

Assisted Individualization (TAI) khususnya dalam menggunakan tim kooperatif

ialah membantu siswa belajar membaca pemahaman yang luas dalam aksar

lampung

Sehingga melalui metode pembelajaran model Team Assisted Individualization

(TAI) ini diharapkan dapat  meningkatkan kemampuan membaca pemahaman

pada siswa dan dapat membuat siswa tertarik dan termotivasi untuk aktif

mengikuti pembelajaran  bahasa Indonesia, khususnya membaca pemahaman.

Selain itu juga  diharapkan dapat memberikan pengalaman yang nyata dan

bermakna bagi  siswa sehingga dapat meningkatkan persentase kemam puan

membaca  pemahaman masing - masing siswa.

2.4.1 Langkah – Langkah metode pembelajaran model Team Assisted
Individualization (TAI)

Adapun Langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif tipe TAI adalah

sebagai berikut.
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 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi

pembelajaran secara individual yang sudah dipersiapkan oleh guru.

 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok heterogen sesuai jumlah

alenia pada teks beraksara Lampung materi yang hendak dibahas.

 Setiap kelompok diberikan bacaan teks beraksara Lampung.

 Setiap siswa dalam kelompok diberikan teks beraksara satu

paragraf/alenia.

 Guru menyuruh siswa untuk mempelajari memahami teks beraksara

tersebut dan saling berdiskusi dengan kawan kelompoknya masing-

masing.

 Guru memberikan evaluasi kepada masing-masing kelompok siswa sesuai

dengan teks bacaan pada masing-masing kelompoknya.

 Setelah siswa dalam kelompok memahami isi bacaan teks masing-masing,

perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pemahaman teks

beraksaranya kedepan.

 Guru memberikan evaluasi kepada masing-masing siswa dalam kelompok

secara individual.

 Guru menganalisis hasil evaluasi.
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2.5  Kajian Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Erlina Budi Hartanti (2011), dalam penelitian yang berjudul: Peningkatan

Hasil Belajar Membaca Aksara Jawa dengan metode mengajar kooperatif tipe

TAI (Team Assisted Individualization) pada Siswa Kelas V SD Negeri

Caturtunggal 3 Kabupaten Sleman tahun ajaran 2010/2011. Temuan dalam

penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode mengajar kooperatif

tipe TAI (Team-Assisted-Individualization) dalam proses pembelajaran dapat

meningkatkan hasil belajar siswa membaca aksara Jawa. Hal ini dapat dilihat

dari peningkatan hasil belajar membaca aksara Jawa. Hasil tes pratindakan

menunjukka nilai rata-rata membaca aksara Jawa siswa kelas V adalah 55,3

dengan persentase pencapaian nilai KKM 40% atau 12 siswa memenuhi

KKM. Pada akhir pelaksanaan tindakan siklus II hasil tes membaca aksara

Jawa mengalami peningkatan yaitu rata-rata 71,53 dengan persentase

pencapaian KKM sebesar 70% atau 21 siswa dinyatakan telah mencapai KKM

2. Suryati (2010), dalam penelitian yang berjudul: Upaya Meningkatkan Prestasi

Belajar Bahasa Arab Melalui metode mengajar kooperatif tipe TAI (Team-

Assisted-Individualization) pada Siswa Kelas VII SMP PGRI 1 Bandar

Lampung Tahun 2010. Temuan dalam penelitian ini  menunjukkan metode

mengajar kooperatif tipe TAI (Team-Assisted-Individualization) yang

digunakan mampu meningkatkan pemahaman materi Bahasa Arab pada siswa

kelas VII SMP PGRI 1 Bandar Lampung. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata

nilai hasil belajar siswa pada siklus I (6,85), dan siklus II (7,40).



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Rancanagan Penelitian

Rancangan tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

tindakan kelas (PTK), ruang lingkupnya adalah pembelajaran di dalam

kelas yang dilaksanakan oleh guru dan siswa untuk melakukan perbaikan

dan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik, (Arikunto

(2006.97) Dalam konsep PTK terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan,

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Hubungan keempatnya dipandang

sebagai siklus seperti tampak pada gambar di bawah ini .
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Apabila pembelajaran membaca pemahaman teks beraksara Lampung

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted

Individualization (TAI) belum dapat meningkatkan kemampuan membaca

pemahaman pada siklus kesatu, penulis merencanakan tindakan siklus

kedua dan seterusnya hingga mencapai hasil yang diharapkan.

Dengan demikian dalam penelitian ini jumlah siklus tidak ditentukan,

siklus disesuaikan dengan kebutuhan dalam peningkatan hasil

pembelajaran. Jika ada peningkatan sesuai dengan indikator yang

diharapkan, siklus dapat diberhentikan ketika 80% siswa setelah memenuhi

batas KKM yakni berskor minimal 70.

3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X semester genap tahun pelajaran

2016/2017 MAN 1 Way Kanan, dengan Jumlah siswa sebanyak 20 siswa yang

terdiri atas 10 siswa putra dan 10 siswa putri.

3.3 Prosedur Tindakan

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan mengikuti model yang

dikembangkan oleh Arikunto (2006 . 97) yaitu perencanaan, pelaksanaan,

pengamatan, refleksi. Uraian langkah-langkah tersebut adalah.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan persiapan yang dilakukan untuk kegiatan yang hendak

dilaksanakan. Perencanaan penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua siklus,
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dimana setiap siklus terdiri dari satu pertemuan. Perencanaan PTK terdiri atas

beberapa tahapan kegiatan. Tahapan dalam perencanaan tersebut adalah sebagai

berikut.

a. Penemuan Masalah

Melalui observasi awal peneliti berusaha untuk mendapatkan masalah yang

dihadapi di dalam kelas, terutama dalam hal pembelajaran membaca

pemahaman teks beraksara Lampung. Data didapat dari hasil ketuntasan belajar

siswa dan melalui pengamatan atau wawancara awal dengan beberapa siswa.

b. Pemilihan Masalah

Dari penemuan masalah selanjutnya peneliti memfokuskan pada satu

permasalahan yang diprioritaskan sehingga dapat menemukan cara dalam

pemecahan masalah tersebut, sehingga upaya untuk meningkatkan kemampuan

membaca pemahaman teks beraksara Lampung melalui penerapan model

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI).

c. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk dapat

dicarikan pemecahannya, maka dirumuskan hipotesis tindakan.

d. Rancangan Pemecahan Masalah

Rancangan pemecahan masalah dilakukan dengan cara membuat Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai rencana tindakan yang akan

dilakukan oleh peneliti.

2. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan kelas mengacu pada skenario pembelajaran yang

berdasarkan  pada RPP yang telah disusun. karena itu diharapkan pelaksanaan
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tindakan ini tidak menyimpang dari RPP yang disusun tersebut.

3. Observasi/Pengamatan

Pada saat tindakan berlangsung, peneliti melaksanakan observasi dengan

menggunakan instrumen yang telah disiapkan. Pengamatan dilakukan dengan

teliti dan cermat dari mulai pembelajaran sampai akhir pembelajaran berlangsung.

4. Refleksi

Refleksi dilakukan pada setiap akhir siklus. Hasil siklus sebelumnya digunakan

sebagai acuan untuk melaksanakan siklus berikutnya. Tindakan yang telah

berhasil dapat dilanjutkan pada pembelajaran berikutnya, sedangkan yang belum

akan diadakan perbaikan.

3.4 Pelaksanaan siklus

3.4.1 Kegiatan Siklus I

a. Planning (Perencanaan)

1. Guru mengumpulkan data yang menunjukkan bahwa siswa

mengalami   kesukaran dalam pelajaran membaca aksara Lampung.

2. Pengumpulan data tersebut dilakukan dari hasil evaluasi aksara

Lampung, wawancara, observasi, dll.

3. Guru menyiapkan skenario pembelajaran sesuai Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

4. Guru menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan,

misalnya Cerita, Teks bertuliskan aksara Lampung.

5. Guru menyiapkan cara merekam dan menganalisis data yang

berkaitan dengan proses dan hasil perbaikan.
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b. Acting dan observasing (tindakan dan pengamatan secara

simultan)

1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok heterogen sesuai

jumlah alenia pada teks beraksara Lampung materi yang hendak

dibahas.

2. Setiap kelompok diberikan bacaan teks beraksara Lampung.

3. Setiap siswa dalam kelompok diberikan teks beraksara satu

paragraf/alenia.

4. Guru menyuruh siswa untuk mempelajari memahami teks beraksara

tersebut dan saling berdiskusi dengan kawan kelompoknya masing-

masing.

5. Guru memberikan evaluasi kepada masing-masing kelompok siswa

sesuai dengan teks bacaan pada masing-masing kelompoknya.

6. Setelah siswa dalam kelompok memahami isi bacaan teks masing-

masing, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pemahaman

teks beraksaranya kedepan.

7. Guru memberikan evaluasi kepada masing-masing siswa dalam

kelompok secara individual.

8. Guru menganalisis hasil evaluasi. Jika hasilnya belum mencapai

target yang diinginkan guru melakukan refleksi kekurangan-

kekurangan dalam proses KBM pada siklus I.

9. Guru mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, berupa data

hasil evaluasi, data hasil observasi.
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c. Reflecsing (refleksi)

1. Guru sebagai peneliti mengolah atau menganalisis data yang telah

diperoleh.

2. Guru menentukan kesimpulan sementara yang telah ada. Jika hasil

pembelajaran masih belum mencapai target yang ditentukan, maka

dilakukan tindakan proses perbaikkan dalam siklus selanjutnya untuk

kesempurnaan hasil.

3. Kesimpulan tersebut dapat direfleksi dari penguasaan guru terhadap

aplikasi atau penerapan metode koopertif tipe Team Assisted

Individualization (TAI)yang digunakan.

3.4.2 Kegiatan Siklus II

Siklus II dilakukan dengan asumsi bahwa hasil pada kegiatan siklus I belum

mencapai target atau dalam kegiatan pembelajaran masih terdapat

kelemahan berkaitan dengan partisipasi siswa dalam proses KBM.  Adapun

rencana kegiatan siklus II dapat dideskripsikan sebagai berikut .

a. Planning (Perencanaan)

1. Guru melakukan refleksi terhadap data-data yang ditemukan. Yaitu

dari data hasil evaluasi pada kegiatan siklus I, data observasi, data

hasil wawancara.

2. Guru melihat data observasi untuk melihat sejauh mana partisipasi

siswa dalam kegiatan pembelajaran membaca pemahaman teks

beraksara.

3. Guru menyiapkan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan
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partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran baik ketika berada

dalam masing-masing kelompok.

4. Guru menyiapkan skenario pembelajaran. sesuai Rencana Perbaikan

Pembelajaran (RPP).

5. Guru menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan.

6. Guru menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam menganalisis data

yang berkaitan dengan proses dan hasil perbaikan.

b. Acting dan observasing (tindakan dan pengamatan secara
simultan)

1. Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) sesuai

langkah-langkah yang telah ada.

2. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai materi yang

hendak disampaikan.

3. Setelah membagi siswa ke dalam kelompok, guru meminta kepada

siswa untuk konsekwen dan serius dengan tugas yang akan

dilaksanakan yaitu mempelajari materi yang akan diberikan dalam

kelompok.

4. Guru menyuruh siswa untuk mempelajari materi tersebut dan saling

berdiskusi dalam kelompok.

5. Dalam mempelajari materi guru meminta kepada siswa untuk saling

membantu dan saling berkomunikasi antar siswa dalam kelompok.

6. Diharapkan komunikasi tersebut mampu menciptakan interaksi antar

individu sehingga terjadi kerjasama yang baik.
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7. Guru bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan diskusi pada setiap

kelompok, selain itu guru juga melakukan tanya jawab mengenai

materi yang sedang dibahas.

8. Dalam proses tanya jawab guru meminta siswa lebih aktif, baik

dalam memberikan jawaban ataupun memberikan pertanyaan.

9. Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, guru meminta kepada

siswa untuk memberikan jawaban dan menjelaskannya sedetail-

detailnya dan mencatatnya dalam buku tulis.

10. Setiap kelompok, diminta untuk mempresentasikan di depan.

11. Dalam melakukan presentasi, siswa diminta melakukannya secara

optimal. Guru meminta siswa untuk tidak malu dan menjelaskan

materi sejelas-jelasnya.

12. Siswa yang mendengarkan presentasi temannya diminta untuk

berkosentrasi dan secara aktif menanggapi baik dengan cara

memberikan pertanyaan maupun masukan.

13. Jika ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh siswa guru,

memberikan bantuan secara jelas.

14. Guru meminta kepada masing-masing siswa untuk mencatat materi,

dan hasil tanya jawab sekaligus penjelasan yang diberikan oleh guru

maupun siswa yang melakukan oresentasi.

15. Terakhir Guru memberikan evaluasi kepada masing-masing siswa

secara individual.
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c. Reflecsing (refleksi)

Guru sebagai peneliti mengolah atau menganalisis data yang telah

diperoleh dari kegiatan siklus II dan Guru menentukan kesimpulan dari

hasil kegiatan siklus II

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a.Tempat dan Peristiwa

Tempat yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah kelas

X.IIS MAN 1 Way Kanan. Sedangkan peristiwa yang dijadikan sumber

data adalah proses kegiatan belajar dan mengajar.

b.Informan

Sumber data lain yang ada adalah hasil wawancara dari informan yaitu

siswa.

c.Dokumen.

Sumber data lain berupa dokumen yang meliputi hasil observasi evaluasi

siswa dalam kegiatan pembelajaran.

2. Teknik Pengumpulan Data

a.Observasi

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata   (2010. 220),   observasi atau

pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan

jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Observasi atau pengamatan dilakukan selama  proses pembelajaran

berlangsung. Aspek- aspek yang diamati bisa mengenai perilaku siswa
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selama mengikuti proses pembelajaran, , kegiatan siswa, partisipasi siswa

dalam pembelajaran, dan sebagainya.

b.Tes keterampilan membaca aksara Lampung

Nilai dihitung dengan menggunakan persen dengan mengadaptasi dari Ngalim

Purwanto (2006.102) yaitu.

Nilai = Skor yang diperoleh siswa X 5

Skor maksimum

Apabila telah diperoleh nilai, kemudian nilai tersebut diberi makna ke dalam

bentuk kualitatif yang dimasukkan dalam rentangan hubungan antara skala angka

dengan skala huruf yang mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto (2007. 245)

sebagai berikut.

Tabel I
Hubungan Antara Skala Angka dan Skala Huruf

Rentang Angka Huruf Keterangan
80-100 A Sangat baik
70-79 B Baik
60-69 C Cukup
50-69 D Kurang
0-49 E Tidak baik

Ketuntasan belajar secara klasikal menurut (Mulyasa, 2004. 137) dapat

dihitung dengan teknik analisis deskriptif persentaseberikut ini.

Keterangan.

P = Tingkat Ketuntasan Belajar Secara Klasikal
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∑n1 = Jumlah Siswa Yang Tuntas Belajar secara individual (nilai ≥

70)

∑n = Jumlah Total Siswa

3.6 Teknik Analisis Data

Data tes awal dijadikan tolak ukur kemampuan awal siswa sebelum

mendapatkan perlakuan dalam siklus I. Kemudian sekenario perbaikan

dalam pelajaran dilakukan dengan memperhatikan instrument-instrumen

yang telah dibuat. Selanjutnya diberi tes tentang pemahaman membaca

aksara Lampung. Demikian selanjutnya hingga hasil yang diinginkan dapat

tecapai.Dalam pelaksanaan penelitian ini metodeyang digunakan untuk

menganalisis adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif, terdapat dua

jenis data yang dapat dianalisis.

1. Data kuantitatif (Hasil membaca pemahaman teks beraksara

Lampung) yang dapat dianalisis secara deskriptif, yaitu

menggunakan analisis deskriptif. Dengan cara mencari nilai rerata,

presentase, keberhasilan belajar dan lain-lain.

2. Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat

yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa, sikap siswa

terhadap metode yang digunakan, aktifitas siswa mengikuti

pelajaran, perhatian, antusias, motivasi belajar dan lain-lain.

3.7 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan merupakan target atau tujuan yang harus dicapai oleh

peneliti. Indikator keberhasilan didasarkan kepada hasil penelitian yang telah
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dilakukan oleh peneliti,indikator dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu.

a. Indikator Penggunaan metode pembelajaran Team Assisted

Individualization (TAI) dapat dilihat dari ketegori penilaian sebagai

berikut.

A = Nilai 80 s/d 100 = Sangat  Baik

B= Nilai 70 s/d 79 = Baik

C= Nilai 60 s/d 69 = Cukup Baik

D= Nilai 50 s/d 59 = Kurang Baik

E=Nilai 0 s/d 49 = Sangat  Kurang

Dari segi proses ditandai dengan meningkatnya aktivitas proses belajar

yang mencapai kategori Baik (B)

b. Hasil, meliputi hasil tes siswa dinyatakan telah berhasil  belajarnya

.Indikator ketercapaian dalam penelitian ini dilihat dari pencapaian nilai

KKM  pada setiap siswa yakni 70 dan tercapainya ketuntasan belajar siswa

secara klasikal  yakni 70%. Hal ini sependapat dengan pendapat Kunandar

(2009 . 46) dalam bukunya guru profesional implementasi kurikulum

tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan persiapan menghadapi sertifikasi

guru mengatakan bahwa ketuntasan belajar setiap indikator yang telah

ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria

ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 70%. Satuan pendidikan

harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan

tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya

pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Kemudian Menyajikan
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kembali data atau informasi dari suatu representasi ke dalam representasi

diagram, grafik atau table. Kartini (2009. 366) representasi dapat

digolongkan menjadi (1) representasi visual  (gambar, diagram  (teks

tertulis/kata-kata). Penggunaan semua jenis representasi tersebut dapat di -

buat secara lengkap dan terpadu dalam pengujian suatu masalah yang

sama atau  dengan kata lain representasi matematik dapat dibuat secara

beragam.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengantar

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran

membaca pemahaman teks beraksara Lampung dengan menggunakan metode

pembelajaran kooperatif model TAI dalam meningkatkan membaca pemahaman

aksara Lampung siswa. Kelas yang digunakan adalah kelas X iis MAN Way

kanan dengan jumlah siswa adalah 20 siswa dan diterapkan metode pembelajaran

kooperatif model TAI. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar,

sedangkan yang bertindak sebagai pengamat adalah guru MAN I Way Kanan.

Kelas X iis. Yang menjeadi subjek dalam penelitian ini siswa kelas X iis MAN

Way Kanan tahun pelajaran 2016/2017 untuk mencapai tujuan tersebut, Penelitian

ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas. Pelaksanaan penelitian ini

dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 2
Jadwal Penelitian

No Hari / Tanggal Waktu Keterangan

1. Senin, 13 Februari 2017 09.30-11.00 Pelaksanaan Siklus I

2. Senin, 20 Februari 2017 09.30-11.00 Pelaksanaan Siklus I

3. senin, 27 Februari 2017 09.30-11.00 Pelaksanaan Siklus II
4. senin, 6 Maret 2017 09.30-11.00 Pelaksanaan Siklus II

Penelitian ini dikatakan berhasil dinyatakan berhasil apabila Indikator

ketercapaian dalam penelitian ini dilihat dari pencapaian nilai KKM pada setiap
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siswa yakni 70 dan tercapainya ketuntasan belajar siswa secara klasikal yakni 70

%.

4.2 Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus I

Siklus I dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan dengan alokasi waktu

masing-masing pertemuan selama 90 menit. Siklus I diawali dengan tindakan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.

4.2.1 Tahap Perencanaan

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari

Pelaksanaan perencanaan pada PTK diawali dengan menyiapkan Rencana

Pelaksanaan Pelaksanaan (RPP) yang terdiri dari tahap persiapan, tahap

pelaksanaan, tahap pemberian solusi/ tindakan dan pelaksanaan tindak

lanjut. Selain persiapan RPP, peneliti juga mempersiapkan lembar kerja siswa

(LKS), lembar pengamatan kemampuan membaca pemahaman aksara Lampung

, lembar observasi kegiatan siswa, tugas berupa evaluasi untuk mengukur hasil

belajar siswa, skor penilaian pada setiap soal, dan media pembelajaran untuk

memudahkan pembelajaran.

Tujuan pembelajaran pada siklus ini adalah siswa dapat membaca teks dalam

bentuk teks beraksara lampung, siswa dapat memahami isi dalam teks , siswa

dapat menceritakan kembali isi teks. Materi dalam siklus ini adalah teks narasi

beraksara Lampung dengan judul mencontek dan belajar aksara Lampung. Dalam

siklus ini menggunakan media kertas yang berisi teks beraksara Lampung. Dan

untuk mengukur keberhasilan siswa diberikan soal post test sebanyak 20 soal

pilihan ganda dengan alternative pilihan a, b, c, d. Prosedur dalam penerapan
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metode pembelajaran kooperatif model TAI ini adalah guru menata ruang kelas

yang disesuaikan dengan luas dan   kondisi   kelas sehingga pembelajaran

menjadi lebih nyaman dan menarik. Guru Menjelaskan metode koopertif tipe

Team Assisted Individualization (TAI). Guru Membagi siswa menjadi beberapa

kelompok heterogen sesuai jumlah alenia pada teks beraksara Lampung materi

yang hendak dibahas. Setiap kelompok diberikan bacaan teks beraksara Lampung.

Setiap siswa dalam kelompok diberikan teks beraksara satu paragraf/alenia. Guru

Menyuruh siswa untuk mempelajari memahami teks beraksara tersebut dan saling

berdiskusi dengan kawan kelompoknya masing-masing.  Guru Memberikan

evaluasi kepada masing-masing kelompok siswa sesuai dengan teks bacaan pada

masing-masing kelompoknya.  Setelah siswa dalam kelompok memahami isi

bacaan teks masing-masing, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil

pemahaman teks beraksaranya kedepan kelas.

4.2.2 Pelaksanaan Siklus I

a) Pertemuan Pertama

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilakasanakan pada Senin,

tanggal 13 Februari 2017, di kelas X iis pada pukul 09.30 s.d. 11.00 WIB atau

selama 90 menit. Jumlah siswa yang hadir sebanyak 20 siswa. Pelaksanaan

metode pembelajaran kooperatif model TAI melalui tahapan sebagai berikut: (1)

Pelaksanaan pembelajaran, (2) Diskusi kelompok, (3) Tes, (4) Penghargaan

kelompok, (5) Menentukan nilai individual dan kelompok. Dalam hal ini peneliti

bertindak sebagai pengajar, sedangkan yang bertindak sebagai pengamat adalah

guru olahraga Kelas X iis. Adapun proses belajar mengajar mengacu pda rencana

pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) dilaksanakan
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bersamaan dengan pelaksanaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Pada akhir

proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan tujuan untuk

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah

dilakukan.

Materi yang diberikan pada siklus I ini adalah materi pemahaman teks aksara

Lampung. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari tiga tahapan yakni

tahap pendahuluan, tahap kegiatan inti dan tahap penutup.

Tahap pendahuluan adalah tahap awal pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini

guru mengawali pembelajaran dengan memberikan salam kepada siswa.

Kemudian mengisi daftar kelas, berdo’a , mempersiapkan materi ajar. Setelah itu

guru kemudian menyampaikan apersepsi. “Anak-anak, apakah ada yang belum

mengenal aksara Lampung!” dengan riuhnya siswa menjawab pertanyaan guru “

saya,. saya. Kelas menjadi gaduh, kemudian guru kembali mengkondusifkan

kelas dan meminta siswa untuk tenang. Guru menunjuk seorang siswa

yang bernama AS yang memang bersuku Lampung untuk tampil di depan

menyebutkan aksara Lampung yang berjumlah 20. Guru kemudian memberikan

penghargaan untuk menarik perhatian siswa. Guru bertanya lagi, siapa diantara

kalian yang bisa meyebutkan aksara disebutkan tadi? Siswa diam. Coba kamu!

(sambil menunjuk siswa yang duduk di bangku depan) yang bernama IS

syamsudin.kemudian siswa tersebut maju dengan terbata-bata hanya

menyebutkan 3 huruf aksara lampung. Guru memberikan penjelasan tentang

aksara lampung. Ada tambahan yang lain?. Mulai siswa mengangkat tangan



84

untuk menjawab. Guru memberikan penghargaan kepada siswa tersebut.

Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu.

Pada tahap kegiatan inti guru membimbing siswa membentuk kelompok sesuai

dengan yang telah direncanakan pada tahap perencanaan. Pembentukan

kelompok dilakukan secara heterogen. Kemudian guru menjelaskan kembali

aksara lampung beserta anak hurufnya. Guru memberikan teks kalimat aksara

lampung kepada setiap kelompok Setelah itu guru memerintahkan  kepada

setiap kelompok untuk memahami isi teks. Guru selalu memantau perilaku siswa

dalam kegiatan diskusi kelompok dan kerjasama dalam mengerjakan tugas.

Setiap siswa dalam kelompok harus dapat memastikan bahwa teman satu

kelompoknya dapat menguasai isi bacaan.

Pada kegiatan penutup mengulas kembali materi secara singkat dan memberikan

kesempatan kepada siswa untuk memberikan kesimpulan. Kemudian guru

mengadakan evaluasi pembelajaran pada pertemuan tersebut.

b) Pertemuan kedua (Senin, 20 Februari 2017)

Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru pada siklus I

pertemuan kedua adalah : Siswa mempersiapkan diri untuk menerima

pelajaran, diawali dengan apersepsi dari guru. Guru mengingatkan kepada siswa

tentang tugas pada pertemuan yang lalu. Guru meminta perwakilan siswa d a r i

m a s i n g -masing k e l o m p o k u n t u k mempresentasikan hasil pekerjaannya di

depan kelas. Guru dan siswa memberikan tanggapan terhadap yang

dipresentasikan. Guru memberikan tes pasca tindakan siklus I untuk mengetahui

hasil belajar siswa yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda. Siswa dan guru
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melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Pelajaran diakhiri dengan ucapan salam.

4.2.3 Hasil observasi Siklus I

4.2.3.1 Hasil Belajar Siswa Siklus I

Sebelum guru memulai tindakan terlebih dahulu dilakukan pra tes. Skor pra tes

digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Sedangkan skor post tes

dilakukan setelah tindakan dilakukan. Peningkatan hasil belajar dihitung dari

perbandingan skor pra tes dengan skor post tes. Hasil belajar siswa sebelum

tindakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Kemampuan Membaca
Pemahaman Siswa

Data            Frekuensi Persentase Keterangan
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

1
0
0
2
3
3
7
2
0
1
1

5%
0%
0%
10%
15%
15%
35 %
10 %
0%
5%
5%

Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

∑ ∑ 20 100%

Tabel distribusi frekuensi diatas menunjukkan bahwa siswa yang mendapat nilai

35 berjumlah 1 siswa atau 10%, nilai 40 tidak ada atau 0%, nilai 45 tidak ada

atau 0%, nilai 50 berjumlah 2 siswa atau 10%, nilai 55 berjumlah 3 siswa atau

15%, nilai 60 berjumlah 3 siswa atau 15 %, nilai 65 berjumlah 7 siswa atau 35%,
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Rentang Nilai Kualitas Jumlah Siswa Persentase

80-100 A 2 10,00%
70-79 B 2 10,00%
60-69 C 10 50,00 %
50-59 D 5 25,00 %
0-49 E 1 05 ,00%

nilai 70 berjumlah 2 siswa atau 2% , nilai 75 tidak ada, nilai 80 ada 1 siswa atau

5% dan nilai 85 1 siswa atau 5%. Sedangkan tingkat kemampuan membaca

pemahaman siswa dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 4. Tingkat Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa

Tabel diatas menunjukkan akumulasi skor tingkat kemampuan membaca

pemahaman siswa sebelum tindakan siklus I (skor pra tes siklus I). Skor tingkat

kemampuan membaca pemahaman sebelum tindakan pada siklus I terbagi

menjadi  lima kualitas ; kualitas sangat baik dengan rentang nilai 80-100 sebanyak

2 siswa (10,00%), kualitas baik dengan rentang nilai 70-79 sebanyak 2 orang

siswa (10,00%), kualitas cukup dengan rentang nilai 60-69 sebanyak 10 orang

siswa (50,00%), kualiatas kurang sebanyak 5 orang s iswa (25,00%) dan kualitas

sangat kurang dengan rentang nilai kurang dari 49 sebanyak 1 orang siswa

(05,00%). Sedangkan untuk ketuntasan hasil belajar siswa dapat dilihat dalam

table dibawah ini.

Tabel 5. Ketuntasan Belajar Membaca Pemahaman Siswa

Rentang Nilai Kriteria Frekuensi Persentase

70-100 Tuntas 4 20,00%

≤69 Tidak Tuntas 16 80,00%
∑ 20 100,00%
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Pada tabel diatas menunjukan ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan

diketahui untuk siswa yang tuntas belajar sebanyak 4 orang siswa (20,00%) dan

siswa yang  belum tuntas belajar 16 orang  siswa (80,00%). Siswa dikatakan

tuntas belajar apabila mendapat skor ≥70.

Berdasarkan  tabel distribusi frekuensi hasil  belajar  sebelum tindakan siklus I

(skor pre tes siklus I) dan tabel distribusi frekuensi ketuntasan belajar siswa

sebelum tindakan siklus I dapat diketahui bahwa ada 2 siswa yang mendapatkan

skor sangat  baik  dan 1 siswa yang mendapatkan nilai sangat kurang.

Berdasarkan  tabel distribusi frekuensi hasil  belajar  sebelum tindakan siklus I

(skor pre tes siklus I) dan tabel distribusi frekuensi ketuntasan belajar siswa

sebelum tindakan siklus I dapat diketahui bahwa ada 2 siswa yang mendapatkan

skor sangat  baik  dan 1 siswa yang mendapatkan nilai sangat kurang. Untuk

lebih jelas nya peneliti sajikan dalam bentuk grafik dibawah ini.
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Pada akhir pertemuan siklus I guru mengadakan evaluasi setelah   pada

pertemuan   sebelumnya guru memberikan pengumuman. Aspek yang dinilai

pada saat evaluasi siklus I, yaitu meliputi bahasa dan Lambang, ide pokok atau

gagasan utama serta nada dan gaya bahasa.  Data yang disajikan juga dibuat

sama dengan sebelumnya yaitu dengan menyajikan data siswa konsisten dalam

mengikuti pembelajaran aksara Bahasa lampung menggunakan metode koopertif

tipe Team Assisted Individualization (TAI) dari awal hingga akhir pelaksanaan

siklus yaitu sebanyak 20 siswa. Setelah diadakan evaluasi maka   diperoleh

skor sebagai berikut:

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Kemampuan Membaca
Pemahaman Siswa

Data            Frekuensi Persentase Keterangan

45
50
55
60
65
70
75
80
85
95

1
0
0
0
7
8
2
0
1
1

5%
0%
0%
0%
35%
40 %
10 %
0%
0%
0%

Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

∑ 20 100%

Tabel distribusi frekuensi diatas menunjukkan bahwa siswa yang mendapat nilai

45 ad 1 orang siswa atau 5%, nilai 50 tidak ada, nilai 55 tidak ada, nilai 60 tidak

ada, nilai 65 berjumlah 7 siswa atau 35%, nilai 70 berjumlah 8 siswa atau 40%,

nilai 75 berjumlah 2 siswa atau 10%, nilai 80 tidak ada, nilai 85 1 siswa atau 5%
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Rentang Nilai Kualitas Jumlah Siswa Persentase

80-100 A 2 10,00%
70-79 B 10 50,00%
60-69 C 7 35,00 %
50-59 D 0 00,00 %
0-49 E 1 05 ,00%

dan nilai 95 berjumlah 1 siswa. Sedangkan tingkat kemampuan membaca

pemahaman siswa dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 7. Tingkat Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa

Tabel diatas menunjukkan akumulasi skor tingkat kemampuan membaca

pemahaman siswa siklus I (skor post tes siklus I). Skor tingkat kemampuan

membaca sebelum tindakan pada siklus I terbagi menjadi empat kualitas; kualitas

sangat baik dengan rentang nilai 80-100 sebanyak 2 siswa (10, 00%), kualitas baik

dengan rentang nilai 70-79 sebanyak 10 orang siswa (50, 00%), kualitas cukup

dengan rentang nilai 60-69 sebanyak 7 orang siswa (35, 00%), dan kualitas sangat

kurang dengan rentang nilai kurang dari 49 sebanyak 1 orang siswa (05,00%).

Sedangkan untuk ketuntasan hasil belajar siswa siklus I dapat dilihat dalam table

dibawah ini:

Tabel 8. Ketuntasan Belajar Membaca Pemahaman Siswa

Rentang Nilai Kriteria Frekuensi Persentase

70-100 Tuntas 12 60,00%

≤69 Tidak Tuntas 8 40,00%
∑ 20 100,00%

Pada tabel diatas menunjukan ketuntasan belajar siswa post test siklus I diketahui

untuk siswa yang tuntas belajar sebanyak 12 orang siswa (60,00%) dan siswa

yang  belum  tuntas  belajar 8 orang  siswa  (40,00%). Siswa dikatakan tuntas
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belajar apabila mendapat skor ≥70. Dari Tabel distribusi frekuensi ketuntasan

belajar siswa menunjukkan adanya peningkatan dari skor pra tes siklus I, ini

menunjukkan bahwa siswa lebih siap menerima materi pada siklus I. Berikut

sajian data dalam bentuk grafik:

4.2.3.2 Pembelajaran Siklus I

Berdasarkan hasil observasi hasil belajar ranah afektif pada saat proses

pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe team assisted

individualization pada siklus I, menunjukkan bahwa hasil proses belajar yang

dicapai siswa kelas X Iis  adalah sebagai berikut.

No Aspek

Pengamatan

BT MT ST T

1 Tanggung

Jawab

√

2 Antusiasme √

3 Kedisiplinan √
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4 Perhatian √

5 Kejujuran √

6 Partisipasi √

7 Kerjasama √

Keterangan :

BT : Belum Tampak

MT: Mulai Tampak

ST: Sudah Tampak

T: Terbiasa

Berdasarkan tabel di atas, terdapat peningkatan dari pertemuan pertama hingga

kedua. Pada pertemuan pertama,tanggung jawab dan antusiasme siswa sudah

mulai tampak. Siswa terlihat antusias mengikuti proses pembelajaran. Namun,

Perhatian  dan partisipasi siswa pada penejelasan guru masih belum tampak.

Kondisi itu disebabkan siswa belum memahami betul materi yang disampaikan

oleh guru, tetapi sebagian siswa juga sudah memperhatikan apa yang dijelaskan

oleh guru, hal itu terlihat pada saat guru melakukan apersepsi. Pada saat

diminta  untuk membentuk kelompok diskusi,  siswa terlihat antusias  sekali.

Akan tetapi, masih banyak siswa yang berbincang-bincang sendiri dan

mementingkan kepentingan pribadi daripada kelompok.

Pada pertemuan kedua, proses pembelajaran terlihat  lebih baik. Pada awal

pembelajaran siswa diberikan evaluasi mengenai hasil belajar mereka. Ternyata

berpengaruh terhadap meningkatnya minat siswa dan kualitas proses

pembelajaran. Meningkatnya proses pembelajaran juga terlihat saat siswa diminta
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untuk mempresentasikan hasil diskusi pada pertemuan sebelumnya. Setiap

kelompok mewakilkan satu orang untuk presentasi di depan kelas dan siswa lain

diminta untuk menanggapi agar mereka lebih paham terhadap isi bacaannya.

Pada akhir pembelajaran, mereka melakukan tes yang berbentuk pilihan ganda

untuk mengetahui hasil belajar  siswa  setelah menggunakan strategi Kegiatan

Membaca Terarah, para siswa tidak diperbolehkan untuk saling membantu, tetapi

masih ada beberapa siswa yang masih bertanya kepada temannya.

4.2.4 Refleksi

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari hasil

pengamatan sebagai berikut.

a. Guru kurang maksimal dalam memotivasi siswa dan dalam menyampaikan

tujuan pembelajaran.

b. Guru kurang maksimal dalam pengelolaan waktu

c. Siswa kurang aktif selama pembelajaran berlangsung

a. Hasil Belajar siswa

1) Hasil belajar

Siswa yang mendapat nilai di atas  70 sebanyak 60 %, secaraa klasikal

termasuk kategori belum tuntas.

2) Proses Belajar siswa

Indikator yang belum mencapai ketuntasan yaitu perhatian, partisipasi dan

kerjasama siswa belum berjalan dengan baik.
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b. Revisi

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I ini masih terdapat

kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus

berikutnya.

1) Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa dan lebih jelas dalam

menyampaikan tujuan pembelajaran. Dimana siswa diajak untuk terlibat

langsung dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan.

2) Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan

informasi-informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan

3) Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa

sehingga siswa bisa lebih antusias.

4.3.Tindakan Kelas Siklus II

Siklus II dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan dengan alokasi waktu

masing-masing pertemuan selama 90 menit. Siklus II diawali dengan tindakan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan

hasil refleksi siklus I, maka pada siklus II peneliti berusaha memperbaiki

kekurangan kekurangan yang terjadi pada siklus I

4.3.1 Perencanaan Siklus II

Pembelajaran membaca pemahaman aksara Lampung dengan metode koopertif

tipe Team Assisted Individualization (TAI) pada siklus II dilakukan dua kali

pertemuan. Pertemuan pertama pada senin 27 Februari 2017 dan pertemuan

kedua pada senin 6 Maret 2017 Setiap pertemuan dilaksanakan selama 2 jam

pelajaran bahasa Lampung, yang tiap jamnya berdurasi 45 menit. Rencana
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terevisi dibuat berdasarkan refleksi pada siklus I.  Adapun aspek-aspek yang

akan direvisi pada siklus II adalah lebih antusias dan semangat lagi pada proses

pembelajaran, peningkatan hasil belajar siswa menjadi lebih baik karena pada

siklus I masih ada 10siswa (50,00%) belum melakukan proses pembelajaran

secara optimal sehingga belum terpenuhi target KKM.

Perencanaan pada siklus II ini dilakukan oleh peneliti dan guru kolaborator.

Adapun proses pembelajaran membaca pemahaman dengan metode koopertif tipe

Team Assisted Individualization (TAI) dilakukan kembali karena hasil belajar

siswa masih belum   optimal   pada pelaksanaan   siklus I. Seperti   halnya

pada siklus I, perencanaan pada siklus II juga terdiri dari RPP, bahan ajar,

lembar evaluasi hasil belajar, dan lembar observasi.

4.3.2 Pelaksanaan Siklus II

Pelaksanaan tindakan siklus II, yaitu perbaikan  terhadap hasil belajar siswa

dengan menggunakan strategi Kegiatan Membaca Terarah untuk meningkatkan

hasil belajar siswa. Pelaksanaan tindakan siklus II dilakukan sebanyak dua kali

pertemuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu senin 27 Februari

2017 dan senin 6 Maret 2017. Adapun tahap pelaksanaan pada proses

pembelajaran siklus II adalah sebagai berikut.

a) Pertemuan pertama (senin, 27 Fenruari 2017)

Pembelajaran diawali dengan berdoa bersama. Setelah itu guru memeriksa

kehadiran siswa dan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Sambil

mengondisikan siswa, guru mengatur tempat duduk siswa untuk mengisi kursi
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depan yang kosong. Setelah semua siap, guru menyampaikan tujuan

pembelajaran.

Pada awal kegiatan, guru mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari

sebelumnya. Siswa dan guru bertanya tentang metode koopertif tipe Team

Assisted Individualization (TAI). Guru menyuruh Siswa bergabung ke dalam

kelompoknya masing-masing sesuai dengan siklus I. Kemudian Siswa dalam

setiap anggota kelompok bercurah pendapat tentang materi bacaan yang

diberikan . Guru membimbing siswa dalam tahap persiapan.

Meminta siswa untuk mengidentifikasi kosakata baru dan mencari makna yang

sesuai dengan konteks bacaan. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat

proses pemahaman siswa Guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk

dijawab pada saat mereka membaca dalam hati. Hal ini bertujuan untuk

membantu siswa mempertahankan konsentrasi untuk pemahaman dan ingatan

secara lebih baik. Guru menerapkan aktivitas tindak lanjut dengan meminta

siswa untuk menyimpulkan isi bacaan, menuliskan kosakata baru dan mencari

maknanya, serta mencari informasi lebih lanjut mengenai isi bacaan. Siswa mulai

berdiskusi untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

Pembelajaran saat itu difokuskan untuk memahami isi bacaan dan

mencari makna kosakata baru yang dikerjakan secara berkelompok.

Selama mengerjakan tugas siswa sudah mulai berkonsentrasi dan saling

bekerjasama dalam menyelesaikan tugasnya. Guru tidak terlalu banyak

memberikan pengarahan kepada siswa karena sudah cukup paham dengan apa

yang dilakukan.
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Pertemuan kedua (6 Maret 2017) Pada siklus II pertemuan kedua langkah-

langkahnya Guru memilih secara acak perwakilan dari masing-masing

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Guru dan

siswa memberikan tanggapan terhadap hasil yang dipresentasikan. (Guru

memberikan tes yang bersifat individu kepada siswa yang terdiri dari 20 soal

pilihan ganda. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya. Guru menyimpulkan

hasil pembelajaran pada siklus II.

4.3.3 Hasil observasi Siklus II

4.3.3.1 Hasil Belajar Siswa Siklus II

Pada akhir pertemuan kedua siklus II guru mengadakan evaluasi setelah

pada pertemuan   sebelumnya guru memberikan pengumuman. Aspek yang

dinilai pada saat evaluasi siklus II masih sama seperti pada saat evaluasi siklus

I, yaitu meliputi bahasa dan Lambang, ide pokok atau gagasan utama serta nada

dan gaya bahasa.  Data yang disajikan juga dibuat sama dengan siklus

sebelumnya yaitu dengan menyajikan data siswa konsisten dalam mengikuti

pembelajaran aksara Bahasa lampung menggunakan metode koopertif tipe Team

Assisted Individualization (TAI) dari awal hingga akhir pelaksanaan siklus yaitu

sebanyak 20 siswa. Setelah diadakan evaluasi maka   diperoleh skor sebagai

berikut:
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Rentang Nilai Kualitas Jumlah Siswa Persentase

80-100 A 5 25,00%
70-79 B 12 60,00%
60-69 C 2 10,00 %
50-59 D 1 05,00 %
0-49 E 0 00 ,00%

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Kemampuan Membaca
Pemahaman Siswa

Data            Frekuensi Persentase Keterangan

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

1
0
0
2
3
9
3
0
1
1

5%
0%
0%
10%
15%
45 %
15 %
0%
5%
5%

Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas

∑ 20 100%

Tabel distribusi frekuensi diatas menunjukkan bahwa siswa yang mendapat nilai

50 ada 1 siswa atau 5 %, nilai 55 tidak ada, nilai 60 tidak ada, nilai 65 berjumlah

7 siswa atau 35%, nilai 70 berjumlah 8 siswa atau 40%, nilai 75 berjumlah 2

siswa atau 10%, nilai 80 tidak ada, nilai 85 1 siswa atau 5% dan nilai 95

berjumlah 1 siswa atau 5%. Sedangkan tingkat kemampuan membaca

pemahaman siswa dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 10. Tingkat Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa

Tabel diatas menunjukkan akumulasi skor tingkat kemampuan membaca

pemahaman siswa siklus II . Skor tingkat kemampuan membaca pada siklus II
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terbagi menjadi empat kualitas ; kualitas sangat baik dengan rentang nilai 80-100

sebanyak 5 siswa (25,00%),kualitas baik dengan rentang nilai 70-79 sebanyak 12

orang siswa (60,00%), kualitas cukup dengan rentang nilai 60-69 sebanyak 2

orang siswa (35,00%), dan kualitas kurang dengan rentang nilai kurang dari 50-59

sebanyak 1 orang siswa (05,00%). Sedangkan untuk ketuntasan hasil belajar siswa

siklus I dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 11. Ketuntasan Belajar Membaca Pemahaman Siswa

Rentang Nilai Kriteria Frekuensi Persentase

70-100 Tuntas 17 85,00%

≤69 Tidak Tuntas 3 15,00%
∑ 20 100,00%

Pada tabel diatas menunjukan ketuntasan belajar siswa post test siklus I diketahui

untuk siswa yang tuntas belajar sebanyak 17 orang siswa 85,00%) dan siswa

yang  belum  tuntas  belajar 3 orang  siswa  (15,00%). Siswa dikatakan tuntas

belajar apabila mendapat skor ≥70. Dari Tabel distribusi frekuensi ketuntasan

belajar siswa menunjukkan adanya peningkatan dari skor pra tes siklus I, ini

menunjukkan bahwa siswa lebih siap menerima materi pada siklus I.

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi hasil belajar siswa setelah tindakan siklus

II (pasca tes siklus II) dan tabel distribusi frekuensi ketuntasan belajar siswa

setelah tindakan siklus II diketahui bahwa tindakan telah menunjukkan

indikator keberhasilan dan  peningkatan  hasil belajar  siklus I dan  siklus II.

Untuk lebih jelasnya peneliti sajikan dalam bentuk diagram dibawah ini :
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4.3.3.2 Pembelajaran siswa

Berdasarkan hasil observasi hasil belajar pada saat proses pembelajaran dengan

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe team assisted individualization

pada siklus II, menunjukkan bahwa hasil proses belajar yang dicapai siswa kelas

X Iis  adalah sebagai berikut:

No Aspek

Pengamatan

BT MT ST T

1 Tanggung

Jawab

√

2 Antusiasme √

3 Kedisiplinan √

4 Perhatian √

5 Kejujuran √

6 Partisipasi √

7 Kerjasama √
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Keterangan:

BT: Belum Tampak

MT: Mulai Tampak

ST: Sudah Tampak

T: Terbiasa

Berdasarkan data di atas, Berdasarkan data di atas, hasil Proses belajar siswa

setelah adanya tindakan atau dengan penerapan Model pembelajar

kooperatif tipe team assisted individualization telah mencapai kriteria minimal

pada setiap indikator. Pada siklus II setiap indikator mengalami peningkatan

nilai sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe team assisted individualization dapat meningkatkan hasil membaca

pemahaman aksara Lampung.

4.3.4 Refleksi

Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang

masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan metode

pembelajaran kooperatif model TAI. Dari data-data yang telah diperoleh dapat

diuraikan sebagi berikut.

1. Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua

pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum

sempurna, tetapi presentase pelaksanaanya untuk masing-masing aspek

cukup besar.

2. Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama

proses belajar mengajar berlangsung.
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3. Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan

peningkatan sehingga menjadi lebih baik.

4. Hasil belajar siswa pada siklus II mencapai ketuntasan.

Revisi Pelaksanaan

Pada siklus II guru telah menerapkan metode pemebelajaran kooperatif Model

TAI dengan baik dan dilihat dari kreativitas siswa serta hasil belajar siswa

pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. Maka tidak

diperlukan revisi terlau banyak , tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan

selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada

dengan tujuan agar pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya penerapan

metode pembelajaran kooperatif model TAI dapat meningkatkan proses belajar

mengajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembelajaran aksara Lampung yang dilakukan guru selama ini sudah cukup

baik, hanya saja model pembelajaran yang digunakan masih kurang bervariasi.

Pembelajaran yang dilakukan belum menggunakan model ataupun metode

pembelajaran yang membuat siswa banyak melakukan aktivitas dalam

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru.

Media pembelajaran aksara Lampung sudah ada, namun masih kurang memadai.

Pada saat kegiatan pembelajaran siswa hanya duduk dan mendengarkan guru,

kadang- kadang guru memberikan soal-soal dan pertanyaan kepada siswa.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan ketika penelitian, siswa terlihat tidak
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hafal aksara Lampung . Siswa tampak kurang tertarik pada pembelajaran aksara

Lampung dan cenderung menganggap sulit materi aksara Lampung. Siswa

mudah lupa materi yang belum lama disampaikan karena jarang dilakukan

peninjauan ulang. Akibatnya, siswa kelas X iis yang  seharusnya sudah

dapat membaca kalimat beraksara Lampung , masih terbata- bata membacanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi awal atau pratindakan, dari

20 siswa, nilai pretest siswa yang  masuk kategori terampil dan sangat

terampil membaca aksara Lampung hanya ada 4 siswa. Nilai rata-rata siswa

juga hanya 62,00 % atau belum memehuhi KKM yang digunakan di MAN 1

Waykanan yaitu siswa dikatakan terampil apabila memperoleh nilai membaca

pemahaman teks beraksara Lampung ≥ 70.

Melihat hal tersebut, peneliti berusaha untuk meningkatkan keterampilan mbaca

aksara Lampung siswa kelas X Iis MAN I Waykanan dengan menggunakan

metode pembelajaran kooperatif model TAI. Pada siklus I terjadi peningkatan

jumlah siswa yang masuk kategori terampil dan sangat terampil membaca

pemahaman teks beraksara Lampung atau sudah memenuhi KKM, yaitu 4 siswa

dari 17 siswa pada pratindakan bertambah menjadi 12 siswa pada siklus I.

Apabila dipersentase siswa yang terampil dan sangat terampil pada

pratindakan sebesar 10,00%, naik menjadi 20,00%   pada siklus I. Nilai rerata

siswa juga mengalami kenaikan dari 62,00 pada pratindakan menjadi 69,25pada

siklus I.

Meningkatnya keterampilan membaca pemahaman teks beraksara Lampung

siswa pada siklus I disebabkan karena metode pembelajaran kooperatif model



103

TAI yang diterapkan guru pada pembelajaran aksara Lampung tersebut dapat

mendorong siswa untuk belajar secara aktif dan menyenangkan. Metode

pembelajaran kooperatif model TAI merupakan suatu cara yang menyenangkan

lagi aktif untuk meninjau ulang materi pembelajaran, dan membolehkan peserta

didik untuk berpasangan dengan kelompoknya. Dengan meninjau ulang materi

siswa juga dapat mengingatnya lebih lama. Hal ini sesuai dengan apa yang

diungkapkan Mell Silberman (2009: 239) bahwa   salah   satu cara paling

meyakinkan untuk menjadikan belajar tepat adalah menyertakan waktu untuk

meninjau apa yang telah dipelajari karena materi yang ditinjau ulang cenderung

disimpan lima kali lebih kuat daripada yang tidak ditinjau ulang.

Metode pembelajaran kooperatif model TAI ini mengajak siswa untuk belajar

secara aktif, memiliki jiwa kemandirian dan tanggung jawab, sekaligus semangat

bekerja sama dalam mempelajari suatu materi atau konsep. Siswa akan didorong

untuk bekerja sama dalam mengerjakan tugas . Setelah menemukan pasangannya

siswa duduk bersama dan berdiskusi dengan pasangan untuk menyelesaikan tugas

tersebut. Hal ini karena masing-masing kelompok akan maju secara bergiliran

untuk menjawab  pertanyaan membaca kalimat berkasara lampung. Siswa yang

mampu menjawab harus tunjuk jari dan bila ditunjuk maka berhak menjawab.

Secara bersama-sama siswa dan guru akan mengklarifikasi jawaban siswa

tersebut dan menyimpulkan apabila jawa sudah benar. Dengan bekerja sama akan

membuat siswa semakin berani dan percaya diri untuk mengungkapkan

gagasannya, menjawab pertanyaan, dan memberikan pertanyaan pada teman.
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Dengan melakukan banyak aktivitas, dilakukan berulang-ulang, siswa akan

lebih  ingat yang dilakukannya dan paham yang dipelajarinya. Begitu pula

dengan pembelajaran membaca aksara Lampung, dengan melakukan aktivitas, ,

berdiskusi dengan pasangan/teman untuk membaca kalimat beraksara Lampung,

akan membuat siswa menjadi terampil membaca aksara Lampung . Hal tersebut

sesuai dengan yang diungkapkan Confusius bahwa apa yang saya dengar, lihat,

diskusikan, dan lakukan, saya memperoleh pengetahuan dan keterampilan (Mell

Silberman, 2009: 229).

Meskipun telah mengalami peningkatan, namun peningkatannya belum

signifikan. Masih terdapat kendala pada pembelajaran  siklus  I yaitu

beberapa siswa masih malu-malu untuk bertanya, menyampaikan ide,

memberikan tanggapan maupun untuk menjawab pertanyaan  dari sesama

teman. Keaktifan siswa masih didominasi oleh siswa yang sudah terampil sejak

awal. Banyak siswa yang masih takut salah menjawab dan tidak berani maju.

Beberapa siswa nilainya meningkat, namun tetap belum mencapai KKM.

Beberapa siswa terlihat masih kurang bersemangat. Hal tersebut membuat

pembelajaran aksaraBahasa  lampung belum optimal. Jumlah siswa yang

terampil belum mencapai ≥70% (baru mencapai 65,00% pada siklus I).

Kendala yang muncul pada siklus I diperbaiki pada siklus II. Guru memberikan

kesempatan lebih dulu kepada siswa yang jarang berbicara. Untuk mengatasi

dominasi siswa tertentusetelah dilakukan perbaikan tindakan pada siklus II,

sebagian besar nilai keterampilan membaca pemahaman teks beraksara Lampung

siswa mengalami kenaikan. Siswa dengan kategori terampil hingga sangat
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terampil pada siklus I adalah 12 siswa (dari 20 siswa), naik menjadi 17 siswa

pada siklus II Atau, 60,00% pada siklus I naik menjadi 85,00% pada siklus II.

Begitu pun dengan nilai reratanya, yaitu 69,25 pada siklus I naik menjadi

74,50 pada siklus II. Keaktifan siswa juga mengalami peningkatan. Semua siswa

yang hadir telah melaksanakan metode pembelajaran kooperatif model TAI,

sudah berani mengajukan pendapat atau menjawab pertanyaan meskipun hanya

sekali. Sebagaimana diungkapkan Dalyono (2009: 201-202) bahwa salah satu ciri

metode pembelajaran kooperatif model TAI yaitu adanya keberanian siswa

mengajukan pendapatnya melalui pertanyaan atau pernyataan gagasannya, baik

yang ditujukan kepada guru maupun siswa lain.

Namun begitu setelah siklus II berakhir, terdapat 3 siswa yang mengalami

peningkatan, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan dan belum mencapai

kategori terampil yaitu IS , S dan HA dicermati lebih dalam IS memang kurang

antusias dalam belajar seperti siswa lainnya. Menurut informasi guru, dalam

kesehariannya di kelas, IS sering ramai sendiri dan memicu kegaduhan. IS

termasuk siswa yang memiliki kemampuan akademik kurang/rendah. IS pernah

tinggal di kelas V SD sehingga usianya juga lebih tua dibanding teman-

temannya. Pada saat pembelajaran aksara Lampung menggunakan metode

pembelajaran kooperatif model TAI, siswa tersebut juga sempat tidak enak badan

namun tidak mau pergi ke UKS dan tetap ikut kelas semampunya. Sehingga

dapat dimaklumi apabila hasilnya belum mencapai kriteria ketuntasan.

Untuk beberapa siswa nilainya tetap yaitu MS . Siswa tersebut dari awal nilainya

sempurna. MS sangat terampil membaca aksara Lampung. Dalam mengikuti
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pembelajaran MS selalu antusias dan bersemangat. Motivasi dan minatnya

belajar aksara Lampung sangat tinggi. Ketika ditanya, aksara Lampung

merupakan pelajaran favoritnya. Selain MS ada pula AS . Nilainya juga selalu

bagus. AS dalam kesehariannya termasuk siswa yang pintar dan sangat terampil

membaca aksara Lampung. MS dan AS sangat lancar membaca aksara Lampung

.kedua anak tersebut merupakan juara kelas.

Dari sekian banyak siswa, ada yang belum tuntas atau belum masuk ke

dalam  kategori  terampil, ada siswa yang masuk  kategori  terampil  dan

sangat terampil, dan sebagainya. Dari uraian di atas, kondisi tersebut disebabkan

oleh faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan membaca sebagaimana

diungkapkan Lamb dan Arnold (Farida Rahim, 2005: 16-30) yaitu

factor fisiologis (siswa sedang sakit atau tidak enak badan), faktor psikologis

(terkait minat, motivasi, kematangan sosial dan penyesuaian diri), faktor

lingkungan (latar belakang siswa dan faktor sosial ekonomi orang tua), dan

faktor intelektual (siswa dengan tingkat intelektual tergolong kurang akan

berpengaruh pada kecepatan belajar, dalam hal ini membaca aksara bahasa

Lampung).

Meningkatnya membaca aksara Lampung siswa juga dipengaruhi oleh peran guru.

Selama pembelajaran berlangsung guru selalu tampil antusias dan tidak lelah

memotivasi siswa untuk belajar aksara Lampung.  Sebagaimana diungkapkan

Lamb dan Arnold (Farida Rahim, 2005: 20) bahwa salah satu yang mempengaruhi

kemampuan   membaca   adalah   motivasi,   yaitu   dengan   memberikan   model

membaca   yang   menyenangkan   dan   memperlihatkan   antusias   guru   dalam
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mengajar. Guru juga selalu memberikan dukungan dan penguatan (reward) pada

siswa  sehingga siswa menjadi lebih berani dan percaya diri dalam menyampaikan

pertanyaan, ide, gagasan dan menjawab pertanyaan. Guru senantiasa menghargai

pendapat siswa terlepas benar dan salah, serta tidak diperkenankan membunuh,

mengurangi, atau menekan pendapat siswa di depan siswa lainnya, melainkan

harus selalu mendorong siswa agar selalu mengajukan pendapatnya secara bebas.

Sebagaimana diungkapkan Dalyono (2009: 203) bahwa dorongan, motivasi, dan

penguatan   yang   diberikan   guru   tersebut   merupakan   prinsip   belajar   yang

menunjang tumbuhnya pembelajaran aktif.

Dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif model TAI dalam

membaca pemahaman aksara Lampung siswa kelas X Iis MAN I Waykanan

meningkat mulai dari pratindakan, siklus I, sampai dengan siklus II yang dapat

dilihat dari tabel berikut.

Tabel 12 Ketuntasan Nilai Membaca Aksara Lampung

No. Kategori

Pratindakan Siklus I Siklus II

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1
Tuntas/terampil
( ≥70) 4 20,00% 12 60,00% 17 85,00%

2

Belum
tuntas/belum
terampil
( < 70)

16 80,00% 8 40,00% 3 15,00%

Jumlah siswa 20 100% 20 100% 20 100%

Tabel di atas menunjukkan perbandingan jumlah siswa yang mencapai ketuntasan

sebelum diberikan tindakan, siklus I, dan siklus II. Pada saat awal sebelum diberi
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tindakan, dari 20 siswa yang menjadi fokus penelitian, yang mencapai KKM

hanya 4 siswa. Setelah diberi tindakan pada siklus I siswa yang mencapai KKM

menjadi 12 siswa. Begitu pula pada siklus II, setelah dilakukan perbaikan lagi

siswa yang mencapai KKM mengalami peningkatan menjadi 17 siswa. Apabila

dipersentase, siswa yang mencapai KKM pada pratindakan adalah 20,00%,

meningkat menjadi 60,00% pada siklus I, dan meningkat lagi menjadi 85,00%

pada siklus II. Dengan demikian pada siklus II ini nilai membaca pemahaman

teks beraksara Lampung siswa sudah mencapai kriteria keberhasilan tindakan.

Siswa yang mendapat nilai ≥70 (tuntas) ada 17 siswa atau 85,00%. Artinya,

persentase jumlah siswa yang masuk kategori meningkat telah memenuhi kriteria

keberhasilan tindakan yaitu apabila 70% siswa mendapat nilai ≥ 70 dan oleh

karena itu penelitian dapat dihentikan pada siklus II.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV, dapat

disimpulkan bahwa keterampilan membaca pemahaman teks beraksara Lampung

siswa  kelas X Iis MAN I Way Kanan dapat ditingkatkan dengan melaksanakan

langkah-langkah pembelajaran metode pembelajaran kooperatif model TAI yang

merupakan model pembelajaran yang terintegrasi dari pembelajaran kooperatif

learning. Dalam metode pembelajaran kooperatif model TAI, strategi meninjau

ulang membuat siswa menjadi lebih ingat, paham akan materi aksara Lampung,

serta terampil dalam membacanya. Metode pembelajaran kooperatif model TAI

membuat siswa lebih antusias dalam belajar dan mudah memahami materi aksara

Lampung. Teknik belajar yang dilakukan secara berkelompok membuat siswa

lebih berani dan percaya diri dalam mengungkapkan pendapat, bertanya, maupun

menjawab pertanyaan dalam suasana yang menyenangkan.

Peningkatan keterampilan membaca pemahanan aksara Lampung siswa tersebut

dapat dilihat dari adanya peningkatan rerata nilai membaca pemahaman teks

beraksara Lampung mulai dari 62,00 pada pratindakan, menjadi 69,25 pada siklus

I, dan naik sampai dengan 74,50 pada siklus II. Selain itu, persentase siswa yang

mencapai KKM atau masuk kategori meningkat (termasuk sangat terampil) juga

mengalami peningkatan yaitu berawal dari 20,00 % pada pratindakan, menjadi

60,00% pada siklus I, dan naik sampai dengan 85,00% pada siklus II.
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Hasil  observasi  menunjukkan  bahwa partisipasi siswa dalam pembelajaran

meningkat, siswa lebih antusias dalam mengikuti  pembelajaran,  siswa  menjadi

lebih  percaya  diri  dalam  menyatakan gagasan, menjawab pertanyaan, maupun

untuk bertanya, serta merasa senang belajar menggunakan metode pembelajaran

kooperatif model TAI. Peningkatan nilai membaca pemahaman aksara Lampung

pada siklus II dan peningkatan proses pembelajaran membaca aksara Lampung

tersebut sekaligus sebagai tanda bahwa penelitian tindakan kelas telah mencapai

kriteria keberhasilan tindakan yang digunakan yaitu ≥70% siswa masuk kategori

terampil dan proses pembelajaran meningkat. Oleh sebab itu penelitian dapat

dihentikan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang ada, maka saran

yang dapat diberikan peneliti antara lain.

1. Bagi Guru

Guru sebaiknya lebih memperkaya wawasan khususnya dalam menerapkan

model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dan memberikan

pengalaman langsung  kepada siswa sehingga pembelajaran menjadi

bermakna, dan materi yang diberikan dapat diingat siswa lebih lama. Salah

satu model pembelajaran yang dimaksud yaitu metode pembelajaran kooperatif

model TAI. Selain itu guru juga dapat memadukan strategi-strategi dalam metode

pembelajaran kooperatif model TAI tersebut sehingga pembelajaran dapat

maksimal.
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2. Bagi Sekolah

Sekolah dapat menghimbau para guru untuk mencoba menggunakan metode

pembelajaran kooperatif model TAI dalam mata pelajaran lainnya dan di kelas

selain kelas x Iis sebagai variasi agar siswa tidak merasa kurang pengalaman

dalam belajar

3. Bagi Peneliti

Diharapkan kepada peneliti lain dalam bidang kependidikan agar melakukan

penelitian lebih lanjut mengenai penerapan metode peta pikiran karena dapat

merangsang kreatifitas dan hasil belajar siswa.
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