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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Membaca merupakan satu dari empat keterampilan berbahasa yang 

tercakup dalam mata pelajaran Bahasa Inggris. Keterampilan berbahasa 

lainnya adalah mendengar, berbicara dan menulis. Keterampilan 

membaca sangat penting dimiliki oleh mereka yang sedang mempelajari 

bahasa Inggris terutama siswa yang berada pada jenjang pendidikan 

dasar. Dengan keterampilan membaca ini siswa akan dapat menggali 

informasi untuk mengembangkan pemikiran mereka.  

Mengingat begitu pentingnya keterampilan membaca ini maka 

keterampilan ini harus sudah diajarkan sejak dari Sekolah Dasar. 

Keterampilan membaca terintegrasi pada mata pelajaran kebahasaan 

seperti Bahasa Inggris dan mata pelajaran lain yang banyak melakukan 

aktivitas membaca. Pada tingkat pendidikan dasar, siswa diharapkan 

dapat membaca dengan pemahaman yang baik, baik itu dalam kegiatan 

membaca dengan bersuara ataupun kegiatan membaca tanpa bersuara. 

Karena itu siswa harus memiliki strategi membaca agar dapat memahami 

isi dari materi yang ada pada buku teks mereka. 

Pentingnya strategi membaca membuat pemerintah merasa perlu 

untuk memberikan perhatian yang lebih, pemerintah menempatkan 

membaca sebagai prioritas utama pada mata pelajaran Bahasa. Program 

ini juga didukung oleh peraturan yaitu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 
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yang dimulai sejak tahun 1994/1995. Dengan peraturan ini diharapkan 

semua penduduk Indonesia mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 9 

tahun. Diperkirakan bahwa peraturan ini tidak hanya membekali 

lulusannya dengan keterampilan dasar membaca, menulis, dan 

menghitung tetapi juga dengan keterampilan yang memungkinkan mereka 

untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Secara rinci tujuan pembelajaran bahasa Inggris di dalam kurikulum 

1994 dan kurikulum 2004 menekankan pada aspek membaca untuk dapat 

dikuasai oleh siswa. Siswa dituntut untuk memahami berbagai bacaan 

dengan berbagai judul yang disesuaikan dengan tema dan tingkat 

kesukarannya. Bahan bacaan juga dipilih dari bahan bacaan yang familiar 

yang dekat dengan lingkungan siswa seperti tema kesehatan, 

transportasi, olahraga kehidupan desa/kota, geografi Indonesia dan 

sebagainya. 

Pemerintah mengembangkan kurikulum guna membimbing guru 

dalam kegiatan belajar mengajar. Guru sebagai pelaksana kurikulum 

sering dihadapkan pada masalah tidak tercapainya tujuan termaksud 

dalam kurikulum, ditambah lagi dengan masalah rendahnya pemahaman 

siswa. Pada akhir pelajaran, mereka menemukan bahwa siswa belum 

dapat mencapai tujuan sebagaimana yang tertulis dalam kurikulum. 

Padahal kurikulum 1994 dan kurikulum 2004 yang disebut juga dengan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menuntut siswa memiliki 

kemampuan membaca pemahaman. 
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Kenyataan lainnya adalah dari perolehan siswa pada ujian akhir 

nasional menunjukkan bahwa umumnya siswa memiliki nilai yang rendah 

dalam berbagai bidang studi. Kenyataan ini juga dialami pada Sekolah 

Menengah Pertama yang peneliti amati pada SMP Negeri 1 Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Dari perolehan nilai Ujian Nasional 

(UN) tahun 2004/2005 menunjukkan bahwa rata-rata siswa mendapatkan 

nilai rendah pada mata pelajaran bahasa Inggris. Siswa yang memperoleh 

hasil belajar yang baik pada mata pelajaran ini umumnya adalah siswa 

yang mengikuti kursus tambahan pada Pendidikan Luar Sekolah (PLS). 

Tabel 1. Rata-rata Hasil UN 2005 pada SMP Negeri 1 Ranah Batahan  

No Mata Pelajaran Rata-rata 

1. Bahasa Indonesia 5.85 

2. Bahasa Inggris 4.44 

3. Matematika 5.29 

(Sumber: TU SMP N 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman  Barat   tahun 2005). 

Permasalahan rendahnya hasil belajar siswa terutama hasil Ujian 

Nasional yang rendah pada bidang studi bahasa Inggris disebabkan oleh 

banyak faktor. Faktor utama adalah siswa tidak dapat memahami teks-

teks yang terdiri dari beberpa alinea dengan baik sehingga tidak dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaaan 

pada saat menghadapi Ujian Nasional. 

Faktor lain yang menyebabkan siswa mendapatkan nilai rendah 

adalah siswa kurang menguasai kosakata. Kosakata siswa sangat minim 

sehingga siswa kurang menangkap makna paragraf. Hasil pengamatan 
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dan wawancara yang dilakukan kepada siswa umumnya mengungkapkan 

bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami maksud paragraf. 

Dari wawancara ini juga terungkap bahwa siswa mengharapkan ketika 

ujian boleh melihat kamus.  

Faktor lainnya adalah kualifikasi guru yang rendah yang tidak 

mampu mengembangkan pembelajaran dengan menerapkan inovasi-

inovasi baru dalam kelas. Sebaliknya guru lebih senang menerapkan 

model pembelajaran yang bersifat konvensional. Data Direktorat Tenaga 

Kependidikan tahun 2004 menunjukkan dari 40 soal yang diberikan 

kepada guru-guru bahasa Inggris, nilai rata-rata guru sebesar 23,37, nilai 

terendah 1 dan tertinggi 39. 

Jumlah siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas juga merupakan 

faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa. Jumlah siswa satu kelas 

rata-rata berjumlah 35 sampai 43 orang. Sehingga siswa tidak mempunyai 

banyak kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya karena kelas 

berjalan secara klasikal. Idealnya jumlah siswa perkelas tidak lebih dari 30 

orang. 

Berkaitan dengan membaca pemahaman pada mata pelajaran 

bahasa Inggris terutama untuk memahami alinea, umumnya siswa kurang 

memiliki strategi dalam membaca. Hal ini dikarenakan siswa kurang 

diberikan latihan yang cukup dan terencana untuk memiliki strategi yang 

baik dalam membaca. Sehingga ketika siswa diberikan soal-soal yang 

berhubungan dengan membaca seperti menukan topik, menemukan ide 
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pokok dan informasi tertentu dari bacaan, siswa melakukannya dengan 

lamban dan merasa kebingungan.  

Bila dilihat dari soal-soal yang ada pada Ujian Nasional, sekitar 40% 

soal pertanyaan berhubungan dengan membaca teks-teks pendek yang 

terdiri dari bebrapa alinea, 30% berhubungan dengan penguasaan 

kosakata dan sisanya berhubungan dengan aspek kebahasaan lainnya 

seperti percakapan. Karena itu siswa harus memiliki strategi membaca 

yang baik dan menguasai kosakata yang dituntut kurikulum untuk dapat 

memahami alinea atau teks pada Ujian Nasional.  

Permasalahan lainnya adalah siswa kurang tertarik untuk membaca. 

Mereka membaca hanya karena mereka harus membaca bukan karena 

mereka senang membaca. Hal ini menyebabkan siswa kesulitan dalam 

menyerap informasi dari materi yang disuguhkan. 

Beberapa peneliti mengidentifikasi bahwa masalah yang dihadapi 

oleh pembaca dengan pemahaman yang rendah berkaitan dengan materi 

dan minat baca pembaca. Kurangnya dorongan dari keluarga dan tidak 

tersedianya buku-buku yang menarik minat mereka juga merupakan 

kendala yang cukup berarti. 

Penelitian terhadap membaca pemahaman terutama memahami 

alinea (paragraf) untuk siswa Sekolah Menegah Pertama                              

beserta aspek-aspek yang berhubungan dengan membaca pemahaman 

sangat penting dilakukan mengingat dengan membaca siswa akan 

mampu menggali informasi apa yang terkandung pada bahan bacaan 
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yang dibaca siswa. Hal ini akan membantu untuk mencapai hasil yang 

lebih baik dalam proses belajar mengajar. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris terutama 

berkaitan dengan membaca pemahaman siswa termasuk memahami 

alinea yakni: 1) Kualifikasi guru yang masih rendah, kurangnya penerapan 

inovasi-inovasi dalam pembelajaran di kelas. 2) Strategi siswa yang masih 

rendah berhubungan dengan membaca pemahaman khususnya 

membaca alinea dalam bahasa Inggris. 3) Jumlah siswa yang terlalu 

padat dalam satu kelas. 4) Penguasaan kosakata yang masih sedikit. 5) 

Tidak adanya dukungan dari lingkungan terutama dalam hal ini keluarga, 

serta 6) Minimnya buku-buku yang menarik minat baca siswa juga 

merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya faktor yang memiliki pengaruh terhadap 

membaca pemahaman terutama memahami alinea bahasa Inggris, maka 

penelitian ini hanya dibatasi pada strategi membaca dan penguasaan 

kosakata. Pembatasan ini dilakukan karena kedua faktor ini dianggap 

faktor yang dominan yang berhubungan dengan kemampuan memahami 

alinea dalam bahasa Inggris. 
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D.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah terdapat kontribusi strategi membaca dan penguasaan kosakata 

terhadap kemampuan memahami alinea bahasa Inggris siswa kelas II 

SMP Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?” 

 
E. Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah terdapat kontribusi strategi membaca terhadap 

kemampuan memahami alinea bahasa Inggris siswa kelas II SMP 

Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?  

2. Apakah terdapat kontribusi penguasaan kosakata terhadap 

kemampuan memahami alinea bahasa Inggris siswa kelas II SMP 

Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat? 

3. Apakah terdapat kontribusi strategi membaca dan penguasaan 

kosakata secara bersama-sama terhadap kemampuan memahami 

alinea bahasa Inggris siswa kelas II SMP Negeri 1 Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat?  

 
 
F. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Kemampuan memahami alinea siswa kelas II SMP Negeri 1 Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat.  
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2. Kontribusi strategi membaca terhadap kemampuan memahami 

alinea bahasa Inggris siswa kelas II SMP Negeri 1 Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat.  

3. Kontribusi penguasaan kosakata terhadap kemampuan memahami 

alinea bahasa Inggris siswa kelas II SMP Negeri 1 Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat.  

4. Kontribusi strategi membaca dan penguasaan kosakata secara 

bersama-sama terhadap kemampuan memahami alinea bahasa 

Inggris siswa kelas II SMP Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten 

Pasaman Barat.  

G. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Siswa kelas II SMP Negeri 1 Ranah Batahan untuk 

meningkatkatkan kemampuan memahami alinea  bahasa Inggris 

dengan menggunakan strategi membaca yang tepat dan 

penguasaan kosakata yang baik. 

2. Guru bahasa Inggris untuk memahami hubungan dan kontribusi 

strategi membaca dan penguasaan kosakata terhadap kemampuan 

membaca pemahaman khususnya memahami alinea. 

3. Peneliti lanjut untuk mendalami permasalahan tentang kemampuan 

memahahami alinea bahasa Inggris karena faktor strategi 

membaca dan faktor penguasaan kosakata yang diungkapkan 

dalam penelitian ini dan masih banyak faktor yang belum diteliti. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Kemampuan Memahami Alinea Bahasa Inggris                      

Harris (1980:14) mengatakan bahwa: reading is one of the most 

important skills in learning language besides listening, speaking, and 

writing. The fundamental goal to any reading activity is knowing enough 

science concepts and knowing the language. Grellet (1990:3) 

mengatakan bahwa membaca atau memahami teks tertulis berarti 

mendapatkan informasi dari teks tersebut seefisien mungkin. 

Finocchiaro dan  Bonomo (1973: 119) mengatakan bahwa membaca 

adalah bringing meaning to and getting meaning from printed or written 

material. 

Marksheffel (1966:12) mengatakan bahwa membaca adalah 

sesuatu kegiatan melaksanakan kata-kata atau paparan tertulis. Hal ini 

berdasarkan pada kenyataan bahwa banyak orang membaca itu 

menyuarakan kata-kata yang terdapat pada bacaan. Definisi tersebut 

didasarkan pada kenyataan bahwa pada waktu membaca si pembaca 

selain menyuarakan kata-kata juga memahami arti setiap kata sehingga 

dapat memahami isi bacaan secara keseluruhan. Smith (1978:10) 

mengatakan bahwa membaca bukan hanya sebuah aktivitas visual 

semata, dan bukan pula memahami kode ke bentuk suara tetapi ada 
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dua sumber informasi yang penting dalam membaca teks yakni 

informasi visual dan non informasi visual. 

Hal yang senada juga sebelumnya telah diungkapkan oleh Bond 

(1953:45) yang mengatakan bahwa membaca itu merupakan kegiatan 

kompleks dan disengaja, dalam hal ini berupa proses berpikir yang di 

dalamnya terdiri dari berbagai aksi pikir yang bekerja secara terpadu 

mengarah kepada satu tujuan yaitu memahami makna paparan tertulis 

secara keseluruhan. Selanjutnya ia menambahkan bahwa membaca 

merupakan suatu proses menangkap atau memperoleh konsep-konsep 

yang dimaksud oleh pengarang dan merefleksikannya atau bertindak 

sebagaimana yang dimaksud dari konsep itu.  

Membaca adalah kegiatan dari proses komunikasi berpikir dalam 

memindahkan pemikiran penulis ke dalam fikiran pembaca. Menurut Fry 

(1978:24), kegiatan ini memerlukan suasana tenang untuk mencapai 

tingkat pemahaman yang tinggi.  

Tarigan (1994:4) menjelaskan kemampuan membaca yang baik 

merupakan hal yang sangat penting dalam suatu bacaan. Dalam hal ini 

guru mempunyai peran yang sangat besar untuk meningkatkan 

kemampuan yang dibutuhkan oleh pembaca. Usaha yang dapat 

dilakukan guru di antaranya (1) dapat menolong siswa memperkaya 

kosa kata mereka dengan jalan meperkenalkan sinonim kata, antonim 

kata, imbuhan dan menjelaskan arti suatu kata abstrak dengan 

mempergunakan bahasa daerah atau bahasa ibu mereka. (2) dapat 
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memahami siswa untuk memahami suatu makna struktur-struktur kata, 

kalimat dan disertai latihan seperlunya. (3) dapat meningkatkan 

kecepatan membaca para siswa dengan menyuruh membaca dalam 

hati, menghindari gerakan bibir dan menjelaskan tujuan membaca. 

Selanjutnya Tarigan (1994) mengatakan bahwa kegiatan 

membaca dalam hati dibagi atas dua bagian. Pertama, membaca 

ekstensif, yakni suatu kegiatan membaca pemahaman yang tingkat 

pemahamannya bertaraf relatif rendah. Kedua, membaca intensif, yakni 

suatu kegiatan membaca dengan teliti dan terperinci yang dilaksanakan 

di dalam kelas terhadap suatu tugas pendek kira-kira dua sampai empat 

halaman.  

Lebih lanjut Tarigan (1994:31) mengatakan bahwa membaca 

ektensif meliputi tiga bagian:  

a) membaca survey, yakni suatu kegiatan membaca pemahaman 

untuk meneliti terlebih dahulu apa-apa yang akan ditelaah. Dalam 

mensurvei hal-hal tersebut di atas, kecepatan dan ketepatan 

sangat penting karena turut menentukan apakah pembaca berhasil 

atau tidak. Begitu juga halnya dengan latar belakang pandangan 

dan ilmu pengetahuan seseorang turut menentukan tepat atau 

tidaknya, lambat atau cepatnya dalam mensurvei bahan bacaan. 

b) membaca sekilas, yakni suatu kegiatan membaca yang lebih 

mengaktifkan mata, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari 

serta mendapatkan informasi dan penerangan. Dalam membaca 
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sekilas, pembaca harus mengetahui cara dan kapan melakukannya 

sehingga tidak memenuhi kesulitan dalam mengikuti serta 

menyelesaikan bacaan yang diinginkan. 

c) membaca dangkal, yakni suatu kegiatan membaca pemahaman 

yang bertujuan memperoleh pemahaman dangkal, bersifat luaran, 

dan tidak mendalam dari suatu bacaan. Kegiatan membaca seperti 

ini biasanya dilakukan demi kesenangan , membaca bacaan ringan 

yang dilakukan untuk mendatangkan kebahagian di waktu 

senggang, misalnya membaca cerita pendek, novel ringan dan 

sebagainya.  

Sedangkan membaca intensif menurut Tarigan, pada hakekatnya 

memerlukan bahan bacaan yang singkat. Dalam membaca intensif 

dituntut adanya suatu pemahaman yang mendalam serta terperinci 

terhadap suatu bahan bacaan. Tingkat pemahaman ini berhubungan 

erat dengan kecepatan membaca. Kecepatan membaca akan menurun 

kalau kedalaman serta keterperincian pemahaman semakin bertambah / 

meningkat. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kecepatan membaca 

adalah kejelasan teks bacaan. Bahan bacaan yang jelas tentu lebih 

mudah dipahami isinya daripada bahan bacaan yang kurang jelas. 

Namun demikian, kecepatan membaca masih mungkin dikembangkan. 

Sebab membaca efisien melibatkan kecepatan membaca dan tingkat 

pemahaman yang tinggi. (Tarigan: 1994). 
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Untuk membaca sebuah teks diperlukan hal-hal yang harus 

diperhatikan oleh siswa sehingga makna, informasi dan tujuan dari si 

penulis membuat artikel dapat ditangkap oleh pembaca atau siswa. 

Pengarang sebuah artikel bahasa Inggris biasanya membuat tulisan 

dengan pengoganisasian yang baik, dilengkapi dengan contoh-contoh 

dan data-data yang diperlukan sehingga artikel tersebut mudah untuk 

dipahami jika si pembaca dapat memahami pengorganisasian tulisan 

tersebut. 

Pada hakikatnya membaca menurut Kimmelman dkk. (1984: 84) 

yang mengatakan bahwa untuk memahami suatu teks seseorang harus 

memiliki keahlian tertentu yang berhubungan dengan: 1) memahami 

topik yang meliputi identifikasi topics of lists dan topics in text 

paragraphs, 2) memahami ide pokok (main ideas) yang berkaitan 

dengan apa-apa yang  berhubungan dengan topik, ide-ide utama, dan 

detail informasi, 3) memahami sebab-akibat (causes and effects) dalam 

tulisan argumentasi dengan mengenali cause and effect signal, 4) 

memahami perbandingan dan kontras (comparisons and contrasts) dan 

5) membuat kesimpulan (summarize) serta generalisasi (generalization).   

McWhorter (1986:71-72) mengatakan bahwa alinea adalah 

sekelompok kalimat yang saling berhubungan yang menyatakan 

tentang sebuah topik. Untuk memahami sebuah alinea, ada empat 

bagian penting dari sebuah alinea yang harus diketahui pembaca yaitu 

1) topik, 2) ide utama, 3) detail, dan 4) transisi. 
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Ibrahim (1996:193) mengatakan bahwa untuk membaca suatu 

bahan bacaan, ada beberapa cara berdasarkan tujuannya yaitu: (a) 

membaca teknis yang tujuannya agar si pembaca memiliki kemampuan 

membaca yang diucapkan dan dilagukan secara tepat sesuai dengan isi 

dan makna bacaan. (b) membaca tanpa suara yang tujuannya agar si 

pembaca mampu memahami isi bacaan. (c) membaca indah tujuannya 

agar si pembaca mampu membaca yang menggambarkan penghayatan 

keindahan bacaan. (d) membaca bahasa bertujuan agar si pembaca 

dapat meningkatkan kemampuannya di bidang berbahasa. (e) 

membaca teks tujuannya agar si pembaca mampu memahami isi 

bacaan yang sedang dibaca sehingga akhirnya menjadi tambahan 

pengetahuan bagi dirinya. 

Di samping aspek kebahasaan yang juga sangat berperan dalam 

memahami teks bahasa Inggris adalah pengetahuan latar atau skemata 

siswa. Jika siswa memiliki skemata atau pengetahuan latar yang luas 

terhadap artikel yang sedang dibaca maka pemahaman siswa akan 

menjadi lebih baik dalam memahami suatu teks. Sebaliknya jika siswa 

tidak atau hanya memiliki skemata yang sedikit terhadap teks yang 

dibaca maka pemahaman siswa juga cenderung kurang baik terhadap 

teks yang dibacanya (Brown, 2001:229, Abizar, 2004:58).  

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

membaca dalam hal ini memahami alinea pada hakekatnya adalah 

kegiatan yang memerlukan pemahaman yang harus dimiliki oleh 
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pembaca meliputi topik, ide pokok, detail penting, dan memahami 

transisi. 

 

2. Strategi Membaca. 

Walaupun membaca merupakan proses yang kompleks, namun 

membaca merupakan salah satu hal yang dapat dicapai oleh otak 

manusia. Sebagaian besar kita belajar membaca pada usia enam atau 

tujuh tahun, dan dengan berkembangnya kemampuan mental di usia 

dewasa, kita bahkan mampu mengatasi tantangan-tantangan yang lebih 

besar. 

Namun seseorang tidak bisa berpikir bahwa belajar membaca 

yang efektif dan efisien bisa dilakukan secepat membalikkan telapak 

tangan. Namun membaca membutuhkan sebuah latihan yang serius. 

Semakin sering seseorang melakukan latihan, semakin cepat hasil yang 

akan diperoleh. Dengan kata lain latihan yang melibatkan strategi dan 

teknik membaca merupakan kunci utama dalam membaca agar 

kegiatan membaca dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. 

Strategi membaca merupakan tindakan atau prilaku  para 

pembelajar bahasa untuk membuat kegiatan membaca lebih berhasil, 

menyenangkan, dan  efektif.  Strategi juga penting dimiliki karena dapat 

membantu siswa memahami dan mengerti teks dari suatu bacaan. 

Oxford (1990:7─8) mendefinisikan strategi sebagai:  
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 The word strategy comes from the ancient Greek term 
strategia meaning generalship or the art of war. It is also 
tactics, which are tools to achieve the success of strategies. 
The two expressions share some basic implied 
characteristics: planning, competition, conscious 
manipulation, and movement toward a goal. In addition, also 
defines that strategy is person skilled in something.     

 
Kadang-kadang istilah strategi disamakan dengan pendekatan, 

metode atau teknik. Hal ini dikarenakan kata-kata ini memiliki 

keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang diungkapkan 

oleh Brown (2001:48) yang mengatakan bahwa:  

 An approach is a set of assumption dealing with the nature of 
language, learning, and teaching, while method is an overall 
plan for systematic presentation of language based upon a 
selected approach, and the techniques are the specific 
activities to manifest a method. It can be concluded that the 
strategy is some efforts that are done in reading activity to get 
certain goal. In other words, the strategy is planning, 
organizing, and action that is done to get aim in reading. 

 

Setiap pembaca memiliki strategi membaca karena ketika 

pembaca sedang berusaha untuk memahami teks dan apapun yang dia 

lakukan untuk memahami teks, cara ini disebut dengan strategi 

memahami teks.  Pada saat proses membaca baik itu pembaca yang 

memiliki kemampuan membaca yang tinggi maupun rendah 

menerapkan strategi membaca. Namun demikian, pembaca yang 

memiliki kemampuan rendah cenderung menerapkan strategi yang tidak 

efektif, salah, dan tidak cukup untuk memfasilitasi pemahaman  

membaca yang dimilikinya. Di lain pihak, para pembaca yang memiliki 

kemampuan tinggi cenderung menggunakan strategi yang bervariasi 
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dan sesuai. Dengan kata lain, pembaca yang memiliki kemampuan 

tinggi dapat mengetahui strategi yang tepat atau menerapkan strategi 

secara benar. 

Tierney (1984:630) menggambarkan beberapa strategi membaca 

yang berhubungan dengan kegiatan kognitif, yakni: menghubungkan 

dengan pengetahuan latar, menentukan tujuan, mengidentifikasi  latihan 

yang dibutuhkan, memfokuskan perhatian, mengevaluasi isi, dan 

membuat prediksi. 

Sebagaimana yang telah digambarkan di atas bahwa para 

pembaca yang memiliki kemampuan membaca yang baik cenderung 

menggunakan strategi secara berhasil, sebaliknya pembaca yang 

memiliki kemampuan membaca rendah cenderung gagal menggunakan 

strategi. Pembaca yang memiliki strategi membaca yang baik apabila: 

(1) dapat memantau pemahaman, (2)  menyadari strategi yang 

digunakan, (3) menggunakan strategi yang fleksibel, (4) menyesuaikan 

strategi  dengan jenis teks dan tujuan membaca, (5) membedakan 

antara informasi penting dan detil,(6) menggunakan klu untuk 

memprediksi informasi,(7) menggunakan klu yang berhubungan dengan 

informasi baru dengan yang  ada pada teks, (8) menerapkan strategi 

untuk membuat pemahaman yang konsisten, (9) menyimpan makna di 

dalam pikiran, (10) membaca frase global,  (11) membuang kata-kata 

yang tidak berguna, (12) menghindari terjemahan seminim mungkin, 
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(13) mengidentifikasi fungsi tata bahasa sebelum menebak makna, dan 

(14) menghubungkan pengetahuan latar. 

Smale (2003) mengatakan bahwa beberapa strategi yang harus 

dimiliki siswa di antaranya adalah survey teks, menggarisbawahi konsep 

atau ide, menghubungkan informasi yang berhubungan, dan membuat 

beberapa catatan penting.  

Addison (2003) memberikan beberapa tambahan strategi dalam 

membaca yang harus diperhatikan siswa yakni non-verbal signal, 

struktur teks, struktur paragraf, tanda baca, pemikiran penulis, dan 

menyimpulkan. 

Penjelasan lebih lanjut dikemukakan oleh McWhorter (1992:23-

24) yang mengatakan bahwa membaca bukanlah suatu aktivitas rutin 

dengan membuka buku, membaca, dan menutupnya yang disebut 

dengan a single-step process. Membaca yang baik adalah membaca 

yang melibatkan berbagai macam strategi yang dilakukan sebelum, 

selama, dan setelah membaca itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan 

sebelum membaca di antaranya adalah mengenal isi bacaan, 

bagaimana materi itu disusun atau diorganisasikan, menentukan apa 

yang harus diingat dari bahan bacaan, dan menentukan tujuan dalam 

membaca. Kegiatan yang dilakukan selama membaca di antaranya 

mengidentifikasi hal-hal yang penting, memperhatikan bagaimana ide 

utama didukung, mengidentifikasi alur pikir, menghubungkan ide yang 

satu denga ide lainnya, mengantisipasi apa yang akan disajikan 
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berikutnya dan menghubungkan ide dalam alinea dengan apa yang 

telah diketahui. Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah membaca 

adalah mengidentifikasi tujuan penulis, menganalisa teknik dan bahasa 

penulis, mengevaluasi otoritas penulis, membuat pertanyaan kritik dan 

mengevaluasi bukti-bukti pendukung dari fakta yang dikemukakan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa membaca 

merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang melibatkan beberapa 

strategi yang harus dilakukan sebelum, selama dan setelah membaca 

agar kegiatan membaca lebih efektif, bermanfaat dan menyenangkan. 

 

   3. Penguasaan Kosakata  

Menurut Hartman and Stork (1976:250) mengatakan bahwa: 

vocabulary is the stock of words which are at the disposal of speaker or 

writer. The terms vocabulary may refer to all words and phrases used in 

a particular variety such as – dialect-register, or terminology: kosakata 

merupakan persediaan kata yang dimiliki si penulis atau pembicara. 

Istilah tersebut mengacu pada seluruh kata, frase yang digunakan 

dalam variasi khusus seperti: dialek, register, atau istilah-istilah umum.  

Ur (2000: 60) mengatakan bahwa: Vocabulary can be defined, 

roughly, as the words we teach in the foreign language. 

Kridalaksana (1983:98) mengatakan bahwa kosakata adalah: 

(1) komponen bahasa yang memuat semua informasi 
tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa, (2) 
kekayaan kata yang dimiliki seseorang pembicara atau 
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penulis dalam suatu bahasa, kosakata: perbendaharaan 
kata, (3) daftar kata yang disusun seperti kamus, tetapi 
dengan penjelasan yang singkat dan praktis. 

 
Lebih lanjut, Kridalaksana (1983:98) menjelaskan bahwa 

kosakata adalah kekayaan kata yang dimiliki oleh pembicara atau 

penulis dan pemahaman serta kesanggupannya untuk menggunakan 

pengetahuan mengenai perbendaharaan kata tersebut. Kosakata itu 

merupakan perbendaharaan kata: vocabuler (Moeliono, 1993:462).   

Sugono (1998:123) mengatakan kosakata adalah: (1) semua 

kata yang terdapat dalam suatu bahasa, (2) kekayaan kata yang dimiliki 

oleh seseorang pembicara atau penulis, (3) kata yang dipakai dalam 

suatu bidang ilmu pengetahuan, dan (4) daftar kata yang disusun 

seperti kamus disertai penjelasan singkat dan praktis. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kosakata 

merupakan penguasaan kata seseorang atau perbendaharaan kata yang 

dimiliki seorang pemakai bahasa. Dengan kata lain, kosakata adalah 

serangkaian kata yang dikuasai oleh pemakai bahasa, baik lisan 

maupun tulisan. 

Pengembangan kosakata penting sekali dalam meningkatkan 

keterampilan berbahasa siswa yang salah satunya adalah berhubungan 

dengan membaca suatu alinea. Ketika akan memahami suatu alinea, 

siswa menghadapi beragam kosakata yang ada dalam kalimat, dan mau 

tidak mau mereka dituntut untuk mempelajarinya. Ellen (1977: 149) 

mengatakan bahwa kosakata merupakan faktor yang penting dalam 
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mempelajari suatu bahasa yang harus dipakai dalam bahasa umum dan 

dapat menyimpulkan artinya dalam konteks, merupakan salah satu 

kemampuan yang diperlukan dalam memahami suatu teks.  

Sejalan dengan pendapat di atas, Dale (dalam Tarigan, 1989:3) 

mengemukakan pentingnya kosakata bagi peserta didik dalam 

pengajaran bahasa: (1) kuantitas dan kualitas tingkatan dan kedalaman 

kosakata seseorang merupakan indeks pribadi yang baik bagi 

perkembangan mentalnya, (2) perkembangan kosakata merupakan 

perkembangan konseptual yang merupakan tujuan pendidikan dasar 

bagi setiap sekolah atau perguruan, (3) semua pendidikan pada 

prinsipnya adalah pengembangan kosakata yang juga merupakan 

pengembangan konseptual, (4) suatu program yang sistematis bagi 

pengembangan kosakata akan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, 

pendapatan, kemampuan, bawaan, dan status sosial, dan (5) faktor 

geografis ikut mempengaruhi perkembangan kosakata. 

 McWhorter (1986:1) mengatakan bahwa pengembangan 

kosakata adalah suatu keterampilan yang berharga dan perlu 

ditingkatkan. Kosakata tidak saja mempengaruhi keterampilan 

membaca seseorang, tetapi juga sangat mempengaruhi keterampilan 

berbahasa lainnya seperti berbicara, menulis dan menyimak. Harris 

(1980:13) menganjurkan bahwa untuk menentukan seberapa baik 

pengetahuan kosakata siswa, lebih baik dibuat tes yang menguji 

kosakata yang langsung diambil dari buku teks yang dipakai di kelas. 
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Untuk memperkaya kosakata siswa banyak cara yang dapat 

dilakukan, di antaranya adalah: (1) memperkenalkan sinonim dan 

antonim kata atau frase, (2) memperkenalkan imbuhan, (3) mengira dan 

mereka-reka makna kata dari konteks, (4) menjelaskan arti sesuatu 

yang abstrak dengan mempergunakan bahasa daerah, dan (5) 

meningkatkan minat baca siswa (Usman, 1980:1). 

Tarigan (1989:23) mengemukakan beberapa teknik yang dapat 

dilakukan dalam pengembangan kosakata siswa, yaitu: (1) kebutuhan 

sebagai  pengajaran, (2) petunjuk konteks, (3) sinonim, antonim, 

hiponim, (4) asal usul kata, (5) prefiks, (6) sufiks, (7) akar kata, (8) 

ucapan dan ejaan, (9) semantik, (10) majas, (11) sastra dan 

pengembangan kosakata, (12) penggunaan kamus, dan (13) permainan 

kata. 

Kimmelman dkk (1984:238) mengatakan bahwa untuk 

memahami teks seseorang harus memiliki kosakata yang memadai dan 

memahami kosa-kata yang dipilih oleh pengarangnya, karena biasanya 

pengarang menggunakan bentuk dan kosakata tertentu untuk 

mengungkapkan perasaan tertentu, ide-ide dan gambaran lainnya. 

Perhatian lebih harus ditujukan kepada idiom yakni sekumpulan kata 

atau prase yang memiliki makna tersendiri yang berbeda dan tidak 

dapat diartikan dari kata perkatanya. Jika diartikan dari kata perkata 

akan mengakibatkan kesalahan dalam memahami arti yang 

sebenarnya. 
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Sedangkan Mikulecky (1990: 72) mengatakan bahwa untuk 

mendapatkan pemahaman yang baik dalam membaca suatu artikel 

siswa harus dapat membedakan content words dengan function words. 

Function word ini adalah aspek yang paling penting dalam 

pengembangan kosakata yang terdiri dari kata ganti (pronoun), sinonim, 

hiponim, dan summary words sebagai penanda hubungan antara ide-

ide dari suatu teks (seperti however, then, also, etc.). 

Brown (2001:310) mengatakan bahwa yang harus diperhatikan 

berkenaan dengan kosakata adalah: 1) melihat prefik (co-, inter-, un- 

etc.) yang dapat memberikan kunci kata, 2) melihat sufik (-tion, -tive, -

ally, etc.) yang mengindikasikan part of speech, 3) melihat pada kontek 

tata bahasa (gramatical contexts) yang berhubungan dengan informasi, 

4) melihat pada kontek semantik sebagai untuk melihat topik. 

Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas kosakata 

siswa sebenarnya semua teknik tersebut dapat dipergunakan. Akan 

tetapi, agar teknik tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan masalah 

yang akan dinilai, perlu diseleksi terlebih dahulu apakah teknik itu 

sesuai dipakai atau tidak. Penggunaan teknik yang tepat diharapkan 

dapat mencapai tujuan pengajaran kosakata yaitu untuk memperkaya 

perbendaharaan kata siswa. 

Berhasil tidaknya usaha guru dalam mengembangkan kosakata 

siswa membutuhkan bentuk penilaian. Agar hasil penilaian betul-betul 

menggambarkan apa yang akan dinilai diperlukan metode yang sesuai. 
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Ada beberapa metode yang dikemukakan Tarigan (1984:36) yang dapat 

dipergunakan dalam pengujian kosakata sebagai berikut: (1) menyuruh 

siswa untuk memeriksa kata yang telah diketahui yang berada dalam 

urutan mudah ke sukar; (2) menggunakan ujian penjodohan terhadap 

kata, akar kata, prefiks, dan sufiks; (3) siswa disuruh mengklasifikasikan 

kata-kata di bawah topik tertentu; (4) siswa disuruh menuliskan definisi 

kata; (5) siswa diuji dengan nama-nama negara, nama kota dan hasil 

utama dalam bentuk pilihan ganda; (6) menyajikan kata-kata yang akan 

dianalisis siswa menjadi prefiks, akar kata, sufiks, dan kata-kata 

tertentu; (7) menyuruh siswa menentukan makna kata dari petunjuk kata 

eksternal; (8) menyuruh siswa menentukan makna kata dari petunjuk 

konteks internal; (9) menyuruh siswa menyempurnakan komparasi 

analogi; dan (10) menyuruh siswa memperbaiki ejaan kata-kata yang 

digarisbawahi. Banyak cara yang dapat digunakan untuk menguji 

kosakata. Kita boleh memilih salah satu atau beberapa cara tersebut 

sesuai dengan bagian yang akan diuji. 

Marksheffel (1966:236) mengatakan bahwa penguasaan 

kosakata adalah kemampuan untuk memaknai kata-kata. Kustaryo 

(1988:19) melihat kemampuan kosakata sebagai kemampuan untuk 

menggunakan kata-kata pada penggunaan konteks yang tepat.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengantarkan pada 

kesimpulan bahwa penguasaan kosakata adalah kemampuan untuk 

memberikan arti bagi sejumlah kata-kata, mengenali suara dan arti kata-
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kata yang ada pada materi tertulis (teks) dan menggunakannya pada 

konteks yang benar.    

 

B. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, berikut ini 

dikemukakan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan 

variabel-variabel penelitian yang dilakukan. 

Penelitian Gusnetti (1997) yang berjudul “Hubungan 

Keterampilan Membaca dan Motivasi Belajar dengan Keterampilan 

Menulis Siswa SMA Muhammadiyah Kotamadya Padang” (Tesis PPs 

IKIP Padang), menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara keterampilan membaca dengan keterampilan menulis r = 0,355 

(0,05), dan hubungan motivasi belajar dengan keterampilan menulis r 

= 0,527 (0,05). 

Asniati (2000) melakukan penelitian tentang strategi membaca 

siswa SMA Semen Padang tahun ajaran 1999/2000. hasil 

penemuannya menunjukkan bahwa 40% siswa menggunakan strategi 

membaca tinggi, dan 53,33% menggunakan strategi membaca sedang 

dan 6,67% dengan frekuensi yang rendah.  

Somanto (2000) melakukan penelitian tentang korelasi strategi 

membaca dengan aspek pendukung di SMA Don Bosko. Peneliti 

menemukan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan dengan 

kemampuan membaca pemahaman.    
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Penelitian-penelitian di atas, hampir sejalan dengan penelitian 

yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama mengukur variabel-variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang berupa strategi membaca dan 

penguasaan kosakata terhadap kemampuan memahami alinea bahasa 

Inggris siswa kelas II SMP Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten 

Pasaman Barat. 

 

C. Kerangka Konseptual 

Berikut ini dikemukakan kerangka konseptual mengenai 

hubungan ketiga variabel penelitian ini yaitu kontribusi strategi 

membaca terhadap kemampuan memahami alinea bahasa Inggris, 

kontribusi penguasaan kosakata terhadap kemampuan memahami 

alinea bahasa Inggris, dan kontribusi strategi membaca dan 

penguasaan kosakata secara bersama-sama terhadap kemampuan 

memahami alinea bahasa Inggris. 

1. Kontribusi Strategi membaca terhadap Kemampuan M emahami 
Alinea Bahasa Inggris 

Strategi merupakan tindakan, prilaku, langkah, dan tekhnik 

khusus yang siswa gunakan untuk meningkatkan kemajuan skill  

bahasa asing atau bahasa kedua. Strategi ini merupakan alat yang 

digunakan untuk terlibat langsung dalam pengembangan 

kemamampuan komunikatif (Clouston, 1997:3). Oxford (1990:4) 

menambahkan bahwa strategi membaca merupakan tindakan yang 
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digunakan oleh siswa untuk dapat membuat kegiatan pembelajaran 

keterampilan berbahasa seperti membaca menjadi lebih baik. Strategi 

membaca dipertimbangkan dalam kajian ini karena strategi ini yang 

digunakan oleh siswa ketika mereka melakukan kegiatan membaca.  

 Barr (1991:609) menyatakan bahwa strategi membaca 

merupakan dasar pendidikan dan pengembangan siswa dalam 

membaca karena: (1)  strategi membaca akan membantu para 

pembaca untuk mengorganisasikan dan mengevaluasi  informasi  yang 

didapatkan dari teks, (2) pemerolehan strategi membaca  seiring 

dengan perkembangan strategi kognitif untuk meningkatkan perhatian, 

memori, komunikasi dan pembelajaran, (3)  strategi dapat dikontrol 

oleh pembaca dan merupakan alat kognitif yang dapat digunakan 

secara fleksibel dan selektif, (4) strategi membaca merefleksikan 

metakognisi dan motivasi karena pembaca membutuhkan 

pengetahuan dan disposisi untuk menggunakan strategi, (5) strategi 

yang digunakan dalam kegiatan membaca dapat diajarkan secara 

langsung oleh guru, dan (6) strategi pembelajaran dalam membaca 

dapat  meningkatkan pembelajaran siswa sesuai dengan kurikulum. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin baik 

strategi membaca siswa akan memberikan kontribusi yang besar 

terhadap kemampuan memahami alinea bahasa Inggris.  
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2. Kontribusi Penguasaan Kosakata terhadap Kemampua n Memahami 

Alinea Bahasa Inggris. 

Ellen (1977: 149) mengatakan bahwa kosakata merupakan 

faktor yang penting dalam mempelajari suatu bahasa yang harus 

dipakai dalam bahasa umum dan dapat menyimpulkan artinya dalam 

konteks, merupakan salah satu kemampuan yang diperlukan dalam 

memahami suatu teks.  

Menurut Tarigan (1989:477), kosakata adalah komponen 

bahasa yang memuat suatu makna dan pemakaian kata dalam 

bahasa. Pemakaian kata dalam bahasa merupakan kekayaan kata 

yang dimiliki seorang pembicara dan penulis. 

Penguasaan kosakata termasuk faktor yang penting dalam 

meningkatkan keterampilan berbahasa karena untuk memahami suatu 

wacana atau teks siswa membutuhkan kosakata yang banyak yang 

berhubungan dengan teks tersebut. Tanpa penguasaan kosakata yang 

benar siswa akan mengalami kesulitan dalam menangkap informasi, 

ide, dan gagasan yang ada pada teks atau wacana. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa semakin banyak penguasaan kosakata yang 

dimiliki siswa maka akan semakin baik pemahaman siswa terhadap 

teks yang dibacanya. 
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3. Kontribusi Strategi Membaca dan Penguasaan Kosak ata secara 

bersama-sama terhadap Kemampuan Memahami Alinea Bah asa 

Inggris. 

Strategi membaca berhubungan dengan bagaimana seseorang 

melakukan kegiatan membaca agar lebih baik, efektif dan dapat 

memahami pesan yang terkandung di dalam suatu wacana secara 

cepat dan tepat. McWhorter (1992) mengatakan bahwa kegiatan 

membaca merupakan kegiatan yang kompleks dan aktif yang 

membutuhkan keaktifan pembaca baik sebelum, ketika dan sedang 

membaca sehingga hasil yang akan didapat dari kegiatan membaca 

tersebut dapat maksimal. 

Faktor penting lainnya yang perlu mendapat perhatian siswa 

dalam memahami teks atau wacana dalam bahasa Inggris adalah 

penguasaan kosakata yang berhubungan dengan konteks 

penggunaan kata-kata. Penguasaan kosakata yang sesuai dengan 

konteks akan menghindarkan salah pemahaman atau salah pengertian 

informasi. Kustaryo (1988:19) melihat kemampuan kosakata sebagai 

kemampuan untuk menggunakan kata-kata pada penggunaan konteks 

yang tepat. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa semakin baik 

keterampilan membaca dan semakin baik penguasaan kosakata yang 

dimiliki siswa akan berkontribusi terhadap kemampuan memahami 

alinea bahasa Inggris. 
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Hubungan ketiga variabel tersebut dapat dilihat pada diagram 

berikut: 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1: Kerangka konseptual hubungan ketiga variabel penelitian. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan dan 

kerangka konseptual di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Strategi membaca berkontribusi terhadap kemampuan memahami 

alinea bahasa Inggris. 

2. Penguasaan kosakata berkontribusi terhadap kemampuan memahami 

alinea bahasa Inggris. 

3. Strategi membaca dan penguasaan kosakata secara bersama-sama 

berkontribusi terhadap kemampuan memahami alinea bahasa Inggris.  

 

 

 

Strategi Membaca 
(X1) 

Penguasaan Kosakata 
(X2) 

Memahami Alinea 
Bahasa Inggris (Y) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yang 

bersifat deskriptif korelasional. Tujuan penelitian yang bersifat 

korelasional adalah untuk menyelidiki hubungan serta kontribusi antara 

variabel yang dihipotesiskan (Gay, 2000:30, Frankel, 1993). Sifat dari 

penelitian deskriptif menggambarkan fakta apa adanya. Fakta-fakta ini 

dikaji untuk melihat sejauh  mana hubungan antara variabel strategi 

membaca dan penguasaan kosakata dengan kemampuan memahami 

alinea bahasa Inggris siswa kelas II SMP Negeri 1 Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat. 

 

B. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas II SMP 

Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Populasi ini 

diambil karena mereka telah belajar bahasa Inggris selama tiga 

semester di sekolah menengah pertama ditambah dengan ketika 

mereka berada pada sekolah dasar berdasarkan kurikulum yang 

dirancang di masing-masing sekolah. Jumlah Populasi kelas II SMP 

Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada 

Tabel 2. 
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Tabel 2. Sebaran Populasi 

Kelas Jumlah Kelas II 
II1 35 

II2 35 

II3 35 

Jumlah  105 

 

Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah 105 siswa yaitu semua 

siswa kelas II SMP Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman 

Barat. 

b. Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 

random sampling, dimana seluruh populasi mempunyai kesempatan 

yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan rumus: 

                           N 
n =                 (Sugiono:2004)  

                              1 + N.e2 

n = jumlah sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = sampling eror ditetapkan sebesar 5% 

Dengan menggunakan rumus ini didapat sampel  

105 

                        n =                   = 83,168 dibulatkan 84 

                                 1 + 105.(0.05)2 
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   Berdasarkan rumus di atas ditetapkan jumlah sampel 

sebanyak 84 orang. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan acak, 

yakni dengan cara memberikan nomor kepada populasi per kelas lalu 

diambil sebayak 28 siswa per kelas. 

 

C. Definisi Operasional dan Indikator Penelitian 

1. Kemampuan Memahami Alinea Bahasa Inggris. 

Kemampuan memahami alinea bahasa Inggris yang dimaksud 

pada penelitian ini adalah kemampuan siswa memahami pesan, ide-

ide dan informasi yang terkandung dalam alinea berbahasa Inggris. 

Adapun yang menjadi indikator kemampuan memahami alinea bahasa 

Inggris adalah: 1) memahami topik, 2) memahami ide utama, 3) 

mengerti detail penting, dan 4) memahami transisi.  

Indikator yang dijadikan untuk mengetahui sejauh mana  siswa 

memahami apa yang dibaca dilakukan dalam bentuk tes yakni dengan 

memberikan sejumlah pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Tes 

disusun berdasarkan Kurikulum 1994 Suplemen1999 mata pelajaran 

bahasa Inggris. 

 

2. Strategi Membaca  

Strategi membaca merupakan tindakan atau prilaku  siswa 

dalam kegiatan membaca agar kegiatan membaca yang dilakukan 

lebih berhasil, menyenangkan, dan  efektif. Adapun yang menjadi 
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indikator berkaitan dengan Strategi membaca adalah: 1) Strategi 

sebelum membaca dengan indikator: mengenal isi bacaan, dan 

menentukan tujuan dalam membaca, 2) ketika membaca dengan 

indikator: mengidentifikasi informasi penting, menghubungkan 

informasi baru dengan apa yang telah diketahui, menebak makna 

kalimat, dan memperhatikan kata-kata kunci, menebak arti kata  3) 

setelah membaca dengan indikator: menganalisa bahasa dan 

membuat catatan. 

 

3. Penguasaan Kosakata 

   Penguasaan kosakata yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah penguasaan siswa terhadap kosakata yang ada dalam 

Kurikulum 1994 Suplemen 1999. Adapun yang menjadi indikator 

berkaitan dengan penguasaan kosakata adalah: 1) mengetahui 

sinonim, 2) mengetahui antonim, 3)  membuat definisi kata, 4) 

menentukan makna kata berdasarkan konteks, dan 5) menggunakan 

kata pada konteks yang benar. 

 

D. Instrumen Penelitian dan Skala Pengukuran 
 

Instrumen penelitian yang dipakai sebagai alat ukur variabel 

adalah tes objektif untuk penguasaan kosakata dan kemampuan 

memahami alinea dan angket untuk mengetahui strategi membaca. 

Tes objektif untuk mengukur penguasaan kosakata dikembangkan 
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sendiri oleh peneliti dengan berpedoman pada indikator masing-

masing variabel. Kosakata yang diujikan sesuai dengan level siswa 

keas II SMP karena semuanya diambil dari Kurikulum 1994 Suplemen 

1999. Kosakata yang harus dikuasai siswa kelas II sebanyak 258 kata. 

Untuk mengukur penguasaan kosakata ini diambil sampel sebanyak 30 

kata dengan cara random sampling. Sampel untuk penelitian deskriptif 

minimal 10% dari populasi (Gay, 1980:114; Sugiarto, 2003: 10). 

Untuk mengukur kemampuan memahami alinea dibuat tes 

objektif dengan menggunakan bahan bacaan yang sesuai dengan 

tingkat kemampuan siswa. Semua bahan bacaan diambil dari buku 

pegangan siswa yang sesuai dengan Kurikulum 1994 Suplemen 1999. 

Bahan bacaan yang diujikan adalah teks-teks pendek yang terdiri dari 

beberapa alinea dengan mengambil 3 buah teks dengan tema yang 

berbeda. Ketiga tema ini diambil secara acak dari sembilan tema yang 

harus dipelajari siswa selama mereka berada di kelas II.  

 Instrumen yang berbentuk angket dibuat dengan model skala 

Likert yang diadopsi dari Oxford (1991:196). Angket ini berisikan 

sejumlah pernyataan yang diajukan kepada siswa yang  dirumuskan 

dalam bentuk pernyataan (deskripsi situasi) dengan lima alternatif 

jawaban yang disesuaikan dengan tujuan pernyataan tersebut. 

Untuk menjaring strategi membaca siswa yang berkaitan dengan 

pernyataan dengan frekuensi maka disediakan lima alternatif jawaban 

yakni: 1) selalu, 2) sering, 3) kadang-kadang, 4) jarang, dan 5) tidak 
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pernah. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan score bagi 

masing-masing kontinum secara berurut, untuk pernyataan  positif 

diberi bobot: SL = 5, SR = 4, KD = 3, JR = 2, dan TP = 1, sedangkan 

untuk pernyataan negatif dengan bobot  SL = 1, SR = 2, KD = 3, JR = 

4, dan TP = 5. 

Pemilihan instrumen kuesioner (angket) model skala Likert dalam 

penelitian ini berdasarkan pada alasan/pertimbangan bahwa dengan 

instrument ini jawaban pendapat responden berkenaan dengan 

strategi membaca dapat diperoleh secara memadai dan memudahkan 

dalam pengolahan/ mendeskripsikan hasilnya serta sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. 

 

E. Uji Coba Instrumen 

Instrumen yang telah dibuat dan materi teks yang ditetapkan 

lebih dahulu diuji-cobakan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

instrumen yang sahih dan andal (valid dan reliable). Instrumen yang 

valid ialah  alat ukur yang mampu mengukur apa yang harus diukur 

dan reliabel (andal), adalah alat ukur yang mampu memberikan hasil 

pengukuran yang konsisten dalam waktu dan tempat yang berbeda. 

Pelaksanaan uji coba instrumen dilakukan dengan langkah-langkah: 1) 

penentuan responden uji coba, 2) pelaksanaan uji coba, 3) analisis 

hasil uji coba.  
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Responden uji coba diambil dari populasi  di luar sampel yang 

telah ditentukan. Jumlah seluruh responden uji coba ditetapkan 

sebanyak 21 orang dengan asumsi bahwa jumlah ini sudah dapat 

mewakili untuk mendapatkan data uji coba. Pelaksanaan uji coba 

dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kedua pembimbing.  

1. Pemeriksaan Kesahihan Instrumen ( Validity) 

Uji kesahihan (validitas) instrumen dilakukan untuk mengetahui 

tingkat ketepatan instrumen yang digunakan. Setelah instrumen dibuat 

berdasarkan kisi-kisi setiap variabel kemudian semua instrumen 

dikonsultasikan dengan pembimbing (expert validity) sebelum diuji 

cobakan. Setelah disetujui oleh kedua pembimbing  kemudian diuji 

cobakan. 

Untuk memperoleh butir-butir yang valid dilakukan dengan 

mencari korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total. Untuk 

keperluan ini datanya diolah dengan menggunakan perangkat 

komputer program SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 

14.00.  

2. Pemeriksaan Keterhandalan  Instrumen ( Reliability) 

Uji keterhandalan (reliabilitas) instrumen dimaksudkan untuk 

melihat kekonsistensian instrumen yang digunakan. Untuk mengukur 

reliabilitas suatu instrumen dilakukan dengan mencari koefisien 

reliabilitas melalui rumus Alpha Cronbach.  Untuk penghitungannya 
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juga digunakan perangkat komputer program SPSS (Statistical 

Package for Social Science) versi 14.00. 

3.  Analisis Instrumen Uji Coba 

Analisis terhadap instrumen dilakukan untuk mengetahui dan 

memilih butir-butir pertanyaan yang sahih dan handal. Setelah diperoleh 

butir-butir soal atau pertanyaan tersebut, maka barulah bisa dijadikan 

sebagai instrumen penelitian. 

Uji kesahihan instrumen dilakukan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan instrumen yang digunakan. Kesahihan instrumen diperoleh 

melalui validitas isi, validitas konstruk, dan validitas butir soal. Validitas isi 

digunakn untuk menentukan seberapa jauh instrumen telah 

menggambarkan isi yang diinginkan. Oleh karena itu, tiap-tiap instrumen 

disusun menurut kisi-kisi yang dibuat berdasarkan teori dan definisi 

operasional tiap-tiap variabel. Kemudian semua instrumen 

dikonsultasikan dengan pembimbing. 

Adapun validitas konstruk digunakan untuk menentukan seberapa 

jauh instrumen telah mengukur konstruk yang diteliti. Validitas konstruk 

dapat ditentukan melalui uji coba yang telah dilakukan terhadap siswa 

yang dianggap memiliki karakteristik yang sama dengan sampel 

penelitian, sedangkan analisis butir soal digunakan untuk mengetahui 

terpakai atau tidaknya butir-butir pertanyaan instrumen penelitian. Hal 

tersebut diperoleh dengan mencari indeks kesukaran dan indeks 

pembeda dari setiap butir soal. 
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4.  Hasil Ujicoba Instrumen 

a. Indeks Kesukaran Tes  

Formula yang digunakan untuk mengukur tingkat kesukaran tes 

adalah: 

                                      (Arikunto, 1999) 

 

Keterangan:  

P   =  Indeks kesukaran tes 

BS = Jumlah siswa yang menjawab benar 

BN = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Tolok ukur pembeda tingkat kesukaran tes adalah: 

• Jika P 0,00 - 0,30 artinya soal termasuk sukar 

• Jika P 0,31 - 0,70 artinya soal termasuk sedang 

• Jika P 0,71 - 1,00 artinya soal termasuk mudah 

Berdasarkan hasil ujicoba untuk variabel penguasaan kosakata 

yang terdiri dari 30 butir soal, diketahui 7 butir dengan tingkat 

kesukaran mudah, 21 butir sedang dan 2 butir sukar, sedangkan untuk 

variabel kemampuan memahami alinea yang terdiri dari 22 butir soal, 

diketahui 14 butir dengan tingkat kesukaran mudah, 7 butir sedang dan 

1 butir sukar (Lampiran 5). 

 b. Daya Beda Tes  

Formula yang digunakan untuk mengukur tingkat daya beda tes 

pilihan ganda adalah: 

( Arikunto, 1999) 

 
 

BN
BSP =

JB
BB

JA
BAD −=
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Keterangan:  
D = Indeks daya beda tes 

BA = Jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok atas. 

JA   = Jumlah siswa kelompok atas (superior) 

BB   = Jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok bawah. 

JB   = Jumlah siswa kelompok bawah (inferior) 

 

Tolok ukur pembeda daya beda tes adalah: 

• Jika D 0,00 - 0,20 artinya daya beda soal termasuk jelek 

• Jika D 0,21 - 0,40 artinya daya beda soal termasuk cukup 

• Jika D 0,41 - 0,70 artinya daya beda soal termasuk baik 

• Jika D 0,71 - 1,00 artinya daya beda soal termasuk sangat baik  

Sebelum daya beda tes dirumuskan, nilai tes siswa diurut secara 

descending (dari nilai tertinggi sampai terendah) dan dibagi menjadi 

27% kelompok atas (6 siswa), 46% kelompok tengah (9 siswa) dan 

27% kelompok bawah (6 siswa). Berdasarkan hasil ujicoba untuk 

variabel penguasaan kosakata yang terdiri dari 30 butir soal, diketahui 

1 butir dengan daya beda sangat baik, 11 butir baik, dan 18 butir 

cukup. Untuk variabel kemampuan memahami alinea yang terdiri dari 

22 butir soal, diketahui 4 butir dengan daya beda baik, dan 18 butir 

dengan daya beda cukup. 

Dari hasil analisis ini, maka ditetapkanlah bahwa untuk variabel 

penguasaan kosakata yang terdiri dari 30 butir soal keseluruhannya 

dapat dipakai. Untuk variabel kemampuan memahami alinea  yang 

terdiri dari 22 soal juga dapat dipakai. 
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c.  Validitas Instrumen 

Untuk instrumen variabel Strategi Membaca yang terdiri dari 31 

butir didapat 1 buah butir gugur yakni butir 6 yang memiliki angka r 

hitung < r tabel, sedangkan 30 butir lainnya valid.  

 d. Reliabilitas Tes (Test Reliability) 

Pengukuran reliabilitas tes dimaksudkan untuk mengetahui 

keterhandalan dari masing-masing variabel, baik variabel penguasaan 

kosakata maupun variabel kemampuan memahami alinea. Dari hasil 

uji coba yang telah dilaksanakan, untuk variabel penguasaan kosakata 

diperoleh angka reliabilitas sebesar 0,809, untuk variabel kemampuan 

memahami alinea diperoleh angka reliabilitas sebesar 0,745, dan 

untuk variabel starategi membaca diperoleh angka reliabilitas sebesar 

0,962. Kuesioner dinyatakan handal dan dapat dipakai bila memiliki 

angka reliabilitas alpha ≥ 0,70 (Fraenkel and Wallen: 1993 : 90). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterhandalan untuk 

ketiga variabel ini tergolong tinggi. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan pada SMP Negeri 1 Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini dilakukan dengan jalan 

menemui responden secara langsung. Responden dikumpulkan dalam 

sebuah aula untuk mengisi dan menjawab instrumen yang telah 

disediakan. Peneliti memberikan penjelasan yang diperlukan untuk 

memahami pernyataan-pernyataan yang ada dalam angket. 
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Sedangkan instrumen yang berbentuk tes dijawab oleh responden 

sesuai dengan petunjukmasing-masing tes. Hal ini dilakukan untuk 

menjamin keabsahan dan keakuratan data.   

 

G. Analisis Data  

Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi dan regresi. 

Pendekatan analisisnya adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu 

menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel melalui angka-

angka. Jenis statistik yang dipakai adalah inferensial yaitu 

menggeneralisasikan hasil penelitian yang ada pada sampel bagi 

populasi (Hadjar, 1999: 87).  

Untuk menganalisis data digunakan rumus korelasi dan regresi. 

Analisis data dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS versi 

14.00. Program statistik ini merupakan perangkat lunak yang dapat 

digunakan untuk melakukan analisis data penelitian. 

Penggunaan program  statistik ini dimungkinkan atas 

pertimbangan kepraktisan dan kemudahan dalam pengoperasiannya, 

di samping program ini merupakan program statistik standar yang 

digunakan dan diakui secara internasional. Melalui program ini 

diharapkan diperoleh gambaran deskripsi data keadaan masing-

masing variabel, pengujian persayaratan analisis dan uji hipotesis.  
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1.  Pemeriksaan Persyaratan Analisis  

a. Pemeriksaan Normalitas, pemeriksaan normalitas dimaksudkan 

untuk memeriksa apakah data populasi berdistribusi normal atau 

tidak.  

b. Pemeriksaan Homogenitas, pemeriksaan ini dilakukan untuk 

melihat apakah data yang diperoleh memiliki variasi yang homogen 

atau tidak. 

c. Uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah model linier 

dapat digunakan untuk memprediksi kontribusi dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

d. Uji Independensi dilakukan untuk mengetahui apakah masing-

masing variabel bebas, satu sama lain tidak saling mempengaruhi 

sebagai syarat dari teknik regresi ganda. 

 

2.  Pengujian Hipotesis  

a. Hipotesis 1 dan 2 diuji dengan teknik regresi sederhana.  

b. Hipotesis 3 diuji dengan menggunakan teknik regresi ganda. 
 

Untuk mengetahui tingkat pencapaian responden pada variabel 

Strategi Membaca digunakan rumus: 

                           Σ Skor 
          PR =                                                                       X 100 % 
                          Σ Responden X  Σ Item X Skala tertinggi 
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Untuk variabel Penguasaan Kosakata dan variabel Kemampuan 

Memahami Alinea bahasa Inggris digunakan    

   Skor rata-rata 

PR  =    X 100% 

  Skor maksimum 

       

Pencapaian responden dikategorikan/dikelompokkan seperti 

tabel  berikut (Sudjana, 1982). 

Tabel 4. Kelas Ketercapaian Responden 
 

No % Ketercapaian Kategori 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

 
90 –100 
80 – 89 
65 – 79 
55 – 64 
  0  - 54  

 
Sangat baik 
Baik 
Cukup  
Kurang 
Tidak baik atau gagal 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 
Pada bagian ini dibahas dan dipaparkan data yang terkumpul 

dari hasil penelitian yang meliputi: (a) deskripsi data variabel bebas 

dan variabel terikat, yaitu Strategi Membaca, Penguasaan Kosakata, 

dan Kemampuan Memahami  Alinea, (b) pengujian persyaratan 

analisis untuk menguji hipotesis yang meliputi uji normalitas, uji 

homogenitas, uji linieritas, dan uji independensi antarvariabel bebas, 

(c) pengujian hipotesis, (d) diskusi dan pembahasan. Berikut ini 

dipaparkan hal itu satu persatu. 

 
A. Deskripsi Data 

Data penelitian ini meliputi tiga variabel, yaitu variabel Strategi 

Membaca (X1), variabel Penguasaan Kosakata (X2), dan variabel 

Kemampuan Memahami  Alinea (Y).  Dari pemeriksaan yang telah 

dilakukan terhadap data, seluruh data yang masuk memenuhi syarat 

untuk diolah dan dianalisis. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa 

deskripsi data ini mengungkapkan informasi tentang nilai total (sum), 

nilai tertinggi (maximum), nilai terendah (minimum), rata-rata (mean), 

rentang (range), simpangan baku (standard deviation), keragaman 

(variance), angka yang banyak muncul (mode), dan nilai tengah 

(median). Pada Table 4 berikut ini ditampilkan perhitungan statistik 

dasar ketiga data variabel tersebut. 
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  Tabel 4.  Perhitungan Statistik Dasar Variabel X 1, X2, dan Y 

Statistik 
Strategi 

Membaca 
 (X1) 

 Penguasaan 
Kosakata 

(X2) 

Kemampuan 
Memahami Alinea  

(Y) 

Jumlah sampel 84 84 84 

Rata-rata 
  124.49 66,46 77,25 

Nilai tengah  
  124.50 67 77 

Nilai yang sering 
muncul 
  

123 67 73 

Simpangan baku  
  6,85 8,48 9,93 

Keragaman  
  46,88 71,89 98,50 

Rentang  
  32 33 40 

Nilai terendah  
  108 50 55 

Nilai Tertinggi  
  140 83 95 

Jumlah  
  10457 5583 6489 

 
 
1. Variabel Strategi Membaca (X 1) 

Data variabel Strategi Membaca dikumpulkan melalui instrumen 

yang terdiri dari 30 butir yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. 

Selanjutnya, angket diberikan kepada 84 responden yang telah terpilih 

untuk diisi. Dari data penelitian diketahui bahwa distribusi nilai jawaban 

menyebar dari nilai terendah 108 sampai dengan nilai tertinggi 140. 

Berdasarkan distribusi nilai tersebut didapat rata-rata (mean) 124.49, 

nilai tengah (median) 124,5, nilai yang sering muncul (mode) 123, 

simpangan baku (standar deviasi) 6,85, keragaman (variance) 46,88 
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dan rentang (range) 32. Menurut Irianto (2004: 62), jika rata-rata 

nilainya sama dengan modenya (angka yang sering muncul) dan sama 

dengan mediannya (nilai tengah) maka distribusi data dianggap  

normal.  Karena perhitungan rata-rata, nilai tengah dan angka yang 

sering muncul dari data tersebut tidak jauh berbeda, maka dapat 

dipahami bahwa nilai Strategi Membaca cenderung berdistribusi 

normal. 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang distribusi nilai 

variabel Strategi Membaca dapat dilihat pada Tabel 5, serta histogram 

berikut. 

Tabel 5.  Distribusi Frekuensi Variabel Strategi Me mbaca 

 

Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) 

 105 – 109  1 1.2 

110 –  114 7 8.3 

115  – 119 12 14.3 

120  – 124  22 26.2 

125  – 129  22 26.2 

130  – 134 15 17.9 

 135 –  139 4 4.7 

 140 –  144 1 1.2 

Jumlah  84 100 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak berada 

pada kelas interval 120 – 124 dan 125 – 129, sedangkan frekuensi 

paling sedikit berada pada kelas interval 105 – 109 dan 140 – 144.  
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  Berikut ini dapat pula digambarkan histogram distribusi frekuensi 

variabel Strategi Membaca seperti yang terlihat pada gambar 2. 

Strategi Membaca (X1)
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Gambar 2: Histogram Skor Strategi Membaca 

Dari data yang diperoleh tingkat pencapaian skor Strategi 

Membaca sebesar 82,99%  dari skor ideal, dan masuk ke dalam 

kategori baik. Jika dilihat sebaran skor strategi membaca 

dikelompokkan atas tiga yaitu kelompok siswa yang memperoleh skor 

tinggi, kelompok siswa yang memperoleh skor sedang, dan kelompok 

siswa yang memperoleh skor rendah maka didapat kelompok sebagai 

berikut:  

Tabel 6. Kategori Nilai Strategi Membaca 
 

Kategori Rentang 
Jumlah 

Responden Persentase 

Tinggi 131 – 140 17 20,23 
Sedang 117 – 130 54 64,29 
Rendah 108 – 116 13 15,48 
Jumlah  84 100% 
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Dari hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh 20,23% (17 

orang siswa) termasuk kelompok tinggi, 64,29% (54 orang siswa) 

termasuk kelompok sedang, dan 15,48% (15 orang siswa) termasuk 

kelompok yang memperoleh nilai rendah (Lampiran  13). 

Dari sebaran nilai ini dapat diketahui bahwa Strategi Membaca 

siswa kelas II SMP Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman 

Barat pada umumnya berada pada kelompok sedang. Jika dikaitkan 

dengan tingkat pemahaman responden terhadap angket strategi 

membaca, setelah dilakukan perhitungan maka perolehan nilai 

variabel Strategi Membaca berada pada kategori baik, yaitu sebesar 

82,99% (Lampiran 12). 

2. Penguasaan Kosakata 

 
Data variabel Penguasaan Kosakata siswa dikumpulkan melalui 

tes. Soal tes tersebut berjumlah 30 butir yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Selanjutnya, tes diberikan kepada 84 responden yang 

telah terpilih sebagai sampel penelitian. Dari data penelitian diketahui 

bahwa distribusi nilai jawaban menyebar dari nilai terendah 50 ke nilai 

tertinggi 83. Berdasarkan distribusi nilai tersebut didapatkan nilai rata-

rata (mean) sebesar 66,46, nilai tengah (median) 67, nilai yang sering 

muncul (mode) 67, simpangan baku (standar deviasi) 8,48, keragaman 

(variance) 71,89 dan rentang (range) 33. Hasil perhitungan tersebut 

juga menunjukkan bahwa antara nilai rata-rata, nilai yang sering 
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muncul, dan median tidak jauh berbeda. Hal itu berarti nilai variabel 

Penguasaan Kosakata siswa cenderung berdistribusi normal. 

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran tentang distribusi nilai 

variabel ini dilakukan perhitungan yang kemudian digambarkan pada 

tabel distribusi frekuensi. Di bawah ini dicantumkan tabel distribusi 

frekuensi nilai perolehan siswa beserta grafik histogramnya.   

Tabel 7.  Distribusi Frekuensi Penguasaan Kosakata 

Kelas Interval Frekuensi 
Persentasi 

(%) 
48  –  52 4         4.7 

 53  –  57    9         10.7 

58  –  62 13         15.5 

 63  –  67  26         30.9 

68  –  72 10         11.9 

73  –  77  13          15.5  

  78  –  82  4 4.7 

  83  –  87  5 5.9 

Jumlah 84           100% 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak berada 

pada kelas interval 63 – 67, sedangkan frekuensi paling sedikit berada 

pada kelas interval 48 - 52 dan 78 - 72.  

Berikut ini dapat pula digambarkan histogram distribusi 

frekuensi variabel Penguasaan Kosakata seperti yang terlihat pada 

gambar 3. 
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Gambar 3: Histogram Nilai Penguasaan Kosakata 

Dari data yang diperoleh tingkat pencapaian skor Penguasaan 

Kosakata sebesar 80,07 %  dari skor ideal, dan masuk ke dalam 

kategori baik. Berdasarkan distribusi frekuensi nilai perolehan siswa 

pada variabel Penguasaan Kosakata, perolehan nilai tersebut 

selanjutnya dikelompokkan atas tiga kategori, yaitu kelompok siswa 

yang memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah seperti yang terlihat 

pada Lampiran 13 dan Tabel 8 berikut. 

Tabel 8. Kategori Nilai Penguasaan Kosakata 
 

Kategori Rentang 
Jumlah 

responden Persentase 

Tinggi 74 – 87 14 16,67 
Sedang 57 – 73  63 75,00 
Rendah 50 – 56 7 8,33 
Jumlah  84 100% 
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 Dari hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh gambaran 

bahwa 16,67% (14 orang siswa) termasuk kelompok yang memperoleh 

nilai tinggi, 75,00% (63 orang siswa) termasuk kelompok sedang, dan 

8,33% (7 orang siswa) termasuk kelompok rendah. Data tersebut 

memperlihatkan bahwa Penguasaan Kosakata siswa kelas II SMP 

Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya 

berada pada kelompok sedang. 

3. Kemampuan Memahami  Alinea  

Data Kemampuan Memahami  Alinea diperoleh dari tes dengan 

soal sebanyak 22 butir yang dilakukan terhadap 84 responden. 

Setelah dilakukan penghitungan, nilai tes Kemampuan Memahami  

Alinea siswa berada pada rentang 55 sebagai nilai terendah dan 95 

nilai tertinggi. Berdasarkan distribusi data itu juga diketahui rata-rata 

(mean) 77,25, nilai tengah (median) 77,  nilai yang sering muncul 

(mode) 73, simpangan baku (standar deviasi) 9,93, keragaman 

(variance) 98,50, dan rentang (range) 40. Perhitungan ini 

memperlihatkan bahwa antara nilai rata-rata, nilai yang sering muncul 

dan nilai tengah tidak jauh berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa 

nilai variabel Kemampuan Memahami  Alinea cenderung berdistribusi 

normal. Selanjutnya untuk memperoleh gambaran tentang distribusi 

nilai tersebut dilakukan perhitungan, kemudian ditabulasikan pada 

tabel distribusi frekuensi. Berikut ini disajikan tabel distribusi frekuensi 

beserta grafik histogramnya. 
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Tabel 9.  Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Mema hami Alinea 

Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) 

52 – 57  4  4.7 

58 – 63  2 2.3 

64 – 69 13  15.5 

70 – 75 16 19.1 

76 – 81 11 13.3 

82 – 87 27 32.1 

88 – 93 9 10.7 

94 – 99 2 2.3 

Jumlah 84 100% 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak berada 

pada kelas interval 82 – 87, sedangkan frekuensi paling sedikit berada 

pada kelas interval 58 – 63 dan 94 - 99. Berikut ini dapat pula 

digambarkan histogram distribusi frekuensi variabel Penguasaan 

Kosakata seperti yang terlihat pada gambar 4. 
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Gambar 4:  Histogram Nilai Kemampuan Memahami Aline a 
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Dari data yang diperoleh tingkat pencapaian skor Kemampuan 

Memahami alinea sebesar 81,31%  dari skor ideal, dan masuk ke 

dalam kategori baik. Berdasarkan Gambar 4 di atas, nilai Kemampuan 

Memahami  Alinea siswa selanjutnya dibuat kategori dengan 

membaginya menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok siswa yang 

memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah. Adapun kategorinya 

dapat dilihat pada Lampiran 13, dan Tabel 10 berikut ini. 

Tabel 10. Kategori Nilai Kemampuan Memahami  Alinea  

Kategori Rentang 
Jumlah 

Responden Persentase 

Tinggi 87 – 95 11 13,1 
Sedang 67 – 86 62 73,8 
Rendah 55 – 66 11 13,1 
Jumlah  84 100% 

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diketahui bahwa 

13,1% (11 orang siswa) termasuk kelompok tinggi, 73,8% (62 orang 

siswa) termasuk kelompok sedang, dan 13,1% (11 orang siswa) 

termasuk ke dalam kelompok rendah. Data ini memperlihatkan bahwa 

Kemampuan Memahami Alinea Bahasa Inggris siswa kelas II SMP 

Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya 

berada pada kelompok sedang.  

B. Uji Persyaratan Analisis  

Penelitian ini menggunakan rumus statistik parametris dengan 

menggunakan teknik analisis korelasi dan regresi. Kedua teknik ini 

baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi beberapa persyaratan. 

Menurut Sudjana (1996), ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi 
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dalam menggunakan statistik parametris, yaitu: (a) ukuran minimum 

sampel telah terpenuhi, (b) data sampel setiap variabel berdistribusi 

normal, dan (c) variansi populasi antarkelompok homogen. Di samping 

tiga persyaratan ini, analisis regresi menghendaki  persyaratan uji 

linieritas garis regresi dan uji independensi antarvariabel bebas 

(Santoso: 2000). 

  

1. Uji Normalitas 

Analisis uji normalitas dalam penelitian bertujuan untuk menguji 

asumsi bahwa data yang diambil berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Pengujian normalitas penyebaran nilai atau data 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Semirnov atau Uji K-

S. Taraf signifikansi yang digunakan sebagai dasar menolak atau 

menerima keputusan normal adalah dengan acuan alpha 0.05 atau 

pada taraf kepercayaan 95%. Hipotesis yang diajukan untuk uji 

normalitas ini adalah sebagai berikut: 

Ho = Data berdistribusi normal 

H1 = Data tidak berdistribusi normal 

Dasar pengambilan keputusan: 

Terima: Ho jika nilai asyimp. signifikansi > nilai signifikansi alpha (0,05) 

         H1 jika nilai asyimp. signifikansi < nilai signifikansi alpha (0,05) 

Hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat pada rangkuman 

Tabel 11 berikut. 
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Tabel 11.  Rangkuman Uji Normalitas Variabel X 1, X2 dan Y 

 Variabel 
Kolmogorov - Smirnov 

K – S Asyimp. Sig (2-tailed) Keterangan 
X1 0,615 0,844 Normal 
X2 0,908 0,382 Normal 
Y 1,249 0,088 Normal 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. signifikansi 

untuk variabel X1 sebesar 0,844, variabel X2 sebesar 0,382, dan 

variabel Y sebesar 0,088, sedangkan nilai signifikansi alpha yang 

dianut adalah 0,05. Berdasarkan landasan pengambilan keputusan di 

atas, Ho diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian  dapat dinyatakan 

bahwa data dari ketiga variabel dalam penelitian ini sebarannya 

membentuk distribusi normal. 

2. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah 

data yang diperoleh berasal dari sampel yang homogen. Analisis yang 

digunakan dengan melihat pola diagram pencar. Jika diagram pencar 

membentuk pola tertentu secara teratur maka sebaran data X1, X2 dan 

Y tidak homogen, tetapi bila pola yang terbentuk tidak membentuk pola 

tertentu dan menyebar di atas dan di bawah titik nol maka sebaran 

data homogen (Santoso:2006; Pratisto:2004). Hasil analisis dengan 

menggunakan diagram pencar dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Scatterplot
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Dari Gambar 5 terlihat bahwa pola yang terbentuk tidak beraturan 

atau acak dan menyebar di atas dan di bawah titik nol. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebaran data X1, X2 dengan Y homogen. 

3. Uji Linieritas Garis Regresi X 1 dan X 2 terhadap Y 

Uji linieritas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah 

masing-masing data variabel Strategi Membaca dan Penguasaan 

Kosakata cenderung membentuk garis linier terhadap variabel 

Kemampuan Membaca Alinea . Hipotesis yang dibentuk untuk 

persyaratan uji linieritas ini adalah: 

Ho = sebaran data variabel bebas membentuk garis linier terhadap 
variabel terikat. 

H1 = Sebaran data variabel bebas tidak membentuk garis linier 
terhadap variabel terikat.  

       Dasar pengambilan keputusan: 

Gambar 5. Diagram Pencar Uji Homogenitas Variabel X 1, X2 dan Y 
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Jika skor signifikansi > Alpha 0,05,  Ho diterima, namun jika skor 

signifikansi  < Alpha 0,05, H1 diterima. 

Hasil uji keberartian dan kelinearan persamaan regresi 

sederhana disajikan pada Tabel 12 berikut ini. 

Tabel 12. Rangkuman Uji Linieritas Variabel X 1- Y dan X 2-Y 
 

Variabel JK df RJK F Sig. Ket. 

 X1 – Y  2926,481 24 121,937 1,563 0,084 Linier 

 X2 – Y  658,639 9 73,182 0,976 0,467 Linier 
         

Berdasarkan tabel di atas, nilai masing-masing signifikansi 

sebesar 0,084 dan 0,467 > alpha 0,05. Hasil analisis dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis Ho diterima dan H1 ditolak. Dengan 

demikian, dapat dinyatakan bahwa sebaran data pada variabel 

Strategi Membaca dan Penguasaan Kosakata membentuk garis linier 

terhadap variabel Kemampuan Memahami  Alinea.  

  
4. Uji Indepedensi Antarvariabel Bebas 

  
Uji Indepedensi antarvariabel bebas dilakukan untuk 

mengetahui adanya korelasi di antara kedua variabel bebas tersebut. 

Jika terjadi korelasi tinggi, maka itu artinya terdapat problem 

Multikolinieritas (multi collinierity).  Menurut Santoso (2000) suatu 

model regresi harus bebas dari problem Multikolinieritas, hal ini dapat 

dilihat dari angka korelasi antarvariabel di bawah 0,5 (korelasi lemah) 

dan angka sig. > 0.05. Berikut ini ditampilkan rangkuman analisis hasil 

uji indepedensi antarvariabel bebas. 
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Tabel 13. Rangkuman Uji Independensi Antarvariabel Bebas  
   

Variabel Statistik Penguasaan 
Kosakata (X2) 

Strategi 
Membaca (X1) 

Pearson 
Correlation 0,166 

Sig. (2-tailed) 0,132 
N 84 

 
Tabel di atas memperlihatkan bagian koefisien untuk kedua 

variabel bebas. Angka koefisien korelasi yang terlihat lemah yaitu 

sebesar 0,166 dengan sig. 0,132 yang lebih besar dari alpha 0,05. 

Berdasarkan ketentuan pengambilan keputusan yang dicantumkan 

sebelumnya, hasil analisis ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi 

multi collinierity, artinya hubungan antara variabel X1 dengan X2 

independen.  

 

C. Pengujian Hipotesis 

1.  Kontribusi Strategi Membaca terhadap Kemampuan Memahami 
Alinea Bahasa Inggris 
 

Hipotesis pertama yang diajukan adalah “terdapat kontribusi 

antara Strategi Membaca terhadap Kemampuan Memahami  Alinea 

Bahasa Inggris siswa”. Hasil analisis hipotesis ini terangkum pada 

Tabel 14. 
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Tabel 14. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Sederhan a antara 
Strategi Membaca dengan Kemampuan Memahami Alinea 
Bahasa Inggris  

  

Korelasi 
Koefisien 
Korelasi 

(r) 

Koefisien 
Determinasi 

(r2) 
Sig.  Keterangan  

ry1 0,298 0,089 0.006 
Sangat 

Signifikan 
 

Dari hasil analisis diperoleh hubungan antara Strategi 

Membaca dengan Kemampuan Memahami Alinea Bahasa Inggris itu 

mempunyai kekuatan 0,298 dengan sig. 0,006 < alpha 0,01. Hal ini 

berarti korelasi yang terjadi antara Strategi Membaca dengan 

Kemampuan Memahami Alinea sangat signifikan.  

Selanjutnya koefisien determinasi yang diperoleh  r2 = 0,089. 

Hal ini berarti kontribusi Strategi Membaca terhadap Kemampuan 

Memahami Alinea Bahasa Inggris sebesar 8,9%. Hal ini berarti bahwa 

Strategi Membaca memberikan sumbangan sebesar 8,9% terhadap 

Kemampuan Memahami Alinea Bahasa Inggris. Dengan demikian, H1 

yang menyatakan bahwa terdapat kontribusi Strategi Membaca 

terhadap Kemampuan Memahami Alinea  Bahasa Inggris dapat 

diterima.  

Dengan terbuktinya hipotesis pertama secara emperis, lebih 

lanjut akan dibahas mengenai pengujian analisis tingkat keberartian 

persamaan regresi yang terbentuk. Pengujian analisis ini dilakukan 

dengan uji – F seperti yang dapat dilihat pada Tabel 15 berikut. 
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Tabel 15. Uji F Tingkat Keberartian Regresi X 1 dengan Y 

Sumber 
Variasi JK dk RJK F Sig. 

Regresi 725,153 1 725,153 7,981 0,006 

Residu 7450,597 82 90,861     
Total 8175,750 83       

 
Sebagaimana terlihat pada Tabel 15 di atas nilai statistik 

signifikansi pada uji  F, terlihat bahwa Fhitung sebesar 7,918 dan Ftabel 

(0,05:1,82) sebesar 3,96 dengan sig. 0,006, jauh lebih kecil dari nilai Alpha 

0,01 atau pada taraf kepercayaan 99%. Hal ini mengindikasikan 

bahwa persamaan regresi yang terbentuk antara variabel Strategi 

Membaca dengan Kemampuan Memahami Alinea dapat diterima 

keberadaannya.  

Analisis keberartian persamaan regresi dapat dilihat 

berdasarkan analisis uji-t yang sekaligus untuk membuktikan apakah 

koefisien persamaan regresi yang terdapat pada variabel Strategi 

Membaca (X1) dapat diterima sebagai alat prediksi untuk 

mengidentifikasi gejala yang terjadi, seperti gejala hubungan dan 

kontribusi terhadap Kemampuan Memahami Alinea Bahasa Inggris 

(Y). Hasil analisis uji-t yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16. Uji Koefisien Arah Persamaan Garis Regres i X1 dan Y 

Variabel 
  

Koefisien tdk Standar 
Koefisien 
Standar t 

  
sig 

  B Std. Kesalahan  Beta 
Konstanta 23,508 19,052    

 0,006 Strategi 
Membaca (X1) 0,432 0,153 0,298 2,825 
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Berdasarkan Tabel 16 di atas, diketahui konstanta sebesar 

23,508, sedangkan koefisien persamaan garis regresi sebesar 0,432,  

t hitung 2,825 dan ttabel (0,5:82) sebesar 1,99 dengan nilai sig 0,006 < alpha 

0,01. Dapat dinyatakan bahwa nilai koefisien persamaan garis regresi 

sebesar 0,43 dapat dijadikan sebagai alat prediksi ikut menentukan 

setiap gejala yang terjadi pada variabel Kemampuan Memahami 

Alinea Bahasa Inggris, baik berupa gejala sifat hubungan, pengaruh 

dan kontribusi melalui data-data pada variabel Strategi Membaca.  

Dari penjelasan di atas diperoleh persamaan regresi sederhana 

yang digunakan yaitu Ŷ = a + bx1 di mana a = 23,508 dan b = 0,432, 

sehingga persamaan garis regresi adalah Ŷ = 23,508 + 0,432. 

Persamaan ini menunjukkan bahwa jika nilai X1 naik satu satuan maka 

akan diikuti kenaikan nilai Ŷ sebesar 0,432 x 1. Sebagai contoh diambil 

nilai responden 1 untuk variabel Strategi Membaca sebesar 130, maka 

hasil prediksinya menjadi Ŷ = 23,508 + 0,432 x 130 = 79.668.  

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa Strategi Membaca 

berkontribusi positif dan sangat signifikan terhadap Kemampuan 

Memahami Alinea Bahasa Inggris. Dengan demikian Kemampuan 

Membaca Alinea  Bahasa Inggris sebesar 8,9% ditentukan oleh faktor 

Strategi Membaca dan sisanya 91,1% ditentukan oleh faktor lain.  

 

 

 



 

 

63 

2. Kontribusi Penguasaan Kosakata  terhadap Kemampuan 

Memahami  Alinea Bahasa Inggris 

 
Hipotesis kedua yang diajukan adalah “terdapat kontribusi yang 

berarti antara Penguasaan Kosakata terhadap Kemampuan 

Memahami  Alinea Bahasa Inggris”. Hasil analisis hipotesis ini 

terangkum pada Tabel 17. 

Tabel 17. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Sederhan a antara 
Penguasaan Kosakata dengan Kemampuan Memahami 
Alinea Bahasa Inggris 

   

Korelasi 
Koefisien 
Korelasi 

(r) 

Koefisien 
Determinasi 

(r2) 
Sig.  Keterangan  

ry2 0,500 0,250 0.000 
Sangat 

Signifikan 
 

 
Dari hasil analisis diperoleh hubungan antara Penguasaan 

Kosakata dengan Kemampuan Memahami Alinea  Bahasa Inggris 

mempunyai kekuatan 0,500 dengan sig. 0,000 < alpha 0,01. Hal ini 

berarti korelasi yang terjadi antara Penguasaan Kosakata dengan 

Kemampuan Memahami Alinea Bahasa Inggris sangat signifikan.  

Selanjutnya koefisien determinasi yang diperoleh  r2 = 0,25. Hal 

ini berarti kontribusi Penguasaan Kosakata terhadap Kemampuan 

Memahami Alinea Bahasa Inggris sebesar 25%. Artinya Strategi 

Membaca memberikan sumbangan sebesar 25% terhadap 

Kemampuan Memahami Alinea Bahasa Inggris. Dengan demikian, H1 

yang menyatakan bahwa terdapat kontribusi Penguasaan Kosakata 
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terhadap Kemampuan Memahami Alinea  Bahasa Inggris dapat 

diterima.  

Dengan terbuktinya hipotesis pertama secara emperis, lebih 

lanjut akan dibahas mengenai pengujian analisis tingkat keberartian 

persamaan regresi yang terbentuk. Pengujian analisis ini dilakukan 

dengan uji – F seperti yang dapat dilihat pada Tabel 18 berikut. 

Tabel 18. Uji F Tingkat Keberartian Regresi X 1 dengan Y 
 

Sumber 
Variasi JK dk RJK F Sig. 

Regresi 725,153 1 725,153 7,981 0,006 

Residu 7450,597 82 90,861     
Total 8175,750 83       

        
Sebagaimana terlihat pada Tabel 18 di atas nilai statistik 

signifikansi pada uji  F, terlihat bahwa harga Fhitung sebesar 27,354 dan 

Ftabel (0,05:1,82) sebesar 3,96 dengan sig. 0,000, jauh lebih kecil dari nilai 

Alpha 0,01 atau pada taraf kepercayaan 99%. Hal ini mengindikasikan 

bahwa persamaan regresi yang terbentuk antara variabel Penguasaan 

Kosakata dengan Kemampuan Memahami Alinea Bahasa Inggris 

dapat diterima keberadaannya.  

Analisis keberartian persamaan regresi dapat dilihat 

berdasarkan analisis uji-t yang sekaligus untuk membuktikan apakah 

koefisien persamaan regresi yang terdapat pada variabel Penguasaan 

Kosakata (X2) dapat diterima sebagai alat prediksi untuk 

mengidentifikasi gejala yang terjadi, seperti gejala hubungan dan 
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kontribusi terhadap Kemampuan Memahami Alinea Bahasa Inggris 

(Y). Hasil analisis uji-t yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 19. 

Tabel 19. Uji Koefisien Arah Persamaan Garis Regres i X1 dan Y 
 

Variabel 

Koefisien tdk 
Standar 

Koefisien 
Standar 

t sig 
B Std. 

Kesalahan  Beta 

Konstanta 38,339 7,499   5,112 

 0,000 Penguasaan 
Kosakata (X2) 0,585 0,112 0,500 5,230 

 
Berdasarkan Tabel 19 di atas, diketahui konstanta sebesar 

38,339, sedangkan koefisien persamaan garis regresi sebesar 0,585,  

t hitung 2,825 dan ttabel (0,05:82) sebesar 1,99 dengan nilai sig 0,000 < 

alpha 0,01. Dapat dinyatakan bahwa nilai koefisien persamaan garis 

regresi sebesar 0,585 dapat dijadikan sebagai alat prediksi ikut 

menentukan setiap gejala yang terjadi pada variabel Kemampuan 

Memahami Alinea Bahasa Inggris, baik berupa gejala sifat hubungan, 

pengaruh dan kontribusi melalui data-data pada variabel Penguasaan 

Kosakata.  

Dari penjelasan di atas diperoleh persamaan regresi sederhana 

yang digunakan yaitu Ŷ = a + bx2 di mana a = 38,339 dan b = 0,585, 

sehingga persamaan garis regresi adalah Ŷ = 38,339 + 0,585. 

Persamaan ini menunjukkan bahwa jika nilai X2 naik satu satuan maka 

akan diikuti kenaikan nilai Ŷ sebesar 0,585 x 1. Sebagai contoh diambil 

nilai responden 1 untuk variabel Penguasaan Kosakata sebesar 80, 

maka hasil prediksinya menjadi Ŷ = 38,339 + 0,585 x 80 = 85.139.  
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Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa Penguasaan Kosakata 

berkontribusi positif dan sangat signifikan terhadap Kemampuan 

Memahami Alinea. Dengan demikian Kemampuan Memahami Alinea 

Bahasa Inggris sebesar 25% ditentukan oleh faktor Penguasaan 

Kosakata dan sisanya 75% ditentukan oleh faktor lain. 

3. Kontribusi Strategi Membaca dan Penguasaan Kosak ata Secara 

Bersama -sama terhadap Kemampuan Memahami  Alinea Bahasa 

Inggris 

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah “terdapat kontribusi antara 

Strategi Membaca dan Penguasaan Kosakata secara bersama-sama 

terhadap Kemampuan Memahami Alinea Bahasa Inggris”. Hasil 

analisis pengujian hipotesis ini terangkum dalam Tabel 20.  

Tabel 20. Hasil Analisis Regresi Ganda antara Strat egi Membaca dan 

Penguasaan Kosakata dengan Kemampuan Memahami Aline a 

Bahasa Inggris 

  

Korelasi 
Koefisien 
Korelasi  

(R) 

Koefisien 
Determinasi 

(R2)  
Sig Keterangan 

Ry12 0,546 0,298  0,000 
Sangat 

Signifikan 

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa hubungan antara 

Strategi Membaca dan Penguasaan Kosakata secara bersama-sama 

terhadap Kemampuan Memahami Alinea  sangat signifikan. Kekuatan 

hubungan yang ditunjukkan adalah sebesar 0,546 dengan sig < alpha 

0,01. Hal ini berarti bahwa semakin baik Strategi Membaca dan 
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Penguasaan Kosakata maka Kemampuan Memahami Alinea  Bahasa 

Inggris yang diperoleh  juga cenderung semakin tinggi. Selanjutnya 

koefisien determinasi yang diperoleh dari R2 (0,546)2 adalah 0,298. 

Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi Strategi Membaca dan 

Penguasaan Kosakata secara bersama-sama terhadap Kemampuan 

Memahami Alinea Bahasa Inggris adalah 29,8%. Dengan demikian 

bisa dinyatakan bahwa Strategi Membaca dan Penguasaan Kosakata 

secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

Kemampuan Memahami Alinea  Bahasa Inggris sebesar 29,8%. 

Dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa terdapat kontribusi 

yang signifikan dari Strategi Membaca dan Penguasaan Kosakata 

secara bersama-sama terhadap Kemampuan Memahami Alinea  

Bahasa Inggris dapat diterima.  

Selanjutnya dibahas mengenai hasil pengujian analisis tingkat 

keberartian persamaan regresi yang terbentuk, yang dilakukan dengan 

uji-F. Hasil pengujian itu dapat dilihat pada Tabel  21  berikut. 

Tabel 21. Uji F Tingkat Keberartian  Regresi X 1, X2 dan Y 
 

Sumber 
Variasi JK dk RJK F Sig 

Regressi 2433,633 2 1216,816 17,165  0,000 

Residu 5742,117 81 70,890     
Total 8175,750 83       

        

Persamaan regresi diterima bila hasil analisis signifikansi pada 

uji F < 0,01. Dari  data di atas terlihat harga Fhitung sebesar 17,165 dan 
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Ftabel (0,05:2;82) sebesar 3,11 dengan sig. 0,000 lebih kecil dari  Alpha 

yaitu 0,01. Tabel di atas memperlihatkan bahwa persamaan regresi X1, 

X2, dan Y signifikan pada level 99%. Hal ini menunjukkan bahwa 

persamaan regresi yang terbentuk adalah bersifat nyata dan dapat 

diterima.  

Setelah persamaan bidang regresi di atas diterima, analisis 

berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap koefisien yang 

terdapat pada persamaan regresi tersebut. Untuk melakukan analisis 

ini dilakukan dengan menggunakan uji t. Ketentuan penerimaan 

regresi didasarkan pada nilai signifikansi yang terdapat pada uji t. Jika 

nilai signifikansi yang terdapat pada uji t lebih kecil dari harga alpha 

0,01, maka koefisien yang terdapat pada variabel Strategi Membaca 

dan Penguasaan Kosakata dapat dipakai untuk memprediksi 

hubungan dan kontribusi yang terjadi pada variabel Kemampuan 

Memahami Alinea Bahasa Inggris.  Hasil analisis itu dapat dilihat pada 

Tabel 22 berikut. 

Tabel 22. Uji Koefisien Arah Persamaan Regresi X 1, X2, dan Y 
 

Variabel 

Koefisien tdk 
Standar 

Koefisien 
Standar t sig 

B Std. 
Kesalahan  Beta 

Konstanta 1,298 17,426     
Strategi 
Membaca  (X1) 

0,320 0,137 0,221 2,341  0,022 

Penguasaan 
Kosakata (X2) 

0,543 0,111 0,464 4,909  0,000 
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Berdasarkan Tabel 22 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai 

konstanta yang terbentuk yaitu sebesar 1.298, sedangkan koefisien 

arah persamaan regresi variabel Strategi Membaca 0,320, t hitung 2,341 

dan ttabel (0,05:82) sebesar 1,99 dan variabel Penguasaan Kosakata 

sebesar 0,543, t hitung 4,909 dan ttabel (0,05:82) sebesar 1,99. Taraf 

signifikansi kedua variabel ini juga terlihat lebih rendah dari taraf 

signifikansi Alpha 0,05 yaitu 0,022 untuk variabel Strategi membaca 

dan 0,000 untuk variabel Penguasaan Kosakata. Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa nilai koefisien arah persamaan regresi yang 

terbentuk dapat dipakai sebagai alat untuk memprediksi gejala 

hubungan dan kontribusi yang terjadi dari variabel Strategi Membaca 

dan Penguasaan Kosakata secara bersama-sama terhadap 

Kemampuan Memahami Alinea Bahasa Inggris . 

Sebaran data dan arah garis regresi serta persamaan regresi 

yang terbentuk antara variabel Strategi Membaca dan Penguasaan 

Kosakata terhadap Variabel Kemampuan Memahami Alinea Bahasa 

Inggris dapat dilihat pada Gambar 6.Melalui gambar ini sebaran data 

yang berjumlah 84 siswa baik variabel prediktor yaitu Strategi 

membaca dan Penguasaan Kosakata serta variabel terikat yakni 

Kemampuan Memahami Alinea dapat dilihat secara jelas. 
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Gambar 6 menunjukkan sebaran data sampel yang terdiri dari 

84 siswa variabel strategi membaca dan penguasaan kosakata dengan 

kemampuan memahami alinea. Data menunjukkan bahwa semakin 

besar nilai strategi membaca dan penguasaan kosakata maka 

kecenderungan kemampuan memahami alinia juga semakin besar dan 

sebaran data ini tersebar pada garis regresi liner yang menunjukkan 

bahwa kedua variabel prediktor ini dapat digunakan untuk meramalkan 

variabel terikat. 

Gambar 6. Kurva Estimasi Arah Persamaan Garis Regresi  
Variabel X 1, X2  terhadap Y 
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Dari penjelasan di atas ditemukan persamaan regresi ganda 

yang digunakan yaitu Ŷ = a + b1X1 + b2X2 di mana a = 1,298, b1 = 

0,320, dan b2 = 0,543, sehingga persamaan regresi ganda adalah Ŷ = 

1,298 + 0,320X1 + 0,543X2. Dari persamaan garis regresi ini dapat 

dimaknai jika Strategi Membaca dan Penguasaan Kosakata dapat 

ditingkatkan masing-masing sebesar 130 dan 80 seperti pada 

responden 1, maka Kemampuan Memahami Alinea  dapat meningkat 

sebesar Ŷ = 1,298 + 0,320 x 130 + 0,543 x 80 = 86.338. 

(Sudjana:1996) 

Dari persamaan regresi ini dapat disimpulkan bahwa Strategi 

Membaca dan Penguasaan Kosakata secara bersama-sama terhadap 

Kemampuan Memahami Alinea  memiliki hubungan yang signifikan. 

Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,298 menunjukkan 

bahwa Kemampuan Memahami Alinea  sebesar 29,8% ditentukan oleh 

Strategi Membaca dan Penguasaan Kosakata sedangkan sisanya 

sebesar 70,2% dapat ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini.  

Untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing variabel 

bebas tanpa adanya interaksi dari kedua variabel bebas tersebut 

terhadap variabel terikat dilakukan dengan analisis korelasi parsial. 

Analisis ini dilakukan dengan mengontrol salah satu variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Rangkuman hasil analisis dapat dilihat pada 

Tabel 23 berikut. 
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Tabel 23. Rangkuman Analisis Korelasi Parsial 
 

Variabel Koefisien Korelasi 
Parsial 

Koefisien 
Determinasi p 

R1y-2 0,2517 0.063  0,002 

R2y-1 0,4789 0.229  0,000 

 
Tabel 23 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

variabel X1 dengan variabel Y pada saat variabel X2 dikontrol sebesar 

0,2517 dan koefisien determinasinya sebesar 0.063. Artinya Strategi 

membaca memberikan sumbangan sebesar 6,3% terhadap 

Kemampuan Memahami Alinea  bila Penguasaan Kosakata (X2) 

dalam keadaan konstan atau dikontrol. Demikian juga variabel X2 

dengan variabel Y bila variabel X1 dikontrol, koefisien korelasinya 

sebesar 0,4789 dan koefisien determinasinya 0,229. Artinya 

Penguasaan Kosakata memberikan kontribusi terhadap Kemampuan 

Memahami Alinea  sebesar 22,9% dengan taraf kepercayaan 99%. 

Hasil analisis ini menunjukkan besar sumbangan murni yang diberikan 

oleh masing-masing variabel bebas terhadap Kemampuan Memahami 

Alinea  dengan mengabaikan adanya interkorelasi antara kedua 

variabel tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baik 

Strategi Membaca maupun Penguasaan Kosakata merupakan faktor 

yang turut memberikan kontribusi positif terhadap meningkatnya 

Kemampuan Memahami Alinea bahasa Inggris. 
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D. Diskusi / Pembahasan 

Pengujian hipotesis pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan 

bahwa semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 

Hasil pengujian hipotesis pertama mengindikasikan bahwa Strategi 

Membaca memiliki kontribusi yang berarti terhadap Kemampuan 

Memahami  Alinea, yaitu sebesar 9,1%.  

Hasil pengujian hipotesis kedua secara nyata juga 

menunjukkan kontribusi yang positif dan sangat signifikan antara 

Penguasaan Kosakata terhadap Kemampuan Memahami  Alinea 

Bahasa Inggris, yaitu sebesar 25%. Begitu juga dengan hipotesis 

ketiga menunjukkan bahwa faktor Strategi Membaca dan faktor 

Penguasaan Kosakata secara bersama-sama berkontribusi positif dan 

sangat signifikan terhadap Kemampuan Memahami  Alinea Bahasa 

Inggris sebesar 29,8%. 

Ketiga hipotesis ini  memiliki kontribusi yang berarti dan sangat 

signifikan pada taraf signifikansi α 0,01 atau taraf kepercayaan 99%. 

Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini memberikan bukti bahwa 

memang kedua faktor ini, yaitu Strategi Membaca dan Penguasaan 

Kosakata, sangat berperan dalam meningkatkan Kemampuan 

Memahami  Alinea Bahasa Inggris siswa kelas II SMP Negeri 1 Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat.  

Jika diamati 8,9% dan 25% sebagai angka kontribusi Strategi 

Membaca dan Penguasaan Kosakata, adalah sebuah persentase yang 
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relatif kecil. Peneliti berpendapat demikian karena pada dasarnya 

walaupun banyak faktor yang menentukan Kemampuan Memahami  

Alinea namun kedua faktor ini sangat menentukan terhadap 

Kemampuan Memahami  Alinea Bahasa Inggris, ini didukung dengan 

deskripsi data pada masing masing variabel  yang pada umumnya 

memiliki skor pada kategori sedang. 

 Data lapangan juga menegaskan bahwa sebagian besar siswa 

(64%) memiliki strategi membaca sedang, hal ini menunjukkan bahwa 

siswa kurang dapat menggunakan strategi yang baik dalam 

memahami sutu alinea. Berdasarkan pengamatan, wawancara dengan 

guru dan murid dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa memang kurang 

dilatih atau jarang diajarkan bagaimana menggunakan strategi  dalam 

memahami suatu alinea dalam bahasa Inggris. Siswa hanya terlatih 

dengan strategi yang bersifat single process – yakni membaca dan 

kemudian menjawab pertanyaan. 

Menurut kajian teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

seperti Tierney (1984:630),  Smale (2003), dan Addison (2003) 

mengatakan bahwa pembaca yang memiliki strategi membaca yang 

baik apabila: (1) dapat memantau pemahaman, (2)  menyadari strategi 

yang digunakan, (3) menggunakan strategi yang fleksibel, (4) 

menyesuaikan strategi  dengan jenis teks dan tujuan membaca, (5) 

membedakan antara informasi penting dan detil, (6) menggunakan klu 

untuk memprediksi informasi, (7) menggunakan klu yang berhubungan 
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dengan informasi baru dengan yang  ada pada teks, (8) menerapkan 

strategi untuk membuat pemahaman yang konsisten, (9) menyimpan 

makna di dalam pikiran, (10) membaca frase global,  (11) membuang 

kata-kata yang tidak berguna, (12) menghindari terjemahan seminim 

mungkin, (13) mengidentifikasi fungsi tata bahasa sebelum menebak 

makna, dan (14) menghubungkan pengetahuan latar. 

Begitu juga dengan penguasaan kosa kata, walaupun dalam 

penelitian dijumpai bahwa penguasaan kosakata memiliki korelasi dan 

kontribusi yang lebih besar dari pada strategi membaca, namun 

kontribusi yang didapat juga relatif kecil yakni 25%, hal ini juga 

didukung dengan perolehan penguasaan kosakata siswa yang 

berkisar 63 orang (75% siswa) berada pada kategori sedang dan 

hanya 14 orang (16,67) siswa dari 84 siswa yang memiliki penguasaan 

kosakata tinggi. 

Ellen (1977: 149) mengatakan bahwa kosakata merupakan 

faktor yang penting dalam mempelajari suatu bahasa yang harus 

dipakai dalam bahasa umum dan dapat menyimpulkan artinya dalam 

konteks, merupakan salah satu kemampuan yang diperlukan dalam 

memahami suatu artikel atau teks. 

McWhorter (1986:1) juga mengatakan bahwa pengembangan 

kosakata adalah suatu keterampilan yang berharga dan perlu 

ditingkatkan. Kosakata tidak saja mempengaruhi keterampilan 
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membaca seseorang, tetapi juga sangat mempengaruhi keterampilan 

berbahasa lainnya seperti berbicara, menulis dan menyimak.  

Gambaran di atas memperlihatkan betapa sesungguhnya 

Strategi Membaca dan Penguasaan Kosakata sangat penting untuk 

meningkatkan Kemampuan Memahami  Alinea Bahasa Inggris. 

Namun, selain dari Strategi Membaca dan Penguasaan Kosakata yang 

perlu diperhatikan untuk menghasilkan kemampuan memahami alinea 

bahasa Inggris perlu juga diperhatikan uapaya-upaya sistematis yang 

harus dilakukan untuk dapat meningkatkan strategi mebaca dan 

meningkatkan penguasaan kosakata siswa. 

E. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mengungkapkan faktor-faktor yang berhubungan 

dan berkontribusi terhadap kemampuan memahami alinea bahasa 

Inggris siswa kelas II SMP Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten 

Pasaman Barat. Akan tetapi penelitian ini belum mengukapkan seluruh 

variabel yang berkorelasi dan berkontribusi dengan kemampuan 

memahami alinea bahasa Inggris. Variabel-variabel bebas yang diteliti 

dalam penelitian ini hanya dua variabel dari sekian banyak varibel 

yang berhubungan dengan kemampuan memahami alinea bahasa 

Inggris yaitu strategi membaca dan penguasaan kosakata. 

Penelitian ini mengungkapkan kontribusi strategi membaca dan 

penguasaan kosakata terhadap kemampuan memahami alinea bahasa 

Inggris. Strategi membaca berkontribusi sebesar 9,1% dan 
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penguasaan kosakata 25% terhadap kemampuan memahami alinea 

bahasa Inggris. Angka ini mengindikasikan bahwa masih ada lagi 

variabel bebas yang berhubungan dan berkontribusi terhadap variabel 

terikat yang belum dapat diungkapkan dalam penelitian ini.  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ranah Batahan, 

tempat peneliti bertugas sebagai guru bahasa Inggris kelas I. Untuk 

menghindari terjadinya bias atau pengaruh dari peneliti, maka peneliti 

memilih kelas II sebagai populasi. Peneliti belum pernah mengajar di 

kelas populasi terpilih ini baik ketika mereka kelas I maupun kelas II. 

Dalam pengumpulan data penelitian, siswa telah diarahkan 

untuk mengisi angket sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan 

menjawab tes sesuai dengan kemampuan sendiri. Tidak tertutup 

kemungkinan ada siswa yang mengisi angket dan menjawab 

pertanyaan berdasarkan pendapat temannya karena pengumpulan 

data ini dilakukan secara klasikal. Hal ini dilakukan secara klasikal 

mengingat sampel yang banyak dan waktu yang terbatas. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data dan hasil analisis yang telah dipaparkan dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Strategi Membaca (X1) mempunyai kontribusi yang positif dan 

signifikan terhadap kemampuan memahami alinea bahasa Inggris (Y). 

Hal ini menunjukkan bahwa strategi membaca (X1) secara meyakinkan 

juga berkontribusi langsung terhadap kemampuan memahami alinea 

bahasa Inggris siswa (Y). Oleh sebab itu, semakin baik strategi 

membaca siswa, maka semakin baik pula kemampuan memahami 

alinea bahasa Inggris siswa kelas II SMP Negeri 1 Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat. 

2. Penguasaan kosakata (X2) mempunyai kontribusi yang positif dan 

signifikan terhadap kemampuan memahami alinea bahasa Inggris (Y). 

Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan kosakata (X2) secara 

konsisten berkontribusi secara langsung terhadap kemampuan 

memahami alinea bahasa Inggris siswa (Y). Oleh sebab itu, jika 

penguasaan kosakata siswa baik, maka semakin baik pula 

kemampuan memahami alinea bahasa Inggris siswa kelas II SMP 

Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. 

3. Strategi membaca (X1) dan penguasaan kosakata (X2) secara 

bersama-sama mempunyai kontribusi yang positif dan signifikan 
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terhadap kemampuan memahami alinea bahasa Inggris  siswa (Y). Hal 

ini menunjukkan bahwa penguasaan kosakata (X1) dan strategi 

membaca (X2) secara konsisten berkontribusi langsung terhadap 

kemampuan memahami alinea bahasa Inggris siswa (Y). Oleh sebab 

itu, semakin baik penguasaan siswa tentang strategi membaca dan 

kemampuan kosakata, maka semakin baik pula tingkat kemampuan 

memahami alinea bahasa Inggris siswa kelas II SMP Negeri 1 Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat. 

 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat 

dirumuskan beberapa implikasi hasil penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat kontribusi yang positif antara variabel bebas 

dengan variabel terikat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara 

bersama. Hal ini berarti bahwa untuk mencapai hasil yang lebih baik 

pada variabel terikat, maka perlu upaya peningkatan pada variabel 

bebas. Dengan kata lain, untuk mencapai kemampuan memahami 

alinea bahasa Inggris yang lebih baik, perlu upaya peningkatan pada 

strategi membaca dan penguasaan kosakata.  

Untuk mendapatkan strategi membaca dan penguasaan kosakata 

yang baik harus didukung dengan kemauan, minat dan latihan secara 

teratur oleh siswa, dan didukung oleh guru serta pihak-pihak terkait. 

Implikasi yang mungkin timbul bila kedua faktor ini tidak diperhatikan 
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adalah siswa tidak akan dapat meningkatkan pemahaman dalam 

membaca bahan-bahan berbahasa Inggris. Kedua faktor ini juga terkait 

dengan tersedianya bahan bacaan beragam yang dapat dibaca  oleh 

siswa. Oleh karena itu penyediaan sumber bacaan yang memadai dan 

latihan yang cukup sangat mendukung untuk meningkatkan strategi 

membaca dan penguasaan kosakata yang baik sehingga kemampuan 

memahami alinea bahasa Inggris juga akan lebih baik.  

 

C. Saran-saran 

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang 

dikemukakan dalam rangka menjadi masukan dan pemikiran sebagai 

berikut: 

1. Staf pengajar atau guru yang mengajar bahasa Inggris untuk selalu 

melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran bahasa Inggris seperti 

dengan mengajarkan dan melatihkan berbagai strategi beragam dalam 

membaca sesuai dengan kebutuhan agar siswa memiliki kemampuan 

strategi membaca yang lebih baik.  

2. Siswa kelas II SMP Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman 

Barat agar dapat membiasakan strategi membaca terutama berkenaan 

dengan bahan berbahasa Inggris sehingga dengan pembiasaan ini, 

strategi membaca yang dimiliki siswa akan lebih baik. Selain itu 

penguasaan kosakata harus tetap ditingkatkan dengan jalan banyak 

membaca bahan yang beragam yang sesuai dengan level siswa dan 
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juga banyak menghafal kosakata baru sehingga kemampuan 

memahami alinea bahasa Inggris akan lebih meningkat. 

3. Kepala sekolah, agar dapat menyediakan sarana yang memadai seperti 

buku-buku yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk dapat 

meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. 

4. Kepada peneliti lain yang berminat untuk mendalami permasalahan 

dalam kemampuan memahami alinea bahasa Inggris karena masih 

banyak faktor lain yang perlu diungkap, selain dua faktor yang telah 

penulis lakukan, yang memberikan kontribusi terhadap kemampuan 

memahami alinea bahasa Inggris. 
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