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ABSTRAK

Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan. peningkatan kemampuan membaca
pemahaman dengan teknik skema pada siswa Kelas Vll-5, SMP Negeri 1  Masamba.
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Jenis  penelitian  ini  adalah
tindakanKelas(c/at>`sroomacfi.onresearoh).Datapenelitianiniyaituhasilpengamatan
dilapangan,dokumentasi,danpengamatanterhadaptindakanpembelajaranmembaca
pemahaman. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru bidang studi Bahasa dan
Sastra Indonesia dan siswa SMP Negeri 1  Masamba Kelas Vll-5, yang berjumlah 40
siswa.Teknikyangdigunakandalammengumpijlkandata,yaituobservasi,wawancara,
dantes.Teknikanalisisdatahasilpenelitiandilakukandenganmenggunakananalisis
deskriptif.   HasH   penelitian   men.unjukkan   bahwa  jumlah   siswa  yang   niemperoleh
nilai  65  ke  atas  sebanyak  37  orang  siswa  atau  92,50%.  Sedangkan jumlah  siswa
yang memperoleh nilai di bawah 65 sebanyak 3 orang siswa atau 7,50%. Jadi, has"
tersebut jika dihubungkan  dengan  interval  ketuntasan  yaitu  85%  dari jumlah  siswa
yang  memperoleh  nilai  65  ke tas  maka  penelitian  ini  dinyatan  tuntas  atau  mampu
karenajumlahsiwayangmemperolehnilai65keatashanyamencapai92.50%.

PENDAHULUAN

Keberhasilan siswa dalam mengikuti
keg.iatan   belaiar-mer\gaiar   d`   sekolah
banyak   ditentukan    oleh    kemampuan
membaca.      Sebagaimana      diketahui
bahwa   sebagian   besar   pengetahuan
disajikan   dalam   bentuk   bahasa   tulis
sehingga       menuntut       anak       harus
melakukan    aktivitas    membaca    guna
memeroleh  pengetahuan.  0leh  karena
itu, pembelajaran membaca mempunyai
kedudukan yang sangat strategis dalam
pendidikan dan pengajaran.

Kemampuan    membaca    ini    tidak
dapat   diperoleh    secara    alamiah,   te-

tapi      melalui      proses      pembelajaran
yang   sebagian    merupakan   tanggung
jawab   guru.    Dengan   demikian,   guru
dituntut  untuk  dapat  membantu  siswa
dalam    mengembangkan    kemampuan
membacanya.   Banyak  sekali  informasi
yangdapatdigalidarikegiatanmembaca.
Orang   yang   banyak   membaca   akan
mendapatkan       suatu       pengetahuan
yang  lebih  dibandingkan  dengan  orang
yang  jarang  atau  bahkan  tidak  pernah
membaca.

Pengetahuan yang dimiliki itu, orang
dapat      mengkomunikasikan      kembali
informasi   yang   dimiliki   dalam   bentuk
lisan    atau    tulisan,    sehingga    dengan
kata   lain,   membaca   dapat  membantu
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pula    seseorang    untuk    meningkatkan
keterampilan       berkomunikasi      dalam
bentuk  lain.  Apalagi  dalam  masyarakat
yang      berteknologi      modern      seperti
sekarang      ini,     seseorang      haruslah
banyak membaca agar dapat mengikuti
perkembangan  dan  kemajuan  teknologi
karena     kesulitan     dalam     membaca
merupakan   cacat   yang   serius   dalam
kehidupan.

Dengan      demikian      kemampuan
membaca   sangat  penting   peranannya
dalam    membantu    anak    mempelajari
berbagai hal. Melalui aktivitas membaca
yang baik dan benar yaitu anak mampu
mengambil       intisari       bacaan       yang
djbacanya,    anak    bisa    mendapatkan
sesuatu dari aktivitas membaca yang ia
lakukan.  Semakin  banyak  intisari  yang
bisa   dipahami   dari   bahan   bacaannya
maka semakin banyak pu]a pengetahuan
yang anak peroleh.

Membaca,      terutama      membaca
pemahaman  bukanlah  sebuah  kegiatan
yang pasif. Sebenarnya,  pada peringkat
yarlg  lebih  tinggi,  membaca  itu,  bukan
sekadar   memahami   lambang-Iambang
tertulis,    melainkan     pula    memahami,
menerima,   menolak,   membandingkan,
dan       meyakini        pendapat-p?ndapat
yang   ada   dalam   bacaan.    Membaca
pemahaman    inilah    yang    dibina    dan
dikembangkan   secara   bertahap   pada
sekolah.

Pembelaja ra n                      membaca
pemahaman       menggunakan       teknik
skema   merupakan   salah   satu   upaya
tepat karena dengan teknik skema, siswa
harus menghubungkan  pengalamannya
dengan  pengalaman  yang  ada  dalam
buku teks.

Menurutsudjana(2009:34)langkah-
Iangkah   menggunakan   teknik   skema
adalah:   (1)   Bersikap   positif   terhadap
apa yang diketahui siswa jadikanlah apa
yang  telah  diketahui  siswa  itu  sebagai
batu    loncatan    atau   jembatan    dalam

usaha      menolong      mengembangkan
konsep-konsep    yang    diperlukan,    (2)
Menggunakan   analogi,   perbandingan,
bahkan     kalau     perlu,     perbandingan
metaforis    untuk    menjembatani    apa
yang telah  mereka  ketahui dengan  hal-
hal   baru   atau   asing,   (3)   Memberikan
contoh  sebanyak-banyaknya  mengenai
konsep yang baru itu, (4) Metaforis untuk

Fe::,;euT3:tnagn:nahpaa,.hy:,nga;:,:{aumaesr:nkg:
dan  (5)  Memberikan  contoh  sebanyak-
banyaknya mengenai konsep yang baru
itu.

Untuk  memberikan  arah  penelitian
yang jelas dan operasional berdasarkan
latar     belakang,      dapat     dirumuskan
masalah    penelitan    ini   yaitu:   Apakah
keterampilan     membaca     pemahaman
dapat    meningkat    melalui    penerapan
teknik  skema  siswa  Kelas  VII-5,   SMP
Negeri 1  Masamba ?

TINJAUAN PuSTAKA

Keterampilan Membaca
Definisi dan  pola pemikiran tentang

hakjkat  membaca  sangatlah  beragam.
Hal    ini    disebabkan    karena    kegiatan
membaca   merupakan   suatu   kegiatan
yang    kompleks.    Berbagai   pengertian
membaca  dan   hakikat  membaca  ada
di  dalam   hampir  setiap   buku  tentang
membaca.    Para    ahli    dalam    bidang
membaca     berulang-ulang     membuat
definisi    dan    pola    pemikiran    tentang
hakikat membaca.  Beberapa pengertian
membaca dari berbagai sumber tersebut
di bawah ini.

Membaca    adalah    suatu    proses
yang   dilakukan   serta  yang   digunakan
oleh  pembaca  untuk  memeroleh  pesan
yang  hendak  disampaikan  oleh  penulis
melalui   media   kata-kata   atau   bahasa
tulis     rrarigan,     2008:43).     Dari     segi
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linguistik, membaca adalah suatu proses
pengandaian  kembali  dan  pembacaan
sandi.

Ahli  lain  berpendapat bahwa  mem-
baca adalah peristtwa penangkapan dan
pemahaman   aktivitas   jivva   seseorang
yang   tertuang   dalam   bentuk   bahasa
tertulisdengantepatdancermat(Suyitna,
2007:3).   Dalam   kamus  Besar  Bahasa
Indonesia    tertuljs     bahwa     membaca
adalah   melihat   serta   meriiahami   apa
yang   tertulis  dengan   melisankan   atau
dalam hati. Membaca dapat pula diartikan
sebagai  metode  yang  kita  pergunakan
untuk   berkomunikasi   dengan   diri   kita
sendiri    maupun    dengan    orang    iain
(Tarigan,  2008:8).  Selain  itu,  ada  yang
berpendapat  bahwa   membaca   adalah
perbuatan  yang  dilakukan  berdasarkan
kerjasama  beberapa  keterampilan yaitu
mengamati, memahami, dan memikirkan
(Burhan, 2001 : 90),

Pendapat di atas lebih menekankan
padapemahamanmaknameskipadataraf
penerimaan    lambang-lambang    tulisan
diperlukan        kemampuan-kemampuan
motoris  berupa  gerakan-gerakan  mata.
Pernyataan  itu  tepat  karena  membaca
pada   dasarnya   adalah   kegiatan   atau
penalaran   termasuk   ingatan.   Dengan
kegiatan      penalaran      itu,      pembaca
berusaha  menemukan  dan  memahami
informasi   yang   dikomunikasikan   oleh
pengarang.

Hal   ini   sejalan   dengan   pernyata-
an    yang    menyatakan    bahwa    mem-
baca     adalah     justru     proses     yang
dipertanggungjawabkan   oleh   pembaca
untuk  memeroleh  pesan  yang  hendak
djsampaikan oleh penulis melalui media
kata  atau  bahasa  lain  (Tarigan,  2008:
7).  Dari  beberapa  pengertian  tersebut,
penulis menyimpulkan bahwa membaca
adalah    kemampuan    memahami    ide,
menangkap  makna,  memeroleh  pesan
yang  ada  dalam  bacaan,   baik  makna

lugas maupun  makna kias yang semua
itu menuju kepemahaman.

Kegiatanmembacadapatdibedakan
menjadi beberapa macam.  Hal ini dapat
dilihatdarisegitinjauannya.Adaduajenis
tinjauanyangberkaitandenganjenis-jenis
membaca  antara  lain  (1)  menurut  segi
teknik, dan (2)  menurut segi tatarannya
(Suyatmi, 2010: 39).  Membaca dari segi
teknik  adalah  terdengar  atau  tidaknya
suara si pembaca pada saat melakukan
aktivitas membaca.

Dilihat    dari    segi    ini,     membaca
dibedakan menjadi dua, yaitu membaca
dalam    hati    dan    membaca    nyaring.
Pada  membaca  dalam   hati,   pembaca
menggunakan    ingatan    visual    dalam
arti  keaktifan  terletak  pada  penglihatan
dan  ingatan.   Pada   membaca   nyaring,
selain   menggunakan   penglihatan   dan
ingatan,  dituntut  pula  keaktifan  auditori
(pendengaran).

Menurut        tatarannya        kegiatan
membaca  dapat  dibedakan  menjadi  2
macam, yaitu membaca pemulaan dan
membaca  lanjut.   Membaca  permulaan
adalah    suatu   jenis    mermbaca   yang
hanya mementingkan Kelasncaran suara
saja.  Membaca jenis  ini biasa dilakukan
saat  anak  masih  duduk  di  Kelas  I  dan
11    SD.     Membaca     lanjut    merupakan
kegiatan  membaca  yang  bukan  hanya
mementingkan  Kelasncaran  saja,  tetapi
juga pemahaman dan penerapan dalam
praktik hidup sehari-hari sesuai dengan
situasi  dan  kondisi.  Membaca  jenis  ini
dilakukan   mulai   Kelas   Ill   SD   hingga
tingkat perguruan tinggi.

Jenis membaca yang harus dikuasai
dan    dikembangkan    oleh    seseorang
khususnya    dalam    bidang    akademik,
yaitu  (1)  membaca  intensif,  ialah  suatu
jenis   membaca   yang   dilakukan   untuk
memeroleh  pemahaman  ide-ide naskah
dari ide pokok sampai ke ide-ide penjelas
dan   dari   hal-hal   yang   global   sampai
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hal-hal  yang  rinci  (Mujiyanto,  2000:51).
Jenis    membaca    inilah    yang    biasa
disebut dengan membaca pemahaman,
(2)  membaca  kritis,  merupakan  tataran
membacapalingtinggi.Halinidikarenakan
ide-ide   bacaan   yang   telah   dipahami
secara baik dan detail,  dikomentari dan
dianalisis kesalahan dan kekurangannya,
(3)  membaca  cepat,  membaca jenis  ini
dilakukan   untuk   memeroleh   informasi
keseharian  secara  cepat.  seperti  rierita
dan   laporan   utama   pada  surat  kabar
atau   majalah,   (4)   membaca   apresiatif
dan    estetis,    yakni    membaca    yang
berhubungan  dengan  pembinaan  sikap
apresiatif  atau   penghargaan   terhadap
nilai-nilai  keindahan  dan  kejiwaan,  dan
(5)membacateknik,ialahjenismembaca
yang         mementingkan         kebenaran
pembacaan serta ketepatan intonasi dan
jeda.

Pemahaman    bacaan    merupakan
komponen       penting       dalam       suatu
aktivitas   membaca,   sebab  pada   haki-
katnya      pemahaman      atas      bacaan.
dapat       meningkatkan       keterampilan
atau  kepentingan  membaca  itu  sendiri
maupun    untuk   tujuan-tujuan    tertentu
yang    telah    ditentukan    atau    hendak
dicapai.  Ahli  bahasa  (Palawija,  2008:1)
mengemukakan    bahwa    "pemahaman
merupakan kemampuan untuk membaca
dan memahami tulisan".

Membaca        pemahaman        atau
komprehensiialahkemampuanmembaca
untuk mengerti ide pokok, detail penting,
dan    seluruh     pengertian    (Agustinus,
2008:1).  Pemahaman  ini  berkaitan  erat
dengan  kemampuan  mengingat  bahan
yang dibacanya. Berdasarkan beberapa
pendapattokohdiatasdapatdisimpulkan
bahwa   kemampuan   membaca   pema-
haman  adalah  kemampuan  seseorang
dalam     merekonstruksi     pesan     yang
terdapat     dalam     teks    yang     dibaca
dengan  menghubungkan  pengetahuan-

pengetahuanyangdimilikiuntukmengerti
ide  pokok,  detail  penting,  dan  seluruh
pengertian serta mengingat bahan yang
dibacanya.

Konsep Skema
Teori  skemata  adalah teori tentang

pengetahuan,tentangbagaimanapenge-
tahuan disajikan, dan tentang bagaimana
sajian itu memberikan kemudahan dalam
memahami    pengetahuan    itu    sendiri.
Menurut  teori  ini,  semua  pengetahuan
dikemas    dalam    satuan-satuan    yang
disebutskemata.Jadi,suatuskemaaialah
struktur   data   yang   mewakili   konsep-
konsep  generik  yang  tersimpan  dalam
ingatan  sedangkan  proses pemahaman
wacana    adalah    proses    menemukan
konfigurasi  skemata  yang  menawarkan
uraian  yang  memadai  tentang  bacaan
yang bersangkutan.

Pengembangan       skema       dapat
dilakukan          dengan          memberikan
pengalaman            sebanyak-banyaknya
kepada   anak-anak.    Semakin   banyak
pengalaman      mereka      maka      akan
semakin bertambah pulalah penguasaan
skemanya.        Pengalaman        tersebut
dapat  berupa  kegiatan  membaca  atau
kegiatan    lain,    seperti    karya    wisata,
mengunjungi  inuseum,  kebun  binatang,
atau tempat-tempat lainnya. Kekurangan
skema   seseorang   akan   menghambat
keberhasilan membaca pemahaman.

Dalam    memberikan    pengalaman
kepada    anak-aiiak    melalui    kegiatan
membaca,   tidaklah   baik   membiarkan
merekaasyikdalamkegiatannyamasing-
masing  di  perpustakaan,  sebab  hal  itu
tidak akan dapat mengembangkan  pola
skemata  dengan  sebaik-baiknya. Anak-
anak   perlu   dibimbing,   diarahkan,   dan
diberi  petunjuk.  Skema  dan  membaca
merupakan dua hal yang saling berkaitan
erattuntukdapatmenerimainformasibaru
perlu  adanya  skema  tentang  informasi
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dansisAvaberdiskusitentangmateriyang
akan  diberikan.  {b)  Guru  memberikan
petunjuk    yang    berupa    outline    dan
gambaryangadahubungannyadengan
materi  bacaan  dan  skemata  siswa.  (c)
Siswa memberikan tanggapan terhadap
judul bacaan.  (a)  Siswa membaca teks
bacaan,   dilanjutkan   menuliskan   kata-
kata  sukar.  (e)  Siswa  mengungkapkan1        1^    C\.|-\\,^r\aLa   +7\+,\+~'.    \_,

ide  pokok  setiap  paragraph.  0  Siswa
menceritakankembaliisibacaandengan
bahasanya sendiri

Penerapan    model    pembelajaran
dengan  teknik  skema  dapat  dilakukan
padakegiatanmembacasebuahwacana.
Diharapkan        dengan        penggunaan
teknik    skema    dapat    mempemudah
siswa  untuk memahami  isi dari  sebuah
wacana, sedangkan penerapan teknik di
kelas  dapat  dilakukan  sebagai  berikut:
(a)    Guru    menjelaskan    materi    yang
akan  diberikan.  (b)  Guru  menunjukkan
tujuan  pembelajaran  dan  judul  bacaan
pada media yang berupa OHP misaliiya
judul wacana "Kiat Sukses Jadi Bintang
Kelasn.  (c)  Guru  meminta  siswa  untuk
menanggapi  judul  wacana.  Tanggapan
siswa dituliskan pada outline yang telah
dipersiapkanolehGuru.(d)Siswadiminta
membacateksbacaan"KiatSuksesJadi
Bintang  Kelas'',  dilanjutkan  menuliskan
kata-katasukarkemudianmendiskusikan
kata-kata  sukar  tersebut.  (e)  Kegiatan
selanjutnya  Guru  meminta  siswa  untuk
menuliskan    ide    pokok   wacana    dan
menggabungkannya   menjadi   paragraf
yangpadu.kegiatannyadapatdilakukan
secai.a     individu     maupun     kelompok.
Untuk  memudahkan  siswa  memahami
bacaan  dalam  menemukan  ide  pokok
maka   siswa   diminta   menghubungkan
tanggapan siswa yang sudah dituliskan
padaoutline(outlinepadakegiatdn3).

Dalam teknik skema  di  alas tujuan.
dari  guru   meminta  siswa  menanggapi.    .    ,_           JJ:I--,^r\t,an

adalah       diharapkanjudul      bacaan

_``i=    _-_

bantuan  skema  yang   ada,   seseorar,g
akan  berupaya  memahami  teks  yang
dibacanya atau didengarkannya.

Pembelajaran     membaca     pema-
haman    menggunakan    teknik    skema
merupakan   salah    satu    upaya   tepat
karena   dengan   teknik   skema   siswa
harus  menghubungkan  pengalamannya
dengan       pengalaman       yang       ada
dalam   kelas.   Jadi   dengan   beberapa
pemahaman  yang  dimi:iki  siswa  dapat
membantu  siswa  untuk  memahami  isi
yang ada dalam teks bacaan.

Menurut  Sudjana   (2009)   langkah-
langkah    pembelajaran    menggunakan
teknik skema adalah: (a) Bersikap positif
terhadap   apa   yang   diketahui   murid.
Jadikanlah   apa   yang   telah   diketahui
murid  itu  sebagai  batu  loncatan  dalam
usaha      menolong      mengembangkan
konsep-konsep    yang    diperlukan.    (b)
Menggunakan     analogi     perbandingan
bahkankaluperluperbandinganmetaforis
untuk    menjebatani    apa    yang    telah
merekaketahuidenganhal-halbaruatau
asing.(c)Memberikancontohsebanyak-
banyaknya mengenai konsep yang baru
itu.   {d)   Metaforis   untuk   menjembatani
apa yang telah mereka ketahui dengan
hal-hal baru atau asing. (e) Memberikan.
contoh  sebanyak-banyaknya  mengenai
konsep yang baru itu.

Adapun langkah-langkah inplemen-
tasi   tindakan   pembelajaran   membaca
dengan  teknik  skema  adalah:  (a)  Guru

lama yang berkenaan dengan infomasl
baru tersebut sehingga terialin  interak§i
dan  di  situlah  terjadi  pemahaman.  Ada
asumsi dengan teori skema bahwa teks
yangkitabacaataukitadengaritutidaklah
dengansendirinyamenyampaikanmakna
kepada  kita.  Teks  hanya  memberikan
petunjuk  kepada   pembaca   atau   pen-
dengar   untuk   menyusun    pengertian/
pemahaman   berdasarkan   penetahuan
yang  telah  dimilki  sebelumnya.  Dengan_ I_    ^^-.a^ranrl
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-
sebelum siswa membaca bacaan, siswa
menggunakan       skematanya       sendiri
melalui  pemberian  tanggapan  terhadap
judul   bacaan   sesuai   kemampuannya
masing-masing   sehingga  hasil  skema-
tanya  nanti dapat mempermudah  siswa
dalam  memahami  isi  dari  bacaan  yang
disajikan

METODE PENELITIAN     -

Jenis Penelitian
Penelitian    ini   megunakan   desain

penelitian tindakan  Kelas (PTK). Secara
singkat PTK dapat didefinisikan sebagai
satu bentuk kajian yang  bersifat reflektif
oleh   pelaku   tindakan,   yang   dilakukan
untukmeningkatkankemampuanrasional
dari   tindakan-tindakan   mereka   dalam
melaksanakan     tugas,     memperdalam
tindakan-tindakan  yang dilakukan,  serta
memperbaiki   kondisi   di   mana   praktik-
praktik pembelajaran tersebut clilakukan.
(Tlm Pelatih PGSM 1999:6).

Teknik Pengambilan Data
Teknik    pengumpulan    data    yang

digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi:
Tes    dilakukan    untuk    mengumpulkan
informasi  tentang  peningkatan  kemam-
puan    membaca    pemahaman    siswa.
Tes      digunakan      untuk      mengetahui
perkembangan  dan keberhasilan pelak-
sanaan tindakan berupa tes pemahaman
isi.

Teknik   observasi   dilakukan   untuk
mengamati      perkembangan      pembe-
lajaran   keterampilan   membaca  pema-
haman    yang    dilakukan    oleh    siswa
dan  guru  sejak  sebelum  pelaksanaan
tindakan,   saat   pelaksanaan   tindakan
sampai      akhir     tindakan.      Observasi
ini     dilakukan     dengan     cara     peneliti
bertindak  sebagai  partisipan  pasif yang
mengamati   jalannya    pembelajaran   di

Kelas yang  dipimpin  oleh  guru.  Peneliti
mengambil    posisi    di    tempat    duduk
paling   belakang,   mengamati   jalannya
proses  pembelajaran  sambil  mencatat
segala   sesuatu   yang   terjadi   selama
proses      pembelajaran      berlangsung.
Hasil    observasi    peneliti    didiskusikan
dengan      guru      yang      bersangkutan
untuk    kemudian    dianalisis    bersama-
sama     untuk     mengetahui     berbagai
kelemahan  yang  ada  dan  untuk  dicari
solusi   terhadap    kelemahan   tersebut.
Observasi    terhadap    guru    difokuskan
pada kemampuan guru mengelola Kelas
dan   memancing   keaktifan   siswa   saat
pembelajaran  berlangsung.  Sedangkan
observasi   terhadap   siswa   difokuskan
pada    keaktifan    siswa    saat    proses
pembelajaran,    semangat    atau    minat
siswa   untuk   mengikuti   pembelajaran,
dan kecepatan serta kemampuan siswa
dalam mengikuti pembelajaran

Teknik Analisis Data
Datayangdiperolehdaripelaksanaan

observasi  secara  kualitatif,  sedangkan
data    hasil     belajar    siswa     dianalisis
secara kuantitatif dengan menggunakan
statistik  deskriptif yang  meliputi  tentang
nilai, nilai rat-rata, nilai tertinggi, dan nilai
terendah.

Dalam     menentukan      ketuntasan
belajar  siswa   berdasar   pada   standar
ketuntasan   belajar   mengajar   (SKBM)
di  SMP  Negeri  1   Masamba.  Dikatakan
meningkat     secara     klasikal     apabila
mencapai 85% ke atas dari jumlah siswa
yang memperoleh nilai 65 ke atas.

HASIL PENELITIAN

Pada    bagian     ini    dibahas    hasil
penelitian   mengenai  peningkatan   hasil
belajar  bahasa   Indonesia  siswa   Kelas
V.Il-5  SMP  Negeri   1   Masamba  dengan
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menggunakan  teknik  skema  dari  siklus
I   ke   siklus   11   dengan    menggunakan
analisis kualitatif yaitu data tentang hasil
pengamatan,   sedangkan   data  tentang
hasil   belajar   siswa   dianalisis   secara
kuantitatif dengan menggunakan statistik
deskriptif.

Berdasarkan    analisis    data    me-
nunjukkan   bahwa   nilai   yang   tertinggi
dicapai    oleh    siswa    adalah    nilai    90
yang   dicapai   oleh   satu   orang   siswa.
Sedangkan  nilai  terendah  yang  dicapai
oleh  siswa adalah  nilai  30 yang dicapai
oleh  satu  orang  siswa.  Nilai  Rata-Rata
yang dicapai oleh siswa adalah 59,33.

Berdadsarkan      analisis      kategori
menunjukkan bahwa jumlah siswa yang
memperoleh nilai kategor.I sangat renda_h
adalah   12   orang   siswa   atau   30.00%.
Jumlah   siswa   yang   memperoleh   nilai
kategori  rendah  adalah  17  orang  siswa
atau    42.50%.    jumalah     siswa    yang
memperoleh     nilai     kategori     sedang
sebanyak  7  orang  siswa  atau  17.50%.
Jumlah   siswa   yang   memperoleh   nilai
pada  kategori  tinggi  sebanyak  3  orang
siswa atau 7.50. sedangkan jumlah siswa
yang   memperoleh   nilai   pada   kategori
sangat  tinggi  sebanyak  1   orang  siswa
atau 2.50%.

Berdasarkan    analisis    ketuntasan
siklus    I    menunjukkan    bahwa   jumlah
siswa   yang   memperoleh   nilai   65   ke
atas   sebanyak   11   orang   siswa   atau
27,50%.     Sedangkan     jumlah     siswa
yang   memperoleh   nilai   di   bawah   65
sebanyak 29 orang siswa atau 72,50%.
Jadi,   hasil   tersebut  jika   dihubungkan
dengan  interval  ketuntasan  yaitu  85%
dari jumlah siswa yang memperoleh nilai
65  ke  tas  maka  penelitian  ini  dinyatan
belum  tuntas  karena  jumlah  stwa  yang
memperoleh   nilai   65   ke   atas   hanya
mencapai 27,50%.

Berdasarkan    analisis   data   siklus
11     menunjukkan     bahwa     nilai     yang

tertinggi  dicapai  oleh  siswa  adafah  nilai
95  yang  dicapai  oleh  dua  orang  siswa.
Sedangkan  nilai  terendah  yang  dicapai
oleh  siswa adalah nilai 54 yang dicapai
oleh  satu  orang  siswa.  Nilai  Rata-Rata
yang dicapai oleh siswa adalah 76,33.

Berdadsarkan  analisis  data  siklus
11    menunjukkan   bahwa   jumlah   siswa
yang  memperoleh  nilai  kategori  sangat
rendah  tidak  ada.  Jumlah  siswa  yang
memperoleh nilai kategori rendah adalah
3orangsiswaatau7.50%.Jumalahsiswa
yang  memperoleh  nilai  kategori sedang
sebanyak 19 orang siswa atau 47.50%.
Jumlah   siswa   yang   memperoleh   nilai
pada  kategori  tinggi sebanyak 12 orang
siswa   atau   30.00.   Sedangkan  jumlah
siswa    yang    memperoleh    nilai    pada
kategori sangat tinggi sebanyak 6 orang
siswa atau 15.00%.

Berdasarkan    analisis    ketuntasan
siklus    11    menunjukkan   bahwa   jumlah
siswa   yang   memperoleh   njlaj   65   ke
atas   seban`/ak   37   orang   siswa   atau
92,50%.     Sedangkan     jumlah     siswa
yang   memperoleh   nilai   di   bawah   65
sebanyak  3  orang  siswa  atau  7,50%.
Jadj,   hasil   tersebijt  jika   dihubungkan
dengan  interval  ketuntasan  yaitu  85%
dari jumlah siswa yang memperoleh nilai
65  ke  tas  maka  penelitian  ini  dinyatan
tuntas atau mampu  karena jumlah s.iwa
yang memperoleh nilai 65 ke atas hanya
mencapai 92,50%. 0leh karena itu, tidak
perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkanhasilpenelitian,dapat
disimpulkan   bahwa,   penerapan  teknik
skema dapat meningkatkan kemampuan
membaca   pemahaman   siswa   dalam
mengikuti proses pembelajaran. Jumlah
siswa   yang   memperoleh   nilai   65   ke
atas   sebanyak   37   orang   siswa   atau
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92,50%.     Sedangkan    jumlah     siswa
yang   memperoleh   nilai   di   bawah   65
sebanyak  3  orang  siswa  atau  7,50%.
Jadi,   hasil   tersebut   jika   dihubungkan
dengan   interval  ketuntasan  yaitu  85%
dari jumlah siswa yang memperoleh nilai
65  ke  tas  maka  penelitian  ini  dinyatan
tuntas atau mampu  karena jumlah siwa
yang memperoleh nilai 65 ke atas hanya
mencapai 92,50%. OIeh karena itu, tidak
perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya.
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