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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Membaca Pemahaman 

a. Pengertian Membaca Pemahaman 

Membaca pemahaman dimaksudkan untuk memaknai isi bacaan, 

sehingga akan memperoleh informasi sesuai isi bacaanya. Abidin (2012: 

59-60) berpendapat bahwa membaca pemahaman merupakan istilah yang 

digunakan untuk kegiatan membaca yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi yang terkandung dalam teks bacaan. Membaca pemahaman 

diartikan sebagai proses sungguh-sungguh yang dilakukan pembaca 

untuk memperoleh informasi, pesan, dan makna yang terkandung dalam 

sebuah bacaan. 

Membaca pemahaman dilakukan harus dengan sungguh-sungguh 

dan teliti supaya pembaca mampu memaknai isi bacaan yang kemudian 

diolah menggunakan bahasa sendiri. Somadayo dalam Ahmad (2013: 2) 

menjelaskan bahwa membaca pemahaman adalah salah satu proses 

pemerolehan makna yang secara aktif melibatkan pengetahuan dan 

pengalaman yang telah dimiliki oleh pembaca serta dihubungkan dengan 

isi bacaan. Pemerolehan makna isi bacaan ini diperlukan adanya 

keterampilan membaca pemahaman agar dapat memahami segala sesuatu 

standar isi bacaan. 
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Beberapa pendapat tentang membaca pemahaman yang telah 

dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa membaca pemahaman adalah 

proses sungguh-sungguh yang dilakukan pembaca untuk mendapatkan 

pemahaman yang terkandung dalam sebuah bacaan yang dikaitkan 

dengan pengetahuan dan pengalaman pembaca. Membaca pemahaman 

mencakup memahami kosa kata, mengorganisasi ide, standar-standar 

kesastraan, memahami struktur teks, dan menghasilkan kesimpulan. 

b. Indikasi Membaca Pemahaman 

Membaca pemahaman terdapat beberapa indikasi yang perlu 

diperhatikan guna menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Brown 

dalam Abidin (2012: 60) menjelaskan beberapa indikasi membaca 

pemahaman yang harus tercapai adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan, pembaca memberikan respon secara fisik terhadap 

perintah membaca. 

2) Memilih, pembaca memilih alternatif bukti pemahaman, baik 

secara lisan maupun tulisan. 

3) Mengalihkan, pembaca mampu menyampaikan secara lisan 

apa yang telah dibacanya. 

4) Menjawab, pembaca mampu menjawab pertanyaan tentang isi 

bacaan. 

5) Mempertimbangkan, pembaca mampu menggarisbawahi atau 

mencatat pesan-pesan penting yang terkandung dalam bacaan. 

6) Memperluas, pembaca mampu memperluas bacaan atau 

minimalnya mampu menyusun bagian akhir cerita (khusus 

untuk bacaan fiksi). 

7) Menduplikasi, pembaca mampu membuat wacana serupa 

dengan wacana yang dibacanya (menulis cerita berdasarkan 

versi pembaca). 

8) Modeling, pembaca mampu memerankan cerita yang 

dibacanya. 

9) Mengubah, pembaca mampu mengubah wacana ke dalam 

bentuk wacana lain yang mengindikasikan adanya pemrosesan 

informasi. 
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Beberapa indikasi membaca pemahaman yang telah dijelaskan 

dapat disimpulkan bahwa baik atau tidaknya keterampilan membaca 

pemahaman peserta didik dapat dilihat dari indikasi membaca 

pemahaman. Peserta didik yang memiliki keterampilan membaca 

pemahaman maka akan terlihat dari indikasi-indikasi membaca 

pemahaman. Semakin banyak indikasi membaca pemahaman yang 

muncul pada peserta didik, maka semakin baik keterampilan membaca 

pemahaman peserta didik. 

c. Prinsip-prinsip Membaca Pemahaman 

Memahami prinsip membaca pemahaman merupakan hal yang 

sangat mendasar. Hal ini dimaksudkan agar tujuan membaca sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa 

banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan membaca. McLaughlin 

& Allen dalam Rahim (2008: 3-4) menyebutkan prinsip-prinsip membaca 

yang didasarkan pada penelitian yang paling mempengaruhi pemahaman 

membaca ialah seperti berikut: 

1) Pemahaman merupakan proses konstruktivis sosial. 

2) Keseimbangan kemahiraksaraan adalah kerangka kerja 

kurikulum yang membantu perkembangan pemahaman. 

3) Guru membaca yang profesional (unggul) mempengaruhi 

belajar siswa. 

4) Pembaca yang baik memegang peranan yang strategis dan 

berperan aktif dalam proses membaca. 

5) Membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna. 

6) Siswa menemukan manfaat membaca yang berhasil dari 

berbagai teks pada berbagai tingkat kelas. 

7) Perkembangan kosakata dan pembelajaran mempengaruhi 

pemahaman membaca. 

8) Pengikutsertaan adalah suatu faktor kunci pada proses 

pemahaman. 
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9) Strategi dan keterampilan membaca bisa diajarkan. 

10) Asesmen yang dinamis menginformasikan pembelajaran 

membaca pemahaman. 
 

Beberapa prinsip membaca yang telah dijelaskan dapat 

disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan membaca harus 

memperhatikan prinsip-prinsip membaca pemahaman. Prinsip-prinsip 

membaca pemahaman ini merupakan kunci keberhasilan dari tujuan 

kegiatan membaca pemahaman. 

d. Penilaian Membaca Pemahaman 

Kegiatan membaca pemahaman dapat dikatakan baik dan berhasil 

apabila memenuhi kriteria penilaian. Penilaian membaca pemahaman 

merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang memerlukan 

penilaian tersendiri. Agar dapat memiliki keterampilan membaca 

pemahaman yang baik, seseorang hendaknya menguasai beberapa 

kriteria penilaian keterampilan membaca pemahaman. Adapun kriteria 

penilaian dalam keterampilan membaca pemahaman secara lisan yang 

dikemukakan oleh Nurgiyantoro (2013: 391) sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penilaian Kinerja Pemahaman Membaca Secara Lisan 

No Aspek Yang Dinilai Tingkat Kefasihan 

1 2 3 4 

1 Pemahaman isi teks     

2 Pemahaman detil isi teks     

3 Kelancaran pengungkapan     

4 Ketepatan diksi     

5 Ketepatan struktur kalimat     

6 Kebermaknaan penuturan     
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Berdasarkan tabel tersebut ada enam aspek yang dinilai dalam 

kinerja pemahaman membaca secara lisan, namun hanya lima aspek yang 

diambil untuk menilai kinerja membaca pemahaman peserta didik yaitu 

pemahaman isi teks dan pemahaman detil isi teks yang mencakup 

bagaimana peserta didik memahami dan mengungkapkan keseluruhan isi 

cerita sesuai dengan cerita aslinya, kelancaran pengungkapan mencakup 

lancar dan tepat dalam menceritakan isi cerita, ketepatan struktur kalimat 

mencakup susunan kalimat mengandung subjek, predikat, objek dan 

keterangan (minimal subjek dan predikat), kebermaknaan penuturan 

mencakup pengungkapan isi cerita memiliki makna yang sama dengan 

cerita aslinya. Selain penilaian kinerja membaca secara lisan juga 

terdapat penilaian membaca secara tertulis, berikut kriteria penilaian 

dalam keterampilan membaca pemahaman secara tertulis yang 

dikemukakan oleh Nurgiyantoro (2013: 392) sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Penilaian Kinerja Pemahaman Membaca Secara Tertulis 

No Aspek Yang Dinilai Tingkat Kefasihan 

1 2 3 4 

1 Pemahaman isi teks     

2 Pemahaman detil isi teks     

3 Ketepatan organisasi isi teks     

4 Ketepatan diksi     

5 Ketepatan struktur kalimat     

6 Ejaan dan tata tulis     

7 Kebermaknaan penuturan     
 

Berdasarkan tabel tersebut ada tujuh aspek yang dinilai dalam 

kinerja pemahaman membaca secara tertulis, namun hanya enam yang 

diambil untuk menilai kinerja membaca pemahaman peserta didik yaitu 
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pemahaman isi teks dan pemahaman detil isi teks yang mencakup 

bagaimana peserta didik memahami dan mengungkapkan keseluruhan isi 

cerita sesuai dengan cerita aslinya, ketepatan organisasi isi teks 

mencakup susunan kalimat jelas dan benar, ketepatan struktur kalimat 

mencakup susunan kalimat mengandung subjek, predikat, objek dan 

keterangan (minimal subjek dan predikat), ejaan dan tata tulis mencakup 

penulisan sesuai dengan bahasa yang baik seperti penulisan huruf dan 

tanda baca, kebermaknaan penuturan mencakup pengungkapan isi cerita 

memiliki makna yang sama dengan cerita aslinya. Tingkat kefasihan 

membaca secara lisan dan tulis dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Tingkat Kefasihan Membaca Secara Lisan dan Tulis 

Skor Kriteria 

1 Kurang sekali (tidak ada unsur yang benar) 

2 Kurang (ada sedikit unsur yang benar) 

3 Sedang (jumlah unsur benar dan salah kurang lebih seimbang) 

4 Baik (ketepatan tinggi dengan sedikit kesalahan) 
 

2. Strategi Pembelajaran PQ4R 

a. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan pedoman bagi guru dalam 

menjalankan proses pembelajaran. Adanya strategi pembelajaran akan 

menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih sistematis dan teratur. 

Majid (2013: 7) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah 

pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa 

pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum 
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pembelajaran. Pencapaian tujuan pembelajaran dapat didukung dengan 

mempertimbangkan semua kebutuhan pembelajaran. 

Adanya sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik merupakan bagian dari strategi untuk mendukung tercapainya 

tujuan pembelajaran. Aqib (2015: 71) berpendapat bahwa strategi 

pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk 

memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 

situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan dan karakteristik peserta 

didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu. Kegiatan belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar 

yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dapat dilakukan guru untuk 

mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. 

Beberapa pendapat tentang strategi pembelajaran yang telah 

dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah cara/ 

pedoman yang digunakan guru sebagai perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Strategi pembelajaran harus mempertimbangkan situasi dan kondisi, 

sumber belajar, kebutuhan dan karakteristik peserta didik sehingga akan 

tercipta efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. 

b. Strategi PQ4R 

Salah satu strategi yang mampu membantu peserta didik dalam 

memahami dan mengingat materi yang mereka baca adalah strategi 
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PQ4R. Trianto (2012: 147) berpendapat bahwa PQ4R digunakan untuk 

membantu siswa mengingat apa yang mereka baca. P singkatan dari 

Preview (membaca selintas dengan cepat), Q adalah Question (bertanya), 

dan 4R singkatan dari Read (membaca), Reflect (refleksi), Recite (tanya-

jawab sendiri), Review (mengulang secara menyeluruh). Langkah-

langkah dalam strategi PQ4R ini membuat lebih mudah memahami 

makna isi bacaan. 

Adanya strategi PQ4R, pembaca akan lebih mudah memahami 

makna isi bacaan dan pemahaman struktur bacaan serta dapat mengingat 

informasi yang diperoleh dalam waktu yang cukup lama. Abidin (2012: 

100) menyatakan PQ4R dilahirkan atas asumsi bahwa pembaca dapat 

mengembangkan keterampilan membacanya melalui pemahaman struktur 

bacaan dan identifikasi kata kunci. Penerapan PQ4R akan membimbing 

pembaca mampu melakukan aktivitas baca melalui tahapan membaca 

yang benar sehingga akan lebih mudah memahami materi dan mampu 

mengingatnya dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Beberapa pendapat tentang strategi PQ4R yang telah dijelaskan, 

dapat disimpulkan bahwa strategi PQ4R terdiri dari 6 langkah yaitu 

Preview (membaca selintas dengan cepat), Question (bertanya), Read 

(membaca), Reflect (refleksi), Recite (tanya-jawab sendiri), dan Review 

(mengulang secara menyeluruh) yang merupakan satu bagian dari 

strategi elaborasi yang menekankan pada keterampilan membacanya 

melalui struktur bacaan, identifikasi kata kunci, dan pemahaman yang 
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tinggi. Strategi PQ4R mampu membantu peserta didik mengingat apa 

yang mereka baca dalam jangka waktu yang cukup lama. 

c. Langkah-langkah Strategi PQ4R 

Sesuai dengan namanya, strategi PQ4R dilaksanakan dalam enam 

tahapan. Trianto (2012: 151-153) menjelaskan langkah-langkah yang 

harus dilakukan dalam strategi membaca PQ4R adalah sebagai berikut: 

1) Preview, langkah pertama ini dimaksudkan agar siswa, 

membaca selintas dengan cepat sebelum mulai membaca 

bahan bacaan siswa. Siswa dapat memulai dengan membaca 

topik-topik, sub topik utama, judul dan sub judul, kalimat-

kalimat permulaan atau akhir suatu paragraf, atau ringkasan 

pada akhir suatu bab. 

2) Question, langkah kedua adalah mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada diri sendiri untuk setiap pasal yang ada 

pada bahan bacaan siswa. Awali pertanyaan dengan 

menggunakan kata “apa, siapa, mengapa, dan bagaimana”. 

3) Read, baca karangan itu secara aktif yakni dengan cara pikiran 

siswa harus memberikan reaksi terhadap apa yang dibacanya. 

Cobalah mencari jawaban terhadap semua pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan sebelumnya. 

4) Reflect, selama membaca siswa tidak hanya cukup mengingat 

atau menghafal, tetapi cobalah untuk memahami informasi 

yang dipresentasikan dengan cara (a) menghubungkan 

informasi itu dengan hal-hal yang telah anda ketahui; (b) 

mengingatkan subtopik-subtopik di dalam teks dengan konsep-

konsep atau prinsip-prinsip utama; (c) cobalah untuk 

memecahkan kontradiksi di dalam informasi yang disajikan; 

(d) cobalah untuk menggunakan materi itu untuk memecahkan 

masalah-masalah yang disimulasikan dan dianjurkan dari 

materi pelajaran tersebut. 

5) Recite, siswa diminta untuk merenungkan (mengingat) kembali 

informasi yang telah dipelajari dengan menyatakan butir-butir 

penting dengan nyaring dan dengan menanyakan dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan. Siswa dapat melihat 

kembali catatan yang telah dibuat. Dari catatan yang telah 

dibuat siswa diminta membuat inti sari materi dari bacaan. 

6) Review, siswa diminta untuk membaca catatan singkat (inti 

sari) yang telah dibuatnya, mengulang kembali seluruh isi 

bacaan bila perlu dan sekaligus lagi menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan. 
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Langkah-langkah strategi PQ4R yang telah dijelaskan dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 6 langkah dalam strategi PQ4R yaitu tahap 

preview dimana peserta didik membaca sekilas. Tahap question, pada 

tahap ini peserta didik membuat pertanyaan dengan menggunakan apa, 

siapa, kapan, dimana, kenapa, dan kapan terkait bahan bacaan. Tahap 

read, peserta didik membaca secara teliti untuk memahami isi dari 

bacaan dan sambil mencari jawaban atas pertayaan yang telah dibuat. 

Tahap selanjutnya adalah reflect dimana peserta didik melihat 

kekurangan ketika melakukan kegiatan membaca. Tahap retice, pada 

tahap ini peserta didik merenungkan kembali informasi yang telah 

didapat dari kegiatan membaca. Tahap terakhir yaitu review, peserta 

didik membaca kembali secara keseluruhan sambil melengkapi 

informasi. 

d. Kelebihan dan Kekurangan Strategi PQ4R 

Setiap strategi yang digunakan pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Rikmasari (2018: 268) menyebutkan adapun 

beberapa kelebihan yang mendasari penggunaan PQ4R adalah sebagai 

berikut: 

1) Siswa mengetahui kiat-kiat membaca cepat agar mudah 

mengingat dan memahami bacaan. 

2) Siswa dilatih untuk lebih mudah menemukan gagasan utama 

atau ide pokok sebuah cerita. 

3) Siswa dilatih untuk membuat ringkasan cerita dengan mudah 

dan tepat. 
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Adapun kekurangan strategi PQ4R menurut Yuliana dan Fajriah dalam 

Rahayu (2018: 48) sebagai berikut: 

1) Tidak tepat diterapkan pada pengajaran pengetahuan yang bersifat 

prosedural seperti pengetahuan keterampilan. 

2) Pengetahuan siswa terbatas hanya pada materi yang mereka baca. 

3) Tidak efektif dilakukan pada waktu yang sedikit karena strategi PQ4R 

ini memerlukan waktu yang banyak terutama pada tahap membaca. 
 

Strategi PQ4R memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan 

strategi PQ4R dapat ditutupi dengan kelebihan strategi PQ4R dan dapat 

diminimalisir oleh guru dalam penggunaan strategi PQ4R. Penggunaan 

strategi PQ4R membutuhkan waktu yang cukup panjang, maka dalam 

melakukan kegiatan membaca guru memberi waktu yang cukup untuk 

peserta didik ketika melakukan kegiatan membaca. Agar peserta didik 

memiliki pengetahuan yang banyak dan tidak terfokus hanya satu bacaan 

saja, guru memberikan beberapa bacaan untuk dibaca oleh peserta didik 

sehingga pengetahuannya menjadi bertambah. Guru juga harus 

mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik dalam 

kegiatan membaca menggunakan strategi PQ4R. 

3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat 

digunakan dan membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan materi 

pembelajaran. Sanjaya (2012: 61) menjelaskan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu seperti alat, lingkungan dan segala 

bentuk kegiatan yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan, 
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mengubah sikap atau menanamkan keterampilan pada setiap orang yang 

memanfaatkannya. Pemanfaatan media dengan baik dan sesuai 

kebutuhan peserta didik, maka materi yang disampaikan guru ke peserta 

didik akan dengan mudah diterima dan tujuan pembelajaran akan 

tercapai. 

Pemanfaatan segala sesuatu alat yang tersedia untuk membantu 

menyampaikan materi ini akan membuat guru lebih mudah menjelaskan 

materi kepada peserta didik, sehingga peserta didik akan lebih mudah 

paham. Pribadi (2017: 15) berpendapat bahwa media berdasarkan asal 

katanya dari bahasa Latin yaitu medium yang berarti perantara. Media 

oleh karenanya dapat diartikan sebagai perantara antara pengirim 

informasi yang berfungsi sebagai sumber atau resources dan penerima 

informasi atau receiver. Adanya media sebagai perantara materi 

pembelajaran membuat peserta didik lebih aktif dan merangsang peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran. 

Beberapa pendapat tentang pengertian media pembelajaran, dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu seperti 

alat lingkungan dan segala bentuk kegiatan yang dapat berfungsi sebagai 

perantara antara pengirim informasi ke penerima informasi. Adanya 

media dapat merangsang peserta didik untuk belajar lebih aktif dalam 

mengikuti pembelajaran. 
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b. Pengertian Media Cerita Bergambar 

Media cerita bergambar merupakan cerita yang berisi tulisan dan 

gambar-gambar yang saling berkaitan. Mitchell dalam Adipta (2016: 

989) menjelaskan bahwa cerita bergambar adalah buku yang di dalamnya 

terdapat gambar-gambar dan kata-kata, yang tidak berdiri sendiri-sendiri, 

melainkan saling bergantung menjadi sebuah kesatuan cerita. Gambar 

dan teks cerita ini saling berkaitan antara cerita dengan gambar yang ada. 

Keterkaitan antara gambar dan teks membentuk suatu cerita yang 

utuh, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Rothlein dan 

Meinbach dalam Adipta (2016: 989) berpendapat bahwa cerita 

bergambar adalah buku yang memuat pesan melalui ilustrasi yang berupa 

gambar dan tulisan, gambar dan tulisan tersebut membentuk kesatuan 

yang utuh. Gambar yang ada dalam cerita merupakan ilustrasi dari sebuat 

teks cerita. 

Beberapa pendapat tentang media cerita bergambar, dapat 

disimpulkan bahwa media cerita bergambar adalah bahan bacaan yang 

dilengkapi dengan gambar dan teks yang saling berkaitan. Keterkaitan 

antara gambar dan teks membentuk suatu cerita yang utuh yang akan 

memperjelas cerita. 

c. Manfaat Media 

Media sebagai perantara antara narasumber dan orang yang 

belajar. Media memiliki beberapa manfaat, Pribadi (2017: 24) 

menyebutkan secara umum, penggunaan media untuk keperluan 
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mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi akan memberikan 

beberapa manfaat terhadap penggunanya, yaitu: 

1) Penyampaian isi pesan dan pengetahuan menjadi bersifat 

standar. 

Isi pesan yang disampaikan melalui media akan 

diterima oleh peserta didik sesuai dengan isi pesan aslinya. Hal 

ini membuat pesan yang disampaikan melalui media akan 

diterima oleh peserta didik dengan persepsi makna yang sama 

antar peserta didik. 

2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 

Materi pembelajaran akan lebih jelas maknanya 

sehingga peserta didik mudah memahaminya. Adanya media 

pembelajaran akan menarik peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran akan 

tercapai. 

3) Proses pembelajaran berlangsung lebih interaktif. 

Adanya media pembelajaran membuat peserta didik 

lebih interaktif dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik 

akan dengan mudah memahami materi melalui media 

pembelajaran, sehingga media membantu peserta didik untuk 

memahami materi pembelajaran. 
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4) Penggunaan waktu dan tenaga dalam memperoleh informasi 

dan pengetahuan menjadi lebih efisien. 

Penggunaan media akan menghemat waktu dan tenaga, 

karena media tidak mengenal ruang dan waktu. Pembelajaran 

yang membutuhkan waktu lama seperti pengamatan proses 

kepompong menjadi kupu-kupu, hal ini dapat diatasi dengan 

media video, film, dan lain-lain untuk melihat proses 

perubahan kepompong menjadi kupu-kupu dalam waktu yang 

singkat. 

5) Meningkatkan kualitas proses belajar. 

Proses pembelajaran yang konvensional membuat 

kualitas pembelajaran biasa-biasa saja. Adanya media dalam 

pembelajaran membuat kualitas pembelajaran meningkatkan, 

hal ini karena pembelajaran akan lebih interaktif antara media, 

guru, dan peserta didik. 

6) Proses belajar menjadi lebih fleksibel. 

Media membuat kegiatan belajar menjadi lebih 

fleksibel karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. 

Hal ini membuat peranan guru menjadi lebih produktif dan 

juga lebih positif. 
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7) Meningkatkan sikap positif terhadap isi atau materi 

pembelajaran. 

Materi yang disajikan dalam bentuk media akan 

berdampak positif terhadap isi atau materi pembelajaran. 

Peserta didik yang tidak menyukai materi pelajaran, apabila 

materi pelajaran dikemas semenarik mungkin dan disajikan 

dalam bentuk media, maka peserta didik akan tertarik lagi 

untuk mengikuti pembelajaran. 

d. Fungsi Media Pembelajaran 

Setiap media pastinya mempunyai fungsi yang akan 

menimbulkan manfaat bagi pengguna maupun penerima pesan. Sanjaya 

(2012: 73-75) menjelaskan penggunaan media pembelajaran memiliki 

beberapa fungsi sebagai berikut: 

1) Fungsi komunikatif 

Setiap individu pasti pernah mengalami kesulitan dalam 

berkomunikasi. Penyampai pesan kadang kesulitan 

menyampaikan informasi kepada penerima pesan jika hanya 

mengandalkan bahasa verbal saja. Begitu juga penerima pesan 

yang sering mengalami kesulitan dalam menangkap informasi 

yang disampaikan. Adanya media akan mempermudah 

komunikasi antara penyampai pesan dengan penerima pesan. 
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2) Fungsi motivasi 

Pembelajaran yang konvensional akan menimbulkan 

kebosanan pada peserta didik, karena peserta didik hanya 

menjadi pendengar saja tanpa terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Adanya media dalam pembelajaran membuat 

peserta didik menjadi lebih termotivasi untuk belajar. 

3) Fungsi kebermaknaan 

Melalui media pembelajaran akan lebih bermakna 

yakni pembelajaran bukan hanya dapat menambah informasi 

berupa data dan fakta sebagai pengembangan kognitif tahap 

rendah melainkan siswa untuk menganalisis dan mencipta 

sebagai aspek kognitif tahap tinggi. 

4) Fungsi penyamaan persepsi 

Adanya media akan membuat peserta didik memiliki 

persepsi yang sama terhadap pesan yang disampaikan, 

sehingga tidak terjadi persepsi yang berbeda antar peserta didik 

terhadap materi. Ketika pembelajaran, setiap peserta didik 

mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadapat isi materi, 

dengan adanya media maka persepsi peserta didik akan sama 

sesuai dengan isi materi. 

5) Fungsi individualitas 

Setiap peserta didik memiliki gaya masing-masing 

dalam belajar. Peserta didik juga memiliki kebutuhan dan 
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karakterisitik yang berbeda-beda. Pemanfaatan media 

pembelajaran berfungsi untuk dapat melayani kebutuhan dan 

karakteristik setiap peserta didik yang memiliki gaya belajar 

yang berbeda. 

e. Prinsip-prinsip Penggunaan Media Pembelajaran 

Terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam 

penggunaan media pada komunikasi pembelajaran. Sanjaya (2012: 75-

77) menjelaskan prinsip-prinsip yang akan diuraikan sebagai berikut: 

1) Media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa 

belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. 

2) Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan 

diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3) Media tidak digunakan sebagai alat hiburan, atau tidak semata-

mata dimanfaatkan untuk mempermudah guru menyampaikan 

materi, akan tetapi benar-benar untuk membantu siswa belajar 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

4) Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, 

dan kondisi siswa. 

5) Media yang akan digunakan harus memperhatikan efektivitas 

dan  efisiensi. 

6) Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru 

dalam mengoperasikannya. 
 

Beberapa prinsip penggunaan media yang telah dijelaskan dapat 

disimpulkan bahwa dalam menggunakan media harus memperhatikan 

prinsip-prinsip dari penggunaan media, agar media yang digunakan 

mampu menyampaiakan isi pesan kepada peserta didik dengan baik. 

Penggunaan media berdasarkan prinsip ini akan membuat materi yang 

disampaikan guru menjadi lebih mudah dan jelas diterima oleh peserta 

didik. 
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f. Langkah Pembelajaran Menggunakan Strategi PQ4R Dengan Bantuan 

Media Cerita Bergambar 

Pembelajaran yang berkesan akan membangkitkan memori jangka 

panjang peserta didik, sehingga informasi-informasi yang diberikan 

selama pembelajaran akan tersimpan dalam pikiran peserta didik dalam 

waktu yang cukup lama. Agar informasi yang diperoleh dapat bertahan 

lama dalam pikiran peserta didik, perlu adanya penggunaan media yang 

efektif mampu merangsang peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 

Peneliti akan menggunakan strategi PQ4R dengan bantuan media cerita 

bergambar dalam pembelajaran. 

Media cerita bergambar ditampilkan menggunakan LCD 

proyektor dengan bentuk gambar-gambar yang mengilustrasikan cerita 

dan dilengkapi dengan naskah cerita pada setiap slidenya yang kemudian 

dibuat beberapa slide dengan jeda waktu yang berbeda tergantung 

banyaknya teks di slide tersebut, sehingga peserta didik akan lebih 

mudah memperhatikan bacaan di setiap slide. Adapun langkah strategi 

PQ4R dengan bantuan media cerita bergambar sebagai berikut: 

1) Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. 

2) Sebelum media digunakan, guru memberi arahan kepada peserta didik 

untuk melihat gambar dan kemudian membaca teks yang ada dalam 

media. 

3) Guru mengoperasikan media, media akan berjalan secara otomatis 

sesuai waktu yang telah ditentukan sebelumnya. 
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4) Setelah media selesai berjalan, guru sesekali mengaitkan gambar-

gambar yang ada dalam media dengan pengalaman peserta didik. 

5) Guru membagikan lembar naskah cerita. 

6) Kemudian setiap anggota kelompok membaca secara jelas dan 

bergantian setiap kelompoknya. 

7) Guru menjelaskan dan mengarahkan pembelajaran sesuai langkah-

langkah strategi PQ4R. 

8) Tahap Preview, guru menyuruh peserta didik untuk membaca secara 

sekilas terkait bahan bacaan secara individu. 

9) Tahap Question, guru menyuruh dan mengarahkan peserta didik untuk 

menentukan/ membuat pertanyaan dengan menggunakan kata apa, 

siapa, kapan, dimana, kenapa, dan bagaimana terkait isi dari bahan 

bacaan. 

10) Tahap Read, guru menyuruh peserta didik untuk membaca secara teliti 

dengan tujuan memaknai isi dari bacaan. Sambil membaca peserta 

didik mencoba mencari jawaban terhadap pertanyaan yang telah 

dibuat sebelumnya. 

11) Tahap Reflect, guru menyuruh dan mengarahkan peserta didik agar 

dalam tahapan membaca peserta didik tidak hanya mengingat atau 

menghafal, tetapi cobalah memahami informasi yang ada. 

12) Tahap Retice, guru menyuruh dan mengarahkan peserta didik untuk 

merenungkan (mengingat) kembali informasi atas jawaban yang telah 
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dibaca terkait pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian 

catatlah pada buku masing-masing. 

13) Tahap Review, guru menyuruh peserta didik membaca kembali untuk 

mengoreksi terkait jawabannya dan sekaligus lagi menjawab 

pertanyaan yang belum terjawab. 

14) Kemudian jawaban peserta didik didiskusikan dalam kelompok dan 

dikoreksi bersama-sama. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan perlu untuk menambah referensi sebelum 

melakukan penelitian. Beberapa hasil penelitian terkait dengan strategi PQ4R 

untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman yang relevan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wulansari, Rini, dan Wiyasa dengan judul 

Strategi Belajar PQ4R Berpengaruh Terhadap Keterampilan Membaca 

Pemahaman Siswa Kelas V Gugus I Gusti Ngurah Rai Denpasar Barat 

Tahun Pelajaran 2013/2014. Masalah yang ada dalam penelitian ini terletak 

pada proses belajar mengajar yang disebabkan kurangnya minat membaca 

peserta didik membuat proses pemahaman dalam materi sangat kurang 

sehingga proses pembelajaran didalam kelas menjadi pasif. Hal ini 

disebabkan karena masih diterapkannya proses pembelajaran yang berpusat 

pada guru yang tidak dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan 

yang dimiliki peserta didik dengan baik. Dampak nyata dari kondisi tersebut 
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adalah bahwa kemampuan membaca peserta didik masih sangat rendah. 

Perilaku peserta didik selama membaca pun masih jauh dari kondisi yang 

diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang 

signifikan hasil keterampilan membaca pemahaman antara peserta didik 

yang dibelajarkan menggunakan strategi PQ4R dan peserta didik yang 

dibelajarkan menggunakan pembelajaran konvensional. Masalah yang ada 

dapat diatasi dengan menggunakan strategi PQ4R. Penelitian yang 

dilakukan ini dikatakan telah berhasil karena hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil keterampilan membaca 

pemahaman antara peserta didik yang dibelajarkan menggunakan strategi 

PQ4R dan peserta didik yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran 

konvensional. Hasilnya dapat dilihat dari hasil uji-t, yakni thit = 5,99 

sedangkan ttab pada taraf signifikansi 5% dengan dk = 93 sebesar 1,99, 

sehingga thit > ttab. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran konvensional 

yaitu 78,66 > 71,22. Hal ini berarti terdapat pengaruh strategi PQ4R 

terhadap hasil keterampilan membaca pemahaman peserta didik kelas V SD 

gugus I Gusti ngurah Rai, Denpasar Barat. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahono dengan penelitian yang berjudul 

Using PQ4R To Increase The Students’ Reading Comprehension At Al-

Bidayah Islamic Boarding School Jember. Pada penelitian ini peserta didik 

mengalami kesulitan dalam membaca antara lain tidak mengerti teks, kosa 

kata, dan peserta didik membutuhkan waktu lama untuk memahami teks 

bacaan. Masalah-masalah yang ada dapat diatasi dengan penggunaan 
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strategi PQ4R. Adanya penggunaan strategi PQ4R, penelitian dikatakan 

berhasil karena adanya peningkatan kemampuan peserta didik dalam 

memahami bacaan dengan menggunakan strategi PQ4R yaitu hasil pre-test 

bahwa peserta didik yang mendapat nilai ≥ 60 dalam soal menemukan ide 

pokok sebanyak 58%, dalam menemukan informasi khusus sebanyak 42%, 

dan menemukan kesimpulan sebanyak 50%. Sementara dalam post-test 

bahwa peserta didik mendapat nilai ≥ 60 dalam soal menentukan ide pokok 

sebanyak 83%, dalam menentukan informasi khusus sebanyak 83%, dan 

menentukan kesimpulan sebanyak 58%. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah strategi PQ4R dapat meningkatkan peserta didik dalam memahami 

bacaan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Martina, As, dan Yuliana yang berjudul The 

Effect of using PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) 

Strategy on ELF Students’ Reading Comprehension Achievement. Pada 

penelitian ini peserta didik mengalami kesulitan dalam membaca, terutama 

dalam aspek membaca seperti mengidentifikasi ide-ide utama, detail 

pendukung, ringkasan dengan bukti, interprestasi kosakata dan membuat 

kesimpulan. Masalah-masalah yang ada dapat diatasi dengan penggunaan 

strategi PQ4R. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan strategi 

PQ4R dalam proses pembelajaran sangat berguna untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman peserta didik. Mengacu pada temuan 

peneliti ini, skornya meningkat secara signifikan setelah peneliti 

memberikan tindakan. Skor pre-test dan post-test bisa menjadi bukti 
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peningkatan peserta didik. Nilai rata-rata pre-test adalah 62,50 dan skor 

rata-rata post-test adalah 83,59. Strategi PQ4R sangat membantu peserta 

didik dalam setiap aspek membaca terutama kosa kata. 

Melihat penelitian relevan yang diteliti oleh seseorang, terdapat 

persamaan dan berbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. 

Persamaan dan perbedaan dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan dengan 

Penelitian Yang Akan Diteliti 

Judul 

Penelitian 

Yang Akan 

Diteliti 

Judul Penelitian 

Relevan 

Persamaan 

dengan 

Penelitian 

Yang Akan 

Diteliti 

Perbedaan 

dengan 

Penelitian 

Yang Akan 

Diteliti 

Upaya 

Meningkatkan 

Keterampilan 

Membaca 

Pemahaman 

Peserta Didik 

Melalui Strategi 

PQ4R dengan 

Bantuan Media 

Cerita 

Bergambar di 

Kelas IV SD 

Negeri 1 Beji 

Strategi Belajar PQ4R 

Berpengaruh Terhadap 

Keterampilan Membaca 

Pemahaman Siswa 

Kelas V Gugus I Gusti 

Ngurah Rai Denpasar 

Barat Tahun Pelajaran 

2013/2014 

Menggunakan 

strategi PQ4R 

untuk 

meningkatkan 

keterampilan 

membaca 

pemahaman 

Penggunaan 

media 

pembelajaran 

Using PQ4R To 

Increase The Students’ 

Reading Comprehension 

At Al-Bidayah Islamic 

Boarding School Jember 

The Effect of using 

PQ4R (Preview, 

Question, Read, Reflect, 

Recite, Review) Strategy 

on ELF Students’ 

Reading Comprehension 

Achievement 
 

Beberapa penelitian relevan tentang strategi PQ4R yang telah 

berhasil dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman. 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memutuskan untuk 

menggunakan strategi PQ4R sebagai strategi untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman. Penelitian yang akan dilakukan juga 

menggunakan media cerita bergambar sebagai alat untuk memperjelas 

materi pembelajaran membaca. 

 

C. Kerangka Pikir 

Pembelajaran bahasa sangat penting diajarkan di sekolah dasar. Peserta 

didik dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan berbahasa, salah 

satunya keterampilan membaca. Pada pengajaran membaca, semua guru 

menginginkan peserta didiknya mampu memahami bacaan dengan baik dan 

mengolah informasi berdasarkan kemampuan peserta didik. Tetapi, karena 

setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, maka peserta 

didik ada yang lambat dalam memahami makna isi bacaan dan ada juga peserta 

didik yang cepat memahami isi bacaan. Penggunaan media pembelajaran juga 

masih sangat jarang, padahal media pembelajaran akan membuat peserta didik 

lebih tertarik mengikuti pembelajaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah 

satunya dengan menggunakan strategi PQ4R dan media pembelajaran cerita 

bergambar yang sesuai dengan materi yang akan diajarkannya. Secara 

skematis, kerangka pikir dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini: 
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teoretis dan kerangka pikir yang telah dijelaskan. 

Hal ini dapat diasumsikan hipotesis tindakannya adalah “Melalui strategi 

PQ4R dengan bantuan media cerita bergambar dapat meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman peserta didik di kelas IV SD Negeri 1 Beji. 
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Pengamatan Refleksi 
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dan untuk mengetahui peningkatan 

maka dilanjut ke siklus II 

Berhasil 

Gagal 

Selesai, Keterampilan Membaca 

Pemahaman Peserta Didik Meningkat 

Dilanjut 

Siklus 

Berikutnya 

Merencanakan PTK 

Menggunakan 

Strategi PQ4R 
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