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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi  Teori 

1. Hakikat  Metode 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah 

disusun tercapai secara optimal. Wina Sanjaya (2009:147) Ini berarti, 

metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran 

memegang peran yang sangat penting. Keberhasilan implementasi strategi 

pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode 

pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat 

diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran. 

Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik–baik untuk 

mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan, dsb); cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai 

tujuan yang ditentukan. (Djajasudarma, 1993:1) 

Metode pembelajaran memiliki pengertian sebagai cara yang di 

gunakan seorang pendidik atau dalam hal ini guru dalam menjalankan 

fungsinya berinteraksi dengan anak didiknya pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Sedangkan menurut M. Sobri Sutikno (2009: 

88), metode pembelajaran merupakan cara–cara menyajikan materi 
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pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi  proses pembelajaran 

pada diri siswa dalam upaya mencapai tujuan. Dalam dunia pengajaran, 

metode adalah rencana penyajian bahan yang menyeluruh dengan 

urutan yang sistematis berdasarkan pendekatan tertentu. 

Metode pembelajaran dapat diartikan benar–benar sebagai metode, 

tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran 

bergantung pada karakteristik pendekatan dan/strategi yang dipilih, 

misalnya metode tanya jawab diskusi, eksperimen, dan pendekatan 

beberapa model pembelajaran. Maksud istilah pendekatan dalam kajian ini 

ialah pendekatan terhadap seluruh unsur yang terkait dalam pembelajaran. 

Strategi adalah siasat melakukan kegiatan–kegiatan dalam 

pembelajaran yang mencakup metode dan teknik mengajar. Adapun 

yang dimaksud dengan metode adalah cara mengajarnya itu sendiri. 

Sedangkan yang dimaksud dengan teknik adalah cara melakukan 

kegiatan –kegiatan khusus dalam menggunakan suatu metode 

tertentu, seperti teknik bertanya, teknik menjelaskan dan sebagainya. 

Metode pembelajaran merujuk kepada apa yang terjadi disekolah 

sehubungan dengan proses pembelajaran baik didalam maupun di luar 

kelas. Proses pembelajaran menuntut guru untuk mengembangakan atau 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Guru profesional selalu 

melandaskan pekerjaannya pada landasan konsep dan teori yang jelas.  

Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk 

mendapatkan hasil belajar yang optimal. Metode yang dipilih harus 
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pembelajaran dalam bentuk pemberian tugas proyek demontrasi, 

pemecahan masalah untuk menghasilkannya yang melibatkan partisipasi 

aktif siswa. Guru perlu mempertimbangkan model pembelajaran yang 

sesuai dengan kompetensi yang di kembangkan. Guru juga harus membuat 

perencanaan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, jenis penugasan dan 

batas akhir suatu tugas.  

Metode pembelajaran dewasa ini pada umumnya menggunakan 

pendekatan sistem (system aproach). Dengan pendekatan ini pembelajaran 

dipandang sebagai suatu sistem. Suatu sistem mempunyai sejumlah 

komponen yang saling berinteraksi dan berhubungan dalam rangka 

mencapai tujuan. Sistem pembelajaran juga mempunyai sejumlah 

komponen yaitu materi, metode, alat dan evaluasi. Semua komponen itu 

saling berinteraksi dan berhubungan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. Oleh karena itu guru dalam menggunakan metode pelajaran 

perlu mempertimbangkan faktor–faktor kesesuaian antara metode 

pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

kemampuan guru, kondisi siswa, sumber dan fasilitas tersedia, situasi 

kondisi pembelajaran dan waktu yang tersedia. Disamping kesusaian 

metode pembelajaran dengan faktor tersebut diatas dalam praktek 

pembelajaran guru harus memahami fungsi dan kegunaan serta batas– 

batas penggunaan suatu metode pembelajaran. Hal ini jelas merupakn 

tuntutan yang dihadapi dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. 
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Dalam praktek pembelajaran merupakan suatu proses yang sangat 

komplek. Agar pembelajaran dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan 

yang direncanakan guru perlu mempertimbangkan metode pembelajaran 

yang efektif. Ada dua macam pendekatan dalam menentukan metode 

pembelajaran dapat dipilih untuk digunakan dalam proses pembelajaran 

yaitu: Pendekatan kelompok, Pendekatan individual. 

Metode pembelajaran dengan pendekatan kelompok berkenanan 

dengan pembelajaran suatu materi pembelajaran sama dalam waktu 

bersamaan untuk sekelompok siswa atau ditujukan untuk membimbing 

kelompok belajar siswa. Sedangkan pendekatan individual memungkinkan 

setiap siswa dapat belajar sesuai dengan bakat dan kemampuan masing– 

masing. Namun demikian pendekatan kelompokpun harus tetap 

memperhatikan adanya perbedaan individual pada siswa. Hal ini tercermin 

dalam penetapan penggunaan metode pembelajaran secara bervariasi 

disesuaikan dengan tujuan dan materi yang dipelajari. 

Metode adalah langkah–langkah, prosedur, proses, cara–cara untuk 

mencapai sesuatu. Metode berupa langkah–langkah dan tahap–tahap 

tindakan untuk melaksanakan atau mengerjakan sesuatu secara efisien 

lancar dan efektif, mendatangkan hasil yang diharapkan. Metode biasanya 

dirumuskan berdasarkan pengalaman yang sudah teruji atau percobaan 

yang terbukti benar. Metode mengajar adalah cara-cara yang digunakan 

oleh guru untuk menyampaikan atau menjelaskan materi ajar kepada siswa 

agar materi ajar tersebut dipahami dikuasai, diserap, dan diingat. Sehingga 
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informasi, pengetahuan dan kecakapan yang baik efisien dan efektif itu, 

dapat dimanfaatkan untuk kecakapan hidup selanjutnya. 

Faktor–faktor Penentu Pemilihan Metode Ada beberapa penentu 

pemilihan metode atau teknik yang akan dipakai untuk kelas tertentu. 

Sering perlu dibuat kompromi antara beberapa faktor penentu ini untuk 

menguji proses belajar siswa. Faktor–faktor penentu pemilihan metode 

mengajar antara lain: (1)tujuan belajar dan tipe belajar, (2) kepribadian dan 

keyakinan diri pengajar, (3) ruang kelas dan lingkungan fisik, (4) jumlah 

siswa, (5) latar belakang siswa. 

a. Jenis–jenis Metode  

Seorang siswa perlu menggunakan kemampuan membaca cepat 

untuk mengambil makna bahan bacaan secara efektif dan efisien. Ada 

beberapa cara untuk meningkatkan kecepatan membaca yang dimiliki 

siswa sehingga sampai pada taraf yang efektif. Beberapa metode yang 

pernah dikembangkan untuk meningkatkan hal ini adalah: (a)metode 

motivasi (minat), (b)metode kosakata, (c) metode bantuan alat, (d) metode 

gerak mata, untuk lebih jelasnya metode-metode tersebut akan dibahas 

satu persatu. 

a) Metode motivasi ialah memotivasi para pemula (pembaca yang 

mengalami hambatan dalam kecepatan membacanya) dengan berbagai 

macam rangasangan bacaan yang menarik, sehingga tumbuh minat 

membacanya, kemudian diharapkan muncul kebiasaan membaca 

menjadi meningkat, yang pada akhirnya meningkat pula kecepatan 
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dan pemahamannya terhadap bacaan. Yang mendasari lahirnya 

metode ini adalah semakin tertarik atau berminatnya seseorang pada 

jenis buku tertentu, semakin tinggi kecepatan dan pemahaman 

seseorang. 

b) Metode kosa kata adalah metode yang mengembangkan kecepatan 

membaca melalui pengembangan kosa kata. Artinya, metode ini 

mengembangkan perhatian pada aspek perbendaharaan kata seorang 

pembaca. Kosa kata seseorang  itu terbatas jumlahnya, dan akan selalu 

berkembang terus sesuai dengan kemampuannya menambah kosakata 

itu setiap hari. Latihan meningkatkan dan menambah kosakata baru 

dengan dan dalam jumlah yang banyak inilah perinsip metode kosa 

kata. Semakin besar dan semakin banyak perbendaharaan kata siswa, 

semakin tinggi kecepatan membacanya. 

c) Metode bantuan alat merupakan metode yang dapat membantu 

pembaca dalam membaca (melihat baris-baris bacaan), gerak matanya 

dipercepat dengan bantuan alat yang berupa ujung pensil, ujung jari, 

atau alat petunjuk khusus dari kayu. Semula dengan kecepatan rendah, 

kemudian dipercepat dan semakin dipercepat. Jadi kecepatan mata 

mengikuti kecepatan gerak alat.  

d) Metode gerak mata adalah metode yang mengembangkan kecepatan 

membaca dengan meningkatkan kecepatan gerak mata, karena 

kecepatan membaca itu sendiri berarti kecepatan gerak mata dalam 

menyusuri unit-unit bahasa. 
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Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu 

metode yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar bisa 

dikatakan baik jika metode itu bisa mengembangkan potensi peserta didik. 

b. Ciri–ciri Metode 

Adapun ciri-ciri metode yang baik untuk proses belajar mengajar 

adalah sebagai berikut: (a) bersifat luwes, fleksibel dan memiliki daya 

yang sesuai dengan watak murid dan materi, (b) bersifat fungsional dalam 

menyatukan teori dengan praktik dan mengantarkan murid pada 

kemampuan praktis, (c) tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya 

mengembangkan materi, (d) memberikan keleluasaan pada murid untuk 

menyatakan pendapat, (e) mampu menempatkan guru dalam posisi yang 

tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. (Pupuh 

Fathurrohman & M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar melalui 

Penanaman Konsep Umum dan Islami, 2007) 

c. Fungsi Metode 

Sedangkan fungsi penggunaan suatu metode pembelajaran harus 

memperhatikan beberapa hal berikut: (1) metode yang digunakan dapat 

membangkitkan motif, minat atau gairah belajar murid, (2) metode yang 

digunakan dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian murid, (3) 

metode yang digunakan dapat memberikan kesempatan kepada murid 

untuk mewujudkan hasil karya, (4) metode yang digunakan dapat 

merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan 

eksplorasi dan inovasi, (5) metode yang digunakan dapat mendidik murid 
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dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh ilmu pengetahuan 

melalui usaha pribadi, (6) metode yang digunakan dapat meniadakan 

penyajian yang bersifat verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman 

atau situasi yang nyata dan bertujuan, (7) metode yang digunakan dapat 

menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai serta sikap-sikap utama yang 

diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari. ( Ahmadi & Prastya, Stratrgi Belajar Mengajar) 

d. Langkah – langkah Pengembangan Metode 

Metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran 

yang sangat penting, karena keberhasilan pembelajaran sangat tergantung 

pada cara guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Bagan berikut 

menunjukkan visualisasi dari  langkah-langkah  dalam mengembangkan 

metode pembelajaran yaitu: 

(sumber: Kajian Linguistik dan sastra Vol 1 no 2, Desember 2016) 

Gambar 2.1  Alur Pengembangan Metode Lirik Bapa dalam Budaya 

Literasi 

Pengembangan Metode Lirik...Widhiastuti,  Program Pascasarjana Ump, 2018



 

17 
 

 

a) Mengidentifikasi Tujuan Umum Pembelajaran 

Berdasarkan pada buku akta mengajar IV (Depdikbud, 1984), tujuan 

pembelajaran Bahasa Indonesia penting dalam proses instruksional atau 

dalam setiap kegiatan belajar mengajarnya. Hal ini dikarenakan tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan secara spesifik dan jelas akan memberi 

keuntungan. Keuntungan yang dapat diperoleh yaitu (a) siswa dapat 

menatur waktu pemusatan perhatian pada tujuan yang ingin dicapai, (b) 

guru dapat mengatur kegiatan instruksionalnya, dan strategi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia dengan pendekatan saitifik, pengidentifikasian tujuan 

pembelajaran menjadi pondasi untuk mementukan 5 M dalam 

pembelajaran.  

b) Melaksanakan Analisis Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran yang telah diidentifikasi perlu dianalisis untuk 

mengenali ketrampilan–ketrampilan bawahan yang mengharuskan 

peserta didik belajar menguasainya dan langkah–langkah prosedural 

bawahan yang ada harus diikuti peserta didik untuk dapat belajar mata 

pelajaran tertentu. Menganalisis keterampilan bawahan sangatlah 

diperlukan karena apabila keterampilan bawahan yang seharusnya 

dikuasai tidak diajarkan, akan ada banyak peserta didik yang tidak 

memiliki latar belakang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 

Dengan demikian pembelajaran tidak efektif. Sebaliknya, apabila 

ketrampilan bawahan berlebihan, pembelajaran akan memakan waktu 
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lebih lama dari semestinya dan keterampilan yang tidak perlu diajarkan 

malah menganggu peserta didik dalam belajar menguasai keterampilan 

yang diperlukan. 

Cara untuk mengidentifikasi keterampilan bawahan pembelajaran 

bahasa dengan cara memilih keterampilan bawahan yang berhubungan 

dengan ranah tujuan pembelajaran. Teknik analisis keterampilan 

bawahannya dengan menggunakan pendekatan hierarki, yaitu dengan 

memilih apa yang harus diketahui dan dilakukan oleh peserta didik 

sehingga dengan usaha pembelajaran, sedikit mungkin untuk dipelajari 

atau dikuasai melalui belajar berbahasa. 

c) Mengidentifikasi Tingkah laku Masukan dan Karakteristik Siswa 

Mengidentikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa sangat 

perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas perseorangan untuk di 

jadikan sebagai petunjuk dalam mempreskripsikan strategi dan 

pemilihan bahan ajar. Dalam pembelajaran berbahasa, mengidentifikasi 

tingkah laku dan karakteristik siswa merupakan pondasi untuk 

merencanakan metode dan media pembelajaran. 

d) Merumuskan Tujuan Performasi.  

Dalam pengajaran bahasa, tujuan pembelajaran suatu pernyataan yang 

spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang 

diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar 

yang diharapkan.  
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e) Mengembangkan Butir–butir Tes Acuan Patokan.  

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi berbahasa, guru 

dapat melakukan penilaian melalui tes dan nontes. Tes meliputi tes lisan 

(keterampilan berbicara), tertulis (bentuk uraian, pilihan ganda, jawaban 

singkat, isian,  menjodohkan, benar–salah) digunakan untuk 

keterampilan menyimak dan membaca, dan tes perbuatan yang 

meliputu: kinerja, penugasan dan hasil karya untuk ketrampilan 

menulis. Penilaian nontes contohnya seperti penilaian sikap, minat, 

motivasi, penilaian diri, portofolio, dan life skil. Tes perbuatan dan 

penilaian non tes dilakukan melalui pengamatan. 

Langkah–langkah pengembangan tes dalam pengajaran bahasa meliputi 

(a) menentukan tujuan penilaian, (b) menentukan kompetensi 

(menulis,menyimak, berbicara, dan membaca) yang diujikan, (c) 

menentukan materi penting pendukung kompetensi (urgensi, 

kontinuitas, relevansi, keterpakaian),(d) menentukan jenis tes yang 

tepat (tertulis, lisan, perbuatan), (e) menyusun kisi–kisi , butir soal, dan 

pedoman penskoran, serta (f) melakukan telah butir soal. Penilaian 

nontes dilakukan melalui pengamatan dengan langkah–langkah: (a) 

menentukan tujuan penilaian, (b) menentukan kompetensi yang di 

ujikan, (c) menentukan aspek yang diukur, (d) menyusun tabel 

pengamatan adan pedoman penskorannya, (e) melakukan penelaahan. 
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f) Mengembangkan Strategi Pembelajaran.  

Strategi penyampaian pembelajaran adalah metode untuk 

menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik merespon masukan 

yang berasal dari peserta didik. Adapun strategi pengelolaan 

pembelajaran adalah metode untuk menata interaksi antara peserta didik 

dengan variabel pengorganisasian dan penyampaian isi pelajaran. 

g) Mengembangkan dan Memilih Material Pembelajaran.  

Pengembangan bahan ajar pengajaran bahasa adalah suatu sistim, yaitu, 

suatu gabungan dari elemen–elemen yang saling dihubungkan oleh 

suatu proses atau struktur dan berfungsi sebagai kesatuan organisatoris 

dalam usaha mencapai tujuan akhir atau menghasilkan sesuatu. 

Pengembangan bahan ajar erat kaitannya dengan sumber acuan yang 

digunakan. Banyak sumber bahan ajar yang dapat digunakan, tetapi 

hendaknya dipilih sesuai dengan kondisi pembelajaran. Di samping itu 

dalam menyampaikan bahan ajar secara efektif.  Untuk keperluan 

program pengembangan mata pelajaran berbahasa, misalnya standar 

kompetensi membaca pemahaman, khususnya untuk material 

pembelajarannya dipilih dari beberapa buku yang sesuai dengan 

keperluan pembelajaran, hal ini dilakukan karena kurangnya literatur 

pendukung yang baik.  

h) Mendisain dan Melaksanakan Evaluasi Formatif. 

Pelaksanaan evaluasi terhadap bahan ajar dapat juga dilakukan ketika 

pembelajaran berlangsung. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 
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memperhatikan respon siswa terhadap bahan ajar tersebut. Guru dapat 

mencatat respon siswa terhadap bahan ajar yang diberikan. Bila perlu 

guru dapat mengubah urutan bahan ajar yang disesuaikan dengan 

kebutuhan atau daya serap siswa.  

Dengan adanya evaluasi terhadap bahan ajar, pengembangan bahan ajar 

bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan mudah. Setelah ada evaluasi, 

pembelajaran dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah 

dilakuakan.  

i) Merevisi Bahan Pembelajaran 

Dalam pengajaran bahasa, merevisi bahan pembelajaran perlu untuk 

dilakukan, hal ini ditujuakan untuk menyempurnakan bahan 

pembelajaran sehingga lebih menarik, efektif bila digunakan dalam 

keperluan pembelajaran, sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil pembelajaran dengan metode 

lirik bapa dalam budaya literasi yaitu memahami isi bacaan, menyerap 

isi bacaan, meningkatkan hasil belajar, meningkatkan minat gemar 

membaca, meningkatkan pengetahuan dan memanfaatkanya dalam 

kehidupan sehari–hari. 

j) Mendesain dan Melakukan Evaluasi Sumatif 

Melalui evaluasi sumatif, suatu desain pembelajaran yang memiliki 

dasar keputusan penilaian yang didasarkan pada efektifan dan efesiensi 

dalam kegiatan belajar mengajar dapat ditetapkan dan diberikan nilai. 

Evaluasi sumatif diarahkan pada keberhasilan pencapaian tujuan yang 
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telah ditetapkan di awal yang diperlihatkan oleh unjuk kerja peserta 

didik. Evaluasi dari efektifitas metode lirik bapa dalam budaya literasi  

pada pembelajaran membaca pemahaman. Melalui evaluasi sumatif, 

suatu metode pembelajaran yang memiliki dasar keputusan penilaian 

yang didasarkan pada keefektifan dan efesiensi dalam proses belajar 

mengajar dapat ditetapkan dan diberikan nilai.evaluasi sumatif 

diarahkan pada keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapan 

diawal yang diperlihatkan oleh unjuk kerja peserta didik. Apabila 

semua tujuan sudah dapat dicapai, efektifitas pelaksanaan proses belajar 

mengajar pada pembelajaran membaca pemahaman dianggap berhasil 

dengan baik. Demikian pula jika keberhasilan peserta didik dicapai 

dalam rentangan waktu yang relatif pendek, maka dari segi efisiensi 

pembelajaran dapat dicapai. 

Dengan memperhatikan prinip–prinsip penentuan metode pembelajaran 

di atas, diharapkan dalam proses belajar mengajar dapat lebih efektif 

dan efisien dan dapat mengoptimalkan tercapainyaa tujuan yang hendak 

dicapai, karena dengan memperhatikan prinsip–prinsip tersebut seorang 

guru bisa mempertimbangkan mana metode yang sesuai yang akan 

digunakan dalam proses belajar mengajar. 

2. Hakikat Metode Lirik Bapa   

a. Pengertian Metode Lirik Bapa 

Metode Lirik Bapa adalah metode belajar yang menuntut siswa untuk 

aktif dalam hal melihat atau menyelidiki, bertanya, membaca, 
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memahami isi bacaan dan menyimpulkan isi bacaan. Belajar dengan 

menggunakan metode Lirik Bapa meliputi beberapa unsur yaitu, Li 

(lihat),rik (tertarik), Ba (baca), Pa (pahami). Membaca dengan 

menggunakan metode Lirik Bapa menuntut pembaca untuk terlebih 

dahulu melihat–lihat buku (sampul, gambar–gambar yang ada di dalam 

buku), untuk memeroleh kesan atau ketertarikan terhadap buku yang 

dipilih pembaca. Setelah itu, pembaca timbul  pertanyaan dalam diri 

berkenaan dengan apa yang dilihat dari buku tersebut, selanjutnya 

membaca buku dengan sungguh–sungguh,lalu pahami bacaan dengan 

mencatat hal–hal penting yang ada dalam buku  tersebut. Usai 

mencatat, pembaca menghubungkan informasi yang diperoleh 

sebelumnya dengan informasi selanjutnya, dengan cara menceritakan 

kembali dengan bahasanya sendiri isi  ringkasan yang dianggap penting 

dari bacaan tersebut. 

b. Tujuan Metode Lirik Bapa 

Tujuan utama penggunaan metode lirik bapa dalam budaya literasi 

adalah untuk membangun pemahaman membaca peserta didik, 

ketrampilan menulis, dan ketrampilan komunikasi secara menyeluruh. 

Peta konsep metode lirik bapa dalam budaya literasi untuk memahami 

teks melalui kegiatan: (a) menghubungan teks dengan pengetahuan, 

pengalaman atau teks yang lain, (b) Membuat predeksi tentang teks, (c) 

merumuskan pertanyaan,memvisualisasikan pemahaman tentang teks, 

(d) mengidentifikasi ide pokok dan pendukung (e) mengkomunikasikan 
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pemahaman terhadap teks. Semua kegiatan ini dilakukan sebelum, 

selama, dan sesudah membaca teks.  

c. Peta Konsep Metode Lirik Bapa dalam Pembelajaran Membaca 

Pemahaman  

Metode Lirik Bapa dalam Budaya Literasi untuk memahami isi 

cerita dalam bacaan melalui kegiatan:  

a) Menghubungkan teks tertulis dengan pengetahuan, pengalaman 

atau teks yang lain, 

b) Membuat inferensi atau prediksi tentang teks tertulis, 

c) Merumuskan pertanyaan, 

d) Menvisualisasikan pemahaman tentang teks, 

e) Mengidentifikasi ide pokok dan pendukung, 

f) Mengkomunikasikan pemahaman terhadap teks, 

Semua kegiatan ini dilakukan sebelum membaca, selama, dan sesudah 

membaca sebuah teks. Dalam bentuk peta konsep, metode Lirik Bapa 

dalam Budaya Literasi dalam pembelajaran dapat digambarkan sebagi 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Metode Lirik...Widhiastuti,  Program Pascasarjana Ump, 2018



 

25 
 

Gambar 2.2 Peta Konsep Metode Lirik Bapa dalam Budaya Literasi 

pada  pembelajaran 
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d. Contoh Praktik Pembelajaran dengan Metode Lirik Bapa dalam 

Budaya Litersi  

Proses pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman dengan 

menggunakan metode lirik bapa dalam budaya literasi antara lain : 

1. Sebelum Membaca ( Lirik ) 

- Sebelum membaca buku, guru mengajak peserta didik untuk 

memperhatikan sampul buku dan mendiskusikan pertanyaan-

pertanyaan berikut. 

- Sebelum meminta peserta didik untuk membaca buku dengan 

mandiri, minta peserta didik untuk memperhatikan sampul buku 

dan mencatat informasi tentang buku pada jurnal membaca 

mereka. 

o Judul buku 

o Penulis/ilustator/editor buku 

o Tahun penerbitan 

- membuat daftar pertanyaan (informasi apa yang akan saya 

dapatkan dari buku ini, apa yang akan saya ketahui dari membaca 

buku ini). 
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2. Ketika Membaca ( Ba ) 

Kegiatan peserta didik selama membaca mandiri misalnya: 

- membaca ringkas dengan menandai ide pokok,kata kunci, dan 

elemen visual seperti tabel, bagan, gambar dll. 

- Mencatat kata kunci dan kata–kata sulit di jurnal membaca 

- Menulis ulang ide pokok dan pertanyaan terhadap bacaan di 

jurnal membaca 

- Setelah membaca ringkas, peserta didik mengamati daftar 

pertanyaan pada jurnal membaca dan membaca ulang untuk 

menemukan jawabannya 

Mengamati sampul buku: Apa yang tergambar 
pada sampul buku? Apa judul buku? 

Membuat prediksi: kira-kira buku ini 
menceritakan apa? 

Mengaktifkan pengetahuan latar anak: Gambar 
pada sampul ini mengingatkan kamu kepada apa? 
Pernahkah kamu membaca judul buku seperti ini? 

Membuat inferensi: Menurutmu, mengapa 
penulis memilih judul ini? Menurutmu, mengapa 

gambar ini dipilih untuk dipasang pada sampul 
buku? Apa tujuan ilustrator buku? 

Membuat daftar pertanyaan: Apa saja yang kamu 
ingin ketahui dari buku ini? 

Gambar 2.3 Kegiatan ( Lirik ) sebelum membaca 

 

Pengembangan Metode Lirik...Widhiastuti,  Program Pascasarjana Ump, 2018



 

28 
 

- Apa bila peserta didik belum dapat menemukan ide pokok dari 

bacaan,peserta didik dapat membaca ulang untuk memastikan 

pemahamannya. 

Pertanyaan – pertanyaan khusus terkait cerita dapat ditanyakan oleh 

guru pada kegiatan membaca bersama pesesrta didik untuk 

meningkatkan:  

- kemampuan peserta didik dalam menggunakan elemen gambar 

untuk memahami cerita misalnya: 

o Apa yang terdapat di sini ?Ini gambar apa ? mengapa ini 

ada disini ? 

o Apa artinya kata ini ( kosa kata tertentu ) ?Mengapa ia 

(tokoh cerita ) mengatakan ini ? 

o Apa yang ingin disampaikan penulis dengan kata/gambar 

ini ? 

- kemampuan nalar peserta didik dalam menganalisis cerita 

misalnya: 

o Menurutmu, apakah yang dilakukannya (tokoh cerita) 

baik/benar ? 

o Apa yang kamu lakukan apabila berada dalam situasi 

yang sama ? 

3. Setelah Membaca ( Pa ) 

- Pemahaman cerita: diskusikan cerita bersama peserta didik: apa ? 

Siapa ? Di mana ? Bagaimana ? mengapa ? 
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- tanggapan terhadap cerita: Mendiskusikan tanggapan peserta 

didik terhadap cerita: 

o Apakah kamu menyukai cerita ini? Mengapa? Bagian mana 

yang kamu sukai? 

o Siapa tokoh yang kamu sukai? Mengapa? 

o Apakah kamu menyukai gambar dalam cerita ini? Bagian 

mana yang kamu sukai? Mengapa?  

- Keterkaitan antara cerita dengan pengalaman: Mendiskusikan 

pengalaman peserta didik yang relevan dengan cerita: 

o Pernahkah kamu mengalami masalah yang sama (dengan 

yang dialami oleh tokoh cerita)? 

o Apa yang kamu lakukan apabila mengalami masalah yang 

sama? 

o Apakah kamu tahu seseorang yang mengalami masalah 

yang sama dengan yang dialami oleh tokoh cerita? Apa 

yang ia lakukan? 

- Keterkaitan antara cerita dengan pengetahuan lain yang relevan. 

Misalnya: mendiskusikan salah satu cerita rakyat: 

o Apa yang kamu ketahui tentang daerah tempat cerita ini 

berasal? 

o Bagaimana ciri-ciri daerah ini? Bagaimana cuacanya? 

o Apa yang terkenal dari daerah ini? 

o Bagaimana masyarakat yang tinggal di daerah ini ? 
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- Kegiatan setelah membaca: 

o Menulis/menggambar pemahaman terhadap cerita/alur 

cerita dengan peta cerita/mind map/gambar. 

o Membuat daftar pertanyaan tentang apa yang ingin 

diketahui lebih lanjut tentang cerita/daerah tempat cerita 

berasal, dll. 

o Membuat bagan tanggapan terhadap cerita/tokoh cerita. 

o Melakukan riset sederhana tentang daerah tempat cerita 

berasal. 

o Mengisi jurnal membaca. 

e. Kelebihan Metode Lirik Bapa  

1) Pendidik akan memiliki metode yang dapat membantu dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

2) Memudahkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran membaca 

pemahaman  

3) Memberikan inspirasi kepada rekan–rekan pendidik didalam 

menciptakan metode pembelajaran yang memudahkan siswa 

dalam belajar membaca 

4) Kegiatan pembelajran menjadi lebih menarik 

5) Peserta didik mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap 

kompetensi yang harus dikuasainya 
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3.Hakikat Budaya Literasi 

a. Pengertian Budaya Literasi  

Budaya Literasi dimaksudkanuntukmelakukankebiasaanberpikir 

yang diikuti proses membacadanmenulis, yang padaakhirnyaapa 

yang dilakukandalam proses kegiatantersebutmenciptakankarya. 

Budayamembacatidakdapatdibangunsecaracepatbagaikanmembalikk

antelapaktangan. Budayamembaca yang paling 

efektifharusdimulaisejakanakberusiadini.Sebagaiamanakitaketahui,p

rosesbelajaritusebagianbesaradalahmelaluimembaca. 

Ilmupengetahuan yang 

berkembangsecaracepatitutidakmungkinlagidapatdikuasaimelalui 

proses mendengaratautransisidariseorang guru misalnya, 

tetapiharuslewatmembaca. Hampir 80 – 90% 

pengetahuanberasaldarimembaca. MenurutTillaar (1999) 

membacaadalah proses memberikanartikepadadunia. 

Dengandemikianmasyarakat yang 

gemarmembacaakanmelahirkangenerasi yang belajar(learning 

society).  

b. Tujuan Budaya Literasi 

Menumbuhkan budi pekerti  siswa melalui pembudayaan ekosistim 

literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang 

hayat.Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang 

menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu 
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mengelola pengetahuan. Menjaga keberlanjutan pembelajaran 

dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewaadahi 

berbagai strategi membaca. 

c. Tahap–tahap Budaya Literasi 

Budaya literasi dilaksanakan secara bertahap dengan 

mempertimbangkan kesiapan sekolah. Kesiapan ini mencakup 

kesiapan fisik sekolah (ketersediaan fasilitas, saran prasarana 

literasi), kesiapan warga sekolah (peserta didik, tenaga guru, orang 

tua, dan komponen masyarakat lain), dan kesiapan sistem pendukung 

lainnya (partisipan publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat 

kebijakan yang relevan). 
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Tabel 2.1 Tahap-tahap budaya literasi 

 

 

Pelaksanaan Budaya literasi dalam tiga tahap yaitu: tahap 

pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Pada tahap 

pembiasaan langkah–langkah kegiataannya antara lain: membaca 15 

menit sebelum pelajaran di mulai, menata sarana dan lingkungan kaya 

literasi, menciptakan lingkungan kaya teks, memilih buku bacaan di 

SD, pelibatan publik. Pada tahap Pengembangan langkah–langkah 

kegiatannya antara lain: membaca terpadu, membaca bersama, aneka 

kaya kreativitas, berdiskusi tentang buku, story-map outline. Pada 

tahap Pengembangan langkah–langkah kegiatannya antara lain: 

Jenjang Menyimak Membaca Berbicara Menulis Memilihinf

ormasi 

SD 

kelasre

ndah 

Menyimak

ceritauntuk

menumbuh

kanempati 

 Mengejakali

matdanmema

hami kata-

kata 

dalamceritase

derhana 

 Membacagam

baruntukmem

ahamialurceri

ta 

Mrnjawabp

ertanyaante

ntangtokohc

eritadankeja

diandalamc

erita 

Berceritame

laluigambar

atau 

kata/kalimat

sederhana 

Mengidentif

ikasitokohut

amadanalur

ceritasederh

ana 

SD 

kelasti

nggi 

Menyimak

ceritauntuk

menumbuh

kanempati 

 Membacaceri

tadenganfasih 

 Menggunaka

nkontekskali

matuntukme

maknai kata – 

kata baru 

 Memahamice

ritafantasidan

ceritarakyatda

lamkonteksbu

daya yang 

spesifik 

Menceritaka

nulangisicer

itadenganBa

hasasendirid

anmengemu

kakanpenda

pat 

terhadapceri

ta 

Menuliskant

anggapanter

hadaptokoh/

alurcerita 

Menulismo

difikasicerit

adalamalura

wal- 

tengah-

akhircerita 

Mengidentif

ikasielemen

faktadanfiks

i 

dalamcerita 

Mengidentif

ikasiperbed

aandanpersa

maankarakt

ertokoh-

tokohcerita 
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menyediakan pembelajaran taerpadu berbasis literasi, menata kelas 

berbasis literasi, mengorganisasikan material, melaksanakan literasi 

terpadu sesuai dengan tema dan mata pelajaran, membuat jadwal, 

asesmen, evaluasi, konfrensi literasi warga sekolah. 

4. Hakikat Membaca Pemahaman 

Membaca merupakan ketrampilan berbahasa yang berhubungan 

dengan ketrampilan membaca yang lain. Membaca merupakan suatu 

proses aktif yang bertujuan dan memerlukan strategi. Hal ini di 

dukung oleh beberapa definisi sebagai berikut ini. Hodgson (dalam 

Tarigan, 1985:7) mengemukakan bahwa membaca ialah suatu proses 

yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh 

pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Dalam 

hal ini, membaca selain sebagai suatu proses, juga bertujuan. 

Depdikbud (1985:11) menuliskan bahwa membaca ialah 

proses pengolahan bacaan secara kritis, kreatif yang dilakukan dengan 

tujuan memperoleh pemahaman yang bersifat menyeluruh tentang 

bacaan itu, dan penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak 

bacaan itu. Definisi ini sesuai dengan membaca pada tingat lanjut, 

yakni membaca kritis dan membaca kreatif. 

Syafi’ie (1999:6-7) menyebutkan, hakikat membaca adalah: 

(1) pengembangan ketrampilan, mulai dari ketrampilan memahami 

kata– kata, kalimat–kalimat, paragraf–paragraf dalam bacaan sampai 

dengan memahami secara kritis dan evaluatif keseluruhan isi bacaan, 
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(2) kegiatan visual, berupa serangakaian gerakan mata dalam 

mengikuti baris- baris tulisan, pemusatan penglihatan pada kata dan 

kelompok kata, melihat ulang kata dan kelompok mata untuk 

memperoleh pemahaman terhadap bacaan, (3) kegiatan mengamati 

dan memahami kata–kata yang tertulis dan memberikan makna 

terhadap kata–kata tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman 

yang telah di punyai, (4) suatu proses berpikir yang terjadi melalui 

proses mempersepsi dan memahami informasi serta memberikan 

makna terhadap bacaan, (5) proses mengolah informasi oleh pembaca 

dengan menggunakan informasi dalam bacaan dan pengetahuan serta 

pengalaman yang telah dipunyai sebelumnya yang relevan dengan 

informasi tersebut, (6) Proses menghubungkan tulisan dengan 

bunyinya sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan, (7) 

kemampuan mengantisipasi makna terhadap baris-baris dalam tulisan. 

Kegiatan membaca bukan hanya kegiatan mekanis saja, melainkan 

merupakan kegiatan menangkap maksud dari kelompok–kelompok 

kata yang membawa makna. 

Membaca sebagai suatu kegiatan interaktif untuk memetik 

serta memahami artia tau makna yang terkandung dalam Bahasa tulis.  

Dengan kata lain membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh pesan/informasi yang disampaikan 

penulis melalui media Bahasatulis. Selain berhubungan dengan 
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keterampilan berbahasa lainnya, membaca merupakan suatu proses 

aktif yang bertujuan dan memerlukan strategi.  

Depdikbud (1985:11) menuliskan bahwa membaca ialah 

proses pengolahan bacaan secara kritis dan kreatif yang dilakukan 

dengan tujuan memperoleh pemahaman yang bersifat menyeluruh 

tentang bacaan itu, dan penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan 

dampak bacaan itu. Membaca hendaknya mempunyai tujuan karena 

seseorang yang membaca dengan suatu tujuan cenderung lebih 

memahami dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan. 

Dalam kegiatan membaca di kelas, misalnya, guru seharusnya 

membimbing siswa dalam menyusun tujuan membaca demi 

memperoleh pemahaman atas isi bacaan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, jenis-jenis metode membaca sangat berpengaruh. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Tarigan (1979:9) bahwa makna atau arti 

bacaan berhubungan erat dengan maksud, tujuan atau keintensifan 

dalam membaca. 

Henry Guntur Tarigan (1995:ii-iv) mengatakan : “Harus kita 

sadari benar-benar bahwa membaca mempunyai peranan sosial yang 

amat penting dalam kehidupan manusia sepanjang masa. Karena 

Pertama, membaca merupakan alat komunikasi yang sangat 

diperlukan dalam masyarakat berbudaya. Kedua, bahan bacaan setiap 

kurun zaman berkembang. Ketiga, membaca dapat menjadi alat 

pemersatu, tetapi di satu sisi bisa menjadi pemecah belah. Oleh karena 
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itu guru harus belajar membaca untuk menambah ilmu 

pengetahuannya sendiri dan harus mengajarkan membaca untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan kepada siswa sebagai harapan bangsa 

di masa depan.  

Burhan (1971:90) mengatakan bahwa membaca tidaklah 

hanya menyuarakan bahasa tertulis atau mengikuti lembat lambat dan 

teliti bacaan itu saja, tetapi lebih dari itu membaca adalah perbuatan 

yang dilakukan berdasarkan kerjasama beberapa keterampilan, yaitu 

mengamati, memahami, dan memikirkan. 

Jenis-jenis membaca erat kaitannya dengan tujuan membaca. 

Berdasarkan berbagai tujuan membaca, maka ada beberapa jenis 

membaca yang biasa dilakukan. Menurut Sukirno, (2009:7-8) jenis-

jenis kegiatan membaca antara lain : 

1. Membaca pemahaman yaitu membaca yang dilakukan dalam hati 

dengan cermat dan teliti, untuk mengetahui isi bacaan sampai 

kepada hal yang sekecil-kecilnya. Kecepatan membaca dalam hati 

sangat bervariasi. Kadang-kadang cepat sekali, cepat, agak lambat, 

dan lambat bergantung dengan tujuan yang akan dicari dalam 

bacaan. 

2. Membaca kritis, yaitu membaca untuk mengetahui fakta-fakta yang 

terdapat dalam bacaan, kemudian memberi penilaian kepada fakta-

fakta itu. Membaca kritis adalah jenis membaca tertinggi yang 

dicapai seseorang. 
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3. Membaca cepat, yaitu membaca secara cepat untuk memahami 

gagasan pokok dalam bacaan secara cepat pula. 

4. Membaca bahasa atau membaca telaah bahasa, yaitu keterampilan 

membaca untuk menelaah bahasa. Penekanan membaca ini terletak 

pada latihan penelaahan hukum dan kaidah bahasa. 

5. Membaca untuk keperluan studi, yaitu kegiatan membaca yang 

bertujuan untuk mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan 

studi seseorang. 

6. Membaca untuk keperluan praktis, yaitu membaca yang digunakan 

untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan tugas kita 

masing-masing. 

7. Membaca bebas, yaitu keterampilan membaca yang penekanannya 

terletak pada latihan kebiasaan mengisi waktu terluang dengan 

kegiatan membaca 

8. Membaca di perpustakaan, yaitu kegiatan membaca di ruang 

perpustakaan dengan memanfaatkan buku-buku di perpustaakaan. 

9. Membaca teknik, yaitu keterampilan membaca lisan atau membaca 

bersuara atau membaca keras yang penekanannya terletak pada 

kemempuan membaca dengan pengucapan atau pelafalan, intonasi, 

jeda, dan pelaguan yang sesuai dengan isi situasi bacaan. 

10. Membaca indah, yaitu keterampilan membaca nyaring/bersuara 

yang sering juga disebut juga dengan istilah membaca sastra, 

membaca estetis, membaca ekspresif. 
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Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

membaca adalah Ketrampilan membaca memiliki peranan yang 

penting. Dengan membaca, seseorang akan dapat memperoleh 

informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman baru. Semua 

yang diperoleh melalui bacaan akan memungkinkan orang memperluas 

daya pikir, mempertajam pandangan, dan memperluas wawasannya. 

Dengan demikian, kegiatan membaca merupakan kegiatan yang sangat 

diperlukan oleh seseorang yang ingin maju dan meningkatkan kualitas 

diri. 

Dalam penelitian pengembangan ini lebih mengarah ke membaca 

pemahaman dimana siswa diharapkan mampu memahami isi cerita 

yang disajikan dalam buku cerita dan mengakomodasikan dengan 

pengetahuan yang sudah dimiliki. Siswa diharapkan juga dapat 

memahami hal-hal kecil dalam bacaan seperti tanda baca, penggunaan 

huruf kapital, kosakata, dan menceritakan kembali isi cerita. 

Kesimpulan diatas didukung oleh pendapat berikut, membaca 

pemahaman adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang 

untuk memahami isi bacaan secara menyeluruh. Membaca pemahaman 

dilakukan dengan menghubungkan skemata atau pengetahuan awal 

yang dimilki pembaca dan pengetahuan baru yang diperoleh saat 

membaca sehingga proses pemahaman terbangun secara maksimal. 

(Modul Lokakarya Praktik yang Baik di SD: 40). 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian sejenis pertama adalah penelitian I Gusti Ayu 

Kusumayani (2009) yang berjudul “Penerapan Teknik Trifokus Steve 

Snyder Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman 

Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 5 Amlapura”.  

Penelitian sejenis yang kedua adalah penelitian Ni Wayan Romi 

(2010) yang berjudul “Penerapan Teknik Point (Purpose, Overview, 

Interpret, Note, dan Test) Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Memahami Isi Bacaan Pada Siswa Kelas X.4 SMA Negeri 1 

Abiansemali”.  Penelitian sejenis yang ketiga adalah penelitian Ade 

Asih Susiari Tantri (2010) yang berjudul “Penerapan Media Dongeng 

Melalui Strategi DRTA Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca 

Pemahaman Siswa Kelas V SD 9 Banjar”.   Berdasarkan uraian di atas, 

penulis memiliki pemikiran menggunakan metode Lirik Bapa dalam 

Budaya Literasi untuk meningkatkan ketrampilan membaca 

pemahaman cerita Rakyat Nusantara pada siswa Kelas V A SDN 1 

Arcawinangun Hal ini juga didukung oleh pendapat bahwa jika siswa 

memiliki pemahaman membaca yang besar, dengan sendirinya dia akan 

mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi dan pada akhirnya akan 

memperoleh peningkatan pada hasil belajarnya (Nurhadi, 1987:13).    
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C. Kerangka Berpikir 

Metode pembelajaran yang ditetapkan guru banyak memungkinkan 

siswa belajar proses , bukan hanya belajar produk. Belajar produk pada 

umumnya hanya menekankan pada segi kognetif. Sedangkan belajar 

proses dapat memungkinkan tercapainya tujuan belajar baik segi kognetif, 

afektif maupun psikomotor. Oleh karena itu metode pembelajaran 

diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu lebih banyak 

menekankan pembelajaran melalui proses. Yang terpenting dalam 

mengajar bukan upaya guru menyampaikan materi pembelajaran, tetapi 

bagaimana siswa dapat mempelajari  materi pembelajaran sesuai tujuan. 

Upaya guru hanya merupakan serangkaian peristiwa yang dapat 

mempengaruhi siswa belajar, sehingga peranan guru berubah dari yang 

semula sebagai penyaji materi pembelajaran menjadi pengarah dan 

pemberi kemudahan untuk terjadinya proses belajar siswa. 

Proses pembelajaran menuntut guru dalam merancang berbagai 

metode pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran 

pada diri siswa. Rancangan ini merupakan acuan dan panduan, baik bagi 

guru itu sendiri maupun bagi siswa. Keaktifan dalam pembelajaran 

tercermin dari kegiatan baik yang dilakukan guru maupun siswa antara 

lain: 

a. Adanya keterlibatan siswa dalam menyusun atau membuat 

perencanaan, proses pembelajaran, dan evaluasi 
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b. Adanya keterlibatan intelektual emosional siswa baik melalui kegiatan 

mengalami,menganalisis, berbuat dan pembentukan sikap 

c. Adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam menciptakan situasi 

yang cocok untuk berlangsungnya proses pembelajaran 

d. Guru bertindak sebagai fasilitator (pemberi kemudahan) dan 

koordinator kegiatan belajar siswa, bukan sebagai pengajar (instruktur) 

yang mendominasi kegiatan dikelas. 

e. Biasanya menggunakan berbagai metode,media dan alat secara 

bervariasi 

Metode lirik bapa dalam budaya literasi merupakan salah satu 

komponen pengajaran yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan 

belajar mengajar. Penggunaan metode pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar seharusnya merupakan bagian yang mendapatkan perhatian guru 

dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu guru perlu 

mempelajari bagaimana menetapkan metode pembelajaran sebagai cara yang 

tepat untuk memudahkan dan mengefektifkan pencapaian tujuan 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 

Manfaat dari metode lirik bapa antara lain, materi yang disajikan lebih 

menarik, memudahkan siswa dalam belajar membaca pemahaman, 

memudahkan siswa dalam membuat kesimpulan isi cerita yang telah 

dibacanya dengan kalimat sendiri. 

Pengajaran Bahasa  Indonesia dengan metode Lirik Bapa dalam 

budaya literasi dianggap sesuai dengan kebutuhan pendidik saat ini. 

Penggunaan  metode Lirik Bapa dalam budaya literasi pada pengajaran 
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bahasa  indonesia pada KD menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa 

kalimat mampu memberikan pengaruh terhadap pengajaran, guru, dan 

ketrampilan membaca pemahaman.  

Untuk menilai kelayakan serta respon terhadap metode lirik bapa 

dalam budaya literasi maka dilakukan beberapa langkah–langkah atau 

tahapan yaitu : menurut Sugiono ( 2016 : 434 ) 

1. Tahap Study Pendahuluan 

 

 

 

 

2. Tahap Study Pengembangan                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tahap Study Evaluasi 
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Gambar 2.4  Tahap penelitian dan Pengembangan 
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Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. metode  Lirik Bapa yang disusun oleh peneliti layak memenuhi 

standar dan kriteria untuk digunakan pada materi membaca 

pemahaman 

2. ada hubungan yang positif dan signifikan jika metode Lirik Bapa 

yang digunakan dalam proses belajar mengajar dapat mendukung 

keefektifan proses kegiatan belajar dengan baik. 

3.  penggunaan metode Lirik Bapa pada KD menyimpulkan isi cerita 

anak dalam beberapa kalimat,sesuai dengan tujuan pengajaran yang 

ingin dicapai 

4. dengan tercapainya tujuan pengajaran dapat mempengaruhi kualitas 

peserta didik yang lebih baik dan meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. 
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