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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Membaca 

Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, menuntut kita 

sebagai manusia untuk terus bisa mengikuti perkembanganya. Salah satu 

caranya adalah dengan membaca. Di dalam kehidupan sehari-hari tidak 

dapat terlepas dari membaca, karena membaca merupakan suatu proses 

yang dilakukan dan dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan 

yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau 

bahasa tulis. Membaca menurut Abdurrahman (2009:200) yaitu suatu 

aktivitas kompleks yang mencakup aktivitas fisik dan mental. Aktivitas 

fisik yang dimaksud yaitu gerak mata dan ketajaman penglihatan pembaca, 

sedangkan aktivitas mental mencakup ingatan dan pemahaman. Misalnya, 

seseorang dapat membaca dengan baik jika mampu melihat huruf serta 

memiliki penalaran yang cukup untuk memahami bacaan. 

Pengertian membaca menurut Tarigan (2008:7) adalah suatu proses 

yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan 

yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau 

bahasa tulis. Kegiatan membaca yang demikian dapat disebut juga 

aktivitas berbahasa yang bersifat aktif reseptif. Aktif karena terjadi 

interaksi antara pembaca dan penulis, reseptif karena pembaca bertindak 

sebagai penerima pesan dan penulis sebagai penyampai pesan. 
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Berdasarkan pernyataan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

membaca adalah aktivitas yang melibatkan fisik dan mental seseorang 

yang dilakukan untuk memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis. 

Seseorang dapat membaca dengan baik jika mampu melihat huruf-huruf 

dengan jelas, mengingat simbol bahasa dengan tepat dan memiliki 

penalaran yang cukup untuk memahami bacaan 

2. Kemampuan Membaca 

Pada semua jenjang pendidikan, kemampuan membaca menjadi 

skala prioritas yang harus dikuasai siswa. Kemampuan membaca menurut 

Tampubolon (2008:7) yaitu kecepatan membaca dan pemahaman isi 

secara keseluruhan. Seseorang dikatakan kemampuan membacanya baik 

apabila dia bisa memahami isi dalam bacaan secara keseluruhan dalam 

waktu yang cepat.  

Kemampuan membaca merupakan salah satu ketrampilan 

membaca yang diajarkan di sekolah. Kemampuan membaca siswa 

dipengaruhi oleh pengalamanya membaca dan kemampuan menguasai 

pengetahuan yang berkaitan dengan aspek kebahasaan. Kemampuan 

membaca pemahaman merupakan suatu kemampuan untuk memahami 

informasi yang disampaikan pihak lain secara tertulis. Dengan 

kemampuan membaca pemahaman yang memadai, seseorang akan lebih 

mudah merespon berbagai sumber informasi yang disampaikan melalui 

media tulisan secara tepat dan akurat. 
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Kemampuan membaca menurut Abdurrahman (2003:200) 

merupakan dasar untuk menguasai berbagai macam bidang studi. Dengan 

demikian kemampuan membaca merupakan suatu ketrampilan yang sangat 

penting untuk dimiliki setiap anak, karena jika tidak anak akan mengalami 

banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi pada kelas 

berikutnya. Oleh karena itu anak harus belajar membaca agar dia dapat 

mengikuti pelajaran dalam kelas. 

Kemampuan membaca mengenal enam pertanyaan tradisional, 

yaitu apa, siapa, bagaimana, kapan, mengapa, dan dimana. Pemahaman isi 

bacaan bisa diketahui dari keenam pertanyaan yang harus mampu dijawab 

oleh seorang pembaca ketika selesai membaca sebuah teks bacaan. 

Kemampuan membaca yang maksimal sangat penting dimiliki sehubungan 

dengan arus informasi yang semakin deras dalam berbagai bidang 

kehidupan masa kini, terlebih lagi untuk masa depan.  

Kemampuan membaca menurut Resmini (2006:165) banyak 

dipengaruhi oleh pengalamanya membaca dan kemampuannya menguasai 

pengetahuan yang berkaitan dengan aspek kebahasaan. Pemahaman 

bahasa dan lambang tertulis meliputi pemahaman kata-kata yang dipakai 

dalam bacaan, istilah atau kata yang dipakai untuk makna tertentu yang 

terdapat dalam bacaan, dan pola-pola kalimat yang dipakai dalam bacaan. 

Seseorang dikatakan dikatakan memahami bacaan secara baik apabila 

memiliki kemampuan dalam menangkap makna yang tersurat maupun 

tersirat serta mampu membuat simpulannya.  
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Kemampuan membaca tiap anak berbeda dalam memahami sebuah 

bacaan yang dibacanya. Hal ini tergantung pada perbendaharaan kata yang 

dimiliki, minat, jangkauan mata, kecepatan interpretasi, latar belakang 

pengalaman sebelumnya, kemampuan intelektual, tujuan membaca, dan 

keluwesan mengatur kecepatan membacanya. Pemahaman ini 

berhubungan dengan kemampuan mengingat bahan yang dibacanya. 

3. Membaca Pemahaman 

Membaca pemahaman menurut Tarigan (1979:58) adalah sejenis 

membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-

norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, dan pola-pola fiksi. Membaca 

pemahaman lebih menekankan pada penguasaan isi bacaan, bukan pada 

indah, cepat, atau lambatnya bacaan. Membaca jenis ini merupakan 

pengajaran yang sangat penting. Jika diselenggarakan dengan baik, 

pengajaran ini akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan 

belajar siswa. 

Pembaca memerlukan pemahaman untuk dapat memperoleh 

informasi yang tepat dalam membaca suatu bacaan. Menurut Somadayo 

(2011:10) membaca pemahaman merupakan proses pemerolehan makna 

secara aktiv dengan melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang 

dimiliki oleh pembaca serta dihubungkan dengan isi bacaan. Jadi dalam 

kegiatan ini pembaca tidak hanya dituntut sekedar tahu isi bacaan tetapi 

juga harus mampu menghubungkan informasi baru yang telah diketahui 

dengan pengalaman-pengalaman yang dialaminya. 
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Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca yang 

dilakukan oleh seseorang untuk memahami isi bacaan secara menyeluruh. 

Membaca pemahaman dilakukan dengan menghubungkan pengetahuan 

awal yang dimiliki pembaca dan pengetahuan baru yang diperoleh saat 

membaca, sehingga proses pemahaman terbangun secara maksimal. 

Membaca pemahaman sangat penting dalam memperoleh makna baik 

tersurat maupun tersirat dan menerapkan informasi dari bacaan dengan 

melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki. 

Kemampuan membaca pemahaman sangat diperlukan dalam 

belajar, karena pada setiap mata pelajaran pasti ada teks bacaanya. 

Kemampuan membaca pemahaman ini menuntut siswa untuk dapat 

memahami makna atau istilah yang ada dalam bacaan. Akan tetapi pada 

tiap anak memiliki kemampuan membaca yang berbeda-beda, hal ini 

tergantung pada tingkat kegemaran membaca dan aktivitas membaca pada 

anak itu sendiri. 

4. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan 

membaca seseorang. Menurut Lam dan Arnold (Rahim, 2008:16) faktor 

yang mempengaruhi kemampuan membaca adalah: 

1) Faktor Fisiologis 

 Faktor fisiologis mencakup beberapa hal yaitu kesehatan fisik, 

pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga 

merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan membaca 

anak. 

2) Faktor Intelektual 

 Faktor intelektual yang mempengaruhi kemampuan membaca anak 

yaitu metode mengajar guru, prosedur serta kemampuan guru. 
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3) Faktor Lingkungan 

 Faktor lingkungan yang mencakup latar belakang dan pengalaman 

siswa dirumah, serta sosial ekonomi keluarga siswa juga sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan membaca siswa.  

4) Faktor Psikologis 

 Faktor psikologis yang berpengaruh terhadap kemampuan membaca 

mencakup motivasi, minat, serta kematangan sosial, emosi, dan 

penyesuaian diri. Motivasi menjadi faktor kunci dalam belajar 

membaca, sehingga guru harus mampu memberikan praktik 

pengajaran yang relevan dengan pengalaman minat belajar siswa. Guru 

harus mampu memotivasi siswanya untuk belajar membaca, sehingga 

minat membaca akan tinggi dan dapat meningkatkan kemampuan 

membaca. 

 

5. Gaya Belajar 

Kemampuan seseorang dalam memahami informasi atau pelajaran 

sudah pasti berbeda tingkatanya ada yang cepat, sedang dan ada pula yang 

lambat. Oleh karena itu mereka sering kali harus cara yang berbeda untuk 

bisa memahami sebuah informasi yang sama. Ada siswa yang lebih senang 

menulis hal-hal yang disampaikan guru ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Adapula siswa yang lebih suka mendengarkan penjelasan 

yang disampaikan guru, serta ada pula siswa yang lebih senang praktek 

langsung. Dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, maka akan tercipta suatu cara belajar yang 

menjadi suatu kebiasaan siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

Gaya belajar menurut DePorter dan Hernacki (1992) adalah 

kombinasi dari bagaimana ia menyerap, dan kemudian mengatur serta 

mengolah informasi. Nunan (1991:168) mengemukakan bahwa “ Learning 

style are simply different approaches or ways to learning”. Gaya belajar 
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sebagai suatu bentuk pendekatan, atau cara terbaik dan yang disukai oleh 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan selama proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah 

cara yang lebih kita sukai dalam kegiatan berpikir, memproses, dan 

mengerti suatu informasi.  

Terdapat beberapa jenis pendekatan untuk memahami gaya belajar 

seseorang, salah satunya menggunakan pendekatan modalitas sensori yang 

melihat gaya belajar berdasarkan tingkat ketergantungan terhadap indera 

tertentu dalam belajar. Secara umum, kita menggunakan tiga modalitas 

sensori yaitu visual (penglihatan), auditorial (pendengaran), dan kinestetik 

(sentuhan). Walaupun masing-masing siswa ada yang belajar dengan 

menggunakan ketiga gaya belajar ini, kebanyakan siswa lebih cenderung 

pada salah satu gaya belajar tersebut. 

 

1) Gaya Belajar Visual 

Seseorang dengan gaya belajar visual biasanya lebih mudah 

menerima informasi atau pelajaran dengan visualisasi dengan bentuk 

gambar, tabel, grafik, atau simbol-simbol. Mereka lebih cenderung 

belajar melalui apa yang mereka lihat. 

Menurut Deporter & Hernacki (2001:116) ciri-ciri seseorang 

dengan gaya belajar visual yaitu : 

a) Rapi dan teratur 

b) Berbicara dengan cepat 

c) Perencana dan pengatur jangka panjang dengan baik 
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d) Teliti terhadap detail 

e) Mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun 

presentasi 

f) Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya 

dalam pikiran mereka 

g) Mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar 

h) Melihat dengan asosiasi visual 

i) Biasanya tidak terganggu dengan keributan 

j) Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali 

di tulis 

k) Pembaca cepat dan tekun 

l) Lebih suka membaca daripada dibacakan 

m) Membutuhkan pandangan dan tujuan menyeluruh dan bersikap 

waspada sebelum merasa yakin 

n) Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan di 

dalam rapat 

o) Kerap lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain 

p) Lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato 

q) Lebih suka seni lukis daripada seni musik 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan 

gaya belajar visual memiliki ciri-ciri yang teratur, teliti, dan menjaga 

penampilannya. Biasanya seseorang dengan gaya belajar seperti ini 

tidak akan terganggu walaupun sedang berada di tengah keributan, 

cenderung lebih suka membaca daripada dibacakan dan lebih mudah 

mengingat apa yang dilihat.  

2) Gaya Belajar Auditorial 

Seseorang dengan gaya belajar auditorial lebih cenderung 

mengandalkan pendengarannya. Biasanya akan lebih menyukai 

pembelajaran dalam bentuk cerita, lagu, atau senandung. Informasi 

tertulis kadang sulit untuk diterima seseorang dengan gaya belajar tipe 

ini. Mereka dapat dengan baik mencerna informasi yang disampaikan 

melalui suara dan biasanya akan lebih cepat menghafal dengan 

membaca teks dengan keras. 
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Menurut Deporter & Hernacki (2001:118) ciri-ciri seseorang 

dengan gaya belajar auditorial yaitu: 

a) Berbicara pada diri sendiri saat bekerja 

b) Mudah terganggu oleh keributan 

c) Mengucapkan kalimat di buku saat membaca 

d) Senang membaca dengan keras dan mendengarkan 

e) Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan 

warna suara 

f) Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita 

g) Berbicara dalam irama yang terpola 

h) Biasanya pembicara yang fasih 

i) Lebih suka musik daripada seni 

j) Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang 

didiskusikan daripada yang dilihat 

k) Suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu yang 

panjang lebar 

l) Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang 

melibatkan visualisasi 

m) Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menulisnya 

n) Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

seseorang dengan gaya belajar auditorial lebih mudah menerima 

informasi yang didengarnya dan lebih fasih dalam berbicara. 

Seseorang dengan gaya belajar ini akan lebih mudah terganggu 

keributan karena pendengaran mereka lebih dominan. Biasanya 

mereka lebih suka membaca dengan keras agar lebih mudah menerima 

informasi dari bacaan yang dibacanya. 

3) Gaya Belajar Kinestetik 

Seseorang dengan gaya belajar kinestetik akan lebih mudah 

menerima informasi atau pelajaran yang diiringi dengan aktifitas 

motorik, seperti dalam konsep percobaan, drama dan gerak. Seseorang 

yang seperti ini biasanya tidak tahan untuk duduk berlama-lama 
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mendengarkan pelajaran. Mereka belajar lebih baik jika prosesnya 

disertai kegiatan fisik.  

Menurut Deporter & Hernacki (2001:118) seseorang dengan 

gaya belajar kinestetik memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Berbicara secara perlahan 

b) Menanggapi perhatian fisik 

c) Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian 

d) Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang 

e) Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak 

f) Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar 

g) Belajar melalui manipulasi dan praktik 

h) Menghafal dengan cara berjalan dan melihat 

i) Menggunakan jari sebagai penunjuk saat membaca 

j) Banyak menggunakan isyarat tubuh 

k) Tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama 

l) Tidak dapat mengingat geografi kecuali dia pernah berada 

ditempat itu 

m) Menggunakan kata-kata yang mengandung aksi 

n) Kemungkinan tulisannya jelek 

o) Ingin melakukan segala sesuatu 

p) Menyukai permainan yang menyibukan 

 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

seseorang dengan gaya belajar kinestetik lebih suka bergerak dan tidak 

suka diam untuk waktu yang lama. Mereka akan lebih mudah 

membaca dengan menunjuk bacaan yang sedang mereka baca. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Kontribusi Minat Baca Terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman 

Siswa Kelas XI SMA Negeri I Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau 

Penelitian oleh Dwi Viora (2017) bertujuan untuk menjelaskan 

seberapa besar kontribusi minat baca terhadap kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas XI di SMA Negeri I Kuok Kabupaten Kampar 
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Provinsi Riau. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA 

Negeri I Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau tahun ajaran 2013/2014. 

Pengambilan sample dilakukan dengan teknik sample total sehingga 

diperoleh 53 orang siswa sebagai sample. Instrumen penelitian ini berupa 

angket dan tes yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. 

Hasil penelitian ini adalah minat baca memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap kemampuan membaca siswa kelas XI SMA Negeri I 

Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi minat baca siswa, maka semakin tinggi pula 

kemampuan membaca pemahaman mereka. Hal ini disebabkan minat 

memberikan dorongan terhadap kebiasaan membaca. Oleh karena itu guru 

harusmemperhatikan minat baca siswa dan memberikan dorongan kepada 

siswa untuk selalu melakukan kegiatan membaca agar kemampuan 

membaca mereka meningkat. 

  

Studi Komparasi Antara... Aldita Yesri Baiti Kusuma, FKIP UMP, 2018



 

 

17 

2. Pengaruh Gaya Belajar Visual, Auditorial, dan Kinestetik Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa 

Penelitian oleh Arylien, Uda Geradus, dan Josua Bire (2014) 

bertujuan mendeskripsikan pengaruh gaya belajar visual, auditorial, dan 

kinestetik terhadap prestasi belajar siswa pada Jurusan Bangunan SMK 

Negeri 5 Kupang. Pengumpulan data dilakukan dengan angket dan 

dokumentasi. Populasi berjumlah 133 orang dan dengan sample berjumlah 

100 orang yang ditentukan dengan teknik proportionate sratisfied random 

sampling. 

Hasil dari penelitian ini adalah gaya belajar visual. Auditorial, dan 

kinestetik secara bersama-sama maupun secara terpisah dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Hasil uji determinasi menunjukkan 

sumbangan relativ gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik terhadap 

prestasi belajar siswa sebesar 34,8%. Sumbangan relatif masing-masing 

terhadap prestasi belajar yaitu: gaya belajar visual 26,4%, gaya belajar 

auditorial 24,2%, dan gaya belajar kinestetik 26,2%. 

3. Pengaruh Mind Mapping dan Gaya Belajar Terhadap Pemahaman Konsep 

Siswa pada Pembelajaran IPA 

Penelitian oleh Magdalena, Rahmawati, dan Budiningsih (2014) 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan pemahaman konsep siswa yang 

melaksanakan pembelajaran dengan metode mind mapping dengan siswa 

yang menggunakan metode ceramah dan presentasi. Penelitian ini juga 

meneliti tentang perbedaan pemahaman konsep siswa yang memiliki gaya 
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belajar berbeda (visual, auditorial, kinestetik) dan pengaruh antara metode 

pembelajaran mind mapping dengan gaya belajar terhadap konsep siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen, dengan desain 

faktorial 2x3. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Santa 

Maria Fatima pada semester genap tahun ajaran 2012/2013. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pemahaman konsep antara 

siswa yang melaksanakan pembelajaran dengan metode mind mapping 

dengan siswa yang menggunakan metode ceramah prestasi. Hasil lain 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep antara 

siswa dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik baik pada kelas 

eksperimen yang menggunakan metode mind mapping maupun pada kelas 

kontrol yang menggunakan metode ceramah dan prestasi dan tidak 

terdapat pengaruh metode pembelajaran dan gaya belajar terhadap 

pemahaman konsep siswa. 

4. Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Melalui Metode 

Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) pada Siswa Kelas IV SD 

Negeri 46 Parepare 

Penelitian oleh Krismanto, Khalik, dan Sayidiman (2015) 

bertujuan untuk menelaah penerapan metode SQ3R untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV SD Negeri 46 Parepare. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Subyek penelitian ini yaitu siswa dan guru kelas IV SD Negeri 46 
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Parepare dan dilakukan dengan menggunakan 3 siklus. Data diperoleh 

dengan teknik observasi dan tes. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualifikasi proses 

pembelajaran membaca pemahaman dengan metode SQ3R disiklus I, II, 

dan III semakin baik. Seiring dengan hal tersebut kemampuan membaca 

pemahaman siswa  juga semakin meningkat disiklus I, II, dan III. Dapat 

disimpulkan bahwa penerapan metode Survey, Question, Read, Recite, 

Review (SQ3R) mampu meningkatkan kemampuan membaca pemahaman 

siswa kelas IV SD Negeri 46 Parepare. 

5. The Effects of L2 Reading Skills on L1 Reading Skills trough Transfer 

Penelitian oleh Gonca Altmisdort (2016) bertujuan 

mengidentifikasi peran ketrampilan membaca bahasa kedua (L2) pada 

ketrampilan membaca pertama (L1) dengan cara transfer. Subjek 

penelitian ini adalah 53 orang dewasa yang berbahasa Turki pelajar yang 

bahasa aslinya menggunakan bahasa Inggris. Mereka adalah mahasiswa 

yang memiliki L1 dengan latar belakang kemampuan bahasa Turki yang 

sama. 26 mahasiswa mengambil kursus membaca L2 selama empat bulan, 

27 mahasiswa lainnya tidak mengambil L2 secara khusus. Selama empat 

bulan kursus membaca L2, kelompok belajar ini diberi standar L1 (Turki) 

tes membaca. Tes membaca Turki termasuk kosa kata, pemahaman, tata 

bahasa, dan membaca pertanyaan sub-ketrampilan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca L1 

dipengaruhi secara positif oleh transfer ketrampilan membaca L2. 

Penelitian ini mengungkapkan yang L1 membaca sub-ketrampilan lebih 

dikembangkan oleh L2 kemampuan membaca transfer. 
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6. High School Male and Female Learning Style Similarities and Differences 

in Diverse Nations 

Penelitian oleh Andrea Honigsfeld dan Rita Dunn (2003) bertujuan 

untuk meneliti persamaan gaya belajar dari beberapa negara berdasarkan 

jenis kelamin. Dalam penelitian ini peneliti menyelidiki perbedaan gaya 

belajar antar gender dari 1637 remaja dari 5 negara, yaitu: Bermuda, 

Brunei Darussalam, Swedia,, dan Selandia Baru. Analisis statistik 

mencakup analisis multivarian dependen (elemen gaya belajar) dan 2 

variabel subjek (gender dan negara). 

Hasil dari peneltian ini adalah bila dibandingkan dengan siswa 

perempuan, siswa laki-laki di satu sisi cenderung lebih memilih interaksi 

kelompok daripada belajar sendiri dan aktivitas kinestetik yang lebih 

banyak. Di sisi lain, siswa perempuan dirata-rata membutuhkan suhu yang 

lebih tinggi dan variasi pembelajaran yang lebih sosial dan motivasi 

mereka lebih termotivasi, motivasi orang tua, dan motivasi guru. Ukuran 

efek menunjukkan bahwa ketika gaya belajar remaja dibandingkan di 

antara negara, perbedaan signifikan dan lebih substansial muncul untuk 

semua variabel gaya belajar kecuali untuk kekuatan persepsi pendengaran. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kemampuan berbahasa memiliki empat komponen utama, antara lain 

kemampuan berbicara, menyimak, membaca dan menulis. Salah satu 

kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh setiap siswa adalah 

kemampuan membaca. Siswa dapat memperoleh informasi dan memperluas 

pengetahuannya dengan membaca. Diharapkan setiap siswa memiliki 
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Perlunya tiap siswa memahami gaya belajar yang 

sesuai dengan dirinya 

Persentase membaca warga indonesia hanya 

0,001%. Kesadaran akan pentingnya membaca di 

Indonesia juga sangat rendah 

kemampuan membaca yang baik agar informasi yang disampaikan oleh 

penulis dapat dipahami dengan baik. 

Setiap individu memiliki gaya belajar masing-masing, dengan 

mengetahui gaya belajarnya seseorang dapat memaksimalkan hasil dalam 

belajar. Gaya belajar yang dimiliki siswa juga merupakan modalitas yang 

berpengaruh dalam pembelajaran, proses dan komunikasinya. Hal yang 

serupa, bila siswa tersebut mengetahui karakteristik gaya belajarnya sendiri 

maka siswa maka siswa akan lebih mudah memotivasi dirinya dalam 

pembelajaran. 

Pada penelitian hendak mendeskripsikan kemampuan membaca 

pemahaman siswa berdasarkan gaya belajar yang dimilikinya. Dengan adanya 

informasi terkait karakteristik gaya belajar yang dimiliki siswa, akan diketahui 

perbedaan kemampuan membaca pemahaman pada tiap anak yang berbeda-

beda. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dijelaskan dalam bagan skema 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Adanya perbedaan kemampuan 

membaca pemahaman jika gaya 

belajarnya berbeda 

Tidak adanya perbedaan 
kemampuan membaca 
pemahaman jika gaya belajarnya 
berbeda  
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dapat diambil hipotesis bahwa: 

1. Terdapat perbedaan kemampuan membaca antara gaya belajar visual dan 

gaya belajar auditorial. 

2. Terdapat perbedaan kemampuan membaca antara gaya belajar visual dan 

gaya belajar kinestetik. 

3. Terdapat perbedaan kemampuan membaca antara gaya belajar auditorial 

dan gaya belajar kinestetik. 
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