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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Penelitian dilakukan di tiga sekolah dasar yang berada di 

Semarang. Pemilihan lokasi penelitian merupakan langkah pertama di 

dalam penelitian. Pada penelitian ini subjek yang digunakan adalah 

siswa kelas V Sekolah Dasar yang berada di kota Semarang.  

Sekolah tempat berlangsungnya penelitian memiliki subjek yang 

sesuai dengan kriteria penelitian, dimana berdasarkan  hasil 

wawancara dan observasi awal pada ketiga sekolah ini sebagaian 

besar siswa kesulitan dalam memahami bacaan yang mempengaruhi 

proses pembelajaran, sehingga target kurikulum menjadi terhambat. 

Siswa di ketiga sekolah ini memiliki latas belakang yang sama yaitu 

merupakan anak yang kurang mendapatkan perhatian dan berasal 

dari ekonomi menengah ke bawah. Ketiga sekolah yang dipilih adalah 

1. Sekolah Dasar Kristen Gergaji Semarang 

Bertempat di Jl. Kyai Saleh no.3 Semarang dengan total 

siswa berjumlah 53 orang. SD Kristen Gergaji memiliki 6 

ruang kelas, 1 ruang laboratorium dan  1 ruang 

perpustakaan. Guru di sekolah ini berjumlah 7 orang dengan 

1 orang kepala sekolah. Jumlah siswa di Kelas V berjumlah 
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20 orang dengan 9 orang tidak memenuhi KKM pada 

semester satu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Sekolah Dasar Kanisius Pekunden Semarang 

Bertempat di Jl. Pekunden Utara no 568 Semarang dengan 

total siswa berjumlah 68 orang. SD Kanisius Pekunden 

Semarang memiliki 6 ruang kelas dan 1 ruang 

perpustakaan. Guru kelas berjumlah 6 orang,masing-masing 

guru memegang 1 kelas dan terdapat 1 orang kepala 

sekolah. Jumlah siswa kelas V di SD ini berjumlah 14 orang 

dengan 9 orang tidak memenuhi kriteria KKM dalam 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

3. Sekolah Dasar Kanisius Jatingaleh Semarang 

SD Kanisius Jatingaleh bertempat di Jl. Jatisari No.199 

Semarang dengan total siswa berjumlah 162 orang. SD 

Kanisius Jatingaleh memiliki 10 ruang kelas, 1 laboratorium 

dan 1 perpustakaan. Masing-masing tingkat terdiri dari 2 

kelas dengan jadwal kelas I dan II bergantian. Jumlah guru 

di SD ini ada 13 orang dengan 1 kepala sekolah. Jumlah 

siswa kelas V adalah 16 orang, dimana 5 diantaranya tidak 

memenuhi kriteria KKM dalam pelajaran Bahasa Indonesia.  

Penelitian dilakukan selama satu bulan atas ijin dari masing-

masing kepala sekolah dasar yang bersangkutan. Selama masa 
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penelitian, peneliti mendapatkan 50 siswa kelas V sebagai subjek 

penelitian. 

 

B. Prosedur pengumpulan data 

Prosedur pengumpulan data ini dilakukan dari penyusunan alat tes 

pemahaman membaca dan persiapan alat tes Rey’s Auditory Verbal 

Learning Test hingga pelaksanaan penelitian di ketiga sekolah.  

1. Penyusunan alat ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

pemahaman bacaan dan Rey’s Auditory Verbal Learning Test. Tes 

pemahaman bacaan dibuat berdasarkan bacaan yang terdapat di 

buku pelajaran subjek yang belum pernah dibahas di dalam kelas 

oleh guru. Jumlah soal yaitu 16 ditentukan berdasarkan hasil 

diskusi dengan para guru, untuk menyesuaikan kemampuan subjek 

dalam mengerjakan soal dan disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian. Selama proses pembuatan soal peneliti berkonsultasi 

dengan para guru dan dosen pembimbing.  

2. Pelaksanaan penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Desember 2017, 

Dengan rincian sebagai berikut : 

1. Sekolah Dasar Kristen Gergaji pada tanggal 4-6 Desember 

2017 
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2. Sekolah Dasar Kanisius Pekunden pada tanggal 11-12 

Desember 2017 

3. Sekolah Dasar Kanisius Jatingaleh pada tanggal 13-14 

Desember 2017 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan perkenalan peneliti, 

tester berjumlah dua orang dan menjelaskan tujuan peneliti. 

Subjek dipanggil secara individual untuk masuk ke ruangan 

yang telah disediakan di sekolah (perpustakaan) dimana diawali 

dengan pemberian alat tes RAVLT secara individual kepada 

subjek. Diawali dengan tester dan subjek saling 

memperkenalkan diri dan melengkapi identitas yang 

dibutuhkan. RAVLT membutuhkan 2 tahap dimana tahap 

pertama percobaan A1-A6 diberikan lalu diberikan jeda selama 

30 menit sebelum percobaan A7 diberikan. Pengetesan RAVLT 

dilakukan selama kurang selebih 30 menit untuk tahap pertama 

dan pemberian jeda selama 30 menit sebelum memasuki tahap 

kedua. Selama jeda pemberian tes RAVLT, tes pemahaman 

bacaan diberikan kepada anak untuk dikerjakan. Semua proses 

ini dilakukan dibawah pengamatan tester, tester tidak 

meninggalkan subjek dan mendampingi subjek selama proses 

pengetesan sehingga jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti 

oleh subjek dapat langsung ditanyakan. Setelah 30 menit tester 
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kembali memasuki tahap kedua dari tes RAVLT. Setelah proses 

pengumpulan data selesai dilakukan maka penelitian memasuki 

tahap selanjutnya yaitu pengolahan data dengan bantuan 

program khusus statistik yaitu SPSS sei 16.0 for windows. 

 

C. Hasil uji seleksi item dan reliabilitas 

1. Tes Pemahaman Bacaan 

Pelaksanaan pengumpulan data menggunakan penelitian data 

terpakai (uji coba terpakai). Hadi (2000) mengemukakan pada uji 

coba terpakai, hasil uji coba dari item langsung digunakan untuk 

menguji hipotesis. Uji coba terpakai mengandung kelemahan dan 

kelebihan. Kelemahannya adalah jika banyak item guru dan terlalu 

sedikit item yang valid, peneliti tidak lagi mempunyai kesempatan 

untuk merevisi skala. Kelebihannya tidak perlu membuang-buang 

waktu, tenaga dan biaya untuk uji coba semata-mata. Alasan 

digunakan uji coba terpakai pada penelitian ini adalah keterbatasan 

jumlah subjek serta mempertimbangkan efektifitas waktu 

pengumpulan data, selain itu waktu pengumpulan data yang 

berdekatan dengan hari libur semester.  

Pengujian validitas dan reliabilitas pada tes pemahaman 

bacaan dilakukan dengan menggunakan Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS) for Windows versi 16.0. Hasil uji validitas 



61 
 

pada tes pemahaman bacaan menunjukkan bahwa 13 butir 

pertanyaan dinyatakan valid dengan rentang koefisien validitas 

memiliki rentang 0,313 sampai 0,493. Hasil uji reliabilitas untuk tes 

pemahaman membaca menunjukkan bahwa tes pemahaman 

membaca reliabel dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,707. 

Rincian hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada 

lampiran.   

Tabel 2 . Hasil Uji Coba Tes Pemahaman Membaca 

Kemampuan 
Pemahaman 
Membaca 

Indikator Item Valid Jumlah 
Item 
Valid 

Item 
Gugur 

Kemampuan 
menangkap arti 
kata dan 
ungkapan  

Menangkap arti kata 
Memahami 
ungkapan 

1, 4* 
2, 13 

3 1 

Kemampuan 
menangkap 
makna tersurat 
dan tersirat 

Menangkap makna 
tersurat  
Menangkap makna 
tersirat 

7, 10, 15 
 
8, 9, 12 

6 - 

Kemampuan 
membuat 
kesimpulan 

Menangkap inti 
paragraph 
Membuat 
kesimpulan 

3*,6*, 16 
 
5, 11, 14 

4 2 

Jumlah   13 3 
Keterangan : * merupakan item yang gugur atau tidak valid 

 

2. Rey’s Auditory Verbal Learning Test 

Rey merupakan alat tes yang dikembangkan oleh Rey. Alat tes 

ini telah diuji di beberapa Negara untuk mengukur validitas dan 

reliabilitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Snow 
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(1988) didapatkan bahwa RAVLT memiliki valiitas dengan rentang 

0,50 hingga 0,65. Reliabilitas RAVLT sendiri bervariasi dimana 

untuk daftar kata A memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,70 dan 

untuk daftar kata B memiliki koefisienn reliabilitas sebesar 0,38. 

 

D. Hasil analisis data 

1. Uji asumsi 

Uji asumsi dilakukan sebelum melakukan analisis data. Uji asumsi 

yang perlu dilakukan adalah uji normalitas dan uji liniearitas 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data 

penelitian memiliki distribusi yang normal atau tidak. Uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smimov Test, dengan bantuan program Statistical 

Packaages for Social Sciences (SPSS) for Windows versi 16.0. 

Berdasarkan uji normalitas variabel pemahaman membaca 

didapatkan nilai Z = 0,666 dengan signifikasi sebesar 0,767 dan 

variabel working memory (dalam RAVLT disebut STPR) 

didapatkan nilai Z = 0,902 dengan nilai signifikasi sebesar 

0,390. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa angka 

signifikasi kedua variabel menunjukkan nilai diatas 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji memilki 
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distribusi normal. Rincian hasil normalitas dapat dilihat pada 

lampiran.  

b. Uji linieritas 

Uji linieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah antar variabel memiliki hubungan yang bersifat linier. Uji 

linieritas dilakukan dengan menggunakan Curve Fit dengan 

bantuan program Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) for Windows versi 16.0. Hasil uji linieritas antara 

variabel pemahaman membaca dan working memory (STPR 

dalam RAVLT) menunjukkan bahwa nilai Flinier= 4,282 dengan 

p<0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa antar variabel terdapat 

hubungan yang linier. Rincian hasil uji linieritas dapat dilihat 

padalampiran. 

 

2. Uji hipotesis 

a. Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan bantuan program 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows 

versi 16.0. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan 

positif working memory (skor STPR dalam RAVLT) dengan 

pemahaman membaca pada anak usia 11 tahun. Berdasarkan 

hasil analisis data antara variabel menunjukkan nilai koefisien 
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sebesar 0,393 dengan signifikasi p = 0,005 (p<0,01).. Hal ini 

menunjukkan bahwa working memory dengan pemahaman 

bacaan memiliki hubungan yang sangat signifikan. Rincian hasil 

uji hipotesis dapat dilihat pada lampiran.  

 

E. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis didapatkan bahwa hipotesis 

diterima yaitu ada hubungan positif antara working memory dengan 

pemahaman membaca pada anak usia 11 tahun di Semarang. Hal ini 

menunjukkan kapasitas working memory yang baik atau tinggi maka 

anak akan lebih mampu memahami bacaan dibandingkan dengan 

mereka yang memiliki working memory yang rendah.  

Membaca merupakan suatu metode yang banyak digunakan 

dalam proses belajar mengajar. Setiap sekolah menggunakan metode 

ini untuk membantu anak dalam memberikan ilmu. Pemahaman 

membaca merupakan tujuan utama dari membaca. Cowen (2007) 

menyatakan bahwa pemahaman bacaan merupakan tujuan utama dari 

membaca dan merupakan proses akhir dalam membaca. Pressley dan 

Afferbach (dalam Zare dan Othhman,2013) menyatakan bahwa 

pemahaman bacaan bukan merupakan suatu proses yang terjadi 

secara otomatis, melainkan berpengaruh kepada proses kognitif yang 

melibatkan pengetahuan, dan regulasi proses kognitif.  
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Pemahaman membaca merupakan sebuah kegiatan dimana 

pembaca menggali dan membangun makna dari setiap kata sehingga 

memunculkan sebuah informasi baru yang dapat membantu pembaca 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Pemahaman 

membaca sendiri merupakan proses kompleks dari berpikir dimana 

untuk dapat memahami bacaan, pembaca harus memahami kata dan 

kalimat serta membuat kesimpulan dengan menghubungkan isi yang 

terdapat di dalam bacaan. Pembaca diharapkan mampu berpikir 

secara sistematis, logis dan kreatif (Syaf’ie, 1993).  

Pemahaman membaca membutuhkan beberapa fungsi otak 

dan keterampilan. Swason & Alexander (dalam Widyana, 2004) 

menyatakan ada beberapa faktor kognitif yang berhubungan dengan 

kemampuan membaca salah satunya adalah memori kerja atau 

working memory. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa working 

memory memiliki peran penting dalam pemahaman bacaan, karena ia 

tidak hanya berpengaruh terhadap proses sensoris (pengenalan kata) 

melainkan juga terhadap proses kognitif serta faktor-faktor yang 

diperlukan dalam pemahaman bacaan. Working memory adalah 

sebuah sistem yang berfungsi untuk menyimpan dan mengatur 

informasi yang dibutuhkan secara temporer untuk memenuhi 

kebutuhan kognitif yang lebih kompleks. Di dalam working memory 
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terdapat tiga komponen yaitu central executive, phonological loop, 

visuospatial sketchpad dan episodec buffer.  

Dehn (2008) menyatakan fungsi working memory dalam 

pemahaman membaca adalah mengenal dan memahami makna kata, 

mengintegrasikan makna kata ke kata lainnya sehingga membentuk 

satu kesatuan, merekontruksi dan menyatakan makna, memfokuskan 

atensi kepada ide utama, membuat imajinasi visual, menarik 

kesimpulan atas dasar pengetahuan sebelumnya, mengintegrasikan 

informasi dari berbagai bagian teks, serta mengintegrasian informasi 

dengan pengetahuan sebelumnya. Huruf yang dikenal oleh pembaca 

diproses menjadi suara oleh articulatory control process dan disimpan 

di phonological store untuk selanjutnya di proses oleh working memory 

agar membentuk sebuah kata atau kalimat. Sembari memproses 

kalimat, episodic buffer memanggil informasi dari LTM yang dapat 

diintegrasikan dengan informasi baru yang disimpan oleh phonological 

store (Teruya, 2009). Berdasarkan teori yang dikemukan oleh Engle, 

Cantor dan Carullo (dalam Widyana, 2009) menyatakan peran working 

memory dalam membaca adalah menjaga teks yang diproses untuk 

membuat koneksi dengan input selanjutnya, dan memelihara intisari 

informasi untuk memahami bacaan secara menyeluruh.. 

Cain (dalam Dehn, 2008) menyatakan untuk mengintegrasikan 

makna atau informasi yang didapat dari teks bacaan merupakan 
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tujuan dari pemahaman bacaan, dimana hal ini tidak dapat dilakukan 

tanpa fungsi working memory yang baik. Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Seigneuric (2000) yang menyatakan bahwa 

mengetahui kapasitas working memory pada seorang anak merupakan 

salah satu cara memprediksi kemampuan pemahaman bacaan anak.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa 

working memory memiliki hubungan dengan pemahaman membaca, 

dimana hal ini menunjukkan kapasitas working memory akan 

mempengaruhi kemampuan anak dalam memahami bacaan.  

Kapasitas working memory setiap orang berbeda, dimana jika 

seorang anak memiliki kapasitas working memory yang baik maka ia 

akan memiliki kemampuan memahami bacaan dengan lebih baik. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daneman dan Green 

(Widyana, 2009) dimana mereka menyatakan bahwa semakin besar 

kapasitas working memory maka kemampuan seseorang dalam 

memproses makna kata atas dasar konteks kalimat sehingga 

kemampuan pemahaman membaca mereka pun semakin efisien.  

Tsatsanis (2007) menyatakan bahwa anak yang mempunyai 

masalah pada working memory, anak menjadi kesulitan dalam 

melakukan tugas sederhana seperti kemampuan untuk fokus, 

mengingat instruksi di kelas. Anak akan kesulitan dalam menyimpan 

dan memproses informasi serta mempertahankan atensi kepada tugas 
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yang ia kerjakan sehingga menyebabkan ia mengalami kesulitan 

dalam menerima pelajaran termasuk di dalamnya pemahaman 

bacaan. 

Pada proses dilaksanakannya penelitian pada bulan November 

hingga Desember 2017, peneliti juga melakukan wawancara dengan 

beberapa guru di sekolah, dimana guru menyatakan sebagian besar 

anak-anak di sekolah mereka saat ini kurang dapat memahami 

bacaan. Hal-hal ini diakui membawa pengaruh kepada perkembangan 

akademik serta kognitif siswanya. Salah satu permasalahan yang 

dirasakan adalah siswa kurang dapat menyambungkan makna dari 

kalimat ke kalimat setelahnya sehingga menyebabkan mereka tidak 

memahami bacaan. Hal ini menjadikan mereka tidak mampu 

menjawab pertanyaan yang diberikan. Berbagai cara telah mereka 

lakukan untuk membantu siswanya dalam keterampilan pemahaman 

bacaan namun dirasakan masih belum membantu siswa.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kesulitan anak sekolah 

dasar diakibatkan rendahnya kemampuan anak menyimpan informasi 

dan mengaitkan informasi yang telah ia terima sehingga membentuk 

sebuah makna. Makna inilah yang dapat membantu anak memahami 

maksud dari setiap kalimat Hal ini lah yang merupakan fungsi dari 

working memory. Maka dari itu, pemeriksaan terhadap working 
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memory perlu dilakukan agar alasan permasalahan pemahaman 

bacaan dapat tertangani dengan baik. 

Berdasarkan hasil analisis data serta wawancara, didapatkan 

bahwa working memory dan pemahaman membaca memiliki 

hubungan, Dimana kapasitas working memory mempengaruhi 

kemampuan pemahaman bacaan pada anak usia 11 tahun. 

Pemahaman akan hal ini akan membantu intervensi yang diberikan 

kepada anak-anak yang memiliki kesulitan dalam pemahaman 

bacaan. Glasser dan Searfoss (dalam Somadayo, 2011) di saat 

seorang anak memahami permasalahan dalam kemampuan 

pemahaman bacaan, membuat anak merasa bahwa ia tidak 

mempunyai kemampuan yang memadai dan memiliki krisis harga diri 

Selain itu, Rachmawati (2008) menyatakan bahwa dengan 

kemampuan pemahaman bacaan yang baik maka anak dapat 

meningkatkan kadar intelektual, memperoleh berbagai pengetahuan, 

memiliki cara pandang yang luas. Pemahaman bacaan juga berfungsi 

menambah pengetahuan dan wawasan yang mampu membantu anak 

di kehidupan selanjutnya menjadikan keberhasilan seseorang 

tergantung pada aktifitas membaca (Liliani, 2016). Pentingnya 

pemahaman bacaan pada kehidupan anak menjadikan pemberian 

intervensi pada anak yang mengalami permasalah ini pun menjadi hal 

yang mendesak. Pemberian intervensi pada working memory 
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diharapkan akan membantu meningkatkan kemampuan pemahaman 

bacaan pada anak usia 11 tahun.  

Analisis tambahan dalam penelitian ini adalah dalam 

pemahaman bacaan terdapat fungsi kognitif lainnya yang berfungsi 

antara lain kemampuan verbal, pengetahuan sebelumnya, dan 

kemampuan decoding. Working memory tidak bekerja sendiri, ia harus 

berinteraksi dengan long-term memory untuk memanipulasi informasi 

yang baru saja diterima (short-term memory) dengan informasi atau 

pemahaman anak yang telah ia terima sebelumnya (long-term 

schemas). Integrasi kedua informasi dilakukan oleh episodic buffer, 

dimana akan membentuk sebuah episodes yang akan membantu 

pemahaman bacaan. Pengetahuan semantik mempengaruhi 

menghubungkan pemahaman bacaan dan membantu kerja working 

memory dalam proses kerjanya. (Dehn, 2008,h.106-108). Nouwens 

(2016) dalam penelitiannya menyatakan semantic storage 

berkontribusi terhadap pemahaman bacaan yang dipanggil oleh 

semantic working memory yang menyebabkan perbedaan pada 

kemampuan masing-masing anak. Pemanggilan informasi dari LTM 

yang dikelola oleh WM mempengaruhi kemampuan anak dalam 

pemahaman bacaan. McDougall (2002) menyatakan bahwa kapasitas 

LTM mempengaruhi kemampuan anak dalam membaca.  
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Pendapat ini sesuai dengan hasil uji korelasi pemahaman 

bacaan dengan salah satu hasil dari RAVLT yaitu LTPR. Di dalam alat 

tes RAVLT, LTM diukur pada percobaan A7 yang menunjukkan 

penilaian long-term percent retention (LTPR), dimana hasil analisis 

data menunjukkan nilai koefisien 0,350 dengan signifikasi p=0,013 

(p<0,05) yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara long-

term percent retention (LTPR) dengan pemahaman bacaan. Hal ini 

menunjukkan selain working memory, LTM juga berperan penting 

daam pemahaman bacaan.  Rincian dapat dilihat pada lampiran. 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah keterbatasan durasi 

penelitian. Hal tersebut disebabkan karena pengambilan data 

dilakukan pada akhir semester dimana subjek telah memasuki masa 

tenang setelah ujian sehingga sekolah memiliki aktifitas lainnya untuk 

para siswanya. Hal ini juga mempengaruhi motivasi subjek dalam 

menjalani proses pengetesan sehingga dibutuhkan waktu lebih lama 

dalam menyelesaikan tes. Aspek-aspek pemahaman bacaan yang  

tidak terkontrol seperti inteligensi, kemampuan membaca teknis, 

kemampuan metakognisi, persepsi visual, serta pemahaman terhadap 

kosa kata dalam penelitian ini. Alat tes RAVLT yang masih baru 

digunakan di Indonesia sehingga literatur mengenai alat tes ini masih 

sulit didapatkan. 

 


