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PEDOMAN WAWANCARA, OBSERVASI  

DAN TES MEMBACA 

 

Pedoman Wawancara Untuk Subyek Penelitian 

1. Kamu bisa mengikuti pelajaran di sekolah atau tidak ? 

2. Kalau tidak bisa, kira-kira pelajaran apa saja yang tidak bisa di pahami ? 

3. Pada waktu kegiatan membaca, apakah kamu sudah lancar membaca 

atau belum ? 

4. Kalau kamu tidak bisa, apakah kamu bertanya kepada Ibu / Bapak guru 

? 

5.  Ketika ibu guru menjelaskan, kamu mengerti atau tidak ? 

6. Coba ceritakan, kondisi rumah kamu, apakah kamu punya adik atau 

kakak ? 

7.   Biasanya kalau di rumah kamu tidurnya sama siapa ? 

8.   Kamu kalau di rumah belajar atau tidak ? rutin atau tidak ? biasanya 

belajar ditemani atau tidak, kalau iya ditemani siapa ?biasanya cara 

belajarnya seperti apa, membaca, didikte, atau ada cara lain ? 

9.  Kalau waktu belajar di rumah, trus kamu tidak mengerti, kamu bertanya 

atau tidak kepada  ibu / bapak/ kakak ? 

10. Kalau belajar kesadaran sendiri atau harus disuruh ? 

11. Kalau disuruh belajar sama bapak / ibu, cara nyuruhnya bagaimana ? 

12. Kamu pernah nakal atau tidak, atau pernah tidak mau belajar ? 

13. Kalau tidak mau belajar, kamu dimarahi bapak/ ibu atau tidak ? atau 

pernah dipukul atau dijewer  ? 

14. Kamu kalau belajar jam berapa ? 
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15. Kalau waktunya kamu belajar, lingkungan di rumahmu sepi atau ramai 

? trus kalau waktunya kamu belajar, biasanya bapak / ibu ngapain ? 

16. Kalau belajar biasanya tempatnya dimana ? di meja atau di lantai,sambil 

tiduran atau sambil nonton tv ? 

17. Kalau kamu ngerasa kamu ngalami kesulitan di sekolah, kamu cerita 

atau tidak sama ibu / bapak ? kalau iya, tanggapannya bagaimana, 

sikapnya bagaimana ? 

18. Bapak / ibu tanya atau tidak kamu ada PR atau tidak ? atau tesnya kapan 

? 

19. Bapak / ibu selalu memeriksa buku catatanmu atau tidak ? 

20. Yang biasanya nyiapain buku pelajaran buat besok ke sekolah siapa ? 

21. Bapak dan ibu pernah ada masalah atau tidak di rumah ? ato pernah 

melihat bapak dan  ibu bertengkar ? 

22. Kalau pernah, bertengkarnya dimana, kamu melihat ? 

23. Kamu takut  ? kira-kira kamu tahu tidak permasalahannya apa ? 

 

Pedoman Wawancara Untuk Guru Kelas 

1. Apakah anak dapat mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik ? 

2. Bagaimana perilaku anak ketika pelajaran berlangsung ?Apakah dapat 

berkonsentrasi dengan baik dan dapat menyerap pelajaran dengan baik ? 

3. Bagaimana kondisi fisik anak ? 

4. Bagaimana kondisi emosi anak ? 

5. Apakah anak mempunyai motivasi untuk belajar dan mengikuti 

pelajaran ? 

6. Bagaimana sikap anak terhadap kegiatan membaca ? 
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7. Apakah anak mempunyai minat khusus dalam kegiatan membaca ? 

8. Apakah anak mencapai kemajuan dalam membaca selama semester ini  

atau selama semester sebelumnya hingga semester ini ? 

9. Apakah kelebihan dan kelemahan anak pada waktu membaca ? 

10. Sejak kapan ibu mengetahui kalau anak mengalami kesulitan membaca 

? 

11. Kesulitan tersebut diketahui darimana ? 

12. Kesulitan membaca yang seperti apa yang dialami anak ? 

13. Kesalahan apa yang konsisten ditunjukkan anak pada waktu membaca ? 

14. Apakah anak mengalami kesalahan dalam mengeja ? 

15. Apakah anak mengalami kesulitan dalam penguasaan kosakata pandang 

? 

16. Apakah anak mengalami kesulitan dalam pemahaman isi atau makna 

kalimat / kata ketika ? 

17. Sejauh mana dukungan orang tua berperan dalam mendukung 

kelancaran belajar anak ? 

18. Bagaimana tanggapan orang tua mengenai kesulitan belajar khususnya 

membaca yang dialami oleh anak di sekolah ? 

19. Apakah ada komunikasi lebih lanjut mengenai hal tersebut ? 

 

Pedoman Wawancara Untuk Orang Tua Subyek  

1. Apa pekerjaan Bapak / Ibu ? 

2. Apa pendidikan terakhir Bapak / Ibu ? 

3. Bagaimana kondisi fisik anak ? Apakah anak pernah mengalami 

gangguan fisik ? 
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4. Bagaimana riwayat kelahirannya ? Bagaimana riwayat perkembangan 

bicara anak pada saat balita ? 

5. Bagaimana kondisi emosi anak, sedih atau gembira ? apa yang 

dilakukannya ? 

6. Kira- kira apa yang membuat anak menjadi sedih atau gembira ? 

7. Pernah ngambek atau tidak ? sering atau tidak ? apa penyebabnya ? 

8. Bagaimana pola belajar anak di rumah ? apakah Bapak / Ibu membantu / 

anak belajar sendiri ? 

9. Siapa yang biasanya menemani anak ketika belajar ? kalau anak belajar 

sendiri atau tidak belajar dengan Bapak / Ibu, kegiatan apa yang 

dilakukan Bapak / Ibu  ? 

10. Anak belajar atas kesadaran sendiri atau harus disuruh ? pernah atau 

tidak anak tidak mau belajar ? apa yang dilakukan agar anak mau belajar 

? 

11. Berapa lama waktu anak untuk belajar di rumah ? apakah dengan jumlah 

waktu tersebut, anak dapat meraih prestasi ? jam berapa biasanya anak 

belajar ? 

12. Anak lebih senang belajar dengan cara apa ? menghafal, didikte, melihat 

gambar, mana yang lebih efektif ? 

13. Bagaimana kondisi lingkungan rumah pada saat anak belajar ?ramai / 

sepi ?  

14. Kalau anak mengalami kesulitan ketika belajar, apakah anak meminta 

tolong kepada Bapak / Ibu ? 

15. Untuk mendisiplinkan anak, apa yang dilakukan Bapak / Ibu ? 

16. Berapa jumlah putra / putri Bapak / Ibu ? subjek anak ke berapa ?  
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17. Biasanya anak tidur sekamar dengan siapa ?  

18. Siapa yang biasanya bergaul dengan anak ? 

19. Anak lebih senang / memilih belajar di ruang mana ? apakah memakai 

meja, sambil tiduran atau menonton televisi ? 

20. Fasilitas apa yang mungkin perlu ditambahkan untuk meningkatkan 

belajar anak ? 

21. Apakah Bapak / Ibu mengetahui perkembangan belajar anak di sekolah 

? pernah menanyakan mengenai perkembangan belajar anak kepada 

anak atau guru kelas ? 

22. Apakah anak memberitahu Bapak / Ibu  tentang kesulitan belajar yang 

dialami anak di sekolah ? 

23. Apakah Bapak / Ibu pernah berkomunikasi dengan guru kelas untuk 

mengetahui perkembangan belajar anak ? Berapa kali dalam seminggu / 

sebulan ? 

24. Apakah Bapak / Ibu pernah / rutin memeriksa buku catatan / pelajaran / 

PR anak ? 

25.Jika Bapak / Ibu ada masalah keluarga, dibicarakan atau tidak ? anak 

dilibatkan atau tidak ? dimana biasanya membicarakannya ? 

 

Pedoman Observasi di Kelas 

1. Gambaran fisik subjek 

2. Keadaan emosi subjek ( sedih / gembira) 

3. Perilaku subjek ketika kegiatan membaca di kelas 

4. Perilaku subjek ketika mengikuti pelajaran di kelas 

5. Perilaku subjek ketika berinteraksi dengan guru kelas dan teman  
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6. Lingkungan Kelas 

Pedoman Observasi di Rumah 

1. Gambaran fisik rumah subjek 

2. Jumlah anggota keluarga 

3. Suasana sekitar rumah subjek 

4. Ruang yang digunakan subjek belajar 
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Checklist Pengamatan Membaca 

 

Nama Murid  : 

Nama Guru  : 

Kelas   : 

Sekolah  : 

Petunjuk  :  

Isilah kolom dengan memberi tanda ( √ ) pada setiap perilaku yang tampak 

pada saat dilakukan pengamatan baik pada pengamatan ke 1,2 dan 3. 

Pengamatan Ke No Perilaku Membaca 

1 2 3 

1. Membaca dengan mengeja    

2. Pemenggalan tidak tepat    

3. Pengucapan tidak benar    

4. Penghilangan bunyi / kata    

5. Mengulang-ulang    

6. Terbalik    

7. Menambahkan unsur bunyi    

8. Mengamati dengan bunyi lain    

9. Kosakata kurang    

10. Menerka-nerka kata    

11. Tidak mengenal bunyi konsonan    

12. Tidak mengenal bunyi vokal    

13. Tidak mengenal konsonan / vokal ganda    
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14. Kemampuan analisis struktural lemah    

15. Tidak mampu memanfaatkan konteks    

16. Tingkat pemahaman rendah    

17. Bersikap malas ketika membaca    

18. Kurang mampu mengingat isi bacaan    

19. Jawaban tidak terstruktur secara baik    

20. Tidak mampu mencari informasi tertentu    

21. Tidak mampu membaca sepintas    

22. Banyak salah ejaan pada jawaban    

23. Lambat dalam membaca    

24. Membaca cepat, tetapi banyak salah    

25. Membaca sambil berbisik    

26. Tidak menguasai abjad    
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TES MEMBACA 

 

Inventori Membaca Informal 

Nama Murid : 

Tanggal Tes : 

Petunjuk : 

Pernahkah kamu mendengar binatang yang dapat bekerjasama dengan 

binatang lain ? Bacalah cerita berikut ! 

Bacaan : 

Kerbau, jalak, dan bangau adalah tiga sahabat. Mereka saling 

menolong. Suatu ketika punggung kerbau gatal. Ia minta tolong bangau. 

Bangau tidak bisa menolong. Ia kemudian minta tolong jalak. Dengan 

senang hati jalak bersedia menolong kerbau. Jalak kemudian mematuk-

matuk punggung kerbau. 

“Kerbau, kutumu enak dimakan,” kata jalak. 

“Ah, masa!” kerbau heran. 

“Benar, enak sekali,” kata jalak. 

“Kalau begitu, makan saja!” kata kerbau. 

Kemudian kutu-kutu itu dimakan jalak. Ia merasa kenyang. 

“Kamu hebat sekali, jalak! Badanku merasa enak.” 

Kerbau senang. Jalak senang. Bangaupun ikut senang. 

“Terimakasih Jalak ! Terimakasih Bangau !” kata kerbau. 

Kerbau, jalak, dan bangau menjadi sahabat yang erat. 
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Pertanyaan : 

1. Cerita diatas menceritakan mengenai apa ? 

2. Punggung siapakah yang gatal ? 

3. Apakah yang akan dilakukan kemudian ? 

4. Mengapa bangau tidak dapat menolong kerbau ? 

5. Siapakah yang dimaksud dengan ia pada baris ketiga ? 

6. Apa yang dilakukan jalak terhadap kutu di punggung kerbau ? 

7. Setelah selesai memakan kutu di punggung kerbau, apa yang dirasakan 

jalak ? 

8. Apa yang dirasakan kerbau setelah kutunya hilang ? 

9. Mengapa bangau juga ikut senang ? 

10. Apa makna dari cerita diatas ? 

Penilaian : 

Salah Baca  :  

Penghilangan : 

Penambahan : 

Penggantian : 

Pengulangan : 

Terbalik  : 

Jumlah salah :                                        Presentase benar :  % 

Pemahaman  : Jumlah benar                  (:                         %) 

Kemampuan Membaca ( Mandiri / Bimbingan / Frustrasi ) 

Keterangan : 

Kategori Mandiri :  
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- Jika dapat membaca dengan benar minimal 98 % dari jumlah kata dalam 

bacaan. 

- Jika dapat menjawab dengan benar minimal 90 % dari pertanyaan yang 

diajukan. 

Kategori Bimbingan : 

- Jika dapat membaca dengan benar antara 95 % - 97 % dari jumlah kata 

dalam bacaan. 

- Jika dapat menjawab dengan benar antara 75 % - 89 % dari pertanyaan 

yang diajukan. 

Kategori Frustrasi : 

Jika tidak memenuhi kategori bimbingan dan kategori mandiri. 

 

Prosedur Cloze 

Bacalah dan isilah titik-titik yang kosong ! 

Seekor burung gagak bertengger di ranting. Di paruhnya ada sekerat 

daging. Baunya……..sekali. Kancil menginginkan dendeng yang 

lezat…….. Kancil berkata kepada burung gagak, “Selamat……. Tuan 

Muda gagak! Rupamu elok benar. ………bersinar elok sekali. Bulumu 

hitam bagus…….. Sayang, kamu hanya berdiam diri. Suaramu ……..merdu 

sekali “. Gagak amat senang dan …….mendapat pujian itu. Ia hendak 

memamerkan……… Paruhnya dibukanya lebar-lebar, ikan dendeng 

yang…….. di paruhnya pun jatuh. Kancil cepat-cepat 

mengambil……….itu. Sambil menari-nari, kancil memakan 

dendeng……… sangat diinginkannya. Burung gagak amat kecewa. 
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Pilihan Jawaban : 

1. itu 

2. pagi 

3. enak 

4. pasti 

5. matamu 

6. sekali 

7. ada 

8. suaranya 

9. bangga 

10. yang 

11. dendeng 

 

Penilaian : 

Kategori Mandiri  : minimal 61 % benar 

Kategori Bimbingan : antara 41 % - 60 % benar 

Kategori Frustrasi  : dibawah 40 % benar  
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