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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Teori  

2.1.1 Literasi 

 Literasi pada awalnya sering dikatakan sebagai suatu keterampilan dalam 

membaca dan menulis, yang mana literasi sendiri sebenarnya tidak sebatas 

pengertian tersebut melainkan telah berkembang. Hafiyusholeh (2017), 

menjelaskan Litera berarti leter atau huruf, litera menuntut sesorang untuk dapat 

mengerti dan memahami huruf melalui membaca, kemudian dapat menciptakan 

suatu karya yakni dengan aktivitas menulis, yang mana kemampuan menulis itu 

dapat diperoleh seseorang dari kemampuan untuk dapat memahami sesuatu yang 

telah dibaca.  

Literasi didalam pendidikan lebih mengerucut dalam pembelajaran 

memiliki makna yang penting yakni merupakan suatu kemampuan yang harus 

dimiliki siswa untuk dapat menguasai serta memahami berbagai hal (pelajaran). 

Literasi merupakan keterampilan penting yang wajib dimiliki dalam kehidupan, 

yang mana sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan dan 

kesadaran literasi. Literasi menurut kamus besar bahasa Indonesiakemdikbud yakni 

kemampuan menulis dan membaca; pengetahuan atau keterampilan dalam bidang 

atau aktivitas tertentu. Pengertian literasi dalam konteks gerakan literasi sekolah 

adalah suatu kemampuan untuk mengakses, memahami, serta mampu
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menggunakan sesuatu dengan cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain yakni 

membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau serta berbicara (Retnaningdyah 

et.al, 2016). Berdasarkan penjelasan tentang literasi diatas dapat disimpulkan 

bahwa literasi yakni suatu kegiatan yang penting dimiliki oleh seseorang termasuk 

juga siswa yang merujuk pada suatu kegiatan membaca, melihat, hingga menulis 

yang mana lebih meluas lagi, dengan kegiatan literasi diharapkan dapat merubah 

suatu pola perilaku yang dapat membawa sikap positif terhadap lingkungan. 

2.1.2 Gerakan Literasi Sekolah 

 Gerakan Literasi Sekolah merupakan suatu upaya yang dilakukan secara 

menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang 

warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik (Retnaningdyah et.al, 

2016), yakni dengan kata lain, GLS merupakan suatu kegiatan yang melibatkan 

seluruh warga sekolah untuk dapat membangun dan menghadirkan masyarakat 

yang literat. Kegiatan literasi ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari 

usaha untuk menumbuhkan Budi Pekerti sebagaimana tercantum dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015, 

penumbuhan budi pekerti yakni kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di 

sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah sampai dengan kelulusan 

sekolah.  

2.1.2.1 Tujuan Gerakan Literasi Sekolah  

 Tujuan gerakan literasi menurut Wiedarti, et al., (2016) terdiri atas tujuan 

umum dan tujuan khusus. Tujuan umum GLS yakni untuk menumbuh kembangkan 

budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang 
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diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar menjadi pembelajar sepanjang 

hayat. Tujuan khusus dari GLS yakni menumbuhkembangkan budaya literasi 

disekolah, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, 

menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak 

agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan, dan menjaga keberlanjutkan 

pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai 

strategi membaca. 

2.1.2.2 Ruang Lingkup Gerakan Literasi Sekolah  

 Ruang lingkup GLS pada jenjang SMP yakni meliputi, lingkungan fisik 

sekolah, lingkungan sosial dan afektif, dan lingkungan akademik. Lingkungan fisik 

sekolah mencakup ketersediaan fasilitas, sarana prasarana literasi; lingkungan 

sosial dan afektif meliputi dukungan dan partisipasi aktif semua warga, dan 

lingkungan akademik yakni adanya program literasi yang nyata dan bisa 

dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah (Retnaningdyah et al., 2016). 

2.1.2.3 Sasaran Gerakan Literasi Sekolah 

 Sasaran gerakan literasi sekolah yakni seluruh warga sekolah yang 

didalamnya termasuk guru, pustakawan, tim literasi, dan kepala sekolah disini perlu 

memahami GLS bertujuan memfasilitasi guru, pustakawan, dan tim literasi sekolah 

dalam menjalankan kegiatan GLS (Wiedarti, et al., 2016). 

2.1.2.4 Penerapan Gerakan Literasi Sekolah 

 Penerapan program Gerakan Literasi Sekolah, dilakukan secara bertahap 

disesuaikan dengan tingkat kesiapan sekolah untuk menerapkan, kesiapan yang 
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dimaksud yakni mencakup kesiapan fasilitas, warga sekolah, dan kesiapan sistem 

pendukung. GLS dibedakan menjadi tiga (3) tahapan yakni diantaranya: 

1. Tahap Pembiasaan 

Yakni dimulai dengan menumbuhan minat baca siswa, yakni dengan melalui 

kegiatan membaca 15 menit. Sekolah dapat menenetukan jadwal membaca sendiri 

tergantung dengan sekolah masing-masing. Kegiatan pada tahap pembiasaan 

meliputi dua jenis kegiatan membaca untuk kesenangan, yakni membaca dalam hati 

dan membaca nyaring oleh guru. Salah satu tujuan dari kegiatan membaca ini yakni 

untuk meningkatkan rasa cinta membaca diluar jam pelajaran serta meningkatkan 

kemampuan memahami bacaan.  

2. Tahap Pengembangan 

Tahap pengembangan hampir sama dengan tahap pembiasaan, yang mana 

pada tahap pengembangan ini kegiatan membaca 15 menit disertai dengan kegiatan 

tidak lanjut berupa misalnya menuliskan komentar singkat tentang buku yang 

dibaca dijurnal harian, menaggapi isi buku secara lisan ataupun tulisan, pada tahap 

ini tidak ada tagihan untuk penilaian akademik. Beberapa tujuan pada tahap ini 

yakni mengasah kemampuan siswa dalam memberikan tanggapan terhadap buku 

yang telah dibaca, mengasah kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, 

analitis, kreatif, inovatif, dan serta mendorong siswa untuk dapat belajar 

mengaitkan yang telah dibaca dengan lingkungan. 
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3. Tahap Pembelajaran 

Tahap ini yakni meningkatkan kemampuan literasi disemua mata pelajaran, 

dengan menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca pada semua mata 

pelajaran,  buku yang dibaca lebih dapat mencakup pengetahuan umum, khusus dan 

juga dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu, dan ada tagihan akademis. Tujuan 

pada tahap ini yakni untuk mengembangkan kemampuan pemahaman teks serta 

mengaitkan dengan pengalaman pribadi, mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis, serta mengolah dan mengelola kemampuan komunikasi secara kreatif. 

2.1.3 Membaca 

2.1.3.1 Pengertian Membaca 

Menurut Prihanti (2015), membaca adalah keterampilan dalam belajar 

yang penting untuk dimiliki, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membaca 

yakni melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (baik dengan melisankan 

atau dalam hati), mengeja, melafalkan apa yang tertulis, mengucapkan, mengetahui, 

meramalkan,  memperhitungkan, memahami. Membaca menurut Arendra (2016) 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu informasi, yakni 

dapat melibatkan indera pengelihatan untuk menemukan informasi. Membaca 

dapat memperluas cakrawala berfikir dan menambah keilmuan. Membaca 

merupakan kebiasaan yang diperoleh setelah seseorang dilahirkan. 

Menurut Astawa et al., (2015), membaca adalah suatu proses penerjemahan 

rangkaian grafis ke dalam bentuk kata-kata lisan. Proses penerjemahan yang 

dimaksud berlangsung pada permulaan belajar membaca. Penekanan membaca 

pada tahap ini adalah pada proses perspektual, yaitu pengenalan korespondensi 
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rangkaian huruf-huruf dengan bunyi-bunyi bahasa. Membaca menurut Yastuti 

(2012) adalah sesuatu keterampilan dalam kebahasaan yang berperan sangat 

penting, melalui kegiatan membaca, seseorang dapat memperoleh inspirasi dan 

informasi yang kemudian dapat dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Menurut Erlina, et al., (2017) membaca adalah proses untuk mendapatkan 

pesan yang diberikan oleh penulis untuk pembaca dengan cara memahami pesan. 

Aktivitas membaca terdiri dari dua bagian yakni membaca sebagai proses dan 

membaca sebagai produk. Membaca sebagai proses mengacu dan mengarah pada 

aktivitas fisik dan mental, sedangkan membaca sebagai produk mengacu pada 

konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan pada saat membaca (Putra, 2015). 

Dari pengertian membaca diatas dapat disimpulkan bahwa membaca yakni 

suatu keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh seseorang, salah satunya yakni 

untuk dapat memperoleh suatu informasi tertentu. Kegiatan membaca sendiri terdiri 

atas dua bagian yakni mengaruh sebagai proses yakni mengacu pada aktivitas fisik 

dan mental, dan membaca sebagai produk mengacu pada hasil dari aktivitas ketika 

membaca. 

2.1.3.2 Tujuan Membaca 

Tujuan dari aktivitas membaca secara umum menurut Yastuti (2012) 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

a)  Memperluas cakrawala berpikir (pengetahuan), melalui membaca seseorang 

akan dapat terbebas dari pengetahuan yang terbatas baik dari segi waktu 
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maupun dari segi ruang, sehingga dengan membaca seseorang akan semakin 

banyak dan bertambah pengetahuannya. 

b)   Melakukan perenungan, seseorang dikatakan berhasil dalam membaca apabila 

telah memiliki kemampuan untuk memahmi isi bacaan dengan melibatkan akal 

dan pikiran sehingga akan dapat menghasilkan suatu informasi untuk 

melakukan tindakan dan sikap yang tepat untuk lingkungan.  

c)   Memiliki kemampuan bertutur kata yang baik, dengan membaca seseorang akan 

banyak menambah perbendaharaan kosakata yang mana akan berpengaruh 

pada kemampuan bertutur kata yang baik. 

Tujuan membaca menurut Rahim (2007) mencakup sembilan (9) hal yakni 

sebagai berikut: 

(1) Kesenangan; (2) menyempurnakan membaca nyaring; (3) menggunakan strategi 

tertentu; (4) memperbaharui pengetahuannya tentang suatu hal (topik) ; (5) 

mengaitkan informasi yang baru dengan informasi yang telah diketahui 

sebelumnya; (6) memperoleh informasi untuk laporan lisan maupun tertulis; (7) 

mengkonfirmasi atau menolak prediksi; (8) menampilkan suatu eksperimen atau 

mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dan mempelajari tentang 

struktur teks; (9) menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. 

 Dari tujuan-tujuan membaca diatas dapat disimpulkan bahwasannya tujuan 

dari membaca adalah sesuatu yang ingin diperoleh oleh pembaca dari hasil kegiatan 

membaca, dan yang mana tujuan dari kegiatan membaca antara pembaca yang satu 

dengan pembaca yang lain cenderung berbeda, yang mana jika dikaitkan dengan 
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kegiatan membaca di sekolah yakni untuk menambah pengetahuan dan memahami 

suatu bacaan untuk kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan. 

2.1.3.3 Manfaat Membaca  

Membaca merupakan suatu kegiatan yang memiliki  manfaat, berikut manfaat 

membaca menurut Karim (2014) diantaranya adalah: 

1. Melatih kemampuan berpikir, yang mana denga membaca dapat mengasah 

kemampuan berpikir dari pembaca, selain itu membaca dapat juga memberikan 

dampak menyenangkan bagi otak, dapat meningkatkan tingkat kognitif dan 

menambah perbendaharaan kosakata. 

2. Membaca dapat meningkatkan pemahaman, yakni dengan membaca seseorang 

akan dapat menambah tingkat pemahaman. 

3. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, dengan membaca seseorang akan 

mampu memperoleh banyak hal dan informasi baru sehingga dengan membaca 

akan mampu memperkaya wawasan dan pengetahuan pembaca. 

4. Mengasah kemampuan menulis,  dengan banyak membaca maka akan semakin 

banyak perbendaharaan kata yang dimiliki, semakin banyak wawasan yang 

diketahui sehingga akan dapat meningkatkan kemampuan menulis seseorang. 

5. Mendukung kemampuan berbicara, dengan membaca seseorang akan bertambah 

luas wawasan dan pengetahuannya serta semakin banyak perbendaharaan kata 

yang dimiliki yang akan membuat seseorang tersebut lebih percaya diri dalam 

berbicara didepan umum. 

6. Meningkatkan konsentrasi, seseorang yang terbiasa membaca akan memiliki 

konsentrasi dan fokus yang lebih baik, dengan itu pembaca akan lebih mudah 
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dan praktis dalam memandang kehidupan sehingga dapat meningkatkan 

keterampilan dalam mengambil keputusan. 

7. Menjauhkan  dan atau mengurangi resiko penyakit Alzheimer, dengan membaca 

dapat merangsang sel-sel otak untuk terhubung dan tumbuh sehingga dapat 

mencegah kehilangan memori. 

8. Sarana refleksi dan pengembangan diri, dengan membaca seseorang dapat 

mempelajari hal yang ingin untuk dipelajari misalnya bagaimana cara menjadi 

pengusaha yang baik, sehingga dengan membaca seseorang dapat mempelajari 

bagaimana orang lain mengembangkan diri sehingga dapat meraih sesuatu, yang 

mana dengan itu secara tidak langsung pembaca akan dapat mempertimbangkan 

sebelum mengambil keputusan.  

2.1.3.4 Aspek Membaca  

Menurut Tarigan (2008) secara garis besar terdapat dua aspek penting dalam 

kegiatan membaca yaitu : 

a) Keterampilan yang bersifat mekanis (mechanical skill) dianggap sebagai urutan 

yang lebih rendah (lower order). Aspek keterampilan yang bersifat mekanis 

meliputi:  

1) Pengenalan huruf ;  

2) Pengenalan unsur linguistik (fonem/grafem, kata frease, pola klause, kalimat 

dan lain-lain) ; 

3) Keterampilan untuk menghubungkan atau korespondensi pola ejaan dan 

bunyi (kemampuan menyuarakan bahan tertulis atau to bark at print) ; 

4) Kemampuan membaca bertaraf lambat. 
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b) Keterampilan yang bersifat pemahaman (comprehention skill) di anggap berada 

pada urutan yang lebih tinggi (higher order). Aspek ini mencakup : 

1) Memahami pengertian sederhana (leksikal, gramatika, retorikal) ;  

2) Memahami signifikasi atau makna, diantaranya maksud dan tujuan 

pengarang, relevansi atau keadaan kebudayaan reaksi pembaca ;  

3) Evaluasi atau penilaian (isi dan bentuk) ;  

4) Kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan 

keadaan. 

Dua aspek dalam pengajaran membaca menurut Andayani (2012) yakni 

pertama, merujuk pada pengajaran membaca untuk pertama kali. Kedua, mengajar 

membaca bagi yang telah memiliki keterampilan membaca. 

2.1.3.5 Faktor Penentu Kemampuan Membaca  

Kemampuan membaca ialah meliputi kecepatan membaca dan pemahaman isi, 

menurut Tampubolon (1987) faktor-faktor pokok yang dapat mempengaruhi 

kemampuan membaca adalah :  

a. Kompetensi Kebahasaan,  

Penguasan bahasa secara keseluruhan, terutama tata bahasa dan kosa kata, 

termasuk berbagai arti dan nuansa serta ejaan dan tanda-tanda baca, dan 

pengelompokan kata. 

 

b. Kemampuan Mata,  

Mengadakan gerakan-gerakan membaca efisien. 

c. Penentuan Informasi Fokus, 
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Menentukan terlebih dahulu informasi yang diperlukan sebelum membaca, 

sehingga akan dapat meningkatkan efisiensi membaca. 

d. Teknik dan Metode Membaca 

Cara membaca paling efisien dan efektif untuk menemukan informasi fokus 

yang diperlukan 

e. Fleksibilitas membaca 

Kemampuan menyesuaiakan stretegi membaca dengan kondisi baca, yang 

dimaksud dengan stretegi membaca ialah teknik dan metode membaca, 

kecepatan membaca, dan gaya membaca. Kondisi baca adalah tujuan 

membaca informasi fokus, dan materi bacaan dalam arti keterbacaan. 

f. Kebiasaan Membaca 

Minat (keinginan, kemauan, dan motivasi) dan keterampilan membaca yang 

baik dan efisien, yang telah berkembang dan membudaya secara maksimal 

dalam diri sesorang. 

2.1.4 Pemahaman Bacaan 

Membaca merupakan suatu aktivitas yang penting untuk dilakukan oleh 

sesorang, khususnya siswa. Salah satu tujuan dari membaca adalah untuk dapat 

memahami isi bacaan, tanpa memahami isi bacaan maka kegiatan membaca akan 

menjadi sia-sia. Membaca yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

suatu informasi, yang mana dalam membaca melibatkan suatu proses kognitif yang 

bertujuan untuk memahami suatu informasi atau bacaan. Memahami bacaan yaitu 

suatu proses untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan pemahaman makna 

yang dimiliki sebelumnya (Sari & Pandjaitan, 2017). Pemahaman bacaan 



20 

 

 

 

merupakan bagian yang terpenting atau tujuan yang utama dari kegiatan membaca. 

Menurut Lestyarini (2012),  menjelaskan bahwa 

“Penguasaan kompetensi membaca merupakan sine quan non (prasyarat mutlak) 

untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Dalam lingkup pembelajaran, 

kompetensi membaca merupakan subkompetensi berbahasa yang sangat penting 

untuk menguasai materi berbagai bidang. Tanpa penguasaan kompetensi 

membaca yang baik, penguasaan terhadap materi khususnya dari bacaan atau 

teks menjadi kurang optimal” 

 

Proses memahami bacaan adalah proses untuk mengerti dan memahami 

suatu informasi tertulis yang terdapat dalam suatu bacaan, pemasukan pengertian-

pengertian baru ke dalam sistem kognisi, dan pengintegrasian ke dalam sistem 

pengetahuan yang telah dimiliki pembaca sebelumnya, jadi membaca pemahaman 

melibatkan pengetahuan yang dimiliki pembaca sebelumnya yang kemudian akan 

diintegrasikan dengan informasi yang diperoleh (Flood & Lapp, 1987); (Ampuni, 

1998). Pemahaman bacaan merupakan suatu proses kerja kognitif yang sangat 

kompleks. Pemahaman bacaan mensyaratkan organisasi dan konstruksi mental. 

Pemahaman sering dikaitkan dengan membaca (pemahaman bacaan), merupakan 

pengertian yang lebih luas dan berhubungan dengan komunikasi yang mencakup 

materi tertulis bersifat verbal.  

2.1.4.1 Konsep Pemahaman bacaan  

Tingkatan pemahaman bacaan dibagi menjadi empat tingkatan diantaranya 

yakni sebagai berikut : 

1. Pemahaman literal, pemahaman yang hanya sampai pada tingkatan informasi 

dasar dan bersifat eksplisit (tidak berbelit-belit, gamblang), hanya memahami 

makna apa adanya, pemahaman yang diperoleh hanya sebatas apa yang 

dituliskan oleh penulis 
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2. Pemahaman interpretatif, yakni pemahaman dari hasil interpretasi atau 

penafsiran terhadap informasi yang ada didalam teks, mengidentifikasi, 

mengacu pada suatu proses menentukan dan memahami maksud dalam teks 

(menemukan pengertian tersirat) didalam teks,  

3. Pemahaman kritis, pembaca mampu menganalisis dan menyintesis informasi 

yang diperoleh, dan ditambah dengan mengevaluasi, pembaca mulai menilai 

pemikiran dari penulis. 

4. Pemahaman kreatif, yakni mampu menggabungkan pengetahuan yang baru 

diperoleh dengan pengetahuan sebelumnya sehingga dapat memperluas 

pengetahuan, menerapkan ide atau informasi yang diperoleh kedalam 

kehidupan, sehingga pembaca tidak hanya memfokuskan pada bacaan 

melainkan mampu mengembangkan sesuatu atau menyelesaikan suatu 

permasalahan, dan bahkan mampu menyampaikan pesan atau informasi kepada 

orang lain. 

Konsep kedua mengenai tingkatan pemahaman bacaan menurut Barret dalam 

Ampuni (1998) yakni sebagai berikut : 

1. Pemahaman literal, pembaca fokus pada informasi yang dijelaskan secara 

tersurat, proses kognitif yang terjadi meliputi pengenalan dan pengingatan 

terhadap detai-detail fakta, pikiran utama, urutan, perbandingan, hubungan 

sebab akibat, dan sifat-sifat karakter. 

2. Reorganisasi, pembaca meningkat pada taraf menganalisis, mensintesis, 

mengorganisasikan ide. Hasil pemahaman yakni berupa klasifikasi, outline, 

ramngkuman dan sintesis.   
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3. Pengambilan keputusan, memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki dan intuisi 

untuk mengambil suatu kesimpulan. 

4. Evaluasi, pembaca mencoba memberikan penilaian misalnya mengenai realita 

atau fantasi, fakta atau opini, keabsahan, kesesuaian, penghargaan atau 

penerimaan. Pembaca dapat juga membandingkan isi bacaan dengan pendapat 

dari penulis lain. 

5. Apresiasi, melibatakan pengetahuan objektif dan respon emosional terhadap 

aspek keindahan kepenulisan. 

Taksonomi ranah kognitif Revisi Taksonomi Bloom’s oleh Anderson dan 

Krathwohl’s menjelaskan bahwa terdapat enam (6) kategori hubungan dan dimensi 

proses kognitif, yang mana tingkatan kedua yakni terkait dengan aspek memahami, 

kategori tersebut disajikan didalam tabel 1. 

Tabel 1.  Kategori Hubungan dan Dimensi Proses Kognitif 

Kategori Proses Kognitif Contoh 

1. Mengingat : 

Mendapatkan pengetahuan yang relevan dari memori yang panjang 

1.1 Mengenal Contoh, tangal-tangal penting sejarah 

negara 

1.2 Mengingat Contoh, mengingat kembali tanggal-

tanggal penting sejarah negara 

2. Memahami : 

Membangun, pengertian dari pesan pembelajaran, diantaranya oral, tulisan, 

komunikasi grafik. 

2.1 Mengartikan Contoh, menguraikan dengan kata-kata 

sendiri dalam pidato 

2.2 Memberikan contoh Contoh, memberikan contoh macam-

macam gaya lukisan artistik 

2.3 Mengklasifikasi Contoh, mengamati atau menggambarkan 

kasus kekacauan mental 
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2.4 Menyimpulkan Contoh, menyimpulkan kesimpulan 

pendek dari kejadian yang ditayangkan 

divideo 

2.5 Menduga Contoh, mengambil kesimpulan dasar-

dasar contoh dari pembelajaran bahasa 

asing 

2.6 Membandingkan Contoh, membandingkan peristiwa-

peristiwa sejarah dengan situasi sekarang 

2.7 Menjelaskan Contoh, menjelaskan penyebab peristiwa 

penting di Prancis abad ke 18 

3. Menerapkan 

Menggunakan prosedur dalam situasi yang diberikan 

3.1 Menjalankan Contoh, membagi satu angka dengan 

seluruh angka dengan perkalian 

3.2 Melaksanakan Contoh, menetapkan situasi tepatnya 

hukum Newton yang kedua 

 

4. Menganalisis 

Memecah materi menjadi bagian-bagian pokok dan mendeskripsikan bagaimana 

bagian-bagian tersebut dihubungkan satu sama lain maupun menjadi sebuah struktur 

keseluruhan atau tujuan 

4.1 Membedakan Contoh, membedakan angka yang relevan 

dan tidak relevan dalam satu soal 

matematika 

4.2 Mengorganisasikan  Contoh, bukti-bukti struktur dalam 

deskripsi sejarah menjadi sebuah atau 

melawan sebuah penjelasan sejarah 

4.3 Mendekonstruksi  Contoh, menetapkan pandangan para ahli 

dalam pendangan politiknya 

5. Menilai 

Membuat penilaian yang didasarkan pada kriteria standar 

5.1 Memeriksa  Contoh, menetapkan apakah kesimpulan 

para ilmuan sesuai dengan data yang 

diteliti 

5.2 Menilai Contoh, menilai diantara dua metode mana 

yang terbaik dan dapat menyelesaikan 

masalah 

6. Menciptakan 

Menempatkan bagian-bagian secara bersama-bersama ke dalam suatu ide, 

semuanya saling berhubungan untuk membuat hasil yang baik 

6.1 Menghasilkan  Contoh, menghasilkan hipotesis untuk 

menghitung fenomena yang sudah diteliti 
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6.2 Merencanakan Contoh, merencanakan penelitian 

mengenai masalah sejarah 

6.3 Membangun  Contoh, membangun sebuah habitat baru 

untuk menyakinkan tujuan yang baru 

Sumber : (Kiswono, 2014) 

 Dari penjelasan mengenai konsep pemahaman pada tabel 1 diatas 

menjelaskan bahwa pemahaman membaca memiliki tingkatan tertentu, akan tetapi 

tingkatan tersebut diatas bukanlah sesuatu yang bersifat kaku dan mutlak, artinya 

tingkat kognitif tidak hanya dapat diukur dari tingkat pemahaman bacaan dari 

tingkatan yang dijelaskan diatas. Kisi-kisi atau indikator pemahaman bacaan yaitu 

berdasarkan pada taksonomi ranah kognitif revisi taksonomi Bloom’s oleh 

Anderson dan Krathwohl’s pada tingkat pemahaman yang diselaraskan pada 

kurikulum yang meliputi standart kompetensi, kompetensi dasar, aspek materi serta 

indikator pembelajaran dalam hal ini yaitu disesuaikan dengan bab Sistem Ekskresi. 

2.1.5 Minat Membaca 

Minat (interest) merupakan suatu bentuk motivasi intrinsik yakni persepsi 

bahwa suatu aktivitas menimbulkan rasa ingin tahu dan menarik; biasanya disertai 

oleh keterlibatan kognitif dan efek yang positif (Ormrod, 2008). Minat menurut 

Rahman (2017) adalah suatu rasa yang lebih suka atau rasa ketertarikan pada 

sesuatu hal maupun kegiatan yang ditunjukkan dengan keinginan, kecenderungan 

untuk memperhatikan hal maupun kegiatan tertentu tanpa ada seorangpun yang 

menyuruh untuk melakukan, dilakukan dengan kesadaran diri sendiri dan diikuti 

dengan perasaan senang dalam melakukan. Minat merupakan sumber motivasi 

seseorang, sehingga minat itu besar pengaruhnya terhadap kegiatan yang dilakukan 
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seseorang. Bahkan kegiatan yang menarik minat siswa akan dilakukannya dengan 

senang hati. 

Minat menurut Yetti (2009) merupakan motivator atau pendorong yang kuat 

untuk dapat melakukan suatu aktivitas. Aktivitas membaca akan dilakukan oleh 

siswa atau tidak, sangat ditentukan oleh minat dari siswa terhadap aktivitas tersebut. 

Secara umum minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan yang 

menyebabkan seseorang berusaha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas-

aktivitas dalam bidang tertentu. Minat juga diartikan sebagai sikap positif anak 

terhadap aspek-aspek lingkungan. Ada juga yang mengartikan minat sebagai 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan menikmati suatu aktivitas 

yang disertai dengan rasa senang. Aspek minat membaca meliputi kesenangan 

membaca, frekuensi membaca dan kesadaran akan manfaat membaca. Minat 

membaca sangat dipengaruhi oleh stimulasi yang diperoleh dari lingkungan, oleh 

karena itu minat membaca perlu ditanamkan dan ditumbuhkan sejak usia dini. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa minat yakni suatu bentuk 

motivasi intrinsik  yang berasal dari dalam diri sesorang yang mana ditandai dengan 

munculnya suatu perasaan senang dalam melakukan sesuatu hal tanpa ada paksaan 

dari pihak lain, dalam hal ini adalah kegiatan membaca. 

2.1.5.1 Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Minat menurut Santrock (2012), secara khusus dikaitkan dengan ukuran 

pembelajaran yang mendalam, seperti mengingat kembali gagasan dan tanggapan 

utama atas pertanyaan yang lebih sulit, dan bukan pembelajaran di permukaan, 

seperti tanggapan terhadap pertanyaan sederhana dan penarikan teks secara verbal 
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melalui teks. Minat dibedakan menjadi dua jenis minat Ormrod (2008) yakni minat 

pribadi dan minat situasional, yang mana faktor yang mampu mempengaruhi dua 

jenis minat ini berbeda, diantaranya yakni sebagai berikut: 

1. Minat Pribadi 

Minat yang bersifat jangka panjang dan relatif stabil pada suatu topik atau 

aktivitas. Minat pribadi dan pengetahuan saling menguatkan, minat pada suatu 

topik tertentu dapat memicu atau mendorong semangat untuk mempelajari lebih 

banyak dari topik tertentu tersebut, dan pengetahuan akan bertambah sebagai akibat 

dari proses pembelajaran yang akhirnya akan dapat meningkatkan minat yang lebih 

besar. 

2. Minat Situasional 

Minat situasional dipicu oleh lingkungan, terdiri dari hal-hal baru, berbeda, tak 

terduga, atau secara khusus hidup sering menghasilkan minat situasional, demikian 

pula hal-hal yang melibatkan tingkat aktivitas yang tinggi atau emosi yang kuat. 

Siswa juga cenderung dibuat penasaran oleh topik-topik yang berkaitan dengan 

orang dan budaya, alam, dan peristiwa saat ini (musik populer, pertunjukan 

televisi). 

Minat baca adalah keinginan atau dorongan yang dimiliki seseorang dalam 

melakukan kegiatan membaca, orang yang sudah memiliki minat membaca akan 

melakukan kegiatan membaca sesuai dengan kesadarannya sendiri tanpa ada yang 

meminta maupun menyuruh, minat membaca ini ada yang berasal dari dalam diri 

maupun minat yang bersifat situasional. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
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minat membaca menurut Hidayanto et, al (2012) dibedakan menjadi 2 diantaranya 

yakni: 

1. Faktor Personal yang ada dalam diri atau faktor yang interent diri, yaitu 

meliputi usia, jenis kelamin, inteligensi, kemampuan membaca, sikap dan 

kebutuhan. hal ini berasal dari dalam diri sesorang.  

2. Faktor institusional atau faktor exterent,yaitu meliputi ketersediaan jumlah 

buku-buku bacaan dan jenis jenis bukunya, status sosial ekonomi orang tua dan 

latar belakang etnis, kemudian pengaruh orang tua, guru dan teman sebaya. 

Crow & Crow dalam Widyawati (2011) menjelaskan, minat berhubungan dan 

dipengaruhi oleh tiga (3) hal yakni diantaranya: 

1. Dorongan dari dalam 

Komponen yang mengandung unsur kognisi atau mengenal, dimana 

minat didahului dengan pengetahuan dan informasi mengenai sesuatu objek 

tertentu yang kemudian mampu mendorong rasa ingin tahu untuk dapat 

menghasilkan sesuatu. Minat berarti kecenderungan dan keinginan terhadap 

sesuatu yang didasari dengan rasa ingin tahu, dan mendorong individu untuk 

memberikan perhatian kepada sesuatu.  

2. Motif Sosial 

Merupakan komponen yang mengandung unsur konasi (kehendak, 

kecenderungan untuk melakukan sesuatu) yang diwujudkan dalam bentuk 

kemauan dalam melakukan suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan, yakni 

kebutuhan untuk diakui dan mendapatkan penghargaan dari lingkungan. 

3. Reaksi Emosional  
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Berkaitan dengan unsur emosi dan perasaan yaitu minat terhadap suatu 

objek,  yang hasilnya akan mengarah pada perasaan puas dan senang,  perasaan 

tersebut diperoleh dari partisipasi maupun pengalaman. Motivasi adalah 

sumber untuk dapat mempertahankan minat terhadap suatu kegiatan.  

Minat baca merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas 

masyarakat dan suatu bangsa. Minat baca terdiri atas dua kategori yaitu kategori 

minat baca tinggi dan minat baca rendah. Menurut Dalman (2017) indikator-

indikator untuk mengetahui minat baca tergolong  tinggi atau masih rendah yaitu 

dua hal diantaranya (1) frekuensi dan kuantitas membaca, (2) kuantitas sumber 

bacaan. Minat baca yang tinggi akan membuat sesorang berusaha membaca bacaan 

yang banyak dan variatif, tidak hanya membaca bacaan yang dibutuhkan saja 

melainkan membaca bacaan yang dianggap penting. Indikator minat baca menurut 

Marlina et al., (2017) yakni sebagai berikut: 

1. Memiliki kesadaran dan minat yang tinggi terhadap membaca. 

2. Berusaha sekuat tenaga tanpa ada paksaan mencari buku bacaan. 

3. Menyediakan waktu yang cukup untuk dapat membaca lebih banyak. 

4. Bahan yang telah dibacanya didiskusikan kepada teman-teman atau orang lain. 

5. Selalu menyarankan kepada teman-teman untuk membaca buku. 

6. Memilih bahan bacaan yang baik. 

Dari kedua penjelasan diatas, dapat ditarik persamaan mengenai indikator 

minat membaca, diantaranya yaitu : 

Tabel 2. Indikator Minat Baca 

Variabel Indikator 

Minat Baca 1. Memiliki kesadaran tinggi terhadap membaca  

2. Berusaha sekuat tenaga tanpa ada paksaan mencari buku bacaan. 
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3. Menyediakan waktu yang cukup untuk dapat membaca lebih banyak. 

4. Bahan yang telah dibacanya didiskusikan kepada teman-teman atau 

orang lain 

5. Selalu menyarankan kepada teman-teman untuk membaca buku 

6. Memilih bahan bacaan yang baik (mutu/kualitas bacaan) 

7. Frekuensi dan kuantitas membaca 

8. Frekuensi sumber bacaan  

 

2.1.5.2 Faktor yang Dapat Meningkatkan Minat  

Hampir banyak dari siswa yang belajar lebih banyak ketika suatu topik itu 

menarik menurut mereka. Berikut strategi yang dapat membangkitkan minat 

terhadap topik-topik yang ada dikelas menurut Ormrod (2008) yakni sebagai 

berikut : 

1. Memodelkan (mencontohkan) kesenangan dan antusiasme tentang topik-topik 

dikelas ; 

2. Memasukkann keunikan, variasi, fantasi, atau misteri sebagai bagian dari 

pelajaran dan prosedur ; 

3. Mendorong siswa untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh sejarah atau karakter 

fiksi serta membayangkan apa yang mungkin dipikirkan atau diarasakan oleh 

tokoh tersebut ;  

4. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk merespon materi pelajaran secara 

aktif, dapat dengan memanipulasi dan berkesperimen dengan objek-objek fisik, 

menciptakan produk baru, memperdebatkan isu-isu kontroversial, atau 

mengajarkan sesuatu yang telah mereka pelajari kepada teman-teman 

sebayanya.    
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Faktor-faktor yang dapat meningkatkan minat baca pada umumnya dan minat 

baca pada khususnya menurut Abu Ahmadi 1992 dalam Putri (2015) adalah sebagai 

berikut : 

a. Pembawaan, bila pembawaan minat siswa itu tinggi, maka siswa itu akan 

memiliki dorongan dan semangat tinggi dalam melaksanakan kegiatan 

membaca, dan begitu pula sebaliknya. 

b. Latihan dan kebiasaan, menumbuhkan latihan dan kebiasaan membaca dalam 

diri merupakan hal paling utama yang harus dilakukan para pembaca dan para 

pendidik. 

c. Kebutuhan Adanya kebutuhan tentang sesuatu memungkinkan timbulnya 

perhatian terhadap objek tersebut. 

d. Kewajiban, membaca adalah suatu kegiatan yang diwajibkan, dalam hal ini 

terdapat dua konteks yakni dalam hal kewajiban sebagai siswa dan dalam hal 

agama. Membaca sebagai kewajiban seorang sebagai siswa yakni wajib 

membaca untuk dapat memahami suatu topik tertentu, sedangkan dalam hal 

agama membaca merupakan perintah dari langit, pentingnya membaca dalam 

pandangan Islam tergambar dalam ayat yang pertama kali turun kepada 

Rasulullah. 

e. Keadaan Jasmani, sehat jasmani juga merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi minat baca. Jika kondisi jasmani terganggu maka akan dapat 

mempengaruhi aktivitas dan minat dari pembaca itu sendiri. 

f. Suasana jiwa, jiwa adalah daya hidup yang berasal dari diri yang bersifat abstrak 

yang menjadi penggerak dan pengatur bagi suatu perbuatan, jika suasana jiwa 
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tidak mendukung maka akan dapat mempengaruhi minat dari seseorang untuk 

membaca. 

g. Suasana sekitar, suasana sekitar yang dimaksud yakni lingkungan (keluarga 

maupun sekolah), lingkungan yang kondusif akan dapat menjadi suatu stimulus 

dalam meningkatkan minat secara umum. 

h. Kuat tidaknya dorongan, kuat tidaknya dorongan akan dapat membangkitkan dan 

memotivasi siswa menumbuhkkan semangat dan antusiasme sehingga akan 

dapat berpengaruh pada peningkatan minat seseorang. 

2.1.6 Strategi Membaca Tabel T-I-P (Tahu-Ingin-Pelajari) 

Laksono et al., (2016)  menjelaskan bahwa Tabel T-I-P yakni merupakan 

suatu strategi yang dapat digunakan untuk dapat membantu proses pemahaman 

teks, yaitu dimulai dengan cara mengaktifkan latar belakang siswa, bertanya, dan 

menenetukan apa yang penting untuk dipelajari. Tabel T-I-P ini lebih mengarah 

pada strategi membaca, tabel ini dapat digunakan dan diterapkan pada semua mata 

pelajaran yakni baik yang bersifat nonfiksi maupun ekspositoris. Tabel T-I-P dapat 

menuntun dan menjembatani proses berpikir siswa ketika mulai membaca dan 

melibatkan mereka dalam setiap langkah dalam proses membaca. Siswa  

memulainya dengan mengidentifikasi apa yang sudah diketahui tentang suatu topik  

yang akan dibahas, apa yang ingin ketahui, dan kemudian setelah membaca materi, 

apa yang sudah mereka pelajari dari bahan yang baru saja dibaca. Pendapat serupa 

Nugraha (2014) yakni menjelaskan bahwa T-I-P (K-W-L) merupakan strategi 

membaca pemahaman, yang memiliki 3 kompetensi Know- Want- Learn yang 

mampu mendorong siswa untuk menggali dan mendapatkan informasi sesuai 
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dengan bacaan. Hal ini juga dapat meningkatkan keaktifan dan kreatifitas siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Strategi tabel T-I-P ini selaras dengan teori belajar bermakna Ausubel, yang 

mana menurut Ausubel dalam Restian (2015) menjelaskan bahwa sesorang belajar 

dengan mengasosiasikan fenomena baru kedalam skema yang telah dimiliki 

sebelumnya. Dalam proses itu seseorang dapat mengembangkan skema yang ada 

atau mengubahnya, dalam proses belajar ini siswa mengkonstuksi atau membangun 

apa yang dipelajari sendiri. 

 Teori belajar Ausubel ini sangat dekat dengan konstruktivisme, yakni lebih 

menekankan pengembangan konsep dan pengertian yang mendalam. Keduanya 

menekankan pentingnya pelajar mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan 

fakta-fakta baru kedalam sistem pengertian yang telah dimiliki oleh siswa 

sebelumnya. Keduanya menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru 

kedalam konsep atau pengertian yang sudah dimiliki siswa, menekankan bahwa 

dalam suatu proses belajar siswa dituntut untuk aktif.  

Strategi membaca tabel T-I-P ini dapat menjembatani dan mengajak siswa 

untuk mengungkap pengetahuan yang dimiliki siswa sebelumnya, berguna untuk 

menghubungkan dengan topik yang akan dibahas, menentukan tujuan dari 

membaca, serta mengevaluasi pembelajaran masing-masing. Prosedur pelaksanaan 

penerapan tabel T-I-P yakni didahului dengan guru menunjukkan tabel T-I-P 

kosong dan menjelaskan apa yang harus diisi oleh siswa pada masing-masing 

kolom. Dengan menggunakan bahan bacaan yang sedang ditugaskan, guru 

menunjukkan cara mengisi kolom. 
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1. Kolom TAHU (T) Peserta didik mengelompokkan atau menggolongkan 

informasi yang sudah diketahui tentang topik bahasan. Langkah ini dapat 

membantu siswa untuk lebih siap dalam mencari keterkaitan antara apa yang 

mereka ketahui dengan apa yang mereka baca dari materi bacaan. 

2. Kolom INGIN (I), siswa membuat pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang 

ingin mereka ketahui lebih lanjut tentang topik yang sedang dibahas. Kolom 

ini bergantung pada materi bacaan dan pengetahuan latar belakang dari siswa, 

guru bisa meminta siswa untuk membaca cepat bahan bacaan sebelum mereka 

membuat pertanyaan. Keuntungan dari kegiatan membaca sekilas materi 

bacaan adalah siswa dapat membuat pertanyaan yang lebih relevan. Siswa  

didorong untuk membuat lebih banyak pertanyaan selama proses membaca. 

3. Kolom PELAJARI (P), langkah ini memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk membuat atau mencari suatu keterkaitan antara tujuan mereka membaca, 

pertanyaan yang mereka buat di kolom (I) dan informasi yang mereka dapatkan 

selama membaca. Di sini siswa mengidentifikasi apa yang telah mereka 

pelajari dari proses membaca. Langkah ini penting untuk membantu siswa 

untuk mengidentifikasi informasi penting dan meringkas aspek-aspek penting 

dalam teks yang dibaca. Dalam proses ini, siswa bisa melakukan refleksi 

tentang proses membaca.  
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Gambar 2.1 Tabel T-I-P (Tahu Ingin Pelajari) 
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2.1.7 Model Pembelajaran REACT 

Model pembelajaran merupan suatu landasan dalam praktik pembelajaran 

yang merupakan hasil turunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang 

telah dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum serta 

implikasinya pada tingkat operasional di dalam kelas. Model pembelajaran dapat 

juga diartikan sebagai suatu kerangka konsep yang melukiskan prosedur sistematis 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk memperoleh tujuan belajar 

(Noor & Raisah, 2015). Salah satu model pembelajaran yang dapat menjadikan 

suatu pembelajaran lebih bermakna yakni Model pembelajaran REACT. 

Model Pembelajaran REACT yakni merupakan jenis pembalajaran 

kontekstual, yakni suatu proses pemahaman siswa dengan cara mengaitkan teori 

atau suatu topik bahasan tertentu dengan kehidupan atau dunia nyata. Model  

pembelajaran REACT menurut Fakhruriza & Kartika (2015) dan Cahyono et al., 

(2017) mengarahkan dan menekankan pada pembelajaran bermakna, mengaktifkan 

informasi atau pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik sebelumnya yaitu 

mengaitkannya dengan fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari serta sehingga 

peserta didik tidak hanya sebatas menerima suatu konsep tetapi memahami suatu 

konsep dengan baik.   

Kelebihan dari model ini yakni proses pemahaman yang bertahap. 

Pemahaman secara bertahap dapat membantu suatu proses kemampuan berpikir 

dari peserta didik Durotulaila, et al (2014). Kekurangan dalam model pembalajaran 

ini yakni lemah atau kurangnya siswa dalam memberikan suatu contoh yang nyata 
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yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Cahyono et al., (2017). Tahap model 

pembelajaran REACT yakni meliputi: 

a. Relating (mengaitkan), menggali pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik 

dan mengaitkannya dengan hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Experiencing (mengalami), tahapan peserta didik belajar dengan melakukan 

dan mencari sendiri, dan guru bertugas sebagai fasilitator dalam proses 

konstruk atau membangun konsep oleh peserta didik. 

c. Applying (menerapkan), peserta didik menerapkan atau menggunakan 

pemahaman yang telah diperoleh. 

d. Cooperating (kerjasama), peserta didik melakukan diskusi, sharing kepada 

teman untuk memperkuat pemahaman yang dimiliki 

e. Transfering (mentransfer), peserta didik menggunakan pemahaman yang telah 

dimiliki pada suatu kondisi yang baru (kombinasi permasalahan yang lebih 

kompleks) 
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Berikut dibawah ini tabel kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Model 

REACT. 

Tabel 3 Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Model REACT 

Komponen Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Relating Menghubungkan materi 

dengan kehidupan sehari-hari 

Memperhatikan penjelasan 

guru 

Experiencing Mengarahkan peserta didik 

untuk melakukan kegiatan 

pengalaman langsung 

Melakukan kegiatan 

pengalaman langsung 

Applying Memberi tugas kelompok Mengaplikasikan pengetahuan 

yang dimiliki dengan 

mengerjakan tugas secara 

berkelompok 

Cooperating Membimbing siswa melakukan 

diskusi 

Menyampaikan hasil kerja 

sama di depan kelas 

Transfering Memberi tugas individu Mengerjakan tugas individu 

 Sumber: (Noor & Raisah, 2015) 
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2.2 Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Pengaruh Strategi Tabel T-I-P dalam Model REACT Terhadap 

Minat Baca dan Pemahaman Bacaan Siswa SMP Pada Matapelajaran IPA 

 

 

Relating (mengaitkan)  

mengajak siswa untuk 

mengaitkan suatu topik 

bahasan dengan 

lingkungan sekitar, dalam 

tahap ini siswa juga 

diminta untuk menuliskan 

apa yang telah diketahui 

pada kolom T (tahu) dan 

apa yang ingin diketahui 

pada kolom I (ingin) 

Experiencing 

(mengalami),  

dengan mengalami 

secara langsung dalam 

hal ini  misalnya 

dengan praktikum  

Applying (menerapkan), menerapkan 

hasil membaca yang dilakukan 

sebelum pelajaran dimulai 

Transfering 

(mentransfer),  
membagi hasil diskusi 

dengan teman yang lain 

dan diakhir 

pembelajaran siswa 

diminta untuk 

menuliskan hasil dari 

proses pembelajaran ke 

dalam kolom P 

(pelajari). 

Cooperating (kerjasama), 

bekerjasama dengan antar 

teman untuk mendiskusikan 

suatu pertanyaan yang 

diberikan 

Strategi Tabel T-I-P 

(Tahu-Ingin-Pelajari) dalam Model Pembelajaran REACT 

Strategi membaca tabel T-I-P suatu strategi yang dapat digunakan 

untuk dapat membantu proses pemahaman teks, yaitu dimulai dengan 

cara mengaktifkan latar belakang siswa, bertanya, dan menenetukan 

apa yang penting untuk dipelajari. 

 

 

Indikator Minat Baca : 

1.Memiliki kesadaran dan minat yang tinggi terhadap membaca. 

2.Berusaha sekuat tenaga tanpa ada paksaan mencari buku bacaan. 

3.Menyediakan waktu yang cukup untuk dapat membaca lebih banyak. 

4.Bahan yang telah dibacanya didiskusikan kepada teman-teman atau orang lain. 

5.Selalu menyarankan kepada teman-teman untuk membaca buku. 

6.Memilih bahan bacaan yang baik. 

7.Frekuensi dan kuantitas membaca 

8.Frekuensi sumber bacaan  

 

Indikator Pemahaman Bacaan : 

indikator pemahaman bacaan yakni berdasarkan kurikulum yang meliputi standart 

kompetensi, kompetensi dasar, aspek materi serta indikator pembelajaran pada materi 

sistem ekskresi 

 

 

 

Meningkatkan minat baca dan pemahaman bacaan siswa  
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka diatas dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan strategi tabel T-I-P dalam model REACT terhadap 

minat baca siswa sekolah menengah pertama pada mata pelajaran IPA  

2. Terdapat perbedaan strategi tabel T-I-P dalam model REACT terhadap 

pemahaman bacaan siswa sekolah menengah pertama pada mata pelajaran 

IPA
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