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ABSTRAK 

 

Moppo Paremean Barimbing, NIM 05310644. Efektivitas Teknik Membaca 
Formula 5S untuk Meningkatkan Kemampuan Menemukan Masalah Utama 
Berita Bertopik Sama Siswa Kelas VII SMP Swasta Tri Sakti II Medan 
Tahun Pembelajaran 2010/2011. 
 

Masalah penelitian ini adalah apakah kemampuan menemukan masalah 
utama berita bertopik sama siswa yang dibimbing dengan Teknik Membaca 
Formula 5S lebih baik dari teknik pendekatan tradisional pada siswa kelas VII 
SMP Tri Sakti II Medan tahun pembelajaran 2010/2011. Penelitian ini bertujuan 
untuk menjelaskan efektivitas teknik membaca Formula 5S dalam pembelajaran 
menemukan masalah utama berita bertopik sama oleh siswa kelas VII SMP 
Swasta Tri Sakti II Medan tahun pembelajaran 2010/2011. 

Populasi penelitan ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Swasta Tri 
Sakti II Medan yang berjumlah 162 orang. Dari populasi tersebut dengan 
pengontrolan yang ketat diambil sampel sebanyak 40 siswa yang dibagi menjadi 
20 siswa sebagai kelas eksperimen dan 20 sebagai kelas kontrol. Untuk 
memperoleh data yang diperlukan digunakan tes kemampuan menemukan 
masalah utama berita bertopik sama. Instrumen tes telah diujicobakan sehingga 
diketahui validitas, reabilitas, daya beda, dan tingkat kesukarannya. 

Metode penelitian ini adalah metode eksperimen dengan post-test only 
group design. Dari analisis data diperoleh nilai rata-rata hasil belajar dengan 
teknik membaca Formula 5S sebesar 75,50 sedangkan nilai rata-rata hasil belajar 
dengan teknik pendekatan tradisional adalah 64,75. Dari perhitungan statistik “t” 
diperoleh harga thitung  sebesar 5,22 pada α = 0,05 dan dari tabel “t” pada daftar 
tabel untuk α = 0,05 sebesar 2,02 sehingga thitung > ttabel. Hasil hipotesis 
menunjukan bahwa hasil belajar menemukan masalah utama berita bertopik sama 
dengan teknik membaca Formula 5S lebih baik dibandingkan teknik pendekatan 
tradisional. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 
siswa dalam menemukan masalah utama berita bertopik sama dengan teknik 
membaca Formula 5S lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa dalam 
menemukan masalah utama dengan menggunakan teknik pendekatan tradisional.   
  
 
 


