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Abstract 

The paper addressed to describe and explain the relationship of vocabulary 

mastery, reading comprehension skill towards Indonesian Language Achievement 

of four grade students at Elemenatry School State, Gebang, Purworejo. It was a 

correlation quantitative research. The populations were 603 students of 30 

Elementary Schools State in Gebang Subdistrict. Determination of the sampling 
used a proportional random sampling technique. Data were collected by using 

close questionnaires. Data analysis technique was by multiple regression analysis. 

The findings showed that (1) there was a significant relationship between the 

mastery of vocabulary towards Indonesian Language Achievement of fourth  

grade students in Elementary School State Gebang Subdistrict, Purworejo, as 

shown by the correlation between the variables X1 to Y was equal to 0.153 < 

0.148 (rtable with significance level of 5% and sample of 163); (2) there was a 

positive relationship between reading comprehension skill Indonesian Language 

Achievement of fourth  grade students in Elementary School State Gebang 
Subdistrict, Purworejo, as shown by the correlation between variables X2 to Y was 

equal to 0.243 > 0.148 (rtable with a significance level of 5% and sample of 163); 
(3) There was a positive and significant relationship between the mastery of 

vocabulary and reading comprehension skill together Indonesian Language 
Achievement of fourth  grade students in Elementary School State Gebang 

Subdistrict, Purworejo. Based on the results of multiple linear regression analysis, 
it can be known that the multiple correlation coefficient was 0.400 and the 

correlation was less than 0.148 (rtable  with a significance level of 5% and sample 

of 163). 
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PENDAHULUAN 

 Tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan kita 

untuk selalu belajar. Proses belajar yang efektif adalah membaca. Dengan 

membaca akan memperoleh pengetahuan dan informasi baru yang kita harapkan. 

Semakin banyak membaca, semakin banyak pengetahuan dan informasi yang kita 



dapatkan. Membaca sebagai suatu aktifitas dalam memperoleh pengetahuan dan 

informasi sangat penting untuk semua orang, apalagi pelajar. Menurut Burns 

(dalam Rahim, 2007: 1), kemampuan membaca merupakan sesuatu yang vital 

dalam suatu masyarakat terpelajar. Bahkan tidak hanya pelajar, masyarakat umum 

pun harus gemar melakukan kegiatan membaca untuk meningkatkan diri.  

Membaca sebagai suatu aktifitas dalam memperoleh pengetahuan dan 

informasi sangat penting untuk semua orang, apalagi pelajar. Menurut Burns 

(dalam Rahim, 2007: 1) kemampuan membaca merupakan sesuatu yang vital 

dalam suatu masyarakat terpelajar. Bahkan tidak hanya pelajar, masyarakat umum 

pun harus gemar melakukan kegiatan membaca untuk meningkatkan diri. 

Membaca merupakan tuntutan realitas kehidupan sehari-hari agar tidak 

ketinggalan.  

Salah satu unsur penting dalam meningkatkan diri adalah membangun 

kebiasaan untuk terus-menerus belajar atau menjadi manusia pembelajar yang 

senantiasa haus akan informasi dan pengetahuan.  Tidak peduli berapa pun usia 

kita, jika kita berhenti belajar berarti kita sudah tua, sedangkan jika senantiasa 

belajar kita akan merasa tetap awet muda. Karena hal yang terbaik di dunia akan 

kita peroleh dengan memelihara pikiran kita agar tetap muda.     

Rendahnya minat baca siswa, boleh jadi, disebabkan kurang menariknya 

cara pengajaran/metode membaca (http://budicrue.multiply. com/journal/item/79). 

Pengajaran membaca seringkali hanya dilakukan sekadar menjawab pertanyaan, 

mencari kata-kata sulit, atau menentukan ide pokok. Padahal dengan membaca 

dapat kita lakukan dengan diskusi/debat, menanggapi bacaan, atau bahkan sebagai 

acuan dalam kegiatan keterampilan yang lain, seperti menulis atau berbicara. 

Pembelajarn membaca merupakan bagian yang sangat esensial dalam pembelajarn 

bahasa Indonesia, namun dalam kenyataannya pembelajarn membaca kurang 

mendapat perhatian yang sewajarnya.  Sebagian guru lebih menfokuskan materi 

teoritik yang mengarah keberhasilan siswa dalam pencapaian nilai Ujian Nasional. 

Hal ini membuat keterampilan membaca siswa kurang memadai. 

Kurangnya perhatian dalam pembelajarn membaca inilah, yang menjadi 

penyebab salah satu dari rendahnya minat baca siswa. Padahal minat membaca 



merupakan persoalan yang penting dalam dunia pendidikan.  Membaca adalah 

kegiatan fisik dan mental yang dapat berkembang menjadi kebiasaan, untuk 

membentuk sebagai suatu kebiasaan dibutuhkan waktu yang lama. Selain itu 

diperlukan faktor-faktor lain yang mendukung kebiasaan, seperti: minat, kemauan, 

serta keterampilan membaca. 

Begitu pentingnya membaca maka sebagai pendidik haruslah dapat 

memberikan contoh dan memberikan dukungan kepada siswa untuk sering-sering 

membaca. Dengan membaca selain segala informasi bisa didapatkan juga terbuka 

cakrawala pandangan serta  pemikiran. Hal yang paling mudah kita lakukan untuk 

mengembangkan keterampilan dalam belajar adalah dengan banyak membaca. 

Meluangkan waktu sedikitnya satu jam sehari untuk membaca buku merupakan 

kebiasaan yang baik bagi kita untuk mulai mengembangkan diri kita.  Banyak 

metode yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan membaca (speed reading) 

maupun  pemahaman (comprehension) terhadap isi dari suatu buku. Keterampilan 

inilah yang amat kita  perlukan untuk meningkatkan daya serap dan kecepatan kita 

dalam membaca sebuah buku yang dibaca.  

Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan upaya untuk memberi bekal 

kepada siswa terutama mengenai keterampilan berbahasa, khususnya 

keterampilan membaca. Bahasa sebagai sarana yang sangat penting dalam 

berkomunikasi. Komunikasi akan lancar apabila perbendaharaan katanya cukup 

memadai. Sebagai salah satu unsur bahasa, kosakata memegang peranan yang 

sangat penting. Dengan perbendaharaan kata yang banyak, seseorang dapat 

mengungkapkan perasaan, keinginan, maupun gagasannya dengan lancar dan 

baik. Kualitas berbahasa seseorang sangat bergantung pada kuantitas dan kualitas 

kosakata yang dikuasainya.  

Pembatasan masalah pada variabel pertama dan kedua tersebut lebih 

lanjut akan diteliti selanjutnya dengan kemampuan membaca pemahaman. 

Apakah benar secara empiris variabel penguasaan kosakata dan kemampuan 

membaca pemahaman berhubungan dengan prestasi belajar bahasa Bahasa 

Indonesia.  Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri Kecamatan Gebang 

Kabupaten Purworejo kelas IV. 



Prestasi belajar bahasa Indonesia sesuai Model Penilaian Kelas, siswa 

diambil dari nilai raport semester sebelumnya. Raport adalah laporan kemajuan 

belajar siswa dalam kurun waktu satu semester, berupa gambaran pencapaian 

kemampuan siswa. Nilai tersebut berasal dari nilai ulangan harian, ulangan tengah 

semester, serta nilai ulangan semester atau nilai sumatif.  

Pengertian prestasi menurut Drs. Peter Salim dan Yenny Salim, dalam 

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, mengatakan bahwa prestasi adalah hasil 

yang diperoleh dari sesuatu yang dilakukan. Prestasi adalah hasil dari suatu 

kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun 

kelompok.  Dengan adanya pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud prestasi adalah hasil belajar yang telah diraih atau dicapai dari 

kegiatan persekolahan.  

Prestasi belajar tidak terlepas dari belajar itu sendiri, begitu juga faktor 

yang mempengaruhi terhadap prestasi belajar tidak jauh berbeda dengan faktor 

yang mempengaruhi belajar. Secara singkatnya faktor yang mempengaruhinya 

terhadap prestasi belajar menurut Slameto (2003: 54) terbagi menjadi dua, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal.   

Menurut Sudjana (2008: 5) penilaian sumatif adalah penilaian yang 

dilaksanakan pada akhir program, yaitu nilai akhir catur wulan, akhir semester, 

dan akhir tahun. Tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para 

siswa, yakni seberapa jauh tujuan-tujuan kurikuler dikuasai oleh para siswa. 

Penilaian ini berorientasi pada produk, bukan proses. 

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia berkaiatan dengan materi 

pengausaan kosakata yang dimiliki oleh siswa. Nurgiyantoro (2001: 213)  

berpendapat  bahwa kosakata, perbendaharaan kata, kata, leksikon adalah kata 

yang dimiliki oleh suatu bahasa. Rentel (dalam Darmiyati, 2007: 31) 

menyampaikan prinsip-prinsip yang dapat digunakan  untuk mengajarkan konsep, 

yaitu: 1) menciptakan nama kata yang cocok untuk suatu konsep atau sifat, 2) 

menekankan ciri-ciri penting yang membedakan dengan konsep atau sifat yang 

lain, 3) memberi contoh untuk suatu konsep, 4) mendorong dan membimbing   



siswa menemukan intisari suatu konsep, dan 5) memberikan contoh penerapan 

konsep. 

Pemahaman sutu bacaan tergantung kemampuan menguasai kosakata 

yang digunakan oleh penulis, jika dalam membaca anak menjumpai kata dan 

mengatakan tidak memahami kata tersebut, maka menurut Darmiyati (2007: 35) 

ada beberapa penjelasan yang dapat dikemukakan antara lain: 1) siswa mungkin 

mengenalnya, tetapi tidak memahami maknanya, 2) mungkin mengetahui secara 

lisan, tetapi tidak mengenal dalam bentuk tertulis, dan 3) siswa mungkin tidak 

mengenalnya, sekaligus tidak memperdulikan artinya. Kesulitan tipe pertama 

dapat dijelaskan bagaimana ia harus mengembangkan kosakata dan mencari tahu 

maknanya.  

Ciri ragam kosakata baku menurut Sabariyanto (2001: 256-258) adalah: 

(1) kosakatanya bebas dari kosakata bahasa daerah yang belum berterima, 

misalnya: duren (Jawa), ama (Jawa) (2)  kosakatanya bebasa dari kosakata asing 

yang belum berterima, misalnya: accu (Belanda) akhlaq (Arab), (3) 

penyerapannya  sesuai dengan kaidah, misalnya: enzim, etika, fase, (4) proses 

pembentukannya benar, misalnya: beterbangan, dikelola, diubah, (5) ejaannya 

benar, misalnya: bilamana, binaraga, olahraga, diselamdalami, di atas, bom-H. 

Tarigan (2008: 123) berpendapat bahwa setiap orang mempunyai dua jenis daya 

kata, satu untuk berbicara dan menulis, yaitu daya untuk memilih dan 

mempergunakan kata-kata yang diekspresikan, serta daya kata yang digunakan 

untuk membaca dan menyimak.  

Selain penguasaan kosakata, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, 

siswa juga harus memiliki kemampuan membaca pemahaman. Kemampuan 

membaca pemahaman merupakan kemampuan memahami arti dalam suatu 

bacaan melalui tulisan atau bacaan. Jadi yang ditekankan dalam membaca 

pemahaman adalah bahasa dan simbol grafis, orang yang menguasai bahasa dan 

simbol grafislah yang dapat melakukan kegiatan membaca pemahaman. Membaca 

pemahaman suatu proses memahami bacaan secara mendalam, teliti, dan cermat 

dengan tujuan untuk mengetahui isi bacaan secara tepat. Tarigan (2008: 14) 



memasukkan membaca pemahaman atau comprehensive reading ke dalam 

membaca telaah isi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Yudi Cahyono dan Utami 

Widiati (2008) yang berjudul “The Teaching Of Efl Vocabulary In The Indonesian 

Context: The State Of The Art”, hasil dari penelitian ini adalah bahwa Ada 

literatur yang luas pada pengajaran kosa kata Bahasa Inggris sebagai bahasa asing 

(EFL kosakata) dalam konteks Indonesia. Namun, analisis yang komprehensif 

pada pengajaran kosa kata EFL di negara ini telah menjadi usaha yang langka. 

Artikel ini bertujuan untuk mendukung berbagai masalah pengajaran kosakata 

EFL dan menghubungkannya dengan konteks yang lebih luas hasil kedua/bahasa 

pengajaran kosakata asing dan tinjauan penelitian serta praktek saat ini dari kosa 

kata EFL belajar mengajar dalam konteks Indonesia. Diharapkan artikel ini bisa 

memberikan garis besar dari ajaran kosakata EFL dan beberapa rekomendasi 

untuk masa depan penelitian dan praktek. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hapid Ali (2012), yang berjudul “The Use 

of Silent Reading in Improving Students’ Reading Comprehension and Their 

Achievement in TOEFL Score at a Private English Course”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan membaca dalam hati dalam 

meningkatkan siswa membaca pemahaman dan prestasi mereka dalam Skor 

TOEFL di Privat Kursus Bahasa Inggris. Metodologi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model kuantitatif dasar analisis dengan menggunakan analisis 

inferensial statistik; pengukuran koefisien korelasi dan t-test. Responden yang 

digunakan adalah mahasiswa Pribadi Kursus Bahasa Inggris, dan teknik sampling 

yang digunakan adalah stratified random sampling dengan 55 orang sebagai 

responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dari membaca 

dalam hati memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan 

siswa membaca pemahaman dan prestasi mereka dalam Skor TOEFL pada 

mempelajari objek. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Eman Safadi (2012), yang berjudul “The 

effect of scaffolding instruction on reading comprehension skills”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam prestasi subyek 



'dalam membaca keterampilan pemahaman, yang mendukung kelompok 

eksperimental. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Jafre Zainol Abidin (2012) yang 

berjudul “Collaborative Strategic Reading (CSR) within Cognitive and 

Metacognitive Strategies perspectives”. Tujuan utama dari makalah ini adalah 

untuk membahas konsep filosofis dari Reading Strategis Kolaborasi (CSR), 

sehubungan dengan, rasionalisasi opersionalization dalam konteks mengajar 

membaca. Hal ini juga membahas sejumlah serangkaian penelitian yang telah 

dilakukan di bidang bidang ini. Penggunaan signifikansi dari CSR sebagai strategi 

penting dalam mengajar membaca berdasarkan kerangka kerja konseptual dan 

teoritis dari teori kognitif dan metakognitif yang telah terbukti dengan membaca 

peneliti di L1, ESL dan EFL konteks pengajaran. Mudah-mudahan, ini penelitian 

dasar memberikan gambaran yang jelas tentang CSR dalam titik kognitif dan 

teori-teori metakognitif pandang. 

Penelitian ini dilakukan oleh Machdalena Vianty (2007), yang berjudul 

“The comparison of students’ use of metacognitive reading strategies between 

reading in Bahasa Indonesia and in English”. Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa Artikel ini melaporkan investigasi mulai digunakan siswa membaca 

metakognitif strategi yang melibatkan penggunaan strategi membaca analitik dan 

pragmatis ketika membaca dalam dua bahasa: Inggris dan Bahasa Indonesia. Satu-

ratus satu mahasiswa dari Program Studi Bahasa Inggris dalam Fakultas Keguruan 

dan Pendidikan Universitas Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, 

menyelesaikan Membaca Strategi Metakognitif kuesioner (MRSQ) baik di 

Bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Yang baik nilai indikator internal 

konsistensi ditunjukkan baik oleh Inggris dan versi bahasa dari MRSQ tersebut. 

Sebuah paired sample t-test menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan yang 

ditemukan antara penggunaan siswa metakognitif tertentu strategi membaca untuk 

membaca dalam bahasa Inggris dan dalam Bahasa. Rata-rata, para siswa 

dilaporkan menggunakan beberapa pembacaan analitik strategi lebih sering ketika 

membaca dalam Bahasa. Namun, mereka menggunakan pragmatis strategi 

membaca lebih sering ketika membaca dalam bahasa Inggris. 



Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, dan mengingat pentingnya 

penguasaan kosakata dan kemampuan membaca pemahaman maka peneliti 

tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Penguasaan 

Kosakata, Kemampuan Membaca Pemahaman dan Prestasi Belajar Bahasa 

Indonesia Siswa Kelas IV di SD Negeri Kecamatan Gebang Kabupaten 

Purworejo“.  

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana Penguasaan Kosakata, 

Kemampuan Membaca Pemahaman dan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa 

Kelas IV di SD Negeri Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: (1) Apakah ada hubungan 

antara penguasaan kosakata dengan prestasi belajar bahasa Bahasa Indonesia?, 

(2)Apakah ada hubungan antara kemampuan membaca pemahaman dengan 

prestasi belajar bahasa Bahasa Indonesia?, (3) Apakah ada hubungan antara 

penguasaan kosakata dan kemampuan membaca pemahaman berhubungan dengan 

prestasi belajar bahasa Bahasa Indonesia?.  

Ada tiga tujuan penelitian (1) Ada tidaknya hubungan antara penguasaan 

kosakata dengan prestasi belajar bahasa Bahasa Indonesia. (2) Ada tidaknya 

hubungan antara kemampuan membaca pemahaman dengan prestasi belajar 

bahasa Bahasa Indonesia. (3) Ada tidaknya hubungan antara penguasaan kosakata 

dan kemampuan membaca pemahaman berhubungan dengan prestasi belajar 

bahasa Bahasa Indonesia. 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis Untuk 

menambah perbendaharaan khasanah pengetahuan serta lebih mendukung teori-

teori yang sudah ada. Sehubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini, 

yaitu penguasaan kosakata dan kemampuan membaca pemahaman dengan 

prestasi belajar bahasa Bahasa Indonesia. Dan manfaat praktis dari penelitian ini 

adalah agar siswa, guru dan Kepala Sekolah serta peneliti lainnya diharapkan 

dapat lebih menguasai kosakata, kemampuan membaca pemahaman, sehingga 

dapat meningkatkan prestasi belajar bahasa Indonesianya.  

 

 



METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian yang bersifat korelasional, 

yakni penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan penguasaan kosakata 

dan kemampuan membaca pemahaman dengan prestasi belajar bahasa indonesia 

siswa kelas IV di SD Negeri Se Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, baik 

secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama secara teoritis dan empiris.  

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang  akan digunakan, maka 

dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang dikumpulkan, yakni (1) data 

kemampuan penguasaan kosakata, (2) data kemampuan membaca pemahaman, 

dan  (3) data prestasi belajar bahasa Indonesia.  Pengumpulan data penelitian ini 

terutama yang berkenaan dengan kemampuan membaca pemahaman dan 

kemampuan penguasaan kosakata dilakukan dengan teknik tes. Sedangkan untuk 

data prestasi belajar diambil dari data nilai siswa yang ada dalam raport kelas 

sebelumnya. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam 

yaitu tes dan nontes.  Instrumen tes digunakan untuk kemampuan penguasaan 

kosakata dan kemampuan membaca pemahaman. Instrumen nontes digunakan 

untuk data nilai prestasi bahasa Indonesia.  

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 

menggunakan uji normalitas, heteroskedastisitas, uji otokorelasi dan uji 

moltikolinieritas serta menggunakan analisi regresi linier berganda.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan terdapat hubungan antara 

pemahaman kosakata dengan prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD 

Kecamatan Gebang secara signifikan dengan nilai probabilitas 0,032 < 0,05. 

Dengan adanya pemahaman kosakata ini akan berdampak pada prestasi belajar 

bahasa Indoensia yang meningkat. 

Dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Hartoyo (2004) dalam tesis yang berjudul 

“Hubungan antara Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Penguasaan Kosakata 



dengan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas IV sekolah Dasar  

Negeri Se-Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta”, menyimpulkan bahwa (1)  

terdapat hubungan yang positif dan  signifikan antara status sosial ekonomi orang 

tua dan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN se-Kecamatan 

Banjarsari, Surakarta; (2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

penguasaan kosakata dan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN 

se-Kecamatan Banjarsari, Surakarta; (3)  ada hubungan positif  dan signifikan  

antara Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan penguasaan Kosakata dengan 

Kemampuan Membaca Pemahaman. 

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

tersebut diketahui bahwa penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara penguasaan kosakata dengan prestasi 

belajar Bahasa Indonesia siswa kelas IV di SD Negeri Kecamatan Gebang 

Kabupaten Purworejo; (2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

kemampuan membaca pemahaman dengan prestasi belajar Bahasa Indonesia 

siswa kelas IV di SD Negeri Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo; (3)  ada 

hubungan positif  dan signifikan  antara penguasaan kosakata dan kemampuan 

membaca pemahaman dengan prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa kelas IV di 

SD Negeri Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.  

Hakikat prestasi belajar bahasa Indonesia adalah hasil belajar yang dicapai 

seseorang atau siswa dalam akhir pembelajarn bahasa Indonesia. Hasil tersebut 

diukur dari keterampilan menangkap isi yang terkandung dalam bacaan. Prestasi 

belajar bahasa Indonesia ini dapat diperoleh dengan baik jika siswa tersebut 

memiliki kemampuan kosakata yang baik. Dari penjelasan tersebut dapat 

dikatakan bahwa siswa yang mempunyai penguasaan kosakata yang baik maka 

akan mendapatkan prestasi belajar Bahasa Indonesia yang baik pula. Semakin 

tinggi penguasaan kosakatanya maka diduga semakin tinggi pula prestasi belajar 

bahasa Indonesia siswa. Jadi jelaslah bahwa seseorang yang kaya kosakatanya dan 

mengetahui secara tepat makna atau pengertiannya akan dapat mengungkapkan 

gagasan-gagasannya secara tepat.  



Kemampuan kosakata seseorang meliputi kemampuan memahami dan 

kemampuan menggunakan kosakata tersebut. Kemampuan memahami kosakata 

adalah kemampuan untuk memahami kata-kata dalam kegiatan membaca atau 

menyimak, sedangkan kemampuan menggunakan kosakata adalah kemampuan 

untuk memilih, mencari, dan menyusun sejumlah kata dalam kegiatan berbicara 

atau menulis. Dengan kata lain penguasaan kosakata adalah kemampuan untuk 

mengetahui arti kata sekaligus menerapkan kata-kata tersebut dalam berbagai 

konteks, baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai dengan kebutuhan 

komunikasi.  

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kemampuan membaca 

pemahaman memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar bahasa 

Indonesia dengan nilai probabilitas r hitung = 0,706 > 0,148 = r tabel.  Prestasi 

belajar bahasa Indonesia berupa nilai raport yang merupakan hasil belajar dari 

kegiatan pembelajarn bahasa Indonesia, yang berupa keterampilan berbahasa. 

Keterampilan berbahasa salah satunya adalah membaca.  

Berdasarkan kajian teori tentang kemampuan membaca pemahaman di 

depan, bahwa kemampuan ini akan semakin baik jika siswa itu mempunyai 

prestasi belajar bahasa Indonesia yang baik. Dalam membaca dibutuhkan 

kecerdasan dan kepandaian untuk memahami isi bacaan yang dibaca. Semakin 

tinggi prestasi belajar bahasa Indonesia akan semakin baik kemampuan membaca 

pemahamannya. Maka jika kemampuan membacanya itu baik, maka akan baik 

pula nilai/prestasi belajar bahasa Indonesia. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hapid Ali (2012) yang berjudul 

“the use of silent reading in improving student’s reading comprehension and tieir 

achievement in TOEFL scrore at a private English course” menyatakan bahwa 

penggunaan membaca dalam hati dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

membaca pemahaman dan juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa yang 

bersangkutan.  

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

Hapid Ali (2012). Persamaannya adalah hasil dari kedua penelitian ini 

menyatakan bahwa membaca pemahaman dapat meningkatkan prestasi siswa. 



Dan perbedaanya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Hapid Ali (2012) 

tidak dijelaskan berapa besar pengaruh membaca pemahaman terhadap prestasi 

belajar. 

Dengan kata lain prestasi belajar bahasa Indonesia dapat dicapai dengan 

baik jika siswa mempunyai kemampuan membaca pemahaman yang baik.  

Berdasarkan konsep-konsep teori yang telah dijabarkan di depan maka dapat 

diduga ada hubungan yang positif antara kemampuan membaca pemahaman 

terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia. Semakin tinggi kemampuan membaca 

pemahamannya maka akan semakin tinggi tingkat prestasi belajar bahasa 

Indonesianya.  

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dapat diketahui persamaan 

regresi linier berganda atau persamaan modelnya yaitu Y =  28,454 + 0,133 X1 + 

0,706 X2. Hal ini dapat diasumsikan bahwa tanpa adanya pemahaman kosakata 

dan kemampuan membaca pemahaman maka besarnya hasil belajar bahasa 

Indonesia siswa kelas IV SD Negeri Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo 

sudah baik yaitu sebesar 9,760. Apabila terjadi peningkatan pemahaman kosakata 

maka prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Negeri Kecamatan 

Gebang Kabupaten Purworejo akan mengalami peningkatan sebesar 0,133 satuan. 

Apabila terjadi peningkatan kemampuan membaca pemahaman maka hasil belajar 

bahasa Indoensia siswa kelas IV SD Negeri Kecamatan Gebang Kabupaten 

Purworejo juga akan meningkat sebesar 0,706 dan hubungan yang terjadi adalah 

positif dan signifikan.  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda maka dapat diketuhi 

besarnya koefisien korelasi berganda adalah 0,400 dan besarnya korelasi tersebut 

kurang dari 0,148 (r tabel dengan taraf signifikasi 5% dan besarnya sampel 163). 

Maka dapat dikatakan bahwa terdapat terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara pemahaman kosakata dan kemampuan membaca pemahaman 

secara bersama-sama dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas IV SD 

Negeri Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Karena besarnya signifikasi F 

hitung = 0,006 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pemilihan variabel pemahaman 

kosakata dan kemampuan membaca pemahaman sudah tepat untuk mengetahui 



hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Negeri Kecamatan Gebang 

Kabupaten Purworejo. 

Prestasi belajar Bahasa Indonesia seseorang sangat tergantung dari 

kemampuan penguasaan kosakata. Selain itu kemampuan membaca 

pemahamannya, yang didalamnya terdapat keterampilan membaca akan 

menentukan prestasi belajar terutama bahasa Indonesia. Berdasarkan uraian di 

depan diketahui dengan jelas bahwa penguasaan kosakata dan kemampuan 

membaca pemahaman merupakan faktor penting dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

 

PENUTUP 

Dari uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 

(1) Terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan kosakata dengan 

prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Kecamatan Gebang Kabupaten 

Purworejo, hal ini ditunjukkan dengan besarnya korelasi antara variabel X1 

dengan Y yaitu sebesar 0,153 < 0,148 (r tabel dengan taraf signifikasi 5% dan 

besarnya sampel 163). (2) Terdapat hubungan positif antara kemampuan 

membaca pemahaman dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas IV SD 

Negeri Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, hal ini ditunjukkan dengan 

besarnya korelasi antara variabel X2 dengan Y yaitu sebesar 0,243 > 0,148 (r tabel 

dengan taraf signifikasi 5% dan besarnya sampel 163). (3) Terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara pemahaman kosakata dan kemampuan 

membaca pemahaman secara bersama-sama dengan prestasi belajar bahasa 

Indonesia siswa kelas IV SD Negeri Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda maka dapat diketuhi besarnya 

koefisien korelasi berganda adalah 0,400 dan besarnya korelasi tersebut kurang 

dari 0,148 (r tabel dengan taraf signifikasi 5% dan besarnya sampel 163).  

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi tidak 

mengalami bias atau masalah asumsi klasik (normalitas, lieritas, multikolinieritas, 

dan heteroskedastisitas) sehingga dapat dinyatakan BLUE (Best, Linier, 

Unbiased, Estimator). 



Saran yang dapat peneliti berikan antara lain (1) Pelaksanaan penguasaan 

kosakata dan kemampuan membaca pemahaman harus mampu membantu siswa 

dalam meningkatkan prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa. (2)Guru harus 

memperhatikan dan memberikan pembelajaran yang professional tentang 

penguasaan kosakata dan kemampuan membaca pemahaman sehinga mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa pokok bahasan bahasa Indonesia. (3)Bagi 

guru perlu meningkatkan kompetensi profesionalismenya dengan mengikuti 

kegiatan-kegiatan seminar dan pelatihan sehingga mampu meningkatkan 

kinerjanya khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia. (4) Bagi 

peserta didik diharapkan mampu memanfaatkan pendidikan dengan baik karena 

guru telah berupaya seoptimal mungkin memberikan pelayananan secara baik. 
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