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ABSTRAK 
 
 

Pembelajaran menganalisis aspek makna teks biografi selalu berkaitan dengan keterampilan membaca. 

Keterampilan membaca menduduki posisi dan peran yang penting dalam kehidupan manusia. Selain menjadi 

peran yang penting, dalam membaca terdapat permasalahan awal adalah sulitnya memahami bacaan secara 

keseluruhan. Sehubungan dengan itu, peneliti tertarik melakukan penelitian pembelajaran menganalisis aspek 

makna teks biografi menggunakan metode Reciprocal Learning(RL) pada siswa kelas X SMKN 15 Bandung. 

Peneliti merumuskan masalah yang peneliti ajukan yaitu: 1) Mampukah peneliti merencanakan, melaksanakan, 

dan mengevaluasi pembelajaran menganalisis aspek makna teks biografi dengan metode RLpada siswa kelas X 

SMKN 15 Bandung?; 2) Mampukah siswa kelas X SMKN 15 Bandung menganalisis aspek makna teks biografi 

dengan tepat?; dan 3) Efektifkah metode RL digunakan dalam pembelajaran menganalisis aspek makna dalam 

teks biografi pada siswa kelas X SMKN 15 Bandung?. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode 

penelitian eksperimen semu dan menggunakan desain penelitian Nonequivalent Control Group Design dengan 

Teknik Telaah Pustaka, Observasi, dan Tes. Ada pun hasil penelitiannya yaitu: 1) Peneliti mampu merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran menganalisis aspek makna teks biografi menggunakan metode 

RL pada siswa kelas X SMKN 15 Bandung. Hal ini terbukti dengan hasil penilaian perencanaan pembelajaran 

sejumlah 3,8, dan pelaksanaan pembelajaran sejumlah 3,75 yang termasuk kategori sangat baik. 2) Siswa kelas 

X SMKN 15 Bandung mampu menganalisis aspek makna dalam teks biografi dengan menggunakan metode RL. 

Hal ini terbukti dari hasil nilai rata-rata prates sejumlah 41,46 dan nilai rata-rata pascates sejumlah 87,96. 

Peningkatannya sejumlah 43,53. 3) Metode RL lebih efektif digunakan dalam pembelajaran menganalisis aspek 

makna dalam teks biografi. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji statistik thitung>ttabel yakni 15,22 > 2,06, 

tingkatan kepercayaan 95% dengan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan 25. Peneliti menyimpulkan bahwa 

peneliti mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran menganalisis aspek makna 

dalam teks biografi dengan menggunakan metode RL pada siswa kelas X SMKN 15 Bandung, siswa mampu 

menganalisis aspek makna dalam teks biografi pada siswa kelas X SMKN 15 Bandung, dan metode RL lebih 

efektif digunakan dalam pembelajaran menganalisis aspek makna dalam teks biografi siswa mengalami 

peningkatan.Kemudian peneliti menyarankan bahwa penelitian yang dilakukan mampu memberikan manfaat 

yang berdampak dalam pembelajaran. Pembelajaran tersebut dikhususkan untuk pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia. 
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