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RINGKASAN

: :- r;1 bertu.iuan untuk mengetahui apakah dengan mengirnplententasikan model pembela.lararr

, . .' -f : teaching pada pengajaran mata kulrah Basic Reading akan meningkatkan keteranlpilan
- - -:::: reks berbahasa Inggris pembelajar. Penelitian dikaji rnenggunakan desain penelitran Quasi

-- - :li sebagar penelitian arval atau prelimrnari untuk rnendapatlcan lrasil mengenai pengaruh

- :r.ijr drdapatkan dari model pembelajaran tersebut atau bahkan dikernbangkan untuk proses

-; r.1t mata kuliah Reading selanjutnya. Kemudian alasan yang rnendasari pelaksanaan penelitian

.--* p.-uhaman akan pentingnya menguasai keterampilarr membaca teks berbahasa Inggris

- jrasisw'a program studi pendidikan bahasa Inggris, Universitas Muhammadlyah Kendari

,::-s .',a bagr mereka yang baru saja memasuki dunia perkuiiahan dan mungkin saja masih belum
':-..581 bahasa Inggris dengan baik. Selain itu, peningkatan kernatnpuan berpikir kritis atau

-, ..::nitilmenjadi salah satu syarat yan-q harus drmrliki oleh mahasiswa. Oleh karena ittr, proses

- -::san mereka harus dibenahi seiak dini dengan memrlihkan model pembela.laran yang tepat,

,-' ::iLrnya dengan mengimplementasikan Reciprocal teaching dalam pengajaran mata kufiah Basic

:-::.; Hasil penelitian ini menunjukkan Uji t digunakan untuk membandingkan (niembedakan)

.. -., -^ kedua data (variabel ) yakni nilai posfiest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol sama atau

,-'::a Dan ditemukoo t 611sng 3.928 > t ra,"r 1.671 dengan d1:58 pada derajat signifikansi 0.05

: - -;_:3 drsimpulkan bahw,a penggunaan rnodel pembelajaran Reciprocal teaching dapat
- .' - :katkan keterampilan membaca teks berbahasa Inggris secara bertahap

, -: !:unci: model Reciprocal teaching, keterampilan memhaco, penelitian ehsperimen
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