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1. The Results of SORS Questioners 

 

ANGKET PENELITIAN 

Strategi Membaca Yang Digunakan oleh Siswa-Siswi MTs. Ummul Quro 

Yogyakarta kelas VIII. 

  

I. PETUNJUK PENGISIAN 

Tujuan survey ini adalah untuk mengumpulkan informasi terkait ragam strategi 

yang kamu gunakan ketika membaca materi akademik dalam Bahasa Inggris 

terkait dengan sekolah (contohnya membaca teks buku untuk pekerjaan Rumah 

(PR) atau ujian, membaca artikel jurnal dan sebagainya). Setiap pernyataan diikuti 

oleh lima angka 1, 2, 3, 4, dan 5, yang masing-masing memiliki makna sebagai 

berikut:  

 

„TP‟ bermakna bahwa “Aku tidak pernah melakukan ini”  

„J‟ bermakna bahwa “Aku jarang melakukan ini”  

„KK‟ bermakna bahwa “Kadang-kadang aku melakukan ini” (Sekitar 

50%.) 

„SER‟ bermakna bahwa “Aku melakukan ini”  

„SEL‟ bermakna bahwa “Aku selalu melakukan ini”.   

 

Setelah membaca setiap pernyataan, lingkari huruf (TP, J, KK, SER, atau SEL) 

yang mengaplikasi jawaban kamu. Perlu dicatat bahwa tidak ada respon yang 

salah atau benar pada point di survey ini dan jawablah berdasarkan seberapa benar 

pernyataan-pernyataan tersebut menggambarkan diri kamu. 

Atas perhatian dan waktu yang kamu luangkan untuk mengisi angket ini, peneliti 

mengucapkan terima kasih. 

 

 

 

       Yogyakarta, 10 Oktober 2018 

 

 Silvia Nur Fajri yanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap : Adrian Bagas Firmansyah 

Kelas   : VIIIB 

Umur   : 15 

Jenis Kelamin  : L / P 

 

Cara Pengisian: lingkari huruf TP, J, KK, SER, atau SEL sesuai dengan 

jawaban kamu pada kolom yang tersedia. 

 

No Pernyataan 
Tidak 

pernah 
Jarang 

Kadang- 

Kadang 
Sering Selalu 

1 
Aku punya tujuan ketika aku 

membaca. 
TP J KK SER SEL 

2 

Aku mencatat hal yang penting 

ketika sedang membaca untuk 

membantu aku memahami apa 

yang aku baca. 

TP J KK SER SEL 

3 

Aku menghubungkan isi 

bacaan dengan yang sudah aku 

ketahui untuk membantuku 

memahami isi bacaan. 

TP J KK SER SEL 

4 

Aku melihat sekilas teks yang 

dikasih bu guru sebelum 

membaca dengan detail. 

TP J KK SER SEL 

5 

Ketika teks yang aku baca 

terasa sulit, aku membaca 

dengan keras agar aku paham. 

TP J KK SER SEL 

6 

Aku memastikan teks yang aku 

baca sesuai dengan tujuan aku 

membaca. 

TP J KK SER SEL 



7 

Aku membaca dengan pelan-

pelan dan hati-hati agar aku 

paham dengan apa yang aku 

baca. 

TP J KK SER SEL 

8 

Aku membaca dengan detail 

teks yang diberikan oleh bu 

guru sambil memperhatikan 

panjang/tidak teksnya, mana 

bagian pembuka, inti dan mana 

penutupnya. 

TP J KK SER SEL 

9 

Ketika aku kehilangan 

konsentasi saat membaca, aku 

mencoba untuk fokus kembali 

pada teks tersebut. 

 

 

TP 

 

 

J 

 

 

KK 

 

 

SER 

 

 

SEL 

10 

Aku menggarisbawahi atau 

melingkari informasi pada 

bacaan untuk membantu aku 

mengingatnya. 

TP J KK SER SEL 

11 

Aku menyesuaikan kecepatan 

membacaku berdasarkan teks 

yang sedang aku baca. 

 

TP 

 

J 

 

KK 

 

SER 

 

SEL 

12 

Ketika membaca, aku 

memutuskan apa yang benar-

benar harus aku baca dan 

mengabaikan yang tidak harus 

aku baca. 

TP J KK SER SEL 

13 

Aku menggunakan kamus 

untuk membantuku memahami 

bacaan yang aku baca. 

TP J KK SER SEL 

14 

Ketika bacaan yang aku baca 

sulit aku pahami, aku terus 

berusaha memahami bacaan 

itu. 

TP J KK SER SEL 

15 

Aku menggunakan tabel dan 

gambar yang ada pada teks 

untuk meningkatkan 

pemahamanku. 

TP J KK SER SEL 



 

16 

Aku memberi jeda ketika aku 

membaca dan berpikir tentang 

apa isi bacaan yang aku baca. 

 

TP 

 

J 

 

KK 

 

SER 

 

SEL 

17 

Aku menyimpulkan apa yang 

aku baca dengan kata-kataku 

sendiri untuk membantuku 

memahami apa yang aku baca. 

TP J KK SER SEL 

18 

Aku mencoba 

mengimajinasikan apa yang 

aku baca, untuk 

memudahkanku memahami 

apa yang aku baca. 

TP J KK SER SEL 

19 

Aku menggunakan kata-kata 

yang dicetak tebal dan dicetak 

miring sebagai penanda bahwa 

ada  informasi penting pada 

teks. 

TP J KK SER SEL 

20 

Aku dengan kritis 

menganalisis dan 

mengevaluasi informasi yang 

disajikan pada teks. 

 

 

TP 

 

 

J 

 

 

KK 

 

 

SER 

 

 

SEL 

21 

Aku membaca lagi bagian 

yang sudah aku baca untuk 

memastikan bacaanku 

berhubungan dengan 

pemahamanku. 

TP J KK SER SEL 

22 

Aku memastikan 

pemahamanku ketika aku 

mendapatkan informasi baru 

dari teks yang aku baca. 

TP J KK SER SEL 

23 
Aku mencoba menebak isi teks 

bacaan ketika aku membaca 
TP J KK SER SEL 

24 

Ketika bacaan yang aku baca 

sulit dipahami, aku membaca 

kembali untuk meningkatkan 

pemahamanku. 

TP J KK SER SEL 

25 Aku memastikan apa yang aku TP J KK SER SEL 



perkirakan tentang bacaan itu 

benar atau tidak. 

26 

Ketika membaca, aku menebak 

arti kata yang tidak aku 

ketahui. 

TP J KK SER SEL 

27 

Ketika membaca, aku 

menerjemahkan kata dari 

bahasa inggris ke bahasaku 

sendiri. 

TP J KK SER SEL 

 


