
ABSTRAK Antoni Jamin (2017): “Perbandingan antara pengaruh penggunaan Close Reading     dan KWL strategi terhadap pemahaman membaca siswa”  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki perbandingan antara Close Reading dan KWL pada pemahaman bacaan siswa. Desain penelitian ini adalah Desain Eksperimental perbandingan yang berfokus pada kelompok kuantitatif research. Dua grup sebagai kelompok eksperimen dan lainya sebagai kelompok yang dibandingkan. Total sampel penelitian ini adalah 75 siswa kelas XI semester II di MAN 2 PEKAN BARU,di antaranya 25 siswa dari kelas XI.A untuk Eksperimental 1 (Strategi Close Reading), 25 siswa dari XI b untuk Eksperimen 2 (Strategi 2), dan 25 siswa kelas XI C untuk kelas kontrol tanpa perlakuan. Lembar observasi dan tes pemahaman bacaan digunakan dalam penelitian ini, ada 20 buah soal pilihan ganda digunakan untuk pre-test dan post-test. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan indenpenden sample t- test dan paired sample t-test dengan menggunakan SPSS 2.0 dengan probalitas signifikan Ho diterima jika P<0,05 atau tidak ada pengaruh yang signifikan setelah memberikan pengobatan,Ha diterima jika P>0,005 atau ada pengaruh yang signifikan setelah memberikan perlakuan. Close Reading  mendapat efek ukuran atau eta-squared adalah: Eta-squared = 0.41 x 100% = 41 %, KWL Strategi mendapat efek ukuran atau eta-squared sebagai berikut; Eta-squared = 0,66 x 100% = 66%. Efek tertinggi adalah KWL, namun kedua kelas tidak berbeda banyak, sehingga kedua strategi mampu meningkatkan pemahaman membaca siswa. Akhirnya,dapat disimpulkan bahwa kedua strategi Close Reading dan KWL  dapat diterapkan dalam mengajar pemahaman bacaan di MAN 2 Pekanbaru, walaupun dilihat dari perbandingan efek sizenya, KWL memiliki pengaruh lebih besar dari Close Reading  Kata kunci: Close Reading, Strategi Tahu, Ingin Tahu, Belajar (KWL), dan pemahaman bacaan.           



وهلذه الدراسة  .يالكمّ  البحث جمموعات على يركز الذي املقارن التجرييب التصميم هو الدراسة هذه تصميم ومن .حنو طّالب اجلامعة القراءة فهم على(KWL)  العلم، واإلرادة للعلم، والتعّلم اتواسرتاتيجيّ  )Close reading(غلقة امل القراءةاسرتاتيجّية  استخدام تأثري بني املقارنة يف للتحقيق الدراسة هذه من الغرض وكان   .الطّالب القراءة فهم على(KWL)  واستراتيجّية العلم، واإلرادة للعلم، والتعّلم )Close reading(المغلقة  استراتيجّية القراءة استخدام بين تأثير المقارنة  :  )2017( أنتوني جامن صملخّ  . العالج إعطاء بعد كبري تأثري هناك أو p > 0،005 كانت إذا Ha قبلت فقد العالج إعطاء بعد معنويّ  تأثري له يكن مل أو p <0،05 كان إذا مقبول Ho كبري احتمال مع، SPSS( 2.0( االجتماعّية للعلوم اإلحصائّية احلزمة برنامج مبساعدة مقرتن عينة واختبار t واختبار متكافئ غري منوذجا الباحث استخدم البيانات ولتحليل .البعدي واالختبار القبلي االختبار يف املستخدمة املتعدد االختيار أسئلة من سؤاال 20 هناك وكان الدراسة، هذه يف القرائي الفهم واختبارات املالحظة أوراق استخدام مت. عالج دون السيطرة لفئة للطالب C عشر احلادي الصف 25 و ،)2 ةاسرتاتيجيّ ( 2 للتجربة ب عشر احلادي من طالبا 25 ،)القريبة القراءة اسرتاتيجية( 1 التجريبية أ.عشر احلادي الصف من طالبا 25 بينهم من بيكان، نيو 2 مان يف الثاين عشر احلادي الدراسي الفصل من طالبا 75 هي الدراسة عينة جمموع. مقارنة كمجموعة وغريها جتريبية كمجموعة جمموعتان ة واسرتاتيجيّ  ،x 100 ٪ =41٪ 0.41=  مربع إيتا: الرتبيعيّ  عمربّ  تأثري أو قياس على صلحت فالقراءة املغلقة =  سكارد-إيتا. ايلالتّ  حوالنّ  على الرتبيع عمربّ  تأثري أو حجم على صلحت (KWL)  العلم، واإلرادة للعلم، والتعّلم 0،66 x 100 = %66%  ة العلم، واإلرادة للعلم، والتعّلماسرتاتيجيّ  هو اتأثري تّ ال أعلىومن  (KWL، غلقة امل القراءة ةسرتاتيجيّ ا من كلّ  أنّ  ستنتاجاال ميكن وأخريا، القراءة إغالق من أكرب تأثري له كول سيزينيا، تأثري بني املقارنة خالل من احلكم من الرغم على بيكانبارو، 2 مان يف والفهم القراءة تدريس يف تطبيقها ميكن اسرتاتيجيات كول و القريبة القراءة من كال أن استنتاج ميكن وأخريا،. والفهم القراءة الطالب حتسن أن ميكن االسرتاتيجيات من كل لذلك كثريا، ختتلف ال الفئتني ولكن)Close reading(  العلم، واإلرادة للعلم،  ةسرتاتيجيّ او       .)Close reading(غلقة امل القراءة ةاسرتاتيجيّ  استخدام من بكثري أفضل هو (KWL)العلم، واإلرادة للعلم، والتعّلم  ةاسرتاتيجيّ  استخدام ومع ذلك فإنّ  .كانباروبا ) 2( احلكومّيةاملدرسة العالية ب قراءةتدريس فهم ال يف امتطبيقه ميكن ، للقراءة الطلبة فهم زيادة يف (KWL)والتعّلم 



ABSTRACT  Antoni Jamin (2017): The Comparison between the Effect of Using Close Reading and Text Coding and Know/Want to Know/Learn (KWL) Strategies on Students’ Reading Comprehension.  The aim of this study is to investigate The Comparison between the Effect of Using Close Reading and Text Coding and KWL Strategies on Students’ Reading Comprehension. The design of this research is Experimental focusing on group quantitative research. It involves 75 students of class XI of semester II of students of MAN 2 Pekanbaru, consisting of 25 students of XI.A for experimental 1 (Close Reading Strategy), and 25 students of class XI b for Experiment 2 (strategy 2), and 25 students of class XI c for control class without treatment. Observation sheets and reading comprehension tests were used in this study, consisting of 20 multiple choice questions used for pre-test and post-test. To analyze the data, the researcher uses independent sample t-test and paired sample t-test using SPSS 2.0 with significant probability Ho accepted if P <0,05 or no significant effect after giving treatment, Ha accepted if P> 0.005 or there is a significant effect after giving treatment. Close Reading gets a measure or eta-squared effect is: Eta-squared = 0.41 x 100% = 41%, KWL Strategy gets the size or eta-squared effect as follows; Eta-squared = 0.66 x 100% = 66%. The highest effect is KWL, but the two classes are not much different, so both strategies can improve students' reading comprehension. Finally, it can be concluded that both Close Reading and KWL strategies can be applied in teaching reading comprehension in MAN 2 Pekanbaru, although judging by the comparison of the size effect, KWL has greater influence than Close Reading    
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