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Abstrak 

Sa Pambansang Mataas na Paaralan ng Lungsod ng Dagupan, nakitang may mababang 

kakayahan ang mga mag-aaral sa pagbasang may pag-unawa. Kaya’t isinagawa ang pananaliksik upang 

mapaunlad ang kakayahan sa pagbasang may pag-unawa ng mga mag-aaral sa  grade 8 . Layunin nitong 

mahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasang may pag-unawa gamit ang estratehiyang sama-

samang pagkatuto gamit ang isangdaan at apatnapung mag-aaral (140) na taga-tugon sa pag-aaral na 

tumagal ng anim na buwan.Idinukomento ang mababang kakayahan ng mga mag-aaral sa  paggamit ng 

research tools tulad ng mga katanungan, resulta ng National Achievement Test 2013-2015 (NAT) at 

pagsusulit. Gumamit ang mananaliksik ng estratehiyang sama-samang pagkatuto bilang solusyon sa 

pagpapaunlad ng kakayahan ng mga mag-aaral sa  pagbasang may pag-unawa.Pagkatapos ng 

interbensyion ay  nakita ng mananaliksik na nagkaroon ng pag-unlad sa kakayahan ng mga mag-aaral  

sa pagbasang may pag-unawa. Pinatunayan ito sa  pagtaas ng mean score ng mga mag-aaral  pagkatapos 

ng posttest. Ipinakita rin sa resulta ng t-test na may significant na defirens ang mga pangkat  na ginamit 

sa pag-aaral. Base sa resulta nagbigay ang  mananaliksik ng konklusiyon na nagsasabing nakatulong 

ang estratehiyang sama-samang pagkatuto sa pagpapaunlad ng kakayahan ng mga mag-aaral sa 

pagbasang may pag-unawa. 
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1. Panimula 

Ang Gawain ng guro sa proseso ng pagpapayabong ng kaalaman ay hindi mapapasubalian, 

kaya’t upang makamtan ang pinakamataas na pagpapabuti nito ay nangangailangang siya ay maging 

edukado at maging bahagi ng komunidad ng pag-aaral. (Steiner, 2010). 

Samantala, ang mga mag-aaral na hirap maunawaan ang mga mensahe, ideya at salita ng 

tekstong kanilang binabasa ay isa sa mga hamong kinahaharap ngayon ng ating mga mag-aaral upang 

maging mas malinaw at mabilis ang kanilang pagkatuto. Ang tagumpay at kagalingan sa pagbabasa at 

pag-intindi sa mga binabasa ay isang napahalagang aspeto ng kaunlaran at pagkatutuo ng isang mag-

aaral.    

   Sa pag-aaral namang ginawa ni Sencibaugh (2007) sinabi niyang “Ang mga mag-aaral  na may 

mababang komprehensiyon ay nagpapakita ng kakulangan sa semantikang  pag-unawa dahil sa 

kakapusan ng pagbibigay kahulugan sa mga salita” (ph. 6-22). 

 Ayon  naman kay Saucer (mula kay Ranco, 2002). Ang kasanayan sa pagbasa ay isang batayan 

upang ang mga mag-aaral ay magtagumpay sa kanilang pag-aaral. Ang pagbasa bilang kasangkapan sa 

pagtuturo ay siyang susi at katunugan kaya dapat maging layunin na matulungan ang mga mag-aaral na 

magkaroon ng kakayahang bumasa. Matutulungan silang magkaroon ng kawili-wiling pagbasa at 

mapatunayan na ang pagbasa ay isang paraan ng pagkatuto.   

Ayon din kina Van Den Broek at Espin (2012) “Ang pagbasang may pag-unawa ay isang 

komplikadong interaksiyon mula sa awtomatiko, estratehiko at  kognitibong proseso na nagpapagana 

sa mambabasa upang makalikha ng isang mental na representasyon ng isang teksto”  (ph. 315). 

Sinabi naman nina Yovanoff, Duesbry, Alonzo at Tindal (2005) na  “Habang ang mga mag-

aaral ay nagiging  bihasa sa kanilang kakayahan sa pagbabasa nalilinang din sa kanila ang mahusay na 

pag-unlad sa  pag-unawa at pagkatuto” ( ph.4-12) 

Winika din ni Leipzig (2001) na “ Ang pagkatuto sa maunawang pagbabasa ay isang 

komplikadong proseso na puwedeng ihalintulad sa isang sasakyan. May sariling sistema na kailangang 



alagaan at panatilihin at ang pinaka mahalaga ay ang patuloy na paggamit dito upang masiguro ang 

kaayusan nito”.        

 Ang isang mag-aaral na taglay ang kasanayan sa pagbasa ay madaling matuto sa iba’t ibang 

aralin at nakatitiyak na siya’y matatas sa pagsulat at pagsasalita na siyang pangunahing layunin at 

mithiin ng guro sa kanyang pagtuturo - ang makabuo ng isang mamamayan na nakababasa at 

nakakasulat na magiging saligan ng isang mabuting lipunan. Gayunpaman, sa kabila ng pagsisikap ng 

mga guro sa Filipino na maturuan ang mga mag-aaral sa pagbasang may pag-unawa, mayroon pa ring 

mga mag-aaral na hindi matamo ang mataas na antas ng pag-unawa. Patunay dito ang resulta ng 

National Achievement Test (NAT) na natamo ng paaralan sa asignaturang Filipino sa  tatlong 

magkakasunod na  taon 53.34 MPS sa taong 2013, 51.32 MPS noong 2014 at 52.81 MPS noong 2015   

kung saan kasalukuyang nagtuturo ang mananaliksik, natuklasan sa nasabing pagsusulit na mahina at 

walang kasanayan sa pagbasang may pag-unawa ang mga mag-aaral. Sinubukan din  ng mananaliksik 

na tignan ang kasalukuyang antas ng kakayahan ng mga mag-aaral  sa pagbasang may pag-unawa, sa 

pamamagitan ng pagsagot sa sarvey patungkol sa kanilang kakayahan  na may kinalaman sa 

maunawang pagbasa.  Natuklasan ng mananaliksik na  112 sa kabuuang isangdaan at apatnapu na mga 

mag-aaral o  walumpu’t limang bahagdan (85 %)  ang nakasasagot lamang nang mahusay sa mga 

katanungang literal.  Pagkatapos maobserbahan ang galaw ng mga mag-aaral habang sila ay nagbabasa 

nakita ng mananaliksilk na may problema at kakulangan ang mga mag-aaral sa kakayahang umunawa 

ng kanilang mga binabasa lalong - lalo na sa kritikal at malikhaing pagbasa. Bagamat nakakabasa sila 

nang mabilis, nakita ng mananaliksik na nahihirapan silang unawain at intindihin ang diwa ng kanilang 

binabasa. Ang mga edidensya ay makikita sa pamamagitan ng pag-oobserba at pagtataya sa mga 

kasagutan ng mga mag-aaral habang tinatalakay sa klase ang mga akdang binasa at ang resulta ng 

inihandang pagsusulit sa maunawang pagbasa.   

Dahil sa mga iprenisentang katibayan. Ninais  din ng mananaliksik na gumamit ng isang 

interbensyon, magkonseptuwalisa at magsagawa ng isang pang - klasrum na pag-aaral at pagsisiyasat 

na kung saan ay kanyang tutukuyin ang maaaring magiging kontribusyon ng paggamit ng estratehiyang 

sama-samang pagkatuto sa mga mag-aaral upang  maitaas, mahasa at mapahusay ang kaalaman at 

kagalingan ng mga mag-aaral sa maunawang pagbasa at tuluyang makamtan ang kalinangang 

nakapaloob sa k-12 kurikulum sa Grade 8.  

Ang pamamaraan at proseso  ng mananaliksik sa pag-aaral  gamit ang interbensyon  ay may 

konting pagkakaiba sa mga kadalasang ginagamit na kooperatibong pagkatuto sapagkat ipinukos ng 

mananaliksik sa isang partikular na kakayahan na ninais mapabuti ng mananaliksik sa kanyang mga 

taga-tugon. Ang mga mga-aaral ay hinayaang gumawa ng mga gawain sa pamamagitan ng maliliit na 

mga pangkat sa mga may istrukturang gawain, ngunit  may indibidwal na pananagutan sa gawaing 

iniatang sa kanya at ang gawain ng pangkat ay tinaya bilang isa. Ang mga mag-aaral ay gumagawa ng 

isa-isa upang matutong gumawa ng sama-sama at malinang sa kanila ang kakayahang kinakailangang 

pagbutihin at paunlarin na nakatuon lamang sa pagpapaunlad ng kakayahan ng mga mag-aaral sa 

pagbasang may pag-unawa. 

 

2. Metod 

2.1 Disenyo ng Pananaliksik 

Gumamit ang mananaliksik ng Pretest-Posttest Ekspiremental na disenyo ng pananaliksik. 

Ginamit ang disenyong ito upang malaman ng mananaliksik ang antas ng kakayahan ng mga mag-aaral 

sa pagbasang may pag-unawa bago at pagkatapos ng interbensiyon. 

2.2  Partisipant  

Gumamit ang mananaliksik ng isangdaan at apatnapung (140) mga mag-aaral mula sa  mga 

klaseng nasa kanyang pamatnubay sa pamamagitan ng purposive sampling.  Pinili ang mga mga taga-

tugon sa pamamagitan ng  pagsagot sa katanungan  sa sarvey upang tayain ang antas  ng kanilang 

kakayahan at pagsagot ng mga katanungan sa maunawang pagbasa sa pamamagitan ng konsepto ni Nila 

Blanton (1969) na ginawa habang tinatalakay   sa klase ang mga paksa na tumutugon sa kakayahan sa 

pagbasang may pag-unawa ng mga mag-aaral, mula dito ay tinukoy ng mananaliksik ang mga mag-

aaral na may mababang kakayahan o nasa literal na lebel sa maunawang pagbasa at pagkatapos ay hinati 

sa dalawang pangkat ang mga mag-aaral na tinukoy sa pagsasagawa ng expiremental matching sa 

pamamagitan ng pagbibigay sa mga mag-aaral ng pretest. Batay  sa resulta ng pretest  ay  tinukoy ng 



mananaliksik ang mga mag-aaral kung sino ang magiging expiremental at control group na ginamit sa 

pag-aaral.   

2.3 Instrumentasyon 

Gumamit  ang mananaliksik ng sarvey , observation sheet at pagsusulit bilang mga riserts tools  

na kanyang   ipina-valideyt. Ang sarvey form ay ginamit ng  upang malaman ang sariling saloobin at  

ng mga mag-aaral sa antas ng kanilang kakayahan sa maunawang pagbasa, ang observation sheet naman 

ay  upang tayain ang antas ng kakayahan ng mga mag-aaral bago at pagkatapos ng interbensiyon. 

Gumamit din ang mananaliksik ng pagsusulit ( pretest-posttest)  upang malaman kung may significant 

na diferens ang dalawang pangkat bago at pagkatapos ng interbensiyon at upang malaman kung may 

pag-unlad sa kanilang kakayahan sa pamamagitan ng mean scores ng dalawang pangkat. 

2.4 Pag-aanalisa ng mga Datos 

Gumamit ang mananaliksik ng pagsusulit (pretest at posttest) at observation sheet upang sagutin 

ang una at ikalawang suliranin na humahanap ng kasagutan sa mga katanungan kung ano ang  antas ng 

kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasang may pag-unawa bago at pagkatapos ng interbensiyon. 

Samantala ginamitan naman  ng mananaliksik ng Microsoft Excel Data Analysis Tool Pack na 

Independent T-test of Assuming Equal Variance upang analisahin at kompyutin ang resulta ng mga 

datos upang malaman kung may significant na deferens ba ang antas ng kakayahan ng mga mag-aaral 

bago at pagkatapos ng interbensiyon.  

 

3. Resulta  

 

Table 1 Resulta ng sarvey  sa kakayahan ng mga mag-aaral sa  pagsagot sa mga katanungan sa 

pagbasang may pag-unawa 

 

 nakasasagot ng 

mga 

katanungang 

Literal 

nakasasagot ng 

mga katanungang 

literal at 

Interpretasyon 

nakasasagot ng mga 

katanungang literal , 

Interpretasyon at 

Kritikal o 

mapanuring pagbasa 

nakasasagot ng mga 

katanungang literal , 

Interpretasyon , 

Kritikal o mapanuring 

pagbasa at Malikhaing 

pagbasa 

Bahagdan 

ng mga 

mag-aaral 

 

Bilang ng 

mag-aaral 

85% 

 

 

112 

11.42% 

 

 

16 

8.57% 

 

 

12 

0% 

 

 

0 

 

 

Table 2 Resulta ng obserbasyon ng guro sa kakayahan ng mga mag-aaral sa maunawag pagbasa 
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unawang 

Literal 
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Pang-unawang 

literal at 

Interpretasyon 
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mag-aaral 

 

55.71% 
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Table 3 Resulta ng  Pretest at Posttest 

 

 
Mean 

Experimental 

Mean  

Control 

Difference 

Between 

Means 

Critical 

Value t-value 

Pre Test 

 

Post-Test 

20.01 

 

38.07 

21.64 

 

29.37 

1.63 

 

8.7 

1.97 

 

1.97 

1.538 

 

10.435 

 

4. Pagtalakay 

Makikita sa Table 1 na may mataas na kakayahan ang mga mag-aaral sa pagsagot ng mga 

katanungang nasa literal na lebel lamang ngunit sa mga katanungang nangangailangan na ito ng mas 

malalim na pag-unawa sa mga akdang binabasa ay unti- unti nang bumababa ang bilang ng mga mag-

aaral na  nasasabing sila ay nakasasagot nang mahusay sa  mga katanungang inilalahad, patunay lamang 

ito na nangangailangan ang mga mag-aaral ng interbensyon upang mapaunlad ang kakayahan nila sa 

pag-unawa sa mga akdang binabasa na siya ring nag-udyok sa mananaliksik upang isagawa ang  pag-

aaral. 

Samantala  sa itinalang resulta ng obserbasyon (Table 2) sa mga mag-aaral  na nasa control 

group na bagama’t may ilang  mga mag-aaral na nakasasagot  sa mataas na lebel ng mga katanungan 

ay mas malaking  bahagdan pa rin ng mga mag-aaral ang nakasasagot nang mahusay sa mga literal na 

katanungan. Samantalang sa mga mag-aaral na kabilang sa Expiremental group ay makikita namang  

mas maraming bilang na ng mga mag-aaral ang  nakasasagot sa mga katanungang nasa mataas na lebel 

pagkatapos gamitan ng interbensyon. Nangangahulugan lamang ito na epektibo ang paggamit ng 

estratehiyang sama-samang pagkatuto sa pagpapaunlad ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasang 

may pag-unawa 

Bagama’t mayroon pa rin mga mag-aaral  na nasa expiremental  group ang walang kakayahang 

sumagot ng mga katanungan sa mataas na lebel maaring ikonsidera ang ilang salik ng pagkatuto na 

maaring naka-apekto sa kanilang kakayahan tulad ng pagliban sa klase. 

Sa kabuuan makikita sa table 2 ang pagkakaiba at epekto ng paggamit ng interbensyon sa 

dalawang pangkat. 

 At panghuli, Makikita sa Teybol 3 ang resulta ng  pretest ng mga mag-aaral. Inilahad sa teybol 

na may 1.63 na difirens sa mean o  3.26 % na nangangahulugang halos pantay lamang ang kakayahan 

ng mga mag-aaral bago pa gamitan ng interbensyon.  

Upang malaman kung  ang mga mean ay may significant defirens ang t-value ay kinumpyut sa 

pamamagitan ng Microsoft Excel Data Analysis Toolpack sa pagkompyut ng independent t- test of 

Two- Sample Assuming Equal Variances. Ang computed t-value na 1.538 ay mas mababa kaysa sa 



critical value na 1.977 kaya’t nangangahulugan lamang ito na walang significant defirens ito sa 

perfomans ng mga mag-aaral bago gamitan ng estratehiyang sama-samang pagkatuto.  

Makikita rin  sa Teybol 3 ang resulta ng  posttest  ng mga mag-aaral. Inilahad sa teybol na may 

8.7 na difirens o 17.40%. Pinatutunayan lamang nito na may  pagtaas sa performance ng mga mag-aaral 

pagkatapos gamitan ng estratehiyang sama-samang pagkatuto. 

Upang malaman kung  ang mga mean ay may significant defirens ang t-value ay kinumpyut sa 

pamamagitan ng Microsoft Excel Data Analysis Toolpack sa pagkompyut ng Independent T- test of 

Two- Sample Assuming Equal Variances na may  0.05 alpha value ng  level of significance . Ang 

computed t-value na 10.435 ay mas mataas kaysa sa critical value na 1.978 kaya’t nangangahulugan 

lamang ito na may mayroong significant defirens ito sa perfomans ng mga mag-aaral pagkatapos 

gamitan ng estratehiyang sama-samang pagkatuto.  

Ang mean gain ng experimental group na  18.06 ay ikinumpara sa control group  na may 7.73. 

Makkita dito ang defirens bagama’t may pagtaas sa mean ng control group ay makikita pa rin na mas 

mataas ang pagtaas ng mean ng expiremental group.  

Dahil sa iprinisentang mga datos pagkatapos ng pag-aaral pinabubulaaan ng mananaliksik ang 

walang bisang palagay (null hypothesis) na walang epekto ang estratehiyang sama-samang pagkatuto 

sa pagpapataas ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasang may pag-unawa sa halip ay tinatanggap 

ng mananaliksik ang alternatibong palagay (alternative hyphothesis) na nagsasabing may kaugnayan o 

epekto ang sama-samang pagkatuto sa pagpapataas ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasang may 

pag-unawa. 

 

5. Konklusyon 

 Pinabubulaanan ang null hyphothesis at tinatanggap ang Alternative Hyphothesis na 

nagsasabing mayrong significant defirens sa posttest ng experimental group at ng control group dahil 

sa ang kompyuted na t-value ay  mas mataas kaysa sa kritikal t-value sa lebel ng significance.Ang 

achievement lebel ng mga mag-aaral sa maunawang pagbasa ay tataas kapag ginamitan ng estratehiyang 

sama-samang pagkatuto ang pagtalakay at pag-aanalisa sa mga teksto ng aralin , ang pagtaas sa 

achievement lebel na ito ng mga mag-aaral ay naaayon at kahalintulad din ng pag-aaral.Ang Pananatili 

ng mga natutunang konsepto ay mas permanente bilang patunay sa mas mataas na achievement lebel  

ng mga mag-aaral.Ang interes at motibasyon ng mga mag-aaral sa pagbabasa ay mas tumataas kapag 

ginamitan sila ng estratehiyang sama-samang pagkatuto.  
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