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Abstrak – Ang pagbasa ay isa pa rin sa mga limang makrong kasanayang patuloy na nililinang sa
mga mag-aaral sapagkat ito ay panimulang kailanganin sa pag-unawa ng mga aralin. Gayon din,
mahalagang malinang ang kakayahang komprehensiyon ng mga mag-aaral tungo sa pagtamo ng tiyak na
mga kompetensing inaasahang matamo nila. Nilayon ng pag-aaral na ito na tukuyin ang epekto ng Super
Six Comprehension Strategy sa pagpapaunlad ng kakayahang komprehensiyon sa pagbasa ng mga magaaral sa Ikapitong Baitang ng Candon City High School Taong Panuruan 2020-2021. Ginamit sa pagaaral na ito ang disenyong true-experimental kung saan ang mga kasangkot o respondent ay nahati sa
dalawang pangkat: experimental group at control group. Batay sa mga nakalap na mga datos at
pagpapakahulugan ng mananaliksik, natuklasan na ang kasanayan ng mga mag-aaral sa
komprehensiyon sa pagbasa sa pretest ay mahina. Pagkatapos, dumaan ang experimental group sa Super
Six Comprehension Strategy at sa tradisyunal na paraan naman ang mga nasa control group. Batay sa
resulta ng posttest, natuklasan na ang Super Six Comprehension Strategy bilang cognitive at
metacognitive na estratehiya ay nakatulong sa pagpapaunlad ng kakayahang komprehensiyon sa
pagbasa ng mga mag-aaral sa experimental group. Ito ay may makabuluhang pagkakaiba sa pangkat ng
control group na dumaan sa tradisyunal na pamamaraan. Ang resultang ito ay nagpapakahulugan na
ang Super Six Comprehension Strategy ay mabisang estratehiyang gamitin sa pagtuturo at pagpapaunlad
ng komprehensiyon sa pagbasa ng mga mag-aaral.
Mga susing salita: cognitive strategy, komprehensiyon, pagbasa, MELCS, metacognitive strategy
PANIMULA
Ang Pilipinas kasama ng iba pang mga bansa sa
buong mundo ay nakararanas ng hirap na dulot ng
COVID-19. Ang sektor ng edukasyon ay isa sa mga
labis na naapektuhan kaya naman ang dating
pagbubukas ng paaralan sa Hunyo ay iniabante sa
buwan ng Oktubre na iminungkah ng Kalihim ng
Department of Education na si Leonor M. Briones. Ito
ay alinsunod na rin sa payo ng Inter-Agency Task
Force (IATF) na siya namang sinang-ayunan ni
Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng
papirma niya sa Republic Act No. 11480, An Act
ammending Section 3 of Republic Act No. 7797,
otherwise known as “An act to lengthen the school
calendar from two hundred (200) days to not more
than two hundred twenty (220) class days.
Ipinagbawal ang face-to-face learning. Hangga’t
walang bakuna, ang mag-aaral ay mananatili sa loob
ng tahanan at doon mag-aaral kaya doon umusbong
ang tinatawag na home schooling o distance learning.

Dahil sa usapin ng distance learning na kaiba sa
pangkaraniwang pagkatuto ng mga mag-aaral sa loob
ng silid-aralan, ang mga magulang muna ang siyang
magsisilbing-gabay nila. Sa hamon ng bagong normal
na pagkatuto, hindi pa rin nawawala ang suliranin at
usaping sa komprehensiyon sa pagbasa ng mga magaaral. Ang suliranin sa komprehensiyon sa pagbasa ng
mga mag-aaral sa Ikapitong Baitang ng Candon City
High School ay hindi naiiba sa suliranin ng iba pang
mga paaralan. Lalo pa’t ang karamihan sa Most
Essential Learning Competencies (MELCS) na
kailangang mapaunlad at mataya ay nasa ilalim ng
panitikan. Samakatuwid, karamihan sa mga aralin ng
mga mag-aaral ay nasa pagbasa ng iba’t ibang uri ng
babasahin tulad ng pabula, alamat, at maikling
kuwento.
Ang mga mag-aaral na hirap sa komprehensiyon ay
nakapagpapakita ng mahinang kakayahan. Kadalasan,
sila ay walang kaalaman sa kung ano ang nagagawa
ng isang mag-aaral na may mahusay na pag-unawa
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[1]. Idinagdag pa nina Manset-Williamson at Nelson Pagkatapos, ang experimental group at control group
na ang pagbibigay ng malinaw na instruksiyon ay ay sabay na kumuha ng posttest.
nakalilikha ng makabuluhang pag-unawa sa mga magAng worksheet sa pagbasa ay orihinal na nilikha ng
aaral [2]. Habang ang mga mag-aaral ay nagkakaroon mananaliksik. Ito ay dumaan sa balidasyon at
ng lakas ng loob sa kanilang komprehensiyon sa ebalwasyon ng mga eksperto. Taglay nito ang mga
pagbasa ay hindi na sila kailangan pang umasa sa gawaing pampagkatuto sa pagbasa na batay sa Super
kanilang mga guro [3]. Kaya naman, sinubok ng Six Comprehension Strategy: 1) Paghihinuha (Making
mananaliksik na tugunan ang naturang suliranin gamit Connection); 2) Paghihinuha (Predicting); 3)
ang bisa ng Super Six Comprehension Strategy, isang Pagtatanong (Questioning); 4) Pagmomonitor
uri ng estratehiyang nagtataglay ng cognitive at (Monitoring); 5) Paglikha ng Imahen (Visualizing); at
metacognitive na estratehiya sa pagbasa.
6) Pagbubuo (Summarizing). Ang nabuong printed
Ang mga estratehiya sa komprehensiyon at ang worksheet ay ipinamudmod sa mga mag-aaral sa
mga cognitive at metacognitive na estratehiya ay tulong ng Project Tulong ni KAP (Katinnulong iti
ginagamit
ng
mga
mag-aaral
upang Agtultuloy a Panagadal). Kung saan ang mga opisyal
mapagtagumpayan ang layunin ng komprehensiyon. ng barangay kung saan malapit ang paaralan ang
Ang mga estratehiyang ito ay magkakaugnay at siyang namamahala sa distribusyon at retrieval ng
minsan ay hindi maaaring paghiwa-hiwalayin [4].
mga modyul kasama ang nabuong worksheet sa
pagbasa.
Ayon sa New South
LAYUNIN NG PAG-AARAL
Bumuo ang mananaliksik ng teacher-made-tests
Nilayon ng pag-aaral na ito na matukoy ang epekto upang matukoy ang antas ng kakayahang
ng Super Six Comprehension Strategy sa komprehensiyon ng mga mag-aaral. Batay sa
pagpapaunlad ng kakayahang komprehensiyon sa ebalwasyon ng mga eksperto, ito ay nagtamo ng 5.0
pagbasa ng mga mag-aaral sa Ikapitong Baitang ng (Napakataas) na rating at dumaan sa reliability testing
Candon City High School, Darapidap, Candon City, na isinagawa sa ibang paaralan. Gamit ang Cronbach
Ilocos Sur Taong Panuruan 2020-2021. Nilayon din Alpha, lumabas na ang computed level ng Internal
nitong alamin ang sumusunod: Ano ang antas ng Consistency ng nabuong pagsusulit ay
0.79.
kakayahang komprehensiyon sa pagbasa ng Nangangahulugan itong maaari nang ipagamit sa magexperimental group bago at pagkatapos ng kanilang aaral ang nabuong pagsusulit.
eksposyur sa Super Six Comprehension Strategy at ng
Ginamit ang maikling kuwentong Cebuano na
control group bago at pagkatapos ng eksposyur sa “Paalam sa Pagkabata” salin sa Filipino ni Nazareno
tradisyunal na pamamaraan; at Mayroon bang Bas sapagkat ang pananaliksik ay naitaon sa
makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kakayahang Ikalawang Markahan, at ang mga aralin sa Filipino 7
komprehensiyon sa pagbasa sa dalawang independent sa markahang ito ay pawang mga akda mula sa
group?
Visayas. Ginamit ang istatistikal na mean upang
MGA KAGAMITAN AT PAMAMARAAN
mailarawan ang antas ng kakayahan ng mga mag-aaral
Ginamit sa pag-aaral na ito ang true-experimental sa komprehensiyon sa pagbasa sa pretest at posttest at
na disenyo. Ang dalawang independent group na ang t-test upang matukoy kung may makabuluhang
kalahok sa pag-aaral na ito ay tinukoy sa pagkakaiba ang mean ng iskor ng mga mag-aaral sa
pamamagitan ng experimental matching mula sa mga pretest at posttest sa pagitan ng dalawang independent
mag-aaaral sa Ikapitong Baitang ng Candon City High group.
School, Taong Panuruan 2020-2021 na binubuo ng RESULTA AT PAGTALAKAY
limapu’t apat (54) na mga mag-aaral. Kung saan ang
Ang antas ng kakayahan sa komprehensiyon sa
mga mag-aaral na nasa experimental group at control pagbasa ng mga mag-aaral sa Ikapitong Baitang ng
group ay binubuo ng tigdalawampu’t pitong (27) mga Candon City High School ay natukoy sa pamamagitan
mag-aaral. Ang dalawang pangkat ng mga mag-aaral ng teacher-made-tests na inihanda ng mananaliksik.
na may magkaparehong bilang ay dumaan sa Makikita sa Talahanayan 1 ang antas ng kakayahan sa
magkaparehong aytem na pretest, pagkatapos, ang komprehensiyon sa pagbasa ng mga mag-aaral bago at
experimental group ay dumaan sa pagkatutong Super pagkatapos ng kanilang eksposyur sa Super Six
Six Comprehension Strategy sa tulong ng nabuong Comprehension Strategy at ng control group bago at
worksheet, samantalang ang control group naman ay pagkatapos ng eksposyur sa tradisyunal na pagkatuto
dumaan sa tradisyunal na pagkatuto sa pagbasa. sa pagbasa.
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ang kamalayan ng mga mag-aaral sa proseso ng
Talahanayan 1. Antas ng Kakayahang
kanilang pagbabasa, pagtatanong, at ng kung ano at
Komprehensiyon sa Pagbasa sa Pretest at Postest
paano nila ito nauunawaan.
Samantala, natuklasan din na karamihan sa mga
Mean
Group
n
DR
Scores
mag-aaral na sangkot sa pag-aaral ay nagkaroon ng
Experimental
kaunting pagtaas sa antas ng kakayahang
Pretest
27
10.85
Mahina
komprehensiyon pagkatapos ng tradisyunal na
Posttest
27
17.30
Mataas
pagtuturo ng pagbasa ngunit mayroong lamang
dalawang mag-aaral ang hindi [8]. Sinuportahan ito ni
Control
Connel [9] nang ang isa sa mga mag-aaral ay
Pretest
27
8.96
Mahina
nagkaroon ng magandang epekto ang tradisyunal na
Posttest
27
11.19
Katamtaman
pagtuturo ng pagbasa.
Makikita naman sa Talahanayan 2 ang resulta ng tMalinaw na makikita sa talanahayan na ang
test sa makabuluhang pagkakaiba sa antas ng
dalawang pangkat ng ndependent group ay may
kakayahang komprehensiyon sa pagbasa ng mga magmahinang kakayahan sa komprehensiyon sa pagbasa
aaral sa dalawang independent group.
bago ang kanilang eksposyur sa Super Six
Comprehension Strategy ng experimental group sa
Talahanayan 2. t-test Para sa Makabuluhang
mean score na 10.85 at tradisyunal na pamamaraan
Pagkakaiba sa Antas ng Kakayahang Komprehensiyon
naman sa control group sa mean na 8.96. Samantala,
sa Pagbasa ng Dalawang Independent group
nang ma-ekspos ang mga mag-aaral ng experimental
Group
n
SD
Mean Mean
t
Twogroup sa Super Six Comprehension Strategy ay naging
Gain
Diff.
val
tailed
mataas ang antas ng kanilang kakahayahan sa
Scores
ue
p
komprehensiyon sa pagbasa sa mean na 17.30. Mas Experimental 27 3.09
6.44
10.85 5.05 2.0066
mataas ito kaysa sa mean score ng control group na Control
27 3.00
2.22
17.30 024 46805
11.19 gamit ang tradisyunal na pagkatuto sa pagbasa.
EIpinahihiwatig nito na ang Super Six Comprehension
06
Strategy ay mas epektibo sa pagpapaunlad ng
Makikita sa Talahanayan 2 na ang experimental
kakayahang komprehensiyon sa pagbasa kaysa sa group ay mas mataas na mean gain scores na 6.44
tradisyunal na pamamaraan. Ito ay dahil sa katangian kumpara sa control group na 2.22. Ipinahihiwatig nito
ng estratehiya na cognitive at metacognitive. Ang mga na ang mga mag-aaral sa experimental group ay
mag-aaral ay naghihinuha sa mga pangyayari, nag- nagpakita ng higit na pag-unlad sa kakayahang
uugnay ng kanilang sariling karanasan sa kanilang komprehensiyon sa pagbasa kaysa sa control group.
binabasa, nagtatanong sa kanilang mga sarili kung Ang mga mag-aaral ay nagtamo rin ng standard
nauunawaan ba ang binasa, tinitiyak na may sapat na deviation na 3.09 at 3.00 sa experimental group at
kaalaman sa talasalitaan, at higit sa lahat ay control group na nagsasabing ang mga iskor ng
nakabubuo ng sariling paglalarawan at pagpapasiya.
experimental group ay less varied kaysa sa control
Ang resultang ito n sinususugan ng pag-aaral ni group. Iminumungkahi nitong ang Super Six
Cubukcu [5] na binanggit nina Aksan at Kisac [6] na Comprehension Strategy ay higit na may
ang cognitive awareness skills ay nakatulong sa makabuluhang epekto sa kakayahang komprehensiyon
pagpapaunlad ng kakayahan sa bokabolaryo at sa pagbasa ng mga mag-aaral kaysa sa paggamit ng
komprehensIyon sa pagbasa ng mga mag-aaral na tradisyunal na paraan. Sa madaling sabi, nakatulong
kasangkot sa kanilang pag-aaral. Nagkaroon ng ang Super Six Comprehension Strategy sa
positibong epekto ang cognitive strategy sa kakayahan pagpapaunlad ng kakayahang komprehensiyon sa
ng mga mag-aaral sa kanilang mga aralin.
pagbasa ng mga mag-aaral. Nakapagpakita ng pagtaas
Sinusuportahan ng pag-aaral [7] na binanggit din sa antas ng kakayahang komprehensiyon sa pagbasa
nina Aksan at Kisac [6] kung saan ang kinalabasan ay ang mga mag-aaral gamit ang estratehiya marahil
ang mga mag-aaral na may kakayahang metacognition dahil sa cognitive at metacognitive na kakayahangay mahuhusay na mga mag-aaral. Binigyang- dulot ng Super Six Comprehension Strategy dahil
kahulugan
sa
kaniyang
pananaliksik
ang malay ang mga mag-aaral sa kanilang pagbasa at
metacognitive bilang kamalayan ng mga mag-aaral sa binabasa. Nag-uugnay, nagtatanong, bumabalik,
kanilang ginagawa tuwing nagbabasa, pinatataas nito
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bumubuo ng larawan, nagninilay-nilay, at nagbubuod: Super Six Comprehension Strategy worksheet ay
iyan ang mga gawaing ginawa ng mga mag-aaral na maaaring i-convert sa digitized o interactive
pinaniniwalaan ng mananaliksik ay nakatulong upang worksheets na aangkop sa pangangailangan ng mga
higit na maunawaan ng mga mag-aaral ang kanilang mag-aaral lalo na sa panahon ng pandemya.
binasang akda.
Mahalaga ring banggitin na ang pag-aaral ay
Kaugnay nito, natuklasan din na karamihan sa mga nakalimita lamang sa kakayahan sa pagbasa nang may
mag-aaral na kasangkot ang nagpakita ng pagtaas sa komprehensiyon kaya naman iminumungkahi na
kakayahang komprehensiyon sa pagbasa matapos magkaroon din ng pag-aaral sa paggamit ng gramatika
gamitin ang MRS o Metacognitive Reading Strategies. sa pagpapahayag bilang mahalagang salik sa
Ang mga mag-aaral ay nakapag-buod ng mga tekstong pagpapamalas ng pag-unawa ng mga mag-aaral.
nabasa nila batay sa sarili nilang pag-unawa [10].
Natuklasan ding may makabuluhang pagkakaiba sa SANGGUNIAN
mean scores ng experimental group sa posttest at sa [1] Graham, L., and Bellert, A. (2004). Difficulties in
control group. Kung saan mas mataas ang tinamong
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