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ABSTRAK 

 
 

Pangalan   : Margeline Cepe-Cabonce 

 
Pamagat ng Tesis    : DEBELOPMENT AT BALIDASYON             

NG KAGAMITANG PAMPAGTUTUTO SA 

FILIPINO GAMIT ANG UbD 

 
Degri   : Master ng Sining sa Edukasyon 

 
Ispesyalisasyon : Literaturang Filipino 

 
Tagapayo   : Prof. Concepcion Guilot-Belza 

 
Layunin: 
 
Panlahat na Layunin 

 
 Ang pangunahing layunin sa pag-aaral na ito ay 

makadevelop at mavalidate ang kagamitang pampagtuturo sa 

Filipino 1 gamit ang UbD sa unang taon ng hayskul sa Sangay 

ng Lungsod ng Butuan. 
 
Mga Tiyak na Layunin 

1. Maghanda ng blue print para sa gagawing 

kagamitang pampagtuturo sa Filipino 1; 

2. Gumawa ng kagamitang pampagtuturo sa Filipino 1; 
3. Masuri ang kaangkupan ng mga kagamitan na 

gagamitin sa bawat markahan. 

 
 
Paraan ng Pananaliksik 

 
Disenyo ng Pananaliksik 

 
 Ang pananaliksik na ito ay isang deskriptibong pag-

aaral na naglalayong makabuo ng aklat-sanayan sa wika at 

panitikan para sa unang taon sa sekundarya. Isinagawa ang 

pag-aaral na ito upang matugunan ang pangangailangan ng mga 

mag-aaral at guro, at epektibong mapaunlad ang kanilang 

kasanayan sa wika at panitikan. 
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Mga Kalahok 

  
 Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito para sa ebalwasyon 

ng mga paksa sa bawat markahan ay dalawampung (20) guro sa 

Filipino sa sekundarya at kolehiyo: walo (8) sa Agusan 

National High School, apat (4) sa Taligaman National High 

School, tatlo (3) sa Libertad National High School, tatlo 

(3) sa Butuan City School of Arts and Trades, at dalawa (2) 

sa Caraga State University sa pamamagitan ng random 

sampling, at sampung (10) guro sa piling paaralang 

nabanggit para gumamit at tatlong (3) Filipino Supervisors. 

 
Mga Instrumentong Ginagamit sa Pag-aaral 
 
 Binuo ng dalawang (2) set ng talatanungan ang mga 

instrumento.  Para sa mga guro sa Filipino ang isa.  Para 

sa target na mga dalubhasa na siyang magbabalideyt ng 

aklat-sanayan naman ang ikalawa. 

 
Paraan ng Pag-aaral 

 
 Ang mga sumusunod na palarawang hakbang ang sinunod ng 

mananaliksik sa paghahanda ng aklat-sanayan na ito. 

 

Nangangailangan ng talaan ng ebalwasyon na ginamit sa 

interaktibong pagkatuto ng mga mag-aaral sa Filipino 1.  

Ang unang ginawa ng mananaliksik sa pag-aaral ay gumawa ng 

talatanungan o checklist na natutungkol sa mga paksa sa 

bawat markahan. Nailalahad dito ang antas ng kahirapan at 

mga maaaring kakulangan para sa pang-araw-araw na 

pagtuturo-pagkatuto sa loob ng klase. Ito ay naipawasto 

kina Prof. Fe A. Quisil, Prof. Fe S. Bermiso at Prof. 

Rennie C. Saranza. Ang sarbey ay isinagawa sa Lungsod ng 

Butuan gamit ang dalawampung guro sa Filipino saklaw ang 

mga paaralang Agusan National High School, Ampayon 

Integrated High School, Bilay National High School, 

Libertad National High School, Los Angeles National High 

School, at Taligaman National High School. 

Ayon sa ebalwasyon ng mga guro ang mga paksa sa unang 

taon ay nasa deskripsyong mahirap ituro dahil sa 

deskripsyong kakulangan ng sanggunian. 

Upang maibsan ang kahirapang naranasan ng guro, gumawa 

ng kagamitang pampagtuturo ang mananaliksik.   
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Ikalawang hakbang na ginawa niya ay ipinagamit at 

ipinaevaluate ang naihandang aklat-sanayan gamit ang 

nabuong talatanungan o checklist. Bago ito pinasagutan sa  

xi 

sampung guro at tatlong eksperto, ito ay sinuri at naiwasto 

nina Prof. Fe A. Quisil, Prof. Fe S. Bermiso at Prof. 

Rennie C. Saranza at binigyang pangkalahatang pagwawasto ng 

kanyang tagapayo na si Prof. Concepcion G. Belza. 

 
Batay sa mga mungkahing ibinigay ng mga guro at mga 

eksperto, nirebisa ang mga pagsasanay na nasuri na may 

kakulangan at kahinaan. 
 
 
KINALABASAN NG PAG-AARAL 

 
1. Nakatulong nang malaki ang aklat-sanayan na ito sa 

paglinang ng mga kasanayan ng mga mag-aaral sa 

paggamit ng Wikang Filipino. 

2. Naging mabisang kasangkapan ang kagamitan upang 

mapabilis at maging epektibo ang pagkatuto ng mga mag-

aaral. 

 
REKOMENDASYON 

 
 Batay sa ginawang pag-aaral, narito ang ilang 

mungkahi: 

1. Ipagpatuloy ang paghahanda ng iba pang aklat-sanayan 

sa pagtuturo ng wikang Filipino gamit ang UbD sa ibang 

antas. 

2. Dagdagan ang mga pagsasanay sa paggamit ng wika na 

gumagamit ng iba pang komponent ng kasanayang 

komunikatibo batay sa SEC 2010 upang higit na malinang 

ang kasanayang ng mga mag-aaral. 

3. Bumuo ng aklat-sanayan para sa iba pang kasanayang 

nakatala sa binagong kurikulum ng edukasyon na hindi 

napiling isama sa binuong sanayang aklat. 

4. Gamitin ang aklat-sanayan na ito sa pagtuturo ng 

Filipino sa ibang paaralan. 

 


