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Abstrak  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kemampuan membaca pemahaman 

wacana narasi siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan tahun Pelajaran 

2012/2013. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriftif Kualitatif yaitu metode yang 

bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh selama 

penelitian dilapangan, populasi dan sampel diambil secara acak porposional pada 5 kelas 

yang berjumlah 178 siswa, menjadi 42 siswa untuk mendapatkan data dalam skipsi, penulis 

menggunakan metode tes dengan rumus KB = 
 

  
        untuk mencari ketuntasan 

belajar. Hasil penelitian berdasarkan aspek penelitian Hasil penelitian berdasarkan aspek 

penelitian menunjukan skor aspek kemampuan membaca tek wacana narasi yaitu, 1,761% , 

skor kemampuan memahami dan menceritakan kronologis cerita dari awal hingga akhir 

2,047%, dan yang ketiga kemampuan menulis kedalam bahasa sendiri 1,880%dari 42 

siswa. Perolehan Siswa dalam kemampuan membaca tek wacana narasi, dapat dilihat dari 

hasil yang diberikan kepada siswa beradasarkan tabel diatas yaitu dengan hasil 5 orang 

siswa 7%-14% memperoleh nilai persentase > 80% termaksud katagori berkemampuan 

sangat tinggi, 18 orang siswa 11,90% memperoleh nilai dengan persentase 60,79% 

termaksud katagori berkemampuan tinggi, 17 orang siswa 42,85% memperoleh nilai 

dengan persentase 40%-59% termaksud katagori berkemampuan sedang 2 orang siswa 

7,46% memperoleh nilai dengan persentase 20%- 39% termaksud katagori berkemampuan 

rendah. Adapun nilai rata- rata yang di peroleh dari 42 siswa 38,86% termasuk katagori 

berkemampuan rendah. Hasil kesimpulan penelitian, kemampuan membaca pemahaman 

wacana narasi siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 

2012/2103 dikatagorikan berkemampuan rendah dengan skor persentase rata- rata kelas 

38,06% dari 42 siswa. 

 

Kata kunci : Kemampuan Membaca, Wacana Narasi  

 

Abstract 

Beni ruswandi, 2013.  Ability Reads discourse Narasi Grasp Student brazes XI Country 

Senior High School 2 Bintan School Years 2012 2013.  Paper. study program Lingual 

Education Majors and Indonesia art. Teachership faculty and Education Knowledge. 

Reigning Maritime university Ali Pilgrim.  

Key word: Ability Reads,  narasi's discourse  

To the effect research this to know ability zoom read narasi discourse grasp student 

brazes XI Country Senior High School 2 Bintan school years 2012 / 2013. This research 

utilize deskriftif kualitatif's method that utilize population and sample is taken at random 
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porposional on 5 classes that total 178 students, as 42 students. To get data in paper, writer 

utilizes to methodic which is by essays. Analisis essays to utilize formula KB = 

to look for studying thoroughness.  

  

Observational result bases research aspect Usufruct research base point out research 

aspect ability aspect score reads tek narasi discourse which is, 1,761%, ability score 

understands and telling chronological story from the beginning until the end 2,047%, and 

abilities drd one write into alone language 1,880%dari 42 students. Student acquisition in 

ability reads text narasi discourse, can be seen from result that given unto by base student 

table upon which is with result 5 student 7% 14% get percentage points> 80% indended 

adequate category very tall, 18 students 11,90% get points with percentage 60,79% 

indended adequate category tall, 17 students 42,85% get points with percentage 40 % -59% 

indended adequate category be 2 students 7,46% get points with percentage 20% 39% 

indended adequate category lows. There is average value even that at gets of 42 students 

38,86% included category adequate lows. Usufruct observational conclusion, ability reads 

narasi discourse grasp student brazes XI Country Senior High School 2 Bintan School 

Years 2012 / 2103 at category adequate lows with percentage score average brazes 38,06% 

of 42 students.  

 

 

1. Pendahuluan  

 

Di zaman yang serba instans dan moderen seperti sekarang, tidak jarang kita 

jumpai di mana- mana tentang apa yang namanya kemudahan dalam berkomunikasi baik 

secara verbal maupun non verbal, seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan kemajuan 

zaman seperti yang kita rasakan sekarang ini, orang sudah jarang sekali membaca baik itu 

berupa buku, novel, opini, dan media masa yang lainnya. Inilah masalah yang harus kita 

cermati bersama- sama dan mencari jalan keluarnnya.  

Membaca pada umumnya melibatkan semua panca indra baik itu, mata, pemikiran, 

dan gerakan tubuh sebab membaca merupakan hal yang dilakukan seseorang untuk 

mengetahui informasi- informasi yang belum di ketahui, dan dengan membaca secara tidak 

langsung akan memberikan informasi yang baru terhadap pembaca itu sendiri, perlu kita 

pahami bersama bahwasannya membaca itu mudah tetapi untuk memahami isi sebuah 

bacaan itu sulit dan setiap orang pasti berbeda- beda dalam memahami atau 

mengimplementasi dari hasil bacaan tersebut, karena memang sudah menjadi fitrah 

manusia bahwasannya tingkat kemampuan itu berbeda- beda tergantung mau atau tidaknya 

seseorang itu merubah kebiasaan yang selama ini jarang membaca, berbalik arah untuk 

lebih semangat lagi dalam membaca.  

Seharusnya siswa yang berada di kelas XI sudah mahir dan mampu dalam 

membaca, menceritakan kronologis dan menulis kembali kedalam bahasa sendiri wacana 

narasi secara mandiri, tanpa bimbingan yang lebih dari guru, namun pada kenyataannya, 

sampai sekarang ini kemampuan membaca pemahaman  wacana narasi siswa kelas XI 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan ini belum sepenuhnya bisa dikatakan berhasil. 

Peneliti melakukan survey sewaktu melakukan kegiatan Praktik kerja Lapangan yang 

kebetulan berlokasi di Sekolah yang sama, serta wawancara langsung dengan guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia, diantara faktor yang menyebabkan kurangnya membaca 

pemahaman wacana narasi diantarannya, kurangnya minat siswa dalam memahami isi 



wacana narasi, keterbatasan buku penunjang berkaitan dengan wacana narasi, dan 

membaca pemahaman wacana narasi ini hanya sekilas saja diajarkan disekolah.  

 

 

 

2. Metode Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah 

penelitian Deskriptif Kuantitatif yang menggunakan Metode Tes. Penelitian 

deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang berhubungan dengan angka atau nilai.  

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Adapun daftar skor dari seluruh siswa mengenai kemampuan membaca 

pemahaman  wacana narasi adalah sebagai berikut:   

1. Lima orang siswa memperoleh pencapaian pembelajaran 80-100% yang 

termasuk kriteria  sangat tinggi. 

2. Delapan belas orang siswa memperoleh pencapaian pembelajaran 60-79% yang 

termasuk kriteria tinggi. 

3. Tujuh belas orang siswa memperoleh pencapaian pembelajaran 40-59% yang 

termasuk kriteria sedang. 

4. Dua orang siswa memperoleh pencapaian pembelajaran 20-39% yang termasuk 

kriteria rendah. 

 

Jadi skor rata-rata dari seluruh siswa dalam pencapaian pembelajaran membaca 

pemahaman wacana narasi adalah 38,06% dengan kriteria rendah. 

 

Tabel 13 

Tingkat Penguasaan Membaca Pemahaman Wacana Narasi 

Persentase 

penguasaan 
Tingkat 

kemampuan 
Banyak 

Siswa 

Persentase 

Jumlah siswa 
Rata- rata skor 

kemampuan 

> 80% 

 

60% - 70% 

 

40% - 59% 

 

20%- 39% 

 

<20%  

Sangat Tinggi 

 

Tinggi 

 

Sedang 

 

Rendah 

 

Sangat Rendah 

5 

 

18 

 

17 

 

2 

 

- 

11,90% 

 

42,85% 

 

40,47% 

 

7, 46% 

 

- 

 

 
 
38,06% 

Kriteria 

Rendah 

 

Setelah dilakukan perhitungan dari keseluruhan aspek maka didapatlah tabel penguasaan 

membaca pemahaman wacana narasi dari 42 siswa yaitu 5 orang siswa dengan kriteria 

sangat tinggi, sebanyak 18 orang siswa dengan kriteria tinggi, 17 orang siswa dengan 

kriteria sedang dan 2 orang siswa dengan kriteria rendah. 

 

 

 

 



 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dibahas pada bab IV dan V di atas, 

maka dapat disimpulkan bahawa kemampuan siswa kelas XI Sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013, rendah tingkat kemampuan 

dalam membaca pemahaman wacana narasi dengan tingkat keberhasilan. 

Berdasarkan hasil penelitian rendah yang diperoleh dapat disimpulkan rata-rata 

siswa mampu membaca pemahaman wacana narasi dengan persentasi ketercapaian 

38,06% dengan kriteria rendah.  

  Kemampuan membaca siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013 belum maksimal. Untuk itu pihak sekolah 

khusunya guru mata pelajaran diharpakan agar lebih aktif dalam memberikan 

motivasi untuk lebih giat membaca, karena membaca merupakan gerbang dunia 

kalau hari ini generasi indonesia malas untuk membaca bagaimana negara ini 

kedepan akan mempu bersaing dengan negara lain. 
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