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Kemampuan Membaca Intesif Dalam Memahami Fakta Dan Opini Siswa Kelas X di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan. 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan membaca intensif dalam 
memahami fakta dan opini siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan pada 
aspek pemahaman dan penyimpulan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif 
kualitatif, yaitu dengan berlandaskan pada filsafat positifisme. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemampuan Membaca 
Intesif Dalam Memahami Fakta Dan Opini Siswa Kelas X di Sekolah Menengah Atas 
Negeri 4 Bintan adalah 17,5% Baik, 50% sedang, 32% kurang, sehingga dapat disimpulkan 
rata-rata kemampuan membaca intensif fakta dan opini siswa kelas X Sekolah Menengah 
Atas Negeri 4 Bintan adalah sedang (50%). 
 
Kata Kunci : Membaca Intensif Fakta Dan Opini 
 

ABSTRAC  
 

This study aimed to determine the ability of intensive reading in understanding the facts 
and opinions class X High School District 4 Bintan on aspects of understanding and 
inference. The method used is descriptive qualitative method, namely, building on the 
positive philosophy. File collection techniques using observation, interview and 
documentation. Intensive Reading Ability in Understanding Facts And Opinions Class X in 
high school Negeri 4 Bintan is 17.5% good, 50% fair, 32% less, so it can be concluded the 
average reading ability of the facts and opinions intensive class X High School district 4 
State on Bintan is moderate (50%). 
 
 
1. PENDAHULUAN  

Keterampilan membaca bagi seorang siswa mempunyai kedudukan penting. Pertama, 
penting bagi siswa selama mereka mengikuti pendidikan diberbagai jenjang dan jenis 
sekolah dan kedua penting bagi siswa setelah selesai bersekolah dan bekerja di masyarakat. 
Keterampilan membaca intensif merupakan keterampilan membaca dasar bagi siswa yang 
harus mereka kuasai agar dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam proses pendidikan dan 
pembelajaran. Rendahnya kemampuan siswa dalam membaca secara intensif terhadap 
pemahaman opini dan fakta di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan disebabkan karena 
penggunaan metode guru yang hanya bersifat satu arah saja (monoton). Artinya hanya guru 
yang aktif ceramah sedangkan siswa sebagai peserta pasif. Siswa hanya mentransfer 
pengetahuan dari guru sehingga siswa cenderung tidak melakukan kegiatan. Dengan 
demikian kemampuan siswa dalam membaca secara intensif terhadap pemahaman opini 
dan fakta di SMA Negeri 4 Bintan perlu ditingkatkan. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
§ Bagaimana kemampuan membaca intensif dalam memahami fakta dan opini siswa 

kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan? 
§ Bagaimana perubahan siswa setelah mengikuti pembelajaran membaca intensif 

dalam memahami fakta dan opini siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 
Bintan? 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
§ Mendiskripsikan kemampuan membaca intensif dalam memahami fakta dan opini 

siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan. 
§ Mendiskripsikan perubahan siswa setelah mengikuti pembelajaran membaca 

intensif dalam memahami fakta dan opini siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 
Negeri 4 Bintan. 
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2. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode 

deskriptif adalah metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 
gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana 
adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 
(Sugiyono, 2007:29). 

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian. Menurut Arikunto (2010:266), jika pengumpulan data melakukan sedikit 
kesalahan sikap dalam interviu misalnya, akan mempengaruhi data yang diberikan oleh 
responden. Kesimpulannya dapat salah. Oleh sebab itu, mengumpulkan data merupakan 
pekerjaan yang penting dalam meneliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan 
dalam penelitian ini adalah: 

 
2.1 Observasi 

Menurut Arikunto (2010:272), observasi atau pengamatan adalah menatap kejadian, 
gerak atau proses dan kemudian melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan 
sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah 
laku yang terjadi dan diamati. 

 
2.2 Wawancara  

Yaitu mengadakan wawancara langsung dengan responden yaitu siswa kelas X yang 
berada di SMA Negeri 4 Bintan. 

 
2.3 Dokumentasi 

Yaitu dokumen yang berhubungan dengan kemampuan membaca intensit dalam 
memahami fakta dan opini siswa kelas X di SMA Negeri 4 Bintan. 
 
2.4 Tekhnik Analisa Data 
 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif 
dan Analisis Kuantitatif. Analisis deskriptif adalah teknik statistik yang digunakan untuk 
menggambarkan atau menganalisis suatu statistik penelitian, tetapi tidak digunakan untuk 
membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2007:21). Analisis kuantitatif adalah 
analisis yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu alat analisis yang 
menggunakan model-model, seperti: model matematika, model statistik, dan ekonometrik 
dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan 
diinterpretasikan dalam suatu uraian (Hasan, 2004:30). 
 
3. HASIL PENELITIAN 
3.1 Hasil Kemampuan membaca intensif fakta dan opini 
 Berdasarkan hasil dari data diatas dapat diketahui bahwa: 
§ Jumlah skor untuk yang 0 orang menjawab   5 = 0 x 5   = 0 
§ Jumlah skor untuk yang 7 orang menjawab   4 = 7 x 4   = 28 
§ Jullah skor untuk yang 20 orang menjawab   3 = 20 x 3 = 60 
§ Jumlah skor untuk yang 13 orang menjawab 2 = 13 x 2 = 26 
§ Jumlah skor untuk yang 0 orang menjawab   1 = 0 x 1   = 0 
Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa: 
§ 0 orang yang dinyatakan sangat baik (SB) : 0/40 x 100% = 0% 
§ 7 orang yang dinyatakan baik  (B) : 7/40 x 100% = 17.5% 
§ 20 orang yang dinyatakan  (S) : 20/40 x 100% = 50% 
§ 13 orang yang dinyatakan   (K) : 13/40 x 100% = 32.5% 
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3.2 Grafik Kemampuan membaca intensif fakta dan opini 
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3.3 Pembahasan 
3.3.1 Teknik Observasi 

Untuk mendapatkan data tentang membaca intensif fakta dan opini dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan, 
maka diadakan observasi. Dalam mencari data dengan menggunakan observasi ada 
beberapa hal yang penulis lakukan diantaranya: 

§ Penulis mengadakan pengamatan dan terjun langsung ke lokasi peneliltian. 
§ Penulis melihat, mengamati dan mencatat perilaku serta kejadian yang terjadi 

dengan sebenar-benarnya. 
§ Penulis mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan siswa dalam membaca 

intensif. 
 

3.3.2 Tekhnik Pelaksanaan Tes Membaca Intensif Fakta dan Opini 
Untuk mendapatkan data tentang kemampuan membaca intensif dalam memahami 

fakta dan opini di sekolah menengah atas negeri 4 Bintan, maka diadakan tes kemampuan 
membaca. Hasil tes tersebut diolah sedemikian rupa sehingga didapatkan kemampuan 
membaca intensif fakta dan opini. Aspek yang dinilai dalam kemampuan membaca intensif 
fakta dan opini meliputi intonasi, kosa kata, kelancaran dan artikulasi. 

 
3.3.3 Teknik Pelaksanaan Intonasi 
 Untuk mengetahui kemampuan siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 
Bintan dalam menggunakan aspek intonasi, penulis menggunakan tes membaca, dimana 
setiap responden maju ke depan kelas satu persatu melakukan kegiatan membaca. Kegiatan 
membaca yang dilakukan tiap responden akan direkam dan dianalis oleh penulis sesuai 
indikator penilaian membaca dalam instrumen penelitian. 
 
3.3.4 Teknik Pelaksanaan Kosa Kata 
 Untuk mengetahui kemampuan siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 
Bintan dalam menggunakan aspek Kosa Kata, penulis menggunakan tes membaca, dimana 
setiap responden maju ke depan kelas satu persatu melakukan kegiatan bercerita. Kegiatan 
bercerita yang dilakukan tiap responden akan direkam dan dianalis oleh penulis sesuai 
indikator penilaian membaca dalam instrumen penelitian. 
 
3.3.5 Teknik Pelaksanaan Kelancaran 
 Untuk mengetahui Kelancaran siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 
Bintan dalam membaca intensif fakta dan opini, penulis menggunakan tes membaca, 
dimana setiap responden maju ke depan kelas satu persatu melakukan kegiatan membaca. 
Kegiatan bercerita yang dilakukan tiap responden akan direkam dan dianalis oleh penulis 
sesuai indikator penilaian kemampuan membaca intensi dalam memahami fakta dan opini 
dalam instrumen penelitian. 
 
 



 4

3.3.6 Teknik Pelaksanaan Artikulasi 
Untuk mengetahui kemampuan siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 

Bintan dalam menggunakan aspek Artikulasi, penulis menggunakan tes membaca, dimana 
setiap responden maju ke depan kelas satu persatu melakukan kegiatan bercerita. Kegiatan 
bercerita yang dilakukan tiap responden akan direkam dan dianalis oleh penulis sesuai 
indikator penilaian membaca intensif dalam memahami fakta dan opini dalam instrumen 
penelitian. 

 
3.3.7  Kemampuan Siswa Kelas X Menggunakan Aspek membaca  

Berikut ini dipaparkan hasil yang diperoleh setiap siswa kelas X A, X B, XC, X D, 
dan X E Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan dalam menggunakan aspek membaca. 
Hasil penelitian tersebut tergambar pada table berikut ini: 
 Berdasarkan hasil dari data diatas dapat diketahui bahwa: 
§ Jumlah skor untuk SB (sangat baik) = 0 orang. 

5 = 0 x 5   = 0 
§ Jumlah skor untuk B (Baik) = 7 orang  

   4 = 7 x 4   = 28 
§ Jumlah skor untuk S (sedang) = 20 orang 

3 = 20 x 3 = 60 
§ Jumlah skor untuk K (kurang) = 13 orang 

2 = 13 x 2 = 26 
§ Jumlah skor untuk SK Sangat kurang) = 0 orang 

1 = 0 x 1   = 0 
Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa: 
§ 7 orang yang dinyatakan baik  (B) : 7/40   x 100% = 17.5% 
§ 20 orang yang dinyatakan  (S) : 20/40 x 100% = 50% 
§ 13 orang yang dinyatakan   (K) : 13/40 x 100% = 32.5% 

 
Hasil Kemampuan Membaca Intensif Dalam Memahami Fakta Dan Opini 

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan 
 

No Kategori Rentang nilai Jumlah siswa Persentase 
1 Sangat Baik 85-100 0 0 % 
2 Baik 75-84 7 17,5 % 
3 Sedang 65-74 20 50 % 
4 Kurang 55-64 13 32,5 % 

5 Sangat 
Kurang 0-54 0 0 % 

                                Jumlah 40 100 % 
 

3.4 Tekhnik wawancara 
Metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara terstruktur 

artinya penulis menggunakan wawancara berbentuk kuisioner. Dengan hasil SB (0/0%), B 
(7/17.5%), S (20/50%), K (13/32.5%) dan SK (0/0%) 

 
3.5 Tekhnik dokumentasi 

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi diarahkan untuk mendapatkandata 
skunder yang berkaitan dengan penelitian ini seperti kegiatan membaca intensif. Teknik 
dokumentasi ini dilakukan dalam kepentingan sebagai data pembanding atau pendukung 
terhadap data secara keseluruhan dalam rangka menghasilkan kesimpulan yang benar. 
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4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
4.1  Simpulan 

Berdasarkan penelitian diatas tampak persentase kemampuan membaca intensif fakta 
dan opini siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan adalah 17,5% Baik, 50% 
sedang, 32% kurang, sehingga dapat disimpulkan rata-rata kemampuan membaca intensif 
fakta dan opini siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan adalah sedang 
(50%). 

 
4.2 Rekomendasi 

a. Pembelajaran kemampuan membaca intensif fakta dan opini dalam pelajaran 
Bahasa Indonesia di SMA 4 Bintan sangat penting sekali dan perlu lebih 
ditingkatkan lagi. 

b. Ada baiknya guru tidak hanya terfokus menggunakan metode membaca cepat 
dalam proses pembelajaran tetapi juga memperhatikan membaca secara intensif. 

c. Sebaiknaya guru dalam mengajar membaca intensif lebih diperjelas lagi, hal ini 
akan menambah siswa lebih senang akan membaca. 

d. Setiap siswa perlu meningkatkan lagi kemampuan membaca yakni dengan 
melakukan latihan membaca intensif sesuai pedoman pelajaran bahasa indonesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

DAFTAR PUSTAKA 
 
Arikunto, Suharsimi. 2002. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara 
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT 

Rineka Cipta 
Bahri Djamarah, Syaiful dan Zain, Aswan. 2006. Strategi belajar mengajar.  Jakarta : PT 

Rineka Cipta, cetakan ketiga 
Dawud, dkk. 2004. Bahasa dan Sastra Indonesia Untuk SMA Kelas XII. Jakarta: Erlangga 
Depdikbud. 2005. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang disempurnakan. Jakarta: 

Balai Pustaka 
Depdikbud. 2008. KBBI Pusat Bahasa edisi ke 4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 
Hasan, Iqbal. 2004. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta: PT Bumi   Aksara 
Isdriani, Pudji. 2004. Kompetensi Bahasa dan Sastra Indonesia Untuk SMA Kelas   X.  

Jakarta: Literatur Media sukses 
Lubis, Hasan Hamid. 1988. Glosarium bahasa dan sastra. Bandung: Angkasa 
Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV alfabeta. 
Susilawati, 2008. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta 
Sukardi. 2003. Metodologi Penelitian pendidikan, Kompetensi dan Praktikannya.   Jakarta: 

PT Bumi Aksara 
Tarigan, Henry Guntur. 1979. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa.Bandung: 

Angkasa 
Usman, Husaini dan Setiady Akbar, R.Purnomo. 2008.  Pengantar Statistika edisi  kedua. 

Jakarta: PT Bumi aksara 
Wiriaatmadja, Rochiati. 2005. Metode Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya 
Yasyin, Sulchan. 1995. Kamus Pintar Bahasa Indonesia dengan Eyd dan Kosakata Baru 

dan Pengetahuan Umum. Surabaya: Amanah 


