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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kemahiran Membaca Pemahaman 

Berdasarkan Teks Berita Siswa Kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bintan 

Timur Tahun Ajaran 2012/2013. Peneliti menggunakan metode penelitian observasi dan 

kuantitatif. Metode observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengumpulkan data-data yang akan dijadikan objek penelitian ini berjumlah 71 siswa. 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis, tes yang akan dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui Kemahiran Membaca Pemahaman Berdasarkan Teks Berita 

Siswa Kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bintan Timur termasuk kedalam 

katagori cukup dengan nilai rata-rata 63,35%. 

 

Kata Kunci : Pemahaman, Teks Berita 

Abstract 

This study aimed to describe the Reading Comprehension Proficiency Based Text News 

Seventh Grade Students in Junior High School 4 East Bintan Academic Year 2012/2013. 

Researchers used observation and quantitative research methods. Observation method to be 

performed in this study aimed to collect data that will be the object of this study are 71 

students. Instrument in this study using a written test, a test that will be conducted aimed to 

determine Proficiency Based on Reading Comprehension Text News Seventh Grade 

Students in Junior High School 4 East Bintan included into the category of simply average 

value of 63.35%. 

Keywords: Understanding, Text News 

 

1. Pendahuluan 

Membaca sudah menjadi kebutuhan pokok di masyarakat, karena membaca kita akan 

mengetahui informasi yang kita butuhkan. Dengan membaca pandangan kita menjadi lebih 

terbuka terhadap hal-hal baru yang tidak kita ketahui sebelumnya. Orang yang banyak 

membaca akan mendapatkan suatu pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan orang 

yang jarang atau bahkan tidak pernah membaca. Dengan pengetahuan yang dimiliki itu, 

orang dapat mengkomunikasikan kembali dalam bentuk lisan atau tulisan. Dengan kata 

lain, membaca dapat membantu seseorang untuk meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi yang lain. 

Membaca adalah sebuah karya citra masyarakat. Orang menulis, pertama-tama, 

ketika mereka merasa perlu mengkomunikasikan gagasan-gagasannya dalam bentuk yang 

lebih permanen daripada bentuk tuturan atau ujaran. Kemudian, secara serempak, mereka 



merasakan kebutuhan untuk mengintreprestasikan simbol-simbol tertulis melalui sebuah 

proses yang kemudian disebut “membaca” dalam Ahuja, (2010:13). 

Berdasarkan pengalaman saat mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), 

rendahnya kebiasaan membaca, khususnya membaca pemahaman di tingkat SMP Negeri 4 

Bintan Timur di karenakan kurangnya minat membaca bagi siswa kelas VII. Dalam proses 

pembelajaran di sekolah, kemahiran membaca pemahaman menjadi salah satu bagian 

kemahiran membaca untuk memahami suatu teks bacaan dalam mencari dan menentukan 

gagasan utama, dan kalimat utama. Tanpa kemahiran membaca pemahaman yang baik, 

sulit bagi siswa dapat mengetahui informasi serta menentukan gagasan utama dan kalimat 

utama dalam teks bacaan. Materi penelitian ini tercantum pada silabus pendidikan SMP 

dengan Kompetensi Dasar menemukan gagasan utama dalam teks.  

         Dalam proses pembelajaran membaca sangat memegang peran penting, karena 

dengan membaca siswa bisa memperoleh suatu informasi yang diinginkan. Kegiatan 

membaca juga bisa menamabah wawasan ataupun pengetahuan. Jadi, alasan peneliti 

mengambil judul tentang “Kemahiran Membaca Pemahaman Berdasarkan Teks Berita 

Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Bintan Timur Tahun Ajaran 2012/2013”, 

 

 

2. Metode Penelitian 

  Penelitian dilaksakan pada bulan April-Mei 2013, semester genap tahun ajaran 2012-

2013. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 4 Bintan Timur, jalan Korindo Kelurahan  

Sei Lekop Bintan Timur. Penelitian ini dikhususkan pada siswa kelas VII SMP Negeri 4 

Bintan Timur.  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2011:120). Apabila populasi kurang dari 100, maka lebih baik diambil 

semua, dan jika jumlah populasinya besar dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% 

(Arikunto, 2002:112). Populasi dalam penelitian ini yakni siswa kelas VII SMP Negeri 4 

Bintan Timur yang berjumlah 71 orang. Jadi, dalam penelitian ini peneliti mengambil 

sampel siswa kelas VII SMP Negeri 4 Bintan Timur sebanyak 71 orang.     

       Metode kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat postivisme, digunakan 

untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic, dengan tujuan menguji hipotesis 

yang di terapkan (Sugiyono, 2009:8). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu metode observasi dan metode kuantitaif. Metode observasi yang akan di lakukan 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan objek 

penelitian. Metode kuantitatif yang akan di lakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk  

mengetahui hasil mengenai kemahiran membaca pemahaman berdasarkan teks berita siswa 

kelas VII di SMP Negeri 4 Bintan Timur. Adapun teknik penelitian menggunakan tes 

tertulis. Objek dalam penelitian ini adalah hasil tes siswa, dengan memberi siswa soal 

untuk menjawab pilihan ganda sebanyak 10 soal dan 5 essai. Bedasarkan hasil tes tersebut 

peneliti mengetahui kemahiran membaca pemahaman siswa kelas VII. 

       Berdasarkan teknik pengumpulan data, teknik analisis data dalam penelitian ini akan 

dilakukan secara deskriptif  kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang akan 

dilakukan dengan cara kegiatan observasi, dan tes. Menurut Purwanto (2010:102-103) 

besarnya nilai yang diperoleh siswa merupakan persentase dari skor maksimum ideal yang 

seharusnya dicapai jika tes tersebut dikerjakan dengan hasil 100% betul. Jika materi tes 

benar-benar mewakili seluruh bahan pelajaran yang telah diajarkan sesuai dengan 

kurikulum, maka nilai yang diperoleh siswa menunjukkan besarnya persentase penguasaan 

siswa terhadap  bahan pelajaran (materi kurikulum) yang telah diajarkan. Adapun rumus 

penilaian dan kriteria penilaian sebagai berikut: 

 

 



 

 

Rumus penilaian:  

 

NP= 
 

  
 × 100 

 
Keterangan:   NP  = Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

          R    = Skor mentah yang diperoleh siswa 

          SM = Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

          100 = Bilangan tetap 

 

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang di dasarkan atas nilai rata-rata dari 

kelompok tersebut. Rata-rata (mean) ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh 

individu yang ada pada kelompok tersebut (Sugiyono, 2007:49).Hal ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 
 

 

 

 

Keterangan:  Me = Mean (rata-rata) 

            ∑   = Epsilon (baca jumlah) 

Xi   = Nilai x ke I sampai ke n 

n    = Jumlah individu 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

    Berdasarkan penelitian bermaksud untuk mendeskripsikan kemahiran membaca 

pemahaman berdasarkan teks berita siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 

Bintan Timur. Hasil yang telah dilakukan dengan penilaian tes tertulis kemahiran membaca 

pemahaman siswa berdasarkan indicator instrument tes yaitu ; (1) Siswa dapat menentukan 

gagasan utama, (2) Siswa dapat menentukan kalimat utama, (3) Siswa dapat menentukan 

kalimat fakta & opini, (4) Siswa dapat menentukan informasi penting dalam paragraph, (5) 

Siswa dapat member komentar atau kritik terhadap isi teks berita, (6) Siswa dpat membuat 

kesimpulan dari teks berita. 

       Kemahiran membaca pemahaman merupakan suatu kegiatan kesanggupan dalam 

memahami materi bahan bacaan untuk memperoleh hasil yang dicari atau hasil yang 

diinginkan dalam teks tersebut. Untuk memberikan interprestasi terhadap data, peneliti 

menggunakan pedoman penilaian menurut Purwanto (2010:102-103) sebagai berikut: 

  

PEDOMAN PENILAIAN KEMAHIRAN  

MEMBACA PEMAHAMAN TEKS BERITA 

No Sekor Nilai Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

86 – 100 % 

76 – 85 % 

60 – 75 % 

55 – 59 % 

< 54 % 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

Kurang sekali 

               
       Berdasarkan pedoman penilaian di atas, kemahiran membaca pemahaman  teks berita 

siswa kelas VII, pada umumnya siswa memiliki tingkat kemahiran membaca pemahaman 



yang berbeda-beda. Beberapa siswa yang  memperoleh nilai 86–100% berjumlah 10 siswa 

dengan skor rata-rata 88, 60 dengan kategori Sangat Baik. Siswa yang memperoleh nilai 76 

– 85% berjumlah 6 siswa dengan skor rata-rata 78, 33 dengan kategori Baik . Siswa yang 

memperoleh nilai 60 – 75% berjumlah 28 siswa dengan skor rata-rata 68, 25 dengan 

kategori Cukup. Siswa yang memperoleh nilai 55 – 59%  berjumlah 6 siswa dengan skor 

rata-rata 58, 00 dengan kategori Kurang. Siswa yang memperoleh nilai < 54% berjumlah 

21 siswa dengan skor rata-rata 42, 04 dengan kategori  Kurang Sekali. Data yang diperoleh 

di bab IV membuktikan dari 71 siswa memperoleh nilai keseluruhan kemahiran membaca 

pemahaman teks berita dengan nilai skor rata-rata  63, 35 % diterima dalam kategori 

Cukup. 
 

 

 

4.   Simpulan dan Rekomendasi 

 

      Kemahiran Membaca Pemahaman Berdasarkan Teks Berita Siswa Kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 4 Bintan Timur Tahun Pelajaran 2012/2013 setelah melakukuan 

penelitian dari 71 siswa memiliki kategori penilaian sebanyak 10 siswa dengan jumlah 

nilai 886 termasuk katagori sangat baik, 6 siswa dengan jumlah nilai 470 termasuk katagori 

baik, 28 siswa dengan jumlah nilai 1911 termasuk katagori cukup, 6 siswa dengan jumlah 

nilai 348 termasuk katagori kurang dan 21 siswa dengan jumlah nilai 883 termasuk 

katagori kurang sekali. Jadi, hasil penelitian ini diterima bahwa kemahiran membaca 

pemahaman siswa kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bintan Timur Tahun 

Ajaran 2012/2013 termasuk kedalam katagori cukup dengan nilai mean 63,35 %.  

      Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk guru, agar memperhatikan kemahiran 

membaca pemahaman siswa khususnya menentukan gagasan utama, kalimat utama, fakta 

& opini, menentukan informasi, kesimpulan dan saran. Bagi siswa, agar lebih 

meningkatkan minat membaca dari berbagai sumber bahan bacaan khususnya beku-buku 

pelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. 
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