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Abstrak 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kecepatan Efektif Membaca siswa kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2012/2013.Penelitian 

ini merupakan penelitian tindakan kelas, yang subjek penelitiannya adalah siswa kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tanjungpinang tahun Pelajaran 2012/2013 yang 

berju4mlah 43 orang dari jumlah total 173 siswa kelas VII.Pengambilan data dilakukan 

dengan tes membaca cepat dan pemahaman terhadap isi bacaan.Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis kuantitatif.Teknik ini dilakukan untuk mengetahui 

kecepatan membaca dan tingkat pemahaman guna mendapatkan kecepatan efektif 

membaca. Hasil penelitian Kecepatan Efektif Membaca siswa diperoleh  KEM sebagai 

berikut: tidak ditemukan siswa yang mempunyai kategori KEM sangat cepat , bahkan yang 

memiliki KEM cepatpun tidak ada atau 0%. Sebanyak 4 orang siswa atau 9.30% memiliki 

KEM yang berkategori sedang. Sedangkan yang memiliki KEM yang berkategori lambat 

sebanyak 13 orang atau 30,23%, dan yang berkategori sangat lambat terdapat 26 orang atau 

60,47% dari 43 siswa. Jumlah total dari keseluruhan KEM 43 siswa adalah 2953 kpm, rata-

rata KEM siswa 68,69 kpm atau berkategori sangat lambat (33-71 kpm). 

Kata kunci: Kecepatan Efektif, Membaca 

 

Abstract 

This study was conducted to describe the effective speed reading class VII student middle 

school in the state 3 Tanjungpinang learning speed reading nonliterary texts. This research is 

a classroom action research subjects were students of class VII Junior High School District 3 

Tanjungpinang School Year 2012/2013, amounting to 43 from a total 173 students of class 

VII. Data collection was performed with a test speed reading and reading comprehension of 

the content. The data analisis technique used is quantitative analysis techniques. This 

technique is performed to determine the speed of reading and comprehension level in order to 

obtain an effective speed. From KEM research students, effective speed reading can be 

obtained students, it’s not found or 0% of students who have a KEM with categorized very 

quickly, it is not found quickly categorized students. There are 4 students or 9,30% were 

categorized KEM only moderate, while those with slow KEM is categorized as many as 13 

people or 30,23%, and the slowest are 26 students or 60,47% from 43 students. All KEM  

from 43 students are 2953 kpm is average KEM students 68,69 kpm or the slowest 

categorized (33-71 kpm). 

 Keywords: Effetive Speed, Reading 

 

1. Pendahuluan 



 Kegiatan membaca bertujuan untuk mencari serta memperoleh informasi yang 

mencakup isi, memahami makna bacaan. Rendahnya minat dan kemampuan membaca akan 

terlihat pada rendahnya kecepatan efektif membaca (KEM). Hal ini merupakan salah satu 

indikator bahwa pembelajaran membaca di sekolah belum maksimal.Tehnik pembelajaran 

membaca yang kurang di arahkan untuk melatih keterampilan membaca diasumsikan sebagai 

salah satu factor penentu kurang maksimalnya pencaapaian tujuan membaca di 

sekolah.Berdasarkan pengamatan dilapangan ditemukan adanya keluhan siswa dalam 

pembelajaran membaca.Kurangnya kecepatan efektif membaca siswa yang berakibat pada 

rendahnya hasil belajar siswa.Kurangnya motivasi juga mengakibatkan KEM siswa 

rendah.Rendahnya KEM siswa mengakibatkan tingkat pemahaman siswa terhadap isi suatu 

bacaan juga rendah.Kecepatan baca seseorang juga tidak harus selalu konstan dan 

dipengaruhi oleh bahan bacaan yang beragam pula. Perbedaan keperluan membaca untuk 

hiburan dan membaca untuk memperoleh informasi menyebabkan kecepatan baca seseorang 

tidak sama dalam segala situasi dan kondisi 

 Penelitian yang relevan sebagai rujukan peneliti adalah: Elly Fatmawati (2005). 

PeningkatanKeterampilan  Membaca Cepat 250 kpm dengan Pembelajaran Latihan 

Berjenjang dan Penilaian Authentic Assessment pada Siwa Kelas VIII MTS MIftahul Ulum 

Rengas Pendawa KabupatenBrebes. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan membaca cepat.Pada kondisi awal tidak ada siswa yang mempunyai 

kemampuan membaca dengan kecepatan tinggi (> 250 kpm).Juriati (2008) melakukan 

penelitian yang berjudul Tingkat Kecepatan Membaca Efektif Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 

Singkep Barat. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkkan tingkat kemampuan 

membaca efektif siswa kelas VII SMP Negeri 1 Singkep Barat yang sangat cepat sebanyak 

0%, yang berkategori cepat 1,30 %, sedangkan yang berkategori lambat sebanyak 19,48%, 

dan yang berkategori sangat lambat sebanyak 79,22%. Sehingga masih tergolong sangat 

lambat.. 

 

2. Metode Penelitian 

 Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 

Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2012/2013.Penelitian ini adalah penelitian sampel.sampel 

penelitian diambil sebanyak 43  atau 25% dari 173 jumlah keseluruhan siswa 

 Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 

Tanjungpinang.Pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester genap.Atau semester II 

Tahun Pelajaran 2012/2013.Pelaksanaan penelitian direncanakan pada bulan Mei sampai 

dengan juni 2013.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang hasilnya berupa angka. 

Metode kuantitatif banyak menuntut angka , mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, 

serta menampilkan hasilnya. Demikian juga dengan pemahaman akan kesimpulan penelitian 

akan lebih baik apabila juga disertai dengan tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Teknik 

penelitian juga menggunakan tes tertulis. . Dengan memberikan subjek 10 pertanyaan dalam 

bentuk pilihan ganda. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan. 



 Berdasarkan data yang diperoleh dari tes, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut: 

dari hasil kecepatan membaca siswa diperoleh hasil 2 orang siswa 4,65%  yang berkategori 

membaca cepat yang berkisar antara 200-250 kpm,  

21 siswa atau 48.84% berkategori sedang yaitu berkisar antara 149-199 kpm, 19 orang siswa 

atau 44.19%  berkategori lambat yaitu berkisar antara 98-148 kpm, dan terdapat 1 orang 

siswa  2,33% yang berkategori sangat lambat. Dari hasil penelitian pemahaman ditemukan 

lebih dari 50%  atau 24 siswa yang tingkat pemahamannya berada pada kategori sangat 

kurang, dan 7 orang siswa atau 16,28% berkategori kurang, sedangkan yang mencapai 

kategori cukup ada 10 orang atau 23,26%, dan hanya terdapat 2 orang siswa yang berhasil 

mencapai tingkat pemahaman baik atau sebanyak 4,65%. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dipaparkan pada bab IV 

dan V di atas, dapat disimpulkan bahwa Kecepatan Efektif Membaca Siswa Kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tanjungpinang tahun Pelajaran 2012/2013 adalah 

sebagai berikut: 

  Berdasarkan hasil pengukuran rata-rata KEM siswa sebesar 68,69 kpm atau lebih dari 

50% skor rata-rata KEM yang berkisar pada rentang 33-71 kpm. Sedangkan  yang hanya 

memiliki KEM sedang atau berada pada rentang 111-149 kpm hanya 4 orang atau 9,30%. 

Dari penelitian ini dibuktika bahwa KEM siswa kelasVII Sekolah Menengah Pertama Negeri 

3 tanjungpinang tergolong sangat lambat. Rendahnya KEM siswa kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Tanjungpinang yang berada pada titik 68,69 kpm dipengaruhi 

oleh tingkat pemahaman siswa yang belum mencapai skor ideal yaitu 75% dari soal yang 

diberikan. Skor pemahaman yang hanya mencapai 46,28%. Ini berarti skor masih lebih dari 

50% dibawah skor ideal. 

 Agar kedepannya lebih baik lagi, peneliti menyarankan agar siswa lebih sering lagi 

berlatih membaca dengan menggunakan teknik membaca cepat dan menghilangkan 

kebiasaan buruk saat membaca agar hasilnya bias optimal. 

Bagi sekolah hendaknya ada program pelatihan membaca yang difokuskan pada peningkatan 

membaca cepat, sedangkan bagi peneliti di bidang pendidikan dan Bahasa dapat melakukan 

penelitian yang sama dengan menggunakan model pembelajaran sehingga mendapatkan 

alternative teknik membaca cepat. 
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