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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mendeskripsikan kemahiran siswa dalam 

membaca, terutama membaca pemahaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kemahiran 

rata-rata siswa dalam membaca pemahaman berada pada nilai rata-rata 65,94 berkualifikasi 

sedang. Dilihat dari segi persentase, siswa memperoleh nilai pada kategori sangat tinggi 

tidak ada. Kategori tinggi 2 siswa (4,64%), kategori sedang 30 siswa (69,77%), kategori 

rendah 8 siswa (18,61%), dan kategori sangat rendah 3 siswa (6,98%). 

Kata Kunci: Kemahiran, Membaca Pemahaman 

 

Abstract 

 

This study aims to measure and describe the students' proficiency in reading, especially 

reading comprehension. The method used in this research is descriptive quantitative 

method. Results of this study demonstrate that the average student proficiency in reading 

comprehension is at an average value of 65.94 being qualified. In terms of percentage, 

students gain a very high value on the category does not exist. High category 2 students 

(4.64%), the category being 30 students (69.77%), low category 8 students (18.61%), and 

very low category 3 students (6.98%). 

Keyword: Proficiency, Reading Comprehension 

 

1. Pendahuluan 

Pada dasarnya, mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup empat aspek, yaitu 

menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Dari keempat aspek pengajaran Bahasa 

Indonesia itu salah satunya adalah membaca. Menurut Kurikulum Bahasa Indonesia, 

membaca adalah melihat dengan memikirkan dan memahami isi dari apa yang ada dalam 

tulisan. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau 

bahasa tulis (Tarigan, 1979:7). 

Dalam komunikasi tulisan, sebagaimana telah dikatakan, lambang-lambang bunyi 

bahasa diubah menjadi lambang-lambang tulisan atau huruf-huruf (Tampubolon, 1986:5). 

Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pembangunan Tanjungpinang khususnya kelas X, 

pengajaran membaca merupakan salah satu aspek pengajaran  bahasa dan sastra Indonesia. 

Salah satu tujuannya agar siswa memiliki kegemaran dan memanfaatkan dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti yang tertuang dalam kurikulum. 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pada kemahiran membaca pemahaman 

dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru dan siswa kelas X Sekolah 

Menengah Kejuruan Pembangunan tahun pelajaran 2012/ 2013 Tanjungpinang. Adapun 

perumusan masalahnya yaitu mencari jawaban atas pertanyaan: Bagaimanakah kemahiran 

membaca pemahaman siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan tahun 

pelajaran 2012/ 2013  Tanjungpinang? Dan Bagaimanakah hasil observasi yang dilakukan 

oleh peneliti terhadap guru dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan tahun 

pelajaran 2012/ 2013  Tanjungpinang? 

Kemudian tujuan penelitian ini untuk menganalisis kemahiran membaca 

pemahaman dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru dan siswa kelas 

mailto:Ariestu_Penooh@yahoo.co.id


X Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan tahun pelajaran 2012/ 2013 Tanjungpinang. 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan teori, terutama 

tentang kemahiran membaca. Bagi siswa, memberikan motivasi bagi siswa di dalam proses 

belajar mengajar dan memberikan wawasan siswa tentang pemahaman sebuah teks dalam 

membaca pemahaman. Bagi Guru, hasil penelitian memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang dihadapi siswa dan guru.  

 

2. Metode Penelitian 

Sampel penelitian ini di tentukan sebanyak 35% dari jumlah populasi sebanyak 124 

siswa, yaitu 43 responden. Sampel tersebut diambil secara proposional acak pada empat 

kelas paralel. Dengan demikian, setiap kelas diambil 35% sebagai sampel penelitian. 

Menurut pendapat Arikunto (2002:111), teknik penarikan sampel ini disebut sampel 

random atau sampel acak, penarikannya berdasarkan absensi siswa kelas X SMK 

Pembangunan tahun pelajaran 2012/ 2013 Tanjungpinang. 

Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan 

Tanjungpinang, yang beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah No.42. Penelitian ini akan 

dilaksanakan selama satu bulan. Metode yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kuantitatif. Teknik Penelitian ini menggunakan tes tertulis. Objek 

penelitian ini adalah hasil test siswa yang diberikan tugas untuk menjawab 20 soal pilihan 

ganda. Setiap soal yang benar diberi nilai 5 (lima), dan yang salah diberi nilai 0 (nol), 

sehingga nilai keseluruhan dari 20 soal pilihan ganda yaitu 100 (seratus). Waktu yang telah 

ditentukan oleh peneliti dalam menjawab soal yaitu sebanyak 45 menit. 

Dari hasil tes yang telah dilakukan oleh peneliti, dilakukan penganalisaan dengan 

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Yeti Mulyati, dkk (2008:51): 

Rumus Pemahaman Isi (PI): 

 

 

Keterangan: 

PI = Pemahaman Isi 

  Selanjutnya peneliti menjumlahkan seluruh nilai yang diperoleh oleh siswa dibagi 

dengan jumlah siswa tersebut sehingga diperoleh nilai rata-rata. Perolehan nilai rata-rata 

ini mengunakan rumus yang dikemukakan oleh Khusnul dalam Aqib, 2008:40, yaitu : 

Rumus Rata-rata: 
 

 

Keterangan: 

 x  = Nilai rata-rata 

 ∑x = Jumlah semua nilai siswa 

 n   = Jumlah siswa  

  Dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, dilakukan penganalisaan dengan 

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Soegito dalam Manurung (2010:37): 

 

 

 

Keterangan : 

Pi = hasil pengamatan pada pertemuan 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian dari data yang diperoleh melalui tes, dapat disimpulkan kemahiran 

membaca pemahaman dikualifikasikan sedang. Hasil tes terdapat 32 orang siswa (74,42%) 

dari 43 siswa yang telah mencapai kemahiran membaca pemahaman dalam ketuntasan 

belajar dengan nilai ± 70, sedangkan 11 siswa lainnya (25,58%) belum tuntas. Dari 43 

siswa terdapat 2 siswa yang memperoleh nilai 80 dengan persentase 4, 64% yang 

berkemahiran tinggi, 30 siswa yang berkemahiran sedang dengan persentase 69,77%, 8 



siswa berkemahiran rendah dengan persentase 18,61%, dan 3 siswa yang berkemahiran 

sangat rendah dengan persentase 6,98%. Nilai rata-rata yang diperoleh dari 43 siswa pada 

tes kemahiran membaca pemahaman ini adalah 65,94%, termasuk kategori sedang. 

Adapun skor dan tingkat yang diperoleh oleh masing-masing siswa pada tes 

kemahiran membaca pemahaman berdasarkan rumus diatas yaitu Angie (X Ak 1), skor 

yang diperoleh oleh Angie, siswa kelas X Ak 1 yaitu 75. Maka tingkat penguasaan siswa 

dikualifikasikan sedang; Arvina (X Ak 1), skor yang diperoleh oleh Arvina, siswa kelas X 

Ak 2 yaitu 80. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan tinggi; Diana (X Ak 1), 

skor yang diperoleh oleh Diana, siswa kelas X Ak 1 yaitu 65. Maka tingkat penguasaan 

siswa dikualifikasikan sedang; Fiona Wildianlie (X Ak 1), skor yang diperoleh oleh Fiona 

Wildianlie, siswa kelas X Ak 1 yaitu 70. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan 

sedang; Fitri Susanti (X Ak 1), skor yang diperoleh oleh Fitri Susanti, siswa kelas X Ak 1 

yaitu 70. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan sedang; Lidiana (X Ak 1), skor 

yang diperoleh oleh Lidiana, siswa kelas X Ak 1 yaitu 65. Maka tingkat penguasaan siswa 

dikualifikasikan sedang; Merryani (X Ak 1), skor yang diperoleh oleh Merryani, siswa 

kelas X Ak 1 yaitu 70. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan sedang; Miliyanti 

(X Ak 1), skor yang diperoleh oleh Miliyanti, siswa kelas X Ak 1 yaitu 70. Maka tingkat 

penguasaan siswa dikualifikasikan sedang, Sarah Setiany (X Ak 1), skor yang diperoleh 

oleh Sarah Setiany, siswa kelas X Ak 1 yaitu 70. Maka tingkat penguasaan siswa 

dikualifikasikan sedang; Shelly (X Ak 1), skor yang diperoleh oleh Shelly, siswa kelas X 

Ak 1 yaitu 75. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan sedang; Suriyanti (X Ak 

1), skor yang diperoleh oleh Suriyanti, siswa kelas X Ak 1 yaitu 75. Maka tingkat 

penguasaan siswa dikualifikasikan sedang; Wina (X Ak 1), skor yang diperoleh oleh Wina, 

siswa kelas X Ak 1 yaitu 70. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan sedang; 

Yenni Trisnawati (X Ak 1), skor yang diperoleh oleh Yenni Trisnawati, siswa kelas X Ak 

1 yaitu 75. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan sedang; Amelia (X AK 2), 

skor yang diperoleh oleh Amelia, siswa kelas X Ak 2 yaitu 65. Maka tingkat penguasaan 

siswa dikualifikasikan sedang; Desy Ratnasari (X Ak 2), skor yang diperoleh oleh Desy 

Ratnasari, siswa kelas X Ak 2 yaitu 70. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan 

sedang; Erni (X Ak 2), skor yang diperoleh oleh Erni, siswa kelas X Ak 2 yaitu 80. Maka 

tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan tinggi; Henny Novita (X Ak 2), skor yang 

diperoleh oleh Henny Novita, siswa kelas X Ak 2 yaitu 70. Maka tingkat penguasaan siswa 

dikualifikasikan sedang; Kevin Lie (X Ak 2), skor yang diperoleh oleh Kevin Lie, siswa 

kelas X Ak 2 yaitu 65. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan sedang; Novika 

Yanti (X Ak 2), skor yang diperoleh oleh Novika Yanti, siswa kelas X Ak 2 yaitu 70. 

Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan sedang; Rita (X Ak 2), skor yang 

diperoleh oleh Rita, siswa kelas X Ak 2 yaitu 70. Maka tingkat penguasaan siswa 

dikualifikasikan sedang; Ryan Pramana (X Ak 2), skor yang diperoleh oleh Ryan Pramana, 

siswa kelas X Ak 2 yaitu 60. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan rendah; 

Suriyanti (X Ak 2), skor yang diperoleh oleh Suriyanti, siswa kelas X Ak 2 yaitu 70. Maka 

tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan sedang; Suyanto (X Ak 2), skor yang diperoleh 

oleh Suyanto, siswa kelas X Ak 2 yaitu 70. Maka tingkat penguasaan siswa 

dikualifikasikan sedang; Suyati (X Ak 2), skor yang diperoleh oleh Suyati, siswa kelas X 

Ak 2 yaitu 70. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan sedang; Yuliana (X Ak 2), 

skor yang diperoleh oleh Yuliana, siswa kelas X Ak 2 yaitu 70. Maka tingkat penguasaan 

siswa dikualifikasikan sedang. 

Sementara itu kelas pemasaran yaitu Anwar (X Pm 1), skor yang diperoleh oleh 

Anwar, siswa kelas X Pm 1 yaitu 55. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan 

rendah; Ester Meiriyana (X Pm 1), skor yang diperoleh oleh Ester Meiriyana, siswa kelas 

X Pm 1 yaitu 60. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan rendah; Hepy (X Pm 1), 

skor yang diperoleh oleh Hepy, siswa kelas X Pm 1 yaitu 70. Maka tingkat penguasaan 

siswa dikualifikasikan sedang; Heri Abriyanto (X Pm 1), skor yang diperoleh oleh Heri 

Abriyanto, siswa kelas X Pm 1 yaitu 60. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan 

rendah; Renita (X Pm 1), skor yang diperoleh oleh Renita, siswa kelas X Pm 1 yaitu 60. 



Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan rendah; Selly (X Pm 1), skor yang 

diperoleh oleh Selly, siswa kelas X Pm 1 yaitu 50. Maka tingkat penguasaan siswa 

dikualifikasikan sangat rendah; Septiadi (X Pm 1), skor yang diperoleh oleh Septiadi, 

siswa kelas X Pm 1 yaitu 65. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan sedang; 

Supali (X Pm 1), skor yang diperoleh oleh Supali, siswa kelas X Pm 1 yaitu 55. Maka 

tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan rendah; Syafrianto (X Pm 1), skor yang 

diperoleh oleh Syafrianto, siswa kelas X Pm 1 yaitu 65. Maka tingkat penguasaan siswa 

dikualifikasikan sedang; Dessy (X Pm 2), skor yang diperoleh oleh Dessy, siswa kelas X 

Pm 1 yaitu 55. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan rendah; Hesti Giti Sagita 

Harahap (X Pm 2), skor yang diperoleh oleh Hesti Giti Sagita Harahap, siswa kelas X Pm 

2 yaitu 65. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan sedang; Novia Trivena Palit 

(X Pm 2), skor yang diperoleh oleh Novia Trivena Palit, siswa kelas X Pm 2 yaitu 40. 

Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan sangat rendah; Nurazila Fitri Yanti (X Pm 

2), skor yang diperoleh oleh Nurazila Fitri Yanti, siswa kelas X Pm 2 yaitu 50. Maka 

tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan sangat rendah; Nurfiadella (X Pm 2), skor yang 

diperoleh oleh Nurfiadella, siswa kelas X Pm 2 yaitu 65. Maka tingkat penguasaan siswa 

dikualifikasikan sedang; Puspa Sari (X Pm 2), skor yang diperoleh oleh Puspa Sari, siswa 

kelas X Pm 2 yaitu 70. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan sedang; Sri Yanti 

(X Pm 2), skor yang diperoleh oleh Sri Yanti, siswa kelas X Pm 2 yaitu 55. Maka tingkat 

penguasaan siswa dikualifikasikan rendah; Trisnawati (X Pm 2), skor yang diperoleh oleh 

Trisnawati, siswa kelas X Pm 2 yaitu 70. Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan 

sedang; Yanto (X Pm 2), skor yang diperoleh oleh Yanto, siswa kelas X Pm 2 yaitu 65. 

Maka tingkat penguasaan siswa dikualifikasikan sedang. 

Nilai rata-rata kemahiran membaca pemahaman siswa kelas X Sekolah Menengah 

Kejuruan Pembangunan Tahun Pelajaran 2012/ 2013 Tanjungpinang secara umum dengan 

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Khusnul dalam Aqib, 2008: 40, yaitu sebagai 

berikut: 

x  

  

                          = 65,94 

Dari nilai rata-rata 65,94, maka kemahiran membaca pemahaman siswa kelas X 

Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Tahun Pelajaran 2012/ 2013 Tanjungpinang 

dikualifikasikan sesuai dengan tabel 3 yaitu tergolong sedang.  

Adapun hasil observasi yaitu materi yang disampaikan oleh guru sudah sesuai 

dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat, guru telah memberikan motivasi kepada 

siswa dalam kegiatan pembelajaran, guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam 

memecahkan soal-soal latihan, siswa telah memahami terhadap tugas yang diberikan oleh 

guru, dan ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal tes. 

Nilai observasi untuk guru, dapat dicari nilai rata-rata secara umum dengan 

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Soegito dalam Manurung (2010: 37) sebagai 

berikut: 

 

Keterangan : 

Pi = hasil pengamatan pada pertemuan 

 



          = 2,6 

Skor hasil observasi yang diperoleh yaitu 3+3+2+3+2+2+3+3 = 21 dengan nilai 

rata-rata 2,6, maka hasil penelitian untuk guru dikualifikasikan baik. 

Nilai observasi untuk siswa, dapat dicari nilai rata-rata secara umum dengan 

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Soegito dalam Manurung (2010: 37) sebagai 

berikut: 

 

Keterangan : 

Pi = hasil pengamatan pada pertemuan 

 

          = 2,6 

Skor hasil observasi yang diperoleh yaitu 3+2+3+3+2+3+2+3 = 21 dengan nilai 

rata-rata 2,6, maka hasil penelitian untuk guru dikualifikasikan baik. 

 

4. Simpulan dan Saran 

Disimpulkan bahwa kemahiran membaca pemahaman siswa kelas X Sekolah 

Menengah Kejuruan Pembangunan Tahun Pelajaran 2012/ 2013 Tanjungpinang 

berkualifikasi sedang. Hal ini dilihat melalui nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas X 

Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Tahun Pelajaran 2012/ 2013 Tanjungpinang, 

yaitu berada pada kategori sedang (65-79).  

Dilihat dari segi persentase, siswa memperoleh nilai pada kategori sangat tinggi 

tidak ada. Kategori tinggi 2 siswa (4,64%), kategori sedang 30 siswa (69,77%), kategori 

rendah 8 siswa (18,61%), dan kategori sangat rendah 3 siswa (6,98%). 

Untuk perbaikan, siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan 

Tanjungpinang untuk lebih mengembangkan minat baca. Untuk guru Sekolah Menengah 

Kejuruan Pembangunan Tanjungpinang untuk lebih meningatkan proses belajar 

pembelajaran tentang membaca. Dan untuk Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan 

Tanjungpinang untuk lebih melengkapi fasilitas tentang membaca seperti buku-buku 

pelajaran, khususnya buku mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
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