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Abstrak 

 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengukur dan mendeskripsikan kemampuan membaca 

cepat dan pemahaman isi teks bacaan siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Hang 

Tuah Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif Kuantitatif yang mencari hasil kecepatan membaca dan tingkat persentase 

pemahaman isi  teks bacaan. Sumber data yang dilakukan penelitian adalah siswa kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama Hang Tuah Tanjungpinang. Sampel yang dipergunakan dalam 

penelitian berjumlah 40 siswa dari jumlah populasi 114 siswa, yang terdapat pada kelas 

VII. Hasil penelitian kemampuan membaca cepat yang diperoleh dari hasil perhitungan 

skor membaca cepat dan pemahaman isi teks bacaan adalah 5 siswa atau 12,5% mendapat 

kriteria sangat baik dengan ketentuan ≥ 201 Kpm, mendapat kategori baik dengan 

ketentuan 151-200 Kpm sebanyak 9 siswa atau 22,5%, kemudian dengan kriteria sedang 

dengan ketentuan 101-150 Kpm sebanyak 22 siswa atau 55%, dan siswa yang mendapat 

kriteria kurang dengan ketentuan 50-100 Kpm sebanyak 4 siswa atau 10%. hasilnya 

berdasarkan penjumlahan keseluruhan data kemampuan membaca cepat yaitu 5875 KPM. 

Rata-rata kemampuan membaca cepat siswa, berdasarkan penjumlahan keseluruhan data 

kemampuan membaca cepat adalah 146,8 Kata Per Menit atau dibulatkan menjadi 147 

Kata Per Menit. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, kemampuan 

membaca cepat siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Hang Tuah Tanjungpinang 

Tahun Pelajaran 2012/2013 dikualifikasikan sedang. 

 

Kata Kunci: Kecepatan Membaca dan Memahami Isi Teks Bacaan 

 

 

 

Abstract 

 

 

The aim of this research is to measure and described the ability to read fast and 

reading the text of the VII Junior High School Students Hang Tuah Tanjungpinang the year 

2012 and 2013. Research is a descriptive quantitative seeking the speed read and the 

percentage level of the library.  Data resources conducted research is a VII Junior High 

School Students Hang Tuah Tanjungpinang. Samples used in research is 40 students from 

the total population, 114 students who are in class VII. The results obtained by the ability 

of speed reading from the calculation speed reading scores and reading comprehension text 

content is 5 students or 12.5% got a very good criterion to the provisions of ≥ 201 KPM, 

got a good category with the provisions of 151-200 wpm students as much as 9 or 22 , 5%, 

then the criteria is being with the provisions of 101-150 wpm with 22 students or 55%, and 

students who got less criteria with the provisions of 50-100 wpm by 4 students or 10%. 

results are based on the sum of all of the data is the ability to read quickly KPM 5875.  

Average speed reading abilities of students, based on the sum of the entire data speed 

reading ability Words Per Minute is 146.8 or rounded to 147 Words Per Minute. Based on 
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the above it can be concluded, the ability of speed reading class VII Junior High School 

Hang Tuah Tanjungpinang Academic Year 2012/2013 are qualified. 

 

The keywords: Speed Read the Content and Understand the Library Recite 

 

 

1. Pendahuluan 

Keterampilan membaca memiliki peranan yang penting dalam memperoleh informasi. 

Hampir dalam setiap kegiatan kehidupan manusia dibutuhkan keterampilan membaca. 

Keterampilan membaca memungkinkan seseorang untuk melihat dunia lebih luas, 

menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan memperoleh informasi-informasi yang akan 

sangat berguna bagi kehidupan yang lebih baik. Keterampilan membaca idealnya dimiliki 

oleh setiap orang. Oleh sebab itu, pembelajaran membaca perlu dilaksanakan dengan 

seefektif mungkin agar dapat meningkatkan keterampilan membaca. Untuk meningkatkan 

keterampilan membaca efektif, yaitu secara cepat dan memiliki pemahaman yang kuat 

dapat dilakukan dengan pembelajaran membaca cepat. Pembelajaran membaca cepat 

sebenarnya telah diterapkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masalah kecepatan 

membaca menjadi hambatan karena pada umumnya orang tidak ambil pusing dengan 

kebiasaan membacanya. Termasuk cara membaca yang buruk, misalnya membaca yang 

rendah. Masalahnya, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa ada jenjang kemampuan 

membaca cepat yang merentang dari tingkat yang rendah hingga tingkatan yang efektif. 

Kecepatan membaca pada siswa yang terlihat masih lambat. Ketika artikel bacaan yang 

diberikan, siswa diperintahkan untuk membaca cepat dan menerangkan kembali informasi 

apa yang ia dapatkan dari bacaan tersebut. Tetapi kenyataannya siswa Sekolah Menengah 

Pertama Hang Tuah Tanjungpinang tidak bisa menjelaskan kembali informasi secara 

keseluruhannya. Hal ini terlihat karena kurangnya pemahaman siswa dalam hal membaca 

cepat.  

Penelitian yang relevan serbagai rujukan peneliti adalah: Dinno (2012). Kemampuan 

Membaca Cepat Siswa Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Tanjungpinang. 

Tanjungpinang: UMRAH. hasil penelitian kemampuan membaca cepat siswa yang 

diperoleh adalah sebanyak 12% atau dengan jumlah 4 orang memiliki kemampuan 

membaca cepat dengan kategori sangat baik, 10 orang atau 29% pada kategori baik, 14 

orang atau 41% memiliki kemampuan membaca cepat berkategori cukup dan sisanya 

berkategori kurang, yaitu sebanyak 18% dengan jumlah 6 orang. Total dari seluruh 

kemampuan membaca cepat dari 34 siswa berjumlah 4844 Kata Per Menit. Rata-rata 

kemampuan membaca cepat siswa ialah 142,4 KPM dibulatkan menjadi 142 KPM, 

berkualifikasi cukup. 

 

2. Metode Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Hang 

Tuah Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2012-2013. Penelitian ini adalah penelitian sampel 

penelitian ini ditentukan sebanyak 35% dari jumlah populasi sebanya 114 yaitu 40 

responden. Sampel tersebut diambil secara acak proporsional pada empat kelas paralel. 

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

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Hang Tuah Tanjungpinang. 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap atau semester II Tahun Pelajaran 2012-2013. 

Pelaksanaan penelitian direncanakan dari Mei sampai dengan Juni Tahun 2013. Penelitian 

ini menggunakan metode Kuantitatif. Metode kuantitatif itu banyak dituntut menggunakan 

angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan 

dari hasilnya. Demikian juga pemahaman akan kesimpulan penelitian akan lebih baik 

apabila juga disertai dengan table, grafik, bagan, gambar, atau tampilan lain. Teknik 

penelitian menggunakan tes tertulis. Dengan memberikan 10 soal objektif dengan waktu 

yang diberikan maksimal 3 menit. Metode dan teknik tersebut akan penulis gunakan untuk 

mengetahui kecepatan membaca dan pemahaman siswa. 



 

 

 

3. Hasil-Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tes, didapatkan hasil penelitian  sebagai 

berikut: kecepatan siswa dalam membaca cepat yaitu 13 siswa mendapat kriteria sangat 

baik dengan ketentuan ≥ 201 Kpm, mendapat kategori baik dengan ketentuan 151-200 

Kpm sebanyak 16 siswa, kemudian dengan kriteria sedang dengan ketentuan 101-150 Kpm 

sebanyak 11 siswa, dan tidak ada siswa yang mendapat kriteria kurang dengan ketentuan 

50-100 Kpm. Pemahaman sangat baik dengan kategori 91%-100% jawaban benar, 81-90% 

dikategorikan baik sebanyak 17 siswa. 71-80% dikategorikan sedang sebanyak 12 siwa, 

sedangkan 61-70% dikategorikan kurang sebanyak 4 siswa, dan ≤60% dinyatakan sangat 

kurang sebanyak 7 siswa. Kemapuan membaca cepat siswa merupakan hasil penelitian 

yang diperoleh dengan cara mengalikan antara skor hasil kecepatan membaca siswa 

dengan skor persentase pemahaman yang diperoleh masing-masing siswa. Data yang 

dipeoleh dari tes membaca cepat dan pemahaman isi yaitu 5 siswa mendapat kriteria sangat 

baik dengan ketentuan ≥ 201 Kpm, mendapat kategori baik dengan ketentuan 151-200 

Kpm sebanyak 9 siswa, kemudian dengan kriteria sedang dengan ketentuan 101-150 Kpm 

sebanyak 22 siswa dan siswa yang mendapat kriteria kurang dengan ketentuan 50-100 

Kpm sebanyak 4 siswa. 

Saat diberikan artikel bacaan, ada 11 siswa masih  sering terlihat  melakukan 

kebiasaan-kebiasaan buruk dalam membaca seperti, siswa melakukan kebiasaan yang 

justru mengganggu pada saat membaca cepat, diantaranya ada yang bergumam,  

menggerakkan kepala dan menyentuh bahan bacaan dengan jarinya. Siswa kurang percaya 

diri atas pemahaman terhadap bacaan yang telah dibaca, dan ini dilihat ada beberapa 

perubahan pada lembar jawaban yang telah siswa buat dan juga terdapat 2 siswa diantara 7 

siswa yang mendapat pemahaman sangat kurang tetapi memiliki kecepatan membacanya 

310 dan 264 Kpm yang berkategorikan sangat baik, 2 siswa ini hanya sekedar membaca 

cepat dan mengabaikan pemahaman. Rata-rata kemampuan membaca cepat siswa 

berdasarkan penjumlahan keseluruhan data kemampuan membaca cepat sebanyak 40 siswa 

dengan kecepatan 5875 KPM. Dari hasil tersebut, maka nilai rata-rata kemampuan siswa 

kelas VII Sekolah Menengah Pertama Hang Tuah Tanjungpinang dalam membaca cepat 

adalah 146,8 Kata Per Menit atau dibulatkan menjadi 147 Kata Per Menit. 

 

4. Simpul dan Rekomendasi 

 

   Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dibicarakan pada bab 

IV dan bab V di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca cepat siswa Sekolah 

Menengah Pertama Hang Tuah Tanjungpinang adalah sebagai berikut: 1.Hasil kecepatan 

membaca dari 40 siswa, terdapat sebanyak 13 siswa atau 32,5% mendapat kriteria sangat 

baik dengan ketentuan ≥ 201 Kpm, mendapat kategori baik dengan ketentuan 151-200 

Kpm sebanyak 16 siswa atau 40%, kemudian dengan kriteria sedang dengan ketentuan 

101-150 Kpm sebanyak 11 siswa atau 27,5% dan tidak ada siswa yang mendapat kriteria 

kurang dengan ketentuan 50-100 Kpm. 2. 81-90% dikategorikan baik sebanyak 17 siswa 

atau 42,5%, 71-80% dikategorikan sedang sebanyak 12 siswa atau 30%, sedangkan 61-

70% dikategorikan kurang sebanyak 4 siswa atau 10%, dan ≤60% dinyatakan sangat 

kurang sebanyak 7 siswa atau 17,5%. 3. Kemampuan membaca cepatan siswa kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama Hang Tuah Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2012/2013 

dikualifikasikan sedang. 

Peneliti menyarankan agar: Guru Bahasa Indonesia untuk lebih meningkatkan minat 

baca siswa. Minat baca merupakan hal dasar pembentukan kemampuan membaca cepat, 

karena semakin siswa memiliki minat dalam membaca sehingga siswa akan terarah 

kebiasaan dalam membaca, ini tidak tertutup kemungkinan dengan sering membaca siswa 

akan terbiasa membaca secara cepat. 
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