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Abstrak  

Kemahiran adalah kesanggupan untuk melakukan sesuatu, untuk itu tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kemahiran membaca cepat siswa kelas XI SMA Negeri 2 Bintan tahun pelajaran 

2012/2013. Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah  metode deskriptif  dan teknik 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teks wacana eksposisi. Berdasarkan 

hasil penelitian di lapangan  diketahui bahwa kemahiran membaca cepat siswa kelas XI SMA  

Negeri 2 Bintan tahun pelajaran 2012/2013  masuk ke dalam kategori cepat dengan  nilai rata-rata 

219 kata per menit. 

 

Kata kunci : Kemahiran dan Membaca   

   

 

 

 

 

Abstrak  

Adeptness is fiat to do something, to it to the effect this research is subject to be know adeptness to 

read student quick brazes XI SMA Country 2 Bintan school years 2012 / 2013. Method that is 

utilized in this research is descriptive method and tech kualitatif. Data collecting tech that is utilized 

is explanation discourse text. Base observational result at the site acknowledged that adeptness 

reads student quick braze XI SMA Country 2 Bintan school years 2012 / 2013 turns in at categories 

quick  with average value 219 words per minute. 

            

Key word: Adeptness and Reading  

   



1. Pendahuluan 

       Membaca kegiatan yang dapat mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara berpikir 

kita, ketika kita membaca pengetahuan kita akan bertambah. Meskipun kita sudah mengetahui 

betapa pentingnya membaca sekaligus banyaknaya manfaat yang akan kiata dapatkan dengan 

membaca. Beberapa hal yang menghambat aktivitas membaca siswa beberapa diantaranya ialah 

faktor kesehatan membaca, suasana lingkungan, materi dan dorongan atau kesadaran dari dalam 

diri pemebaca. Faktor-faktor tersebut memiliki peran yang sangat penting demi terlaksanakannya 

kegitan membaca. Diantara faktor-faktor tersebut saling berkaitan, jika salah satu faktor tersebut 

terganggu maka kegiatan membaca sisiwa tidak berlangsung dengan nyaman, di sini peneliti akan 

meneliti kemahiran membaca cepat siswa. 

       Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka kemahiran membaca cepat sangat perlu di kuasai 

oleh siswa. Membaca cepat teks wacana eksposisi merupakan salah satu kompetensi yang terdapat 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA kelas XI semester 2. Membaca cepat 

terhadap teks wacana eksposisi bukanlah kegiatan yang mudah, diperlukan kemahiran serta 

diperlukan latihan yang terus menerus. Kemahiran tersebut tidak dapat diperoleh secara instaan 

tetapi, perlu dipelajari. 

       Guna mendukung dan memotivasi siswa belajar membaca teks wacana, guru harus pandai-

pandai menggunakan sebuah media pembelajaran untuk mendukung keberhasilan dalam kegiatan 

membaca cepat. Dari latar belakang tersebut, peneliti menjadikan teks wacana eksposisi sebagai 

acuan untuk mendiskrifsikan “Kemahiran Membaca Cepat Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Bintan”.  

 

2. Metode Penelitian 

       Tempat penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 2 Bintan yang terletak di Jalan Tanjung Uban 

km 22 Gesek Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei 

sampai dengan Juli 2013 

       Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 

2012/2013 yang berjumlah 159 orang siswa. Sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik 

propesional acak yaitu dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini berjumlah 49 sampel.   

       Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan teknik kualitatif. Arikunto (2010:3) 

menyatakan bahwa “penelitian dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang 

hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Sedangkan teknik kualitatif walupun sering 

menggunakan angka jumlah perhitungan, peneliti tidak menggunakan nilai jumlah seperti yang 

digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dalam eksperimen dan survey. Mulyana 

(2006:150) .”  

       Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara tes membaca teks wacana. 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan tes kepada siswa untuk membaca teks wacana sesuai 

dengan kemahiran siswa. Tes ini bertujuan untuk mengukur atau mengetahui kemahiran membaca 

cepat siswa terhadap teks wacana eksposisi siswa kelas XI SMA Negeri 2 Bintan tahun pelajaran 

2012/2013. 

       Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, teknik ini 

untuk mendiskripsikan data yang diperoleh dari kemahiran membaca cepat teks wacana (Sugiyono, 

2009:23). Peneliti menggunakan penilaian Wendi dan Uti (2011:115) untuk mengukur tes 



kemahiran siswa dalam membaca cepat teks wacana eksposisi. Setelah skor diperoleh maka akan 

dihitung nilai akhirnya dengan rumus membaca cepat sebagai berikut: 

                       

                          
                                

 

       Setelah memperoleh nilai rata-rata yang dihasilkan siswa dalam membaca cepat, 

selanjutnya peneliti akan menentukan penilaian dengan menggunakan pedoman penilaian 

kecepatan membaca Tampubolon (1987:279) yaitu, sebagai berikut: 

 

No Kecepatan  Tingkat Kemahiran 

1 250-300 Kpm Sangat Cepat 

2 200-249 Kpm  Cepat  

3 150-199 Kpm  Sedang  

4 101-149 Kpm  Lambat  

5  00-100 Kpm Sangat Lambat  

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

       Dimulai dari berbagai tahap dan proses penelitian akhirnya peneliti dapat memperoleh  

data kecepatan baca siswa dengan membaca secara cepat wacana yang terdiri dari 300 kata dengan 

waktu 60 detik, kemudian data yang diperoleh dihitung menggunakan rumus hitung kecepatan 

membaca yang diplopori oleh Wendi dan Uti, rumusnya yaitu jumlah kata yang dibaca dibagi 

jumlah detik untuk membaca dikali 60 detik. Siswa yang mencapai rentang kecepatan membaca 

250-300 kata per menit berkategori membaca sangat cepat berjumlah 12 siswa, siswa yang 

mencapai rentang kecepatan membaca 200-249 kata per menit berkategori cepat berjumlah 18 

orang siswa, siswa yang mencapai rentang membaca 150-199 kata per menit berkategori sedang 

berjumlah 19 orang siswa, siswa yang mencapai rentang kecepatan membaca 101-149 kata per 

menit berkategori lambat satu orang pun tidak ada, siswa yang membaca 00-100 kata permenit 

dengan kategori yang sangat lambat juga tidak ada.   

       Dari 49 orang siswa yang menjadi sampel terdata pada kecepatan baca yang berkategori sangat 

cepat yaitu 250-300 kata per menit ada 12 orang siswa, pada penelitian yang dilakukan ke 12 orang 

siswa yang termasuk ke dalam kecepatan membaca sangat cepat, mereka tidak lagi menggerakan 

kepala dan bibir, tidak menunjuk jari mereka pada teks wacana, tidak mengeluarkan suara disaat 

membaca Sehingga hasil kecepatan yang diperoleh benar-benar maksimal. Berbeda dengan 18 

siswa lainnya, dari pengamatan yang dilakukan kedelapanbelas siswa ini pada awal membaca 

mereka terlihat menguasai kemahiran membaca cepat yang sangat baik seperti yang dilakukan ke 

12 siswa yang berkategori sangat cepat tersebut, namun setelah berjalan beberapa detik merka 

mulai melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil, ada yang mulai menggerakan kepala dari kanan 

hingga ke kiri, dan ada pula yang mulai menggerakan bibir (mengucapkan kata-kata). Hal ini 

mungkin disebabkan kebiasaan siswa disaat membaca tanpa bimbingan sehingga sipat tersebut 

selalu dibawa terus-menerus disaat membaca cepat.  



       Kesalahan yang dilakukan ke 18 siswa tersebut tidaklah berdampak terlalu fatal, karena hal 

tersebut tidak berpengaruh pada hasil kemahiran membaca. Hasil kemahiran membaca yang 

diperoleh ke 18 siswa tersebut mencapai pada rentang 200-249 kata per menit kategori cepat 

meskipun telah melakukan kesalahan yang tidak seberapa besar. 

       Tingkat kemahiran membaca yang diperoleh ke 30 siswa tersebut berbeda pula yang diperoleh 

ke19 siswa lainya, ke sembilanbelas siswa ini termasuk pada kategori kecepatan baca yang 

mencapai skor antara 150-199 kata per menit yaitu berkategori membaca sedang. Hal ini diamati 

sewaktu membaca ke 19 oarng ini masih menggerakan kepala, menggerakan bibir, dan sekali-kali 

menggunakan jari untuk menunjuk tulisan yang mereka baca dari awal mereka membaca hingga 

selesai watu mereka untuk membaca. Kesalahan ini lebih banyak jumlah siswanya dibandingkan 

dengan kesalahan-kesalahan siswa yang masuk dalam kategori membaca sangat cepat dan 

membaca cepat. Apa yang dilakukan siswa yang berjumlah ke 19 orang tersebut membuahkan hasil 

yang tidak terlalu maksimal, walaupun mereka telah melakukan kesalahan yang tanpa mereka 

sadari akan tetapi hasil kecepatan baca yang diperoleh tergolong pada kecepatan baca sedang atau 

mencapai rentang 150-199 kata par menit. 

       penggolongan kualifikasi kecepatan membaca adalah skor akhir siswa yang disusun dari skor 

paling tinggi sampai skor yang terendah. Penggolongan kualifikasi nilai itu, didapat dari hasil akhir 

membaca cepat. 

       Berdasarkan hasil penelitian, penggolongan kualifikasi membaca cepat siswa kelas XI Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013, memiliki lima kategori, yaitu, sangat 

cepat, cepat, sedang, lambat, dan sangat lambat.  

       Hal ini, dibuktikan dari hasil skor hasil akhir siswa pada saat penggolongan membaca cepat. 

Nilai akhir yang didapatkan siswa untuk kemahiran membaca cepat yaitu, (12) orang siswa yang 

mendapatkan kategori membaca sangat cepat dengan rentang skor 250-300 kata per menit, (18) 

orang siswa yang mendapatkan kategori membaca cepat dengan rentang skor 200-249 kata per 

menit, (19) orang siswa yang mendapatkan kategori membaca sedang dengan rentang skor 150-199 

kata per menit. Sedangkan siswa yang masuk dalam kategori lambat dan sangat lambat hasil 

kecepatannya 101-149 kata per menit dan 00-100 kata per menit tidak ada sama sekali dihasilkan 

oleh siswa.  

       Menggabungkan hasil skor kecepatan baca siswa dari yang tertinggi hasil membacanya sampai 

yang terendah. Skor keseluruhan dari membaca yang (sangat cepat) ialah 250-300 kata per menit 

berjumlah (12) orang siswa, skor membaca yang masuk kata gori membaca (cepat) 200-250 kata 

per menit berjumlah (18) 0rang siswa sedangkan yang mencapai skor yang masuk kategori (sedang) 

150-199 kata per menit yaitu (19) 0rang siswa. Kemudian dilakukan penambahan hasil keseluruhan 

kata yang dihasilkan siswa, sehingga mendapatkan hasil (218,91 Kpm).  

       Jumlah hasil kemahiran membaca cepat terhadap teks wacana eksposisi siswa kelas XI SMA 

Negeri 2 Bintan adalah 10727 kata per menit. Nilai yang diperoleh siswa itu dari penjumlahan skor 

dari setiap aspek yaitu aspek kelengkapan ini dan kesesuaian kemahiran membaca siswa terhadap 

teks wacana eksposisi, setelah itu sekor yang diperoleh tersebut dibagi jumlah sampel sebanyak 49 

orang siswa. Setelah diperoleh hasil pembagiannya  dengan demikian nilai kemahiran keseluruhan 



yang berjumlah 218,91 dibulatkan menjadi 219 kata per menit hasil kemahiran membaca cepat 

siswa kelas XI SMA Negeri 2 bintan tahun pelajaran 2012/2013. 

       Nilai rata-rata kemahiran membaca cepat teks wacana eksposisi pada siswa kelas XI SMA 

Negeri 2 Bintan dengan menggunakan rumus pedoman penilaian kecepatan membaca oleh 

Tampubolon (1987:279) adalah 218,9 dibulatkan menjadi 219 yang artinya kemahiran membaca 

cepat teks wacana eksposisi  siswa kelas XI SMA Negeri 2 Bintan masuk dalam kategori cepat. 

TABEL 5.4 

Pedoman Penilaian Kecepatan Membaca  

No Kecepatan  Tingkat Kemahiran 
Banyak 

Siswa 

1 250-300 Kpm Sangat Cepat 12 

2 200-249 Kpm  Cepat  18 

3 150-199 Kpm  Sedang  19 

4 101-149 Kpm  Lambat  0 

5  00-100 Kpm Sangat Lambat  0 

 Jumlah 49 

             

       Berdasarkan hasil presentase dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa kemahiran membaca 

cepat terhadap  teks wacana eksposisi pada tingkat kemahiran sangat cepat sebanyak 12 orang 

siswa, kemudian pada tingkat kemahiran membaca cepat sebanyak 18 orang siswa, pada tingkat 

kemahiran membaca sedang 19 orang siswa, pada tingkat kemahiran membaca lambat dan sangat 

lambat tidak ada sama sekali atau 0 sisiwa. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

       Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab IV dan bab V sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang peneliti gunakan sebelumnya tidak terbukti, dimana berdasarkan 

kemahiran membaca cepat siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun 

Pelajaran 2012/2013 kemahiran membaca cepat yang dihasilkan ialah berkategori cepat.  

       Hal ini, dibuktikan dari hasil skor hasil akhir siswa pada saat penggolongan membaca cepat. 

Nilai akhir yang didapatkan siswa untuk kemahiran membaca cepat yaitu, (12) orang siswa yang 

mendapatkan kategori membaca sangat cepat dengan rentang skor 250-300 kata per menit, (18) 

orang siswa yang mendapatkan kategori membaca cepat dengan rentang skor 200-249 kata per 

menit, (19) orang siswa yang mendapatkan kategori membaca sedang dengan rentang skor 150-199 

kata per menit. Sedangkan siswa yang masuk dalam kategori lambat dan sangat lambat hasil 

kecepatannya 101-149 kata per menit dan 00-100 kata per menit tidak ada sama sekali dihasilkan 

oleh siswa.  

       Rekomendasi Bagi Penulis dapat mengetahui kemahiran membaca cepat siswa kelas XI 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan tahun pelajaran 2012/2013 dapat menambah pengetahuan 

penulis dalam pengajaran kemahiran membaca cepat terhadap teks wacana eksposisi  siswa SMA. 

Agar guru dapat mempertahankan dari hasil yang sudah dicapai oleh siswa dalam kemahiran 

membaca cepat, menumbuhkan dan meningkatkan minat baca siswa dalam membaca, agar siswa 

lebih terarah untuk selalu membaca dan secara perlahan siswa akan terbiasa dalam membaca. Agar 

para guru melakukan lebih banyak lagi latihan membaca kepada siswa dengan  berbagai variasi, 



sehingga kemahiran membaca siswa meningkat. Agar para guru menggunakan metode yang tepat 

dalam pembelajaran membaca, khususnya membaca cepat dan jangan terlalu banyak membuang 

waktu.  
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