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Abstrak 
 
Kemahiran  Membaca Pemahaman merupakan proses membaca untuk memperoleh 
informasi dalam teks bacaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimanakah kemahiran membaca pemahaman siswa kelas VII Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 3 satu Atap Piabung Kabupaten Kepulauan Anambas? 

2. Faktor apa saja yang memengaruhi kemahiran membaca? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas VII Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Piabung Kabupaten Kepulauan Anambas. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan 
data dilakukan melalui teknik observasi, tes dan angket.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 3 Satu Atap 
Piabung Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 40 
siswa yang terdiri dari dua kelas. Sampel dalam penelitian ini sama dengan populasi  
dengan jumlah 40 siswa yang terdiri dari dua kelas. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kemahiran membaca pemahaman siswa 
kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Piabung Kabupaten Kepulauan 
Anambas berkualifikasi kurang dengan nilai rata-rata 47, sedangkan hipotesis ditolak. 

 
Kata Kunci: Membaca dan Pemahaman 

 
 

Abstract 
 

 The comprehensive reading skills is a process to collect the information in the text. In this 
research, there are two problems: 
1. How is the comprehensive reading skills of 7th grade students of junior high school 

number 3 in one roof, piabung, anambas? 
2. What are the factors which influence the reading skills? 

The purpose of this research is to know how big the level of comprehensi of 7th grade 
students  of junior high school number 3 in one roof, piabung, anambas archipelago 
regency. In this research, the writer uses the descriptive quantitative method. The 
collecting data is done by observation, test and questionnare.  
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The population of this research is the student at of junior high school number 3 in one 
roof, piabung, anambas in the year of 2012/2013 that consists of 40 students which divide 
by the classes. 
Based on the result of this research, the qualification of comprehensive reading skills of 7th 
grade students of junior high school number 3 in a roof, piabung, anambas archipelago 
regency is less than the average score of 47, and the hypothesis is refused. 

 
Keyword: Reading and comprehension  
  
  
1. Pendahuluan  
  Kegiatan membaca juga merupakan aktivitas berbahasa yang bersifat aktif reseptif. 
Dikatakan aktif, karena di dalam kegiatan membaca sesungguhnya terjadi interaksi antara 
pembaca dan penulisnya, dan dikatakan reseptif, karena si pembaca bertindak selaku 
penerima pesan dalam suatu korelasi komunikasi antara penulis dan pembaca yang bersifat 
langsung. Bagi siswa, membaca tidak hanya berperan dalam menguasai bidang studi yang 
dipelajarinya saja.  

Burn (Rahim, 2008:1) mengemukakan bahwa kemampuan membaca merupakan suatu 
yang vital dalam masyarakat terpelajar. Anak-anak yang tidak memahami pentingnya 
belajar membaca tidak akan termotivasi untuk belajar. Belajar membaca merupakan usaha 
yang terus-menerus, dan anak-anak yang melihat tingginya nilai (value) membaca dalam 
kegiatan pribadinya akan lebih giat belajar dibandingkan dengan anak-anak yang tidak 
menemukan keuntungan dari kegiatan membaca. Berdasarkan permasalahan yang telah 
dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kemahiran 
membaca pemahaman siswa. Tempat pelaksanaan penelitian di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 3 Satu Atap Piabung Kabupaten Kepulauan Anambas. Alasan dilakukannya 
penelitian pada sekolah tersebut, karena belum pernah ada penelitian mengenai membaca 
pemahaman di sekolah tersebut.  
 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 
kemahiran membaca pemahaman siswa. Guna mengetahui seberapa besar tingkat 
kemahiran membaca pemahaman siswa di Sekolah Menengah Tingkat Pertama. Untuk itu, 
penulis melakukan penelitian dengan judul, “Kemahiran Membaca Pemahaman Siswa 
Kelas VII SMP Negeri 3 Satu Atap Piabung Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 
Pelajaran 2012/2013”. 

Pembeberan masalah dalam penelitian adalah kurangnya minat membaca siswa, pada 
saat membaca siswa tidak melihat tanda baca, dan itu akan sulit  untuk memahami sebuah 
bacaan, rendahnya motivasi siswa akan muncul ketika membaca, khawatir bahwa buku 
tersebut terlalu sulit dan nanti tidak bisa dipahami, masih rendahnya prestasi belajar siswa, 
hal ini terlihat dari masih banyaknya siswa mengikuti remedial khususnya untuk pelajaran 
bahasa indonesia untuk setiap semesternya.  

Berdasarkan masalah di atas, perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Hal 
ini agar masalah yang dibahas lebih fokus. Penulis membatasi masalah pada “Kemahiran 
Membaca Pemahaman siswa kelas VII SMP Negeri 3 Satu Atap Piabung Kabupaten 



 
 

Kepulauan Anambas”. Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka 
masalah harus dirumuskan sebagai berikut, (1) bagaimanakah kemahiran membaca 
pemahaman siswa kelas VII SMP Negeri 3 Satu Atap Piabung Kabupaten Kepulauan 
Anambas? (2) faktor apa saja yang memengaruhi kemahiran membaca? Tujuan  penelitian 
ini untuk mengetahui seberapa besar kemahiran membaca pemahaman siswa kelas VII 
SMP Negeri 3 satu atap Piabung Kabupaten Kepulauan Anambas. Penelitian ini diharapkan 
bermanfaat bagi siswa, guru Bahasa Indonesia, orang tua, dan penulis sendiri khususnya 
dalam membentuk dan meningkatkan kemampuan membaca agar terbentuk budaya baca di 
masyarakat dengan harapan agar dapat meningkatkan kemahiran membaca pemahaman 
pada generasi-generasi yang akan datang. Penulis juga menyajikan dua kajian penelitian 
yang relevan, yaitu Muharoni (2011), judul penelitian “Kemampuan Membaca Pemahaman 
Mahasiswa Program Studi Bahasa Indonesia”, dan Aryanti (2012), judul penelitian 
“Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 
I Bintan Kabupaten Bintan”. 

 
2. Metodologi Penelitian 
  Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 3 Satu Atap Piabung 
Kabupaten Anambas Tahun Ajaran 2012/2013. Sampel peneliti sama dengan populasi. 
Jumlah siswa 40 orang yang terdiri dari 2 kelas. Tempat penelitian di SMP Negeri 3 Satu 
Atap Piabung Kabupaten Kepulauan Anambas.  Waktu Penelitian Bulan Juni. Metode yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kuantitatif. Teknik 
pengumpulan data  yang digunakan dengan cara observasi, tes, dan angket. Teknik analisis 
data yang  penulis gunakan adalah pemeriksaan dan pemberian skor, menghitung tingkat 
pemahaman siswa terhadap teks bacaan yang sudah diuji. memasukan nilai ke tabel, 
mencari nilai rata-rata kemahiran membaca pemahaman dengan menggunakan rumus 
statistik nilai rata, pemeriksaan dan pemberian nilai pada setiap angket dan hasil tes, untuk 
angket kebiasaan membaca diberi nilai antara 2 sampai dengan 10. 
 
3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

a.  Skor Angket Kebiasaan Membaca 
 

Tabel 1 
Angket Kebiasaan Membaca 

 
 

 
 
 

 
No 

  Nama Peserta  
Tes 

 
Nomor  Soal Pilihan Ganda 

Jumlah 
Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

1. Agus Arpiandi A C A B E A D C B A      74 
 



 
 

b. Nilai Tes Kemahiran Membaca pemahaman 
 Nilai kemahiran membaca pemahaman setiap peserta tes dengan memakai rumus 
menurut suprihadi (2009:107)  di bawah ini: 

Tingkat pemahaman = Jumlah jawaban yang benar x 100 
      Jumlah  soal 
 

Cara pengoperasian rumus di atas adalah sebagai berikut: 
Nilai kemahiran membaca pemahaman Agus Arpiandi 

 10     X    100 = 1000  =  50 
20                       20 
 

Jadi, nilai kemahiran membaca pemahaman  Agus Arpiandi adalah 50 dan 
berkualifikasi kurang begitulah seterusnya, nilai kemahiran membaca pemahaman peserta 
tes yang lainnya dihitung seperti cara di atas. Nilai kemahiran membaca pemahaman setiap 
peserta tes dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
 

Tabel 2 
Kemahiran Membaca Pemahaman Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Satu Atap Piabung 

Kabupaten Kepulauan Anambas 
 

 
c. Nilai Rata-Rata Kemahiran Membaca Pemahaman 

 Rumus nilai rata-rata (mean) menurut Djiwandono (2008:212), yaitu: 
 _ 
 X = ∑X  Keterangan: 

          N  X = nilai rata-rata 
    ∑X = seluruh skor X yang ada 
    N = jumlah peserta 

 
Nilai rata-rata kemahiran membaca pemahaman yang diperoleh dari hasil tes empat 

puluh peserta tes yaitu 47,625 yang dibulat menjadi 47. dan berkualitatif kurang. Nilai rata-
rata tersebut diperoleh dari rumus X = ∑X / N, dimana X adalah nilai rata-rata, ∑X 
merupakan hasil penjumlahan  seluruh nilai kemahiran membaca pemahaman empat puluh 
peserta tes, sedangkan N adalah jumlah peserta tes yaitu empat puluh. 

 
No 

   
 Nama Peserta  Tes 

 
Jumlah Jawaban 20 Soal 

Pilihan Ganda 
 

 
Nilai Kemahiran 

Membaca 
 Pemahaman 

 
 
Kualifikasi 

Benar      Salah 
 

  

 1. Agus Arpiandi 10 10 50      Kurang 
 



 
 

Jadi, X = ∑X / N, X = 1905:40 = 47,625. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kemahiran membaca pemahaman siswa SMP Negeri 3 Satu Atap Piabung Kabupaten 
Kepulauan Anambas tergolong kurang dengan nilai rata-rata 47. 
 

Tabel 3 
Persentase Tingkat Kemahiran Membaca Pemahaman Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 

Satu Atap Piabung Kabupaten Kepulauan Anambas 
No Interval Kualitatif Jumlah 

Responden 
Persentase 

(%) 

1. 80 - 100 Sangat baik              0 0 
2.      70 - 79 Baik 0 0 

3. 55 - 69 Sedang 17 Siswa 42,5 

4. <54 Kurang 23 Siswa       57,5 

       Jumlah 

 

40 100 

 
Tabel 4 

Persentase kebiasaan membaca pemahaman Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Satu Atap 
Piabung Kabupaten Kepulauan Anambas 

No Interval Kualitatif Jumlah 
Responden 

Persentase 
(%) 

1. 80 - 100 Sangat baik 21 siswa 52,5 

2. 70 - 79 Baik 15 siswa 37,5 

3. 55 - 69 Sedang 4 siswa 10 

4. <54 Kurang 0 0 

 Jumlah 

 

40 100 

 
4. Simpulan dan Rekomendasi 

Dapat disimpulkan bahwa, kemahiran membaca pemahaman siswa kelas VII SMP 
Negeri 3 Satu Atap Piabung Kabupaten Kepulauan Anambas tergolong/masuk dalam 
kriteria kurang, hasil tes membaca pemahaman siswa mencapai skor rata-rata sebesar 
47,625. Dilihat dari hasil angket kebiasaan membaca siswa cukup tinggi. Simpulan dari 
hasil kedua tes tersebut tidak sama. Faktor yang memengaruhi siswa mengalami kesulitan 
dalam memahami bacaan adalah kalimatnya panjang dan membingungkan, pengunaan kosa 
kata asing, waktu yang disediakan terbatas, dan suasana kelas tidak mendukung (ribut). 



 
 

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan, yaitu membaca pemahaman siswa SMP 
Negeri 3 Satu Atap Piabung Kabupaten Kepulauan Anambas harus ditingkatkan lagi, guru 
hendaknya dapat meningkatkan pemahaman membaca siswa dengan menambah jam wajib 
kunjung ke perpustakaan, orang tua senantiasa memberikan dorongan kepada anaknya agar 
memiliki kegemaran membaca. 
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