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Pelajaran 2013/2014 oleh Firda Ariani. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Dosen Pembimbing I: Drs. H. Abdul Malik, M.Pd. Dosen  
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat kerajinan 

membaca, keterampilan membaca cepat, dan hubungan antara tingkat kerajinan 

membaca dan keterampilan membaca cepat siswa kelas VIII SMPN 5 Tanjungpinang 

tahun pelajaran 2013/2014. Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu tingkat 

kerajinan membaca siswa kelas VIII SMPN 5 Tanjungpinang tergolong malas dan 

hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu keterampilan membaca cepat siswa kelas 

VIII SMPN 5 Tanjungpinang tergolong rendah. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini 

adalah terdapat hubungan antara tingkat kerajinan membaca dengan keterampilan 

membaca cepat siswa kelas VIII SMPN 5 Tanjungpinang. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 

Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 314 siswa. Sampel 

penelitian ini adalah 15% dari jumlah siswa setiap kelas VIII di SMP Negeri 5 

Tanjungpinang, sehingga jumlah sampel penelitian yaitu 47 siswa. Untuk 

mendapatkan data, peneliti menggunakan teknik angket dan teknik tes. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis untuk mencari hubungan antara tingkat kerajinan 

membaca dan keterampilan membaca cepat dengan rumus korelasi Pearson: r = 

 ∑   (∑ ) (∑ ) √[ ∑     (∑ ) ][ ∑     (∑ ) ]⁄ . Hasil-hasil penelitian ini 

yaitu tingkat kerajinan membaca siswa kelas VIII SMPN 5 Tanjungpinang tahun 

pelajaran 2013/2014 tergolong rajin dengan rata-rata kerajinan membaca dalam satu 

hari yaitu 93,03 menit. Keterampilan membaca cepat siswa kelas VIII SMPN 5 

Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 tergolong tinggi dengan skor rata-rata 

kecepatan membaca efektif siswa yaitu 102,60 KPM. Terdapat hubungan yang 

sedang dan signifikan antara tingkat kerajinan membaca dan keterampilan membaca 

cepat siswa kelas VIII SMPN 5 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 dengan 

angka koefisien korelasi Pearson (r) adalah 0,5.  Dengan demikian, hipotesis pertama 

dan hipotesis kedua ditolak, sedangkan hipotesis ketiga diterima.  

Kata Kunci: hubungan, kerajinan membaca, keterampilan membaca cepat 

 

Abstract 

The purposes of this research are to describe reading’s diligence, speed 

reading skill and correlation between reading’s diligence and their speed reading skill 

at the second grade student of junior high school district 5 Tanjungpinang in school 



year 2013/2014. The first hypothesis in this research is reading’s diligence at the 

second grade student of junior high school district 5 Tanjungpinang is lazy and the 

second hypothesis is speed reading skill at the second grade student of junior high 

school district 5 Tanjungpinang is low. The third hypothesis in this research is there 

is correlation between reading’s diligence and speed reading skill at the second grade 

student of junior high school district 5 Tanjungpinang. 

Population in this research is the second grade student of junior high school 

district 5 Tanjungpinang in school year 2013/2014, which total is 314 students. 

Sample of this research is 15% of total of second grade student in every class at 

junior high school district 5 Tanjungpinang, so the total of sample is 47 students. To 

get data, researcher used questionnaire and test. Data which had been gotten is 

analyzed by researcher to find out correlation between reading’s diligence and speed 

reading skill with statistical rule of Pearson’s correlation: r =  ∑   (∑ ) (∑ ) / 

√[ ∑     (∑ ) ][ ∑     (∑ ) ]. The results of this research are reading’s 

diligence at the second grade student of junior high school district 5 Tanjungpinang 

in school year 2013/2014  is diligent with average score is 93,03 minutes. Speed 

reading skill at the second grade student of junior high school district 5 

Tanjungpinang in school year 2013/2014 is high with average score is 102,60 WPM. 

There is medium and significant correlation between reading’s diligence and speed 

reading skill at the second grade student of junior high school district 5 

Tanjungpinang  in school year 2013/2014 with the number of Pearson’s correlation 

coefficient is 0,5. So, the first hypothesis and the second hypothesis are rejected, 

whereas the third hypothesis is accepted.  

Key Words: correlation, reading’s diligence, speed reading skill 

1. Pendahuluan 

Keterampilan berbahasa (atau language arts, language skills) dalam kurikulum 

di sekolah biasanya mencakup empat segi, yaitu: keterampilan 

menyimak/mendengarkan (listening skills), keterampilan berbicara (speaking 

skills), keterampilan membaca (reading skills), dan keterampilan menulis (writing 

skills). Menyimak dan berbicara merupakan bagian dari keterampilan berbahasa 

lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan bagian dari keterampilan 

berbahasa tulisan. Tahap perkembangan bahasa lisan umumnya didapat pada usia 

pra-sekolah dan bahasa tulisan pada usia sekolah. Oleh sebab itu, meningkatkan 

keterampilan membaca sebagai bagian dari bahasa tulisan di sekolah sangat 

diperlukan.  

Meneliti mengenai keterampilan membaca memang terlalu luas dikarenakan 

banyaknya jenis membaca. Akan tetapi, jenis membaca yang mudah untuk diteliti 

namun sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca adalah 



membaca cepat. Para guru jarang yang memperhatikan jika peserta didik berhasil 

atau gagal dalam target membaca cepat tersebut, apakah ada faktor dominan yang 

mempengaruhi.  Kegiatan membaca cepat tidak hanya menggunakan kecepatan 

mata dalam membaca. Kegiatan membaca cepat juga melibatkan seberapa banyak 

informasi yang diserap dalam waktu yang singkat.  

Sebagai salah satu Sekolah Menengah Pertama yang difavoritkan di 

Tanjungpinang, SMPN 5 Tanjungpinang tidak diragukan lagi kemampuan 

akademiknya, khususnya kelas VIII. Namun, belum dipastikan, apakah para 

peserta didik di SMP N 5 Tanjungpinang, khususnya kelas VIII ini dikategorikan 

rajin membaca. Para siswa di kelas VIII sudah pernah diberikan tes membaca 

cepat, karena kompetensi dasar yang ditargetkan untuk membaca cepat terdapat di 

kelas VII Semester 1. Akan tetapi, belum diketahui apakah faktor rajin membaca 

yang dominan mempengaruhi keterampilan membaca cepat mereka. Dengan 

alasan inilah peneliti  meneliti hubungan antara tingkat kerajinan membaca 

dengan keterampilan membaca cepat di SMP Negeri 5 Tanjungpinang.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga. Rumusan masalah yang 

pertama berkaitan dengan tingkat kerajinan membaca siswa kelas VIII SMPN 5 

Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014. Rumusan masalah kedua berkaitan 

dengan keterampilan membaca cepat siswa kelas VIII SMPN 5 Tanjungpinang 

tahun pelajaran 2013/2014. Rumusan masalah ketiga berkaitan dengan hubungan 

antara tingkat kerajinan membaca siswa kelas VIII SMPN 5 Tanjungpinang tahun 

pelajaran 2013/2014 dengan keterampilan membaca cepat mereka.  

Tujuan dari penelitian ini juga ada tiga. Tujuan penelitian yang pertama yaitu 

untuk mendeskripsikan tingkat kerajinan membaca siswa kelas VIII SMPN 5 

Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014. Tujuan penelitian kedua yaitu untuk 

mendeskripsikan keterampilan membaca cepat siswa kelas VIII SMPN 5 

Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014. Tujuan penelitian ketiga yaitu untuk 

mendeskripsikan hubungan tingkat kerajinan membaca siswa kelas VIII SMPN 5 

Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 dengan keterampilan membaca cepat 

mereka. 

2. Metodologi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 

Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 314 siswa. Sampel 

penelitian ini adalah 15% dari jumlah siswa setiap kelas VIII di SMP Negeri 5 

Tanjungpinang, sehingga jumlah sampel penelitian yaitu 47 siswa. Penelitian ini 

dilakukan di SMP Negeri 5 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 pada 

semester II tahun pelajaran 2013/2014 selama 4 bulan, yang dimulai pada bulan 

Maret 2014 hingga Juni 2014. 



Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

statistik deskriptif, yaitu statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara 

menghimpun, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan, dan menganalisis 

data angka, agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas 

mengenai sutu gejala, peristiwa atau keadaan. Peneliti mengambil data melalui 

teknik angket dan teknik tes.  

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Setelah melakukan penelitian dengan memberikan angket di delapan 

kelas, maka diperoleh hasil penelitian bahwa tingkat kerajinan membaca siswa 

kelas VIII SMPN 5 Tanjungpinang berada pada kategori rajin. Hal ini dibuktikan 

dengan rata-rata tingkat kerajinan membaca siswa yaitu 93,03 menit dan waktu 

tersebut berada pada rentang kategori rajin membaca yaitu 90-120 menit. 

Presentase dan kualifikasi tingkat kerajinan membaca siswa kelas VIII SMPN 5 

Tanjungpinang seperti pada tabel berikut: 

TABEL 6 

 PRESENTASE DAN KUALIFIKASI DATA VARIABEL X 

 

Setelah melakukan penelitian dengan memberikan angket di delapan 

kelas, maka diperoleh hasil penelitian mengenai kuantitas membaca dan faktor-

faktor yang mendukung dalam kegiatan membaca siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 5 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 

berdasarkan presentase terbesar dalam memilih jawaban angket. Waktu membaca 

siswa dalam satu hari yaitu antara 90-120 menit, sedangkan waktu membaca 

dalam satu minggu yaitu 12-14 jam. Waktu yang diluangkan siswa kelas VIII 

SMPN 5 Tanjungpinang di perpustakaan adalah 30 menit, sedangkan dalam satu 

minggu siswa hanya menggunakan 1 hari dalam seminggu untuk membaca di 

perpustakaan sekolah dan siswa memiliki keinginan sendiri untuk rajin membaca.  

Menurut siswa kelas VIII SMPN 5 Tanjungpinang, manfaat terbesar yang 

dimiliki jika rajin membaca adalah dapat menambah pengetahuan. Jenis bacaan 

No. 
Waktu 

Membaca 
Kualifikasi Frekuensi 

Presenta

se  

1.    60 menit Sangat Malas 7 14,9 % 

2.  60-90 menit Malas 3 6, 4 % 

3.  90-120 menit Rajin 37 78,7 % 

4.     120 menit Sangat Rajin 0 0 % 

Jumlah 47 100 % 



yang paling rajin dibaca oleh siswa adalah novel, sedangkan jenis berita yang 

paling rajin dibaca siswa adalah berita olahraga. Bahan pertimabangan siswa 

kelas VIII SMPN 5 Tanjungpinang jika ingin membaca adalah judul bacaan dan 

suasana yang paling disenangi oleh siswa ketika sedang membaca adalah 

membaca dengan suasana sepi.  

Berdasarkan hasil tes kecepatan membaca efektif, maka diperoleh hasil 

penelitian mengenai kategori keterampilan membaca cepat. Keterampilan 

membaca cepat siswa kelas VIII SMPN 5 Tanjunginang tergolong tinggi. Hal ini 

dibuktikan dengan rata-rata skor kecepatan membaca efektif siswa yaitu 102,60 

KPM. Skor tersebut berada antara 90-120 KPM, sehingga keterampilan membaca 

siswa dikategorikan tinggi. Presentase dan kualifikasi keterampilan membaca 

cepat siswa kelas VIII SMPN 5 Tanjungpinang dijabarkan pada tabel berikut:  

TABEL 18 

PRESENTASE DAN KUALIFIKASI DATA VARIABEL Y 

No. 

Skor 

Keterampilan 

Membaca 

Cepat 

Kualifikasi Frekuensi 
Presentas

e  

1.    60 KPM Sangat Rendah 0 0 

2.  60-90 KPM Rendah 3 6,4% 

3.  90-120 KPM Tinggi 44 93,6% 

4.     120 KPM Sangat Tinggi 0 0 

Jumlah 47 100 % 

 

Ada hubungan antara tingkat kerajinan membaca dengan keterampilan 

membaca cepat siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 

Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini dibuktikan dengan koefisien 

korelasi Pearson yang diperoleh yaitu 0,5 yang menunjukkan korelasi yang cukup 

berarti atau sedang. Tingkat kerajinan membaca siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 5 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 

memberikan kontribusi sebanyak 25% terhadap keterampilan membaca cepat 

mereka, sedangkan 75% didukung oleh faktor lainnya seperti intelegensi dan 

sikap baca. Berdasarkan tabel distribusi t uji dua pihak dengan   = 0,05 dan dk = 

n   2 = 47 – 2 = 45, maka diperoleh nilai        = 2,014. Ternyata          lebih 

besar dari        atau 3,872   2,014. Hal ini berarti terdapat hubungan yang 

signifikan antara tingkat kerajinan membaca dan keterampilan membaca cepat 

siswa kelas VIII SMPN 5 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014.  



4. Simpulan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh beberapa simpulan. 

Simpulan pertama yaitu tingkat kerajinan membaca siswa kelas VIII SMPN 5 

Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 tergolong rajin dengan rata-rata 

kerajinan membaca dalam satu hari yaitu 93,03 menit. Dengan demikian, 

hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Keterampilan membaca cepat 

siswa kelas VIII SMPN 5 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 tergolong 

tinggi dengan skor rata-rata kecepatan membaca efektif siswa yaitu 102,60 KPM. 

Dengan demikian, hipotesis kedua juga ditolak. Terdapat hubungan antara 

variabel X (tingkat kerajinan membaca siswa kelas VIII SMPN 5 Tanjungpinang 

tahun pelajaran 2013/2014) dengan variabel Y (keterampilan membaca cepat 

siswa kelas VIII SMPN 5 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014) dengan 

angka koefisien korelasi Pearson 0,5. Hubungan antara tingkat kerajinan 

membaca dengan keterampilan membaca cepat siswa kelas VIII SMPN 5 

Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 merupakan hubungan/korelasi yang 

cukup berarti atau sedang dan merupakan hubungan yang signifikan. Tingkat 

kerajinan membaca siswa kelas VIII SMPN 5 Tanjungpinang tahun pelajaran 

2013/2014 memberikan kontribusi sebanyak 25% untuk meningkatkan 

keterampilan membaca cepat mereka. Dengan demikian, hipotesis ketiga 

diterima. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti memberikan 

beberapa rekomendasi. Siswa atau pelajar sebaiknya lebih rajin membaca dengan 

waktu membaca 90-120 menit atau lebih dari 120 menit untuk meningkatkan 

keterampilan membaca cepat siswa sehingga pemahaman terhadap isi bacaan 

menjadi lebih baik. Guru bidang studi bahasa Indonesia sebaiknya mendorong 

siswa untuk membaca di perpustakaan sekolah minimal seminggu sekali dan 

memberikan pemahaman pentingnya rajin membaca untuk meningkatkan 

keterampilan membaca cepat siswa.  Pihak sekolah sebaiknya menambah koleksi 

buku di perpustakaan sekolah sesuai dengan jenis bacaan yang disukai siswa, 

sehingga siswa terdorong untuk lebih rajin membaca di perpustakaan. Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat meneliti hubungan faktor-faktor lain (intelegensi 

dan sikap baca) dengan keterampilan membaca cepat. 
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