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ABSTRAK 

Kusumasari, Ria. 2014. Kemampuan Membaca Pemahaman Teks Berita Siswa Kelas  
VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Satu Atap Teluk Bintan, Skripsi. 
Tanjungpinang: Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. 
Pembimbing I: Riau Wati, M.Hum. Pembimbing II: Erwin Pohan, M.Pd. 

Kata Kunci: Kemampuan, Membaca Pemahaman. 

 Ketidakmampuan siswa memahami teks bacaan akan mengakibatkan siswa 
tidak dapat mengerjakan soal dengan baik dan prestasi belajarnya akan menurun. 
Kondisi ini dapat terlihat apabila siswa tersebut tidak mampu menemukan informasi 
pada teks bacaan yang dibacanya. Kemampuan membaca yang tidak terlepas dari 
kemampuan berbahasa lainnya. Berdasarkan hal tersebut, peneli merumuskan 
masalah penelitian ini adalah bagaimana kemampuan membaca pemahaman teks 
berita siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Satu Atap Teluk 
Bintan? 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan membaca 
pemahaman teks berita siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Satu 
Atap Teluk Bintan. Objek penelitian siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 21 Satu Atap Teluk Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014, dengan jumlah siswa 
seluruhnya. Penelitian ini dimulai dengan kegiatan observasi sebagai langkah awal 
untuk memperoleh informasi dangambaran terhadap permasalahan di kelas VII yang 
akan diteliti dan digunakan sebagai data awal untuk langkah penelitian selanjutnya. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian 
kemampuan membaca pemahaman siswa kelas VII tergolong sangat kurang. Hal ini 
dilihat melalui nilai rata-rata diperoleh siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 21 Satu Atap Teluk Bintan secara umum yaitu berada pada kategori kurang 
(54 kebawah) adapun nilai rata-rata kemampuan membaca siswanya yaitu (30), 
berdasarkan hasil tes dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca pemahaman 
teks berita siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Satu Atap Teluk 
Bintan tergolong sangat kurang. Saran untuk meningkatkan kemampuan membaca 
siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Satu Atap Teluk Bintan 
dengan cara siswa tersebut harus banyak diberikan latihan membaca.  
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 Inability student understand the reading text will result in the student not be 
abie to do the problems property and academic achievement will decrease. This 
condition can be seen if the student is not able to find informasion on reading the text 
read. Reading skills can not be separated from the other language skills. Based on 
this, the researchers of this study is to formulate the problem of how the ability to 
read text comprehention class VII new junior high schools are 21 satu atap Teluk 
Bintan? 

 Purpose of this study was to determine the ability of reading comprehension 
slass VII new junior high schools are 21 satu atap Teluk Bintan. Research object class 
VII New Junior High School are 21 Satu Atap Teluk Bintan 2013- 2014 School year, 
the number of students. Research begins with observation as a first step to obtain 
information with an overview of the issue to be student in class VII and use as initial 
data the text research steps. 

 This research uses descriptive quantitative method. The research capability 
class VII new junior high school are 21 atap teluk bintan in general is sorely lacking 
in the category (54 down) while the value of student is (30), based on those test 
results it can be concluded that the ability of reading comprehention class VI new 
junior high school are 21 atap teluk bintan as very less. Suggestion to improve the 
reading skills of students class VII new junior high school are 21 atap teluk bintan 
with how many students should be given practice reading. 

  

 



1. Pendahuluan 

    Menurut (Tampubolon, 1987: 5), membaca adalah satu dari empat 
kemampuan bahasa pokok dan merupakan satu bagian atau komponen dari 
komunikasi tulisan. 

   Menurut (Tarigan, 1979:1), keterampilan berbahasa dalam kurikulum di 
sekolah mencakup empat segi, yaitu: 1) keterampilan menyimak atau 
mendengarkan (Listening Skills), 2) keterampilan berbicara (Speaking Skills), 3) 
keterampilan membaca (Reading Skills), dan 4) keterampilan menulis (Writing 
Skills). Setiap keterampilan tersebut erat sekali berhubungan dengan tiga 
keterampilan lainya dengan cara beraneka rona. Dalam memperoleh keterampilan 
berbahasa, kita biasanya melalui suatu hubungan urutan yang teratur: mula-mula 
pada masa kecil, kita belajar menyimak atau mendengarkan bahasa, kemudian 
berbicara, sesudah itu belajar membaca dan menulis. Menyimak dan berbicara kita 
pelajari sebelum memasuki sekolah, sedangkan membaca dan menulis dipelajari di 
sekolah. 

Kemampuan membaca yang dibutuhkan oleh siswa kelas VII Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 21 Satu Atap Teluk Bintan adalah kemampuan 
membaca pemahaman. Kemampuan membaca pemahaman yang dimaksud adalah 
kemampuan siswa dalam memahami informasi yang disampaikan penulis dalam 
teks bacaan. Umumnya setiap penulis memiliki cara yang berbeda dalam 
menyampaikan informasinya. Ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak 
langsung, seperti melalui penggunaan bahasa simbolis. Agar siswa tidak gagal 
dalam menemukan informasi yang disampaikan penulis dalam teks bacaan, maka 
setiap siswa perlu diberikan latihan peningkatan kemampuan membaca 
pemahaman, apalagi untuk siswa kelas IX yang akan mengikuti Ujian Nasional. 

Hasil observasi pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat Sekolah 
Menengah Pertama menunjukkan bahwa soal-soal ujian nasional sebagian besar 
menuntut pemahaman siswa dalam mencari dan menemukan pikiran pokok, 
kalimat utama, membaca grafik, alur/plot, amanat, menemukan informasi yang 
terdapat dalam teks bacaan dan sebagainya. Guru bahasa Indonesia harus memacu 
kegiatan pembelajaran untuk dapat mencapai target kelulusan.  

Mengingat pentingnya peranan kemampuan membaca pemahaman bagi 
siswa Sekolah Menengah Pertama inilah yang melatarbelakangi peneliti memilih 



judul “Kemapuan Membaca Pemahaman Teks Berita Siswa Kelas VII Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 21 Satu Atap Teluk Bintan”. 

2. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu berupaya 

menggambarkan masalah yang di selidiki apa adanya yang terjadi di lapangan dan 
berdasarkan nilai yang diperoleh siswa. 

(Mulyana, 2006:150), mengatakan bahwa meskipun penelitian kuantitatif 
dalam banyak bentuknya sering menggunakan jumlah perhitungan, penelitian 
tidak menggunakan nilai jumlah sepeti yang digunakan dalam pengumpulan dan 
analisis data dalam eksperimen dan survey peneliti bermaksud mendeskripsikan 
secara objek masalah khususnya membaca pemahaman terhadap teks berita 
berdasarkan nilai yang diperoleh siswa. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil tes belajar kemampuan membaca pemahaman teks berita siswa kelas 
VII dilihat dari nilai rata-rata 30 jadi, kategori yang diperoleh adalah kurang. 
Adapun siswa yang mendapat kategori tingkat prestasi adalah sebagai berikut: 

1. Sebanyak 0 siswa yang mendapat nilai 80-100 yang berkategori tingkat 
prestasi belajar baik sekali. 

2. Sebanyak 0 siswa mendapat nilai 70-79 yang berkategori tingkat prestasi 
belajar baik. 

3. Sebanyak 2 siswa mendapat nilai 55-69 yang berkategori tingkat prestasi 
belajar sedang. 

4. Sebanyak 25 siwa mendapat nilai 54 ke bawah yang berkategori tingkat 
prestasi belajar kurang. 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Dari hasil pembahasan terdahulu dapat disimpulkan tentang kemampuan 
membaca teks berita siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Satu 
Atap Teluk Bintan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan membaca pemahaman teks berita siswa kelas VII Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 21 Satu Atap Teluk Bintan tergolong kurang. Hal ini dilihat 
melalui nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 21 Satu Atap Teluk Bintan secara umum, yaitu 30 berada pada kategori 54 
ke bawah berkriteria kurang dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini 
diterima. 



 Adapun rekomendasi yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini yaitu, 
siswa perlu mendapatkan pelajaran yang intensif dalam pembelajaran membaca, 
hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan membaca siswa, 
dan siswa menanamkan sikap minat membaca karena minat membaca merupakan 
hal dasar pembentukkan kemahiran membaca pemahaman, semakin siswa 
memiliki minat dalam membaca maka memupuklah kebiasaan membaca yang 
baik. 
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