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ABSTRAK 

 Peningkatan Kemampuan Membaca Cepat dengan Latihan Melebarkan 

Jangkauan Mata Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 

Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali 

Haji. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Isnaini Leo Shanty, M.Pd., (II) Tety Kurmalasari, 

M.Sc. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan Peningkatan Kemampuan Membaca 

Cepat dengan Latihan Melebarkan Jangkauan Mata Siswa Kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah dengan pre – tes dan post – tes. Hasil penelitian terdapat dua 

siklus yaitu, hasil sklus pertama rata – rata kemampuan membaca cepat siswa tergolong 

kualifikasi cukup dengan nilai KEM 111,63 kpm. Pada siklus kedua telah dilakukan 

latihan melebarkan jangkauan mata, rata – rata kemampuan membaca cepat siswa 

meningkat menjadi 179,05 kpm yang tergolong pada kualifikasi baik dengan 

peningkatan sebesar 60,4%. 

Kata kunci: kemampuan, membaca cepat, latihan melebarkan jangkauan mata 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to describe the Capability Improvement Speed Reading 

Exercise Eyes Widen Reach Students Class VIII Junior High School 8 Tanjungpinang 

academic year 2013/2014. This study uses quantitative methods. The technique used to 

collect data in this study is the pre - test and post - test. The results of the study, there 

are two cycles, the results of the first sklus average - average speed reading abilities of 

students classified with a sufficient qualification KEM value of 111.63 words per 

minute. In the second cycle of training has been done to widen the reach of the eyes, 

average - average speed reading abilities of students increased to 179.05 wpm 

qualifications belonging to the well with an increase of 60.4%.  

Keywords: ability, speed reading, exercises widen the reach of the eye 

 

 

 

 



 
 
 

1. Pendahuluan 

Di zaman teknologi yang serba ada saat  ini manusia sangat mudah menemukan 

segala informasi. Apalagi dengan kecanggihan telepon genggam yang mudah dibawa 

dan mudah mengakses data apa saja yang diinginkan. Hal tersebut memungkinkan 

orang lebih suka membaca bacaan yang singkat dan instan, dibandingkan dengan 

membaca sebuah buku yang sudah teruji dan penjelasan yang detail. Kebiasaan ini 

menjadi pemicu utama menurunnya tingkat minat baca dikalangan pelajar. 

Kemampuan membaca merupakan salah satu keterampilan membaca yang harus 

dimiliki seorang pelajar. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta 

dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis 

melalui media kata-kata/ bahan tulis (Tarigan,2008:7). 

Pembelajaran membaca sudah sangat sering dilakukan oleh para guru, namun 

dalam realisasinya siswa kurang memiliki keterampilan dalam membaca. Salah satu 

pembelajaran keterampilan membaca adalah membaca cepat. Membaca cepat adalah 

perpaduan kemampuan motorik ( gerakan mata ) atau kemampuan visual, dengan 

kemampuan kognitif seseorang dalam membaca (Widiatmoko, 2011:19). Pembelajaran 

membaca cepat dapat dilakukan dengan berbagai teknik, salah satunya yaitu dengan 

latihan melebarkan jangkauan mata. 

Latihan melebarkan jangkauan mata perlu diterapkan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca siswa, terutama siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 

Tanjungpinang. Di sekolah ini tingkat keterampilan membaca sangat kurang, 

dikarenakan media baca dan motivasi dari guru tidak mendukung. Untuk jumlah buku 



 
 
 

di perpustakaan sudah cukup banyak, akan tetapi minat baca siswa – siswi masih belum 

tampak. 

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian Peningkatan Kemampuan Membaca 

Cepat dengan Latihan Melebarkan Jangkauan Mata Siswa Kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang perlu dilakukan. 

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah dalam peneletian ini yaitu:  

(1) Bagaimanakah kemampuan membaca cepat siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 8 Tanjungpinang?, (2) Bagaimanakah peningkatan kemampuan 

membaca cepat siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang 

setelah diterapkan latihan melebarkan jangkauan mata?. 

 

2.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan 

metode yang berlandaskan pada filsafat positifisme yang berarti  

 ( dengan cara alami ), digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan 

data secara instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2008: 13).  

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengkaji Peningkatan Kemampuan 

Membaca Cepat dengan Latihan Melebarkan Jangkauan Mata Siswa Kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang. Populasi dalam  penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang yang 

berjumlah 185 siswa. Penelitian ini mengambil sampel dengan teknik acak 



 
 
 

berkelompok ( Cluster Random Sampling ). Teknik ini digunakan jika peneliti 

memiliki keterbatasan karena ketiadaan kerangka sampel, namun peneliti memiliki data 

yang lengkap tentang kelompok (Prasetyo, 2011; 132). Jenis teknik penarikan sampel 

acak berkelompok, yaitu teknik penarikan sampel kelompok satu tahap. Cara yang 

digunakan pada penarikan sampel ini dengan membuat undian nama – nama kelas VIII, 

kemudian memilihnya secara acak kelas VIII mana yang akan dijadikan sampel. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini berdasarkan pendapat (Emzir,2009;41). 

Sampel penelitian untuk studi, 30 subjek dipandang sebagai ukuran minimal yang 

dapat diterima. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan penggunaan tes. Instrumen yang berupa tes digunakan untuk mengukur 

kemampuan dasar dari pencapaian atau prestasi (Arikunto, 2006: 223). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a.  Hasil Penelitian Siklus Pertama  

 Pada siklus pertama hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak siswa 

yang belum mampu membaca cepat. Diantaranya terdapat tujuh belas siswa yang masuk 

pada kualifikasi kurang, empat belas siswa tergolong pada kualifikasi cukup, dan hanya 

lima siswa yang masuk pada kualifikasi baik. Tidak ada satu siswapun yang memiliki 

kualifikasi sangat baik. Hal ini disebabkan karena suasana kelas yang panas ditambah 

lagi dengan ramainya siswa-siswa dari kelas lain yang ikut melihat dari luar kelas 

membuat siswa yang diteliti kurang dapat berkonsentrasi. Ada beberapa siswa yang 

membaca sambil menggerakkan bibir , ada sebagian siswa yang menggerakkan kepala 



 
 
 

saat membaca, dan ada juga yang menunjuk kalimat yang dibaca dengan jari. Ditambah 

lagi banyak siswa yang kurang berlatih membaca cepat. 

b. Hasil Penelitian Siklus Kedua 

 Penelitian pada tahap ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 

membaca siswa. Dua belas siswa tergolong pada kualifikasi sangat baik, sebelas siswa 

tergolong baik, delapan siswa tergolong cukup dan lima siswa tergolong kurang. 

Peningkatan kemampuan siswa ini terjadi setelah siswa melakukan latihan melebarkan 

jangkauan mata secara rutin.  

Untuk melihat seberapa besar peningkatan hasil penelitian, maka peneliti akan 

membandingkan nilai pemusatan pada masing-masing siklus. Menurut Iqbal (2001 :), “ 

ukuran pemusatan data adalah ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. 

Nilai ukuran pemusatan diperoleh dengan mencari mean atau nilai rata-rata. Mean 

diperoleh dengan rumus 

Mean = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎  𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑑𝑎𝑡𝑎
    

Berikut ini adalah data hasil peningkatan kemampuan membaca cepat siswa 

kelas VIII B Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang 

TABEL 5.1 

HASIL ANALISIS KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT SISWA KELAS 

VIII B SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 TANJUNGPINANG 

NO SIKLUS 
JUMLAH 

SISWA 
KUALIFIKASI SKOR % 

RATA-

RATA 

1 

I 

0 Sangat Baik 201 -  . . . . 0 % 111,63 

kpm 2 5 Baik 151 – 200 13,9 % 

3 14 Cukup 101 – 150 38,9 % 

4 17 Kurang 50 – 100  47,2 % 

 

1 

II 

12 Sangat Baik 201 -  . . . . 33,3 % 179,05 

kpm 2 11 Baik 151 – 200 30,6 % 

3 8 Cukup 101 – 150 22,2 % 

4 5 Kurang 50 – 100  13,9 % 



 
 
 

 Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada siklus pertama  rata- rata kemampuan 

membaca siswa kelas VIII B Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang 

adalah 111,63 kpm. Artinya kemampuan membaca siswa tersebut masih tergolong pada 

kualifikasi cukup. Pada siklus kedua, terjadi peningkatan kemampuan membaca siswa. 

Kemapuan rata-rata siswa pada siklus tersebut mencapai 179,05 kpm dan tergolong 

pada kualifikasi baik. Hal ini membuktikan bahwa latihan melebarkan jangkauan mata 

dapat meningkatkan kemampuan membaca cepat siswa. 

 

4.  Simpulan dan Saran 

a. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian kemampuan membaca cepat siswa kelas VIII B 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang menujukkan bahwa : 

1.  Pada penelitian siklus pertama, rata rata kemampuan membaca cepat siswa 

tergolong pada kualifikasi cukup dengan nilai KEM 111,63 kpm. Pada siklus ini 

siswa masih banyak yang membaca dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan 

yang salah, seperti membaca sambil menunjuk dengan jari, menggerakkan bibir, 

menggelengkan kepala sehingga konsentrasi mereka kurang. 

2. Setelah dilakukan latihan melebarkan jangkauan mata, rata-rata kemampuan 

membaca cepat siswa meningkat menjadi 179,05 kpm yang tergolong pada 

kualifikasi baik. Peneliti memberikan saran-saran untuk mengatasi kebiasaan 

yang sering dilakukan siswa pada siklus pertama  dan melatih mereka dengan 

latihan melebarkan jangkauan mata, kemampuan membaca mereka pun 

meningkat. 



 
 
 

Hipotesis awal penelitian ini menduga bahwa tidak ada Peningkatan 

Kemampuan Membaca Cepat Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 

Tanjungpinang. Setelah menerapkan latihan melebarkan jangkauan mata. Namun hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada Peningkatan Kemampuan Membaca Siswa Kelas 

VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang. Peningkatan kemampuan 

siswa sebesar 60,4 %. 

 

b.  Saran 

Pembelajaran membaca cepat di sekolah sangat penting untuk dikembangkan. 

Pembelajaran membaca cepat yang kreatif akan menarik minat baca siswa, sehingga 

membaca dapat dijadikan sebagai kebutuhan bagi mereka. Oleh karena itu, 

pengembangan berbagai metode dan teknik-teknik pembelajaran membaca cepat perlu 

dilakukan. 

Semoga hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan pembelajaran membaca 

cepat disekolah dan penelitian ini dapat membantu siswa agar lebih meningkatkan 

kemampuan membaca mereka. 
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