
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ada empat aspek pembelajaran bagi siswa, 

yaitu aspek membaca, menulis, menyimak dan berbicara. Keempat kemampuan 

dalam berbahasa Indonesia tersebut akan  dievaluasikan kepada siswa dalam proses 

pembelajaran. Membaca merupakan hal yang penting atau hal yang mendasar dalam 

dunia pendidikan karena membaca merupakan proses memperoleh informasi atau 

wawasan dari buku yang dibaca terutama buku mata pelajaran.  

 

Membaca adalah suatu hal rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya melafalkan 

tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan 

metakognitif. Proses metakognitif mengakibatkan perencanaan, pembetulan suatu 

strategi, pemonitoran, dan pengevaluasian.  

 

Membaca adalah proses yang dilakukan serta dipergunakan pembaca untuk 

memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-

kata/bahasa tulis (Tarigan, 1984: 7). Membaca merupakan suatu proses dinamis untuk 

merekonstruksi suatu pesan yang secara grafis dikehendaki oleh peneliti (Goodman 

dalam Arief, 2008).  

 

Menurut Soedarso (2001: 4), membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan 

mengerahkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah, meliputi: orang harus 
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menggunakan pengertian dan khayalan, mengamati dan mengingat-ingat. Kita tidak 

dapat membaca tanpa menggerakkan mata atau tanpa menggunakan pikiran kita. 

Pemahaman dan kecepatan membaca menjadi amat tegantung pada kecakapan dalam 

menjalankan setiap organ tubuh yang diperlukan untuk kegiatan membaca.  

 

Pada umumnya, orang membaca jauh lebih lambat daripada kemampuannya 

(Soedarso, 2005: 14). Pembaca yang baik cenderung dapat memahami lebih baik 

ketika mendengarkan, dan pembaca yang baik dapat memahami lebih baik ketika 

membaca. Keduanya bergantung pada dasar kemampuan bahasa yang dimiliki oleh 

pembaca.  

 

Orang yang tidak mendapat bimbingan latihan khusus membaca cepat, sering mudah 

lelah dalam membaca karena lamban dalam membaca, tidak ada gairah, merasa 

bosan, tidak tahan membaca buku, dan terlalu lama untuk bisa menyelesaikan buku 

tipis sekalipun. 

 

Pembaca yang sudah berpengalaman selalu membaca dengan melompati bagian 

bagian yang tidak informatif dan sudah diketahui. Teks yang dibaca hanyalah kata-

kata kunci yang menunjang isi bacaan. Selain itu, tidak mengulang-ulang kata, tidak 

mengeluarkan suara (tidak komat-kamit dan berdesis), tidak menunjuk bacaan, serta 

tidak menggeleng-gelengkan kepala, hanya mata yang bergerak. Kegiatan membaca 

seperti ini disebut membaca cepat (Hatikah dan Mulyanis, LKS: 23). 

Membaca cepat merupakan aktifitas yang melibatkan kerja otak dan gerak mata. Oleh 

sebab itu, kemampuan membaca cepat setiap orang berbeda. Hal itu sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan gerak mata dan mengoptimalkan kerja otak secara 
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efektif. Meskipun demikian, kemampuan membaca cepat dapat dikuasai siapapun 

yang mau belajar dan berlatih intensif. 

 

Membaca cepat adalah membaca yang  mengutamakan kecepatan dengan tidak 

mengabaikan pemahamannya. Biasanya kecepatan itu dikaitkan dengan tujuan 

membaca, keperluan dan bahan bacaan. Artinya, seorang pembaca yang baik tidak 

menerapkan kecepatan membacanya secara konstan di berbagai keadaan membaca. 

Penerapan kemampuan membaca itu disesuaikan dengan tujuan membacanya, aspek 

bacaan yang digali (keperluan) dan berat ringannya bahan bacaan. 

 

Membaca cepat bukan berarti membaca dengan cepat saja sehingga setelah selesai 

membaca tidak ada yang diingat dan dipahami. Dua hal pokok yang harus 

diperhatikan ketika membaca cepat adalah tingkat kecepatan dan pemahaman bacaan 

yang tinggi. 

 

Soedarso dalam bukunya yang berjudul Speed Reading, Sistem Membaca Cepat dan 

Efektif menjelaskan bahwa dengan gencarnya arus informasi seperti sekarang ini, 

tuntutan untuk membaca semakin besar pula. Padahal waktu yang tersedia semakin 

terbatas. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki kecepatan membaca yang 

memadai akan tertinggal dari informasi yang dibutuhkan.  

 

Dalam KTSP (Kurikulum tingkat satuan pendidikan) SMA kelas X tahun 2006, 

standar kompetensi membaca yaitu memahami berbagai teks bacaan nonsastra 

dengan berbagai teknik membaca, dengan kompetensi dasar yaitu menemukan ide 

pokok berbagai teks nonsastra dengan teknik membaca cepat (250 kata/menit). 
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Penelitian tentang kecepatan efektif membaca sebelumnya pernah dilaukan oleh 

Handayani (2009) dan Fauziah (2010). Penelitian yang dilakukan Handayani 

bertujuan untuk menghitung kecepatan efektif membaca siswa kelas X SMA Negeri 

5 Bandarlampung tahun ajaran 2007/2008, sedangkan Fauziah menghitung KEM dan 

menghubungkannya dengan intelegensi siswa kelas X akselerasi di SMA Negeri 1 

Terbanggi Besar tahun ajaran 2009/2010. Dua penelitian sebelumnya menggunakan 

tes objektif dengan bentuk soal uraian sebagai instrumen tes, sedangkan penelitian ini 

menggunakan tes objektif dengan bentuk tes uraian dengan menggunakan tes uji 

rumpang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

“Bagaimanakah Kecepatan Efektif Membaca Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 2 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2010/2011?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kecepatan efektif membaca siswa  kelas 

X SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung tahun Ajaran 2010/2011. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Berikut akan diuraikan kegunaan 

penelitian ini secara teoretis dan praktis. 

1.4.1 Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan berbahasa, khususnya untuk pembelajaran membaca. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

Secara  praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi 

1)   penulis yang merupakan calon guru bahasa dan sastra Indonesia,   penelitian ini 

dapat dijadikan bekal pengetahuan untuk materi pembelajaran KEM; 

2)   guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Muhammadiyah 2 

Bandarlampung, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau 

gambaran tentang kemampuan membaca siswa kelas X; 

3) siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa mengetahui dan 

menerapkan konsep membaca cepat dalam kehidupan sehari-hari; 

4)  pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan  informasi tentang 

KEM dan kegiatan membaca cepat. 

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.  Subjek penelitian adalah siswa kelas X; 

2.  Objek penelitian adalah kecepatan efektif membaca; 

3.  Tempat penelitian adalah SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung; 

4.  Waktu penelitian adalah tahun ajaran 2010/2011. 

 


