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II. KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu proses kegiatan dan bukan suatu hasil maupun tujuan 

(Siyanto 2007:11).  Menurut Gagne dalam Rusman (2012:89) perubahan perilaku 

yang merupakan hasil belajar dapat berbentuk; a) motivasi verbal secara tertulis 

maupun lisan. b) kecakapan intelektual yaitu keterampilan dalam menggunakan 

simbol-simbol. c) strategi kognitif yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dan 

cara-cara berfikir agar efektif. d) sikap yaitu kecakapan untuk memilih tindakan 

yang akan dilakukan e) kecakapan motorik adalah kecakapan pergerakan yang 

dikontrol oleh otot-otot dan fisik.  

Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu yakni mengalami. 

Pengalaman diperoleh berkat interaksi antara individu dengan lingkungannya. 

Belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang 

saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. 

Menurut Ausubel dalam Dahar (1988:32) menyatakan bahwa proses belajar terdiri 

dari proses penerimaan dan penemuan.  Teori bermakna Ausubel ini sangat dekat 

dengan inti pokok konstruktivisme. Keduanya menekankan pentingnya siswa 

mengasosiasikan pengalaman, fenomena dan fakta-fakta baru kedalam sistem 

pengertian yang telah dimiliki. Aktivitas belajar siswa akan bermanfaat kalau 

mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan secara langsung.   
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Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu yakni mengalami. 

Pengalaman diperoleh berkat interaksi antara individu dengan lingkungannya. 

Belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang 

saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. 

Menurut pandangan konstruktivis, belajar merupakan suatu proses pembentukan 

pengetahuan yang harus dilakukan sendiri oleh peserta didik. Budiningsih 

(2005:58) Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru dengan 

membuat perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan melakukan 

evaluasi diakhir pembelajaran. Menurut Miarso (2009:144) pembelajaran adalah 

kegiatan yang berfokus pada kondisi dan kepentingan pembelajar. Pembelajaran 

diartikan sebagai bahan ajaran yang dilakukan oleh seorang pelajar. 

Winataputra (2008:15) menyatakan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan 

oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam competencies, skill and attitude. 

Pada dasarnya dalam pembelajaran siswa harus membangun sendiri pengetahuan 

di dalam benaknya sehingga pengetahuan tersebut dapat bertahan lama dan guru 

memberikan kemudahan dengan mengarahkan dan memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk menemukan konsep atau pengalaman belajar sendiri. Hakekat 

belajar adalah perubahan tingkah laku, sehingga menurut Djamarah (2002:15) 

belajar mempunyai ciri-ciri: 

1. Belajar adalah perubahan yang terjadi secara sadar. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. 

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 

4. Perubahan dalam belajar tidak bersifat sementara. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 
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Kesimpulan yang didapat dari ciri pembelajaran tersebut di atas adalah bahwa  

belajar merupakan perubahan yang bersifat positif dan aktif yang mencakup 

seluruh aspek tingkah laku. Sebagaimana telah diketahui bahwa perumusan tujuan 

instruksional jika sudah menyangkut pada  perubahan tingkah laku, keterampilan, 

perubahan ilmu pengetahuan setelah siswa melakukan proses pembalajaran  

Reigluth (1999:23) berpendapat bahwa pembelajaran sebaiknya didasarkan pada 

teori pembelajaran yang bersifat preskriptif, yaitu teori yang memberikan 

“resep”untuk mengatasi masalah belajar. 

Kegiatan belajar memiliki beberapa, antara lain: mengetahui suatu kepandaian, 

kecakapan, atau konsep yang maksudsebelumnya tidak pernah diketahui, dapat 

mengerjakan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dibuat, baik tingkah laku 

maupun keterampilan, mampu mengkombinasikan dua pengetahuan atau lebih 

dan dapat memahami serta menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. 

 

2.2 Prestasi Belajar 

Menurut Djamarah (2002:26) prestasi belajar merupakan  hasil penilaian 

pendidikan tentang kemampuan siswa setelah melakukan aktivitas belajar.  Istilah 

prestasi digunakan untuk menunjukan berbagai hasil kegiatan atau usaha.  

Sehingga istilah prestasi sering kita temui dalam kegiatan sehari-hari, seperti 

prestasi kerja, prestasi olah raga, prestasi belajar, dan lain sebagainya. 

Prestasi belajar siswa dapat diperoleh dari hasil belajar yang terdiri dari lima 

kategori belajar yaitu: 1) Informasi verbal: yang dimaksud dengan informasi 

verbal adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dan dapat diungkapkan 

dalam bentuk bahasa lisan dan tulisan, atau pengetahuan yang diperoleh dari 
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sumber yang menggunakan bahasa lisan atau tulisan.  2) Keterampilan intelektual: 

yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya 

sendiri dalam bentuk suatu representasi, khususnya konsep dan berbagai 

lambang/simbol (angka, huruf, kata, gambar).  3) Strategi Kognitif: yaitu 

kemampuan dalam menyalurkan dan mengarahkan aktifitas kognitifnya sendiri, 

khususnya bila dalam belajar dan berpikir.  4) Keterampilan motorik: yaitu 

kemampuan melakukan serangkaian gerak-gerik jasmani dengan urutan tertentu 

dengan mengadakan koordinasi antara gerak-gerik berbagai anggota badan secara 

terpadu.  5) Sikap: yaitu kemampuan untuk bersikap menerima atau menolak 

suatu obyek berdasarkan penilaian atas obyek tersebut berguna atau tidak berguna, 

dan baik atau tidak baik baginya (Nugroho dalam Gagne 2006:46). 

 

Nugroho (2006:51) juga menyatakan Prestasi belajar dapat diartikan secara luas 

dan sempit. Secara luas prestasi belajar menunjukkan kepada tingkat kemampuan 

dan sekaligus penguasaan bidang kognitif, efektif dan psikomotor. Sedangkan 

pengertian sempit prestasi belajar adalah nilai-nilai yang berhasil dicapai siswa 

misalnya prestasi ulangan nilai 6, 7, 8 dan seterusnya.  

 

2.3 Aktifitas Siswa dalam Proses Pembelajaran 

Sardiman (2006:16) menyatakan bahwaaktifitas belajar adalah aktifitas yang 

bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktifitas itu harus 

selalu berkait. Rohani (2004:6) Menyatakan bahwa belajar yang berhasil mesti 

melalui berbagaimacam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis.Seluruh 

peranan dan kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya fisik dan psikis tetap aktif 
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untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal sekaligus mengikuti 

pembelajaran secara aktif  seperti: Siswa melakukan apersepsi, memperhatikan 

penjelasan guru, Memfungsionalkan media pembelajaran, melakukan diskusi, 

mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan dari guru, mengajukan pendapat 

dan gagasan serta tanggapan, mengerjakan tugas, mempresentasikan hasil 

penyelesaian tugas, merefleksikan kegiatan dan hasil pembelajaran. 

Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran akan memberikan manfaat bagi 

siswa. Djamarah (2002:35) menyatakan bahwa belajar sambil melakukan aktivitas 

lebih banyak mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang di dapatkan 

oleh anak didik lebih tahan lama tersimpan di dalam benak anak-anak. Dimiyati 

dan Mujiono (2006:63) mengatakan bahwa untuk dapat menimbulkan keaktifan 

belajar pada diri siswa guru harus dapat melaksanakan perilaku-perilaku seperti: 

memberikan tugas secara individual dan kelompok dan memberikan tugas untuk 

membaca bahan belajar. 

 

Aktivitas-aktivitas tersebut tidak terpisah satu sama lain. Dalam setiap aktivitas 

motoris terkandung aktivitas mentaldisertai oleh perasaan tertentu. Pada setiap 

pelajaran terdapat berbagai aktivitas yang dapat diupayakan. Prinsip aktivitas 

yang diuraikan di atas didasarkan pada pandangan psikologis bahwa, segala 

pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan. 

 

2.4 Kemampuan Membaca Teks 

Membaca sangat penting bagi setiap orang karena hal itu akan mampu 

meningkatkan pengetahuan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang 
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melakukannya. Namun, kegiatan membaca belum banyak dilakukan, sehingga 

upaya untuk membangun kesadaran  untukgemar membaca telah lama dilakukan 

dengan berbagai cara. Menurut Farrell yang dikutip oleh Setiawan (2001:4) 

membaca adalah sebuah aktivitas. 

 

Reading is the process of constructing meaning through dynamic interaction 

among the reader’s existing knowledge, the information suggested by the 

written language and the context of the reading situation (Farrell, 2002: 

141).  

 

 

Membaca adalah sebuah proses, yakni informasi yang berasal dari teks dan 

pengetahuan yang dimiliki pembaca untuk berinteraksi secara dinamis untuk 

menghasilkan sebuah makna. Howart (2006:1) reading is just as communicative 

as any other form of language.  Sebuah teks dapat terjadi suatu interaksi antar 

penulis dan pembaca, kemudian pembaca mencoba untuk menangkap pesan. 

 Ketika membaca informasi yang tidak kita butuhkan akan lewat begitu saja. 

Informasi yang masih belum siap kita cerna hanya akan ditampung, sampai siap 

untuk mencerna dan memori akan memunculkan kembali informasi tersebut. 

Tarigan (2008:7) menyatakan bahwa membaca adalah suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang 

hendak disampaikan.  

 

Disamping pengertian atau batasan yang telah disampaikan diatas, membaca dapat 

diartikan sebagai suatu metode yang kita pergunakan untuk berkomunikasi 

dengan diri kita sendiri. Kegiatan membaca adalah komunikasi tulisan yang 

merupakan suatu kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari di zaman 

modern yang penuh dengan kemajuan terutama dibidang informasi. Pesatnya 
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kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong tersebarnya informasi 

secara cepat. Berbagai hasil cetakan diedarkan setiap hari dengan bidang dan 

topik yang berbeda-beda, memerlukan perhatian untuk dikaji guna menambah 

wawasan pengetahuan. Kemampuan membaca secara efektif dan efisien sangat 

dibutuhkan untuk bisa menyerap berbagai informasi atau pengetahuan ini, yang 

berbeda kepentingan bagi masing- masing pembaca. 

 

Pemahaman tentang kalimat-kalimat itu meliputi pula kemampuan menggunakan 

teori tentang hubungan-hubungan struktural antarkalimat. Hubungan-hubungan 

struktural yang penting untuk memahami makna kalimat itu tidak hanya diberikan 

dalam struktur luar, tetapi juga diberikan dalam struktur isi kalimat. Pemahaman 

kalimat tidak akan dapat dilakukan dengan baik tanpa dukungan pemahaman atas 

hubungan isi antarkalimat tersebut. Untuk itu, agar memiliki keterbacaan yang 

tinggi, kalimat yang disusun dalam suatu wacana harus selalu memperhatikan 

unsur struktur luar, struktur isi, dan hubungan antara struktur luar dan isi. Tulisan 

yang banyak mengandung kata yang tidak umum lebih sulit dipahami daripada 

yang menggunakan kosakata sehari-hari. Tentang hal ini telah dijelaskan pada 

penjelasan tentang kosakata baca. Demikian pula, bangun kalimat yang panjang 

dan kompleks akan menyulitkan pembaca yang tingkat perkembangan usianya 

berbeda. 

 

Uraian-uraian di atas mengimplikasikan bahwa penyusunan bacaan yang menurut 

pengarang sudah sesuai dengan tingkat perkembangan usia anak, namun tanpa 

mengindahkan penguasaan kosakata dan kalimat yang digunakan dalam suatu 
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wacana yang mereka kenal, maka bacaan tersebut akan gagal dalam hal 

keterbacaannya. 

Panjang kalimat dijadikan alat ukur tingkat keterbacaan sebuah wacana, dan 

biasanya dijadikan unsur utama dalam formula-formula keterbacaan. Kalimat-

kalimat yang kompleks pada umumnya panjang-panjang. Menurut susunan 

kalimatnya, kalimat tunggal lebih mudah dipahami maknanya atau maksudnya 

daripada kalimat majemuk. Hal ini disebabkan kalimat majemuk lebih rumit 

daripada kalimat tunggal. 

 

Dari pendapat para ahli di atas tentang pengertian, tujuan, proses, dan 

pembelajaran membaca, serta pemahaman  dapat disimpulkanpemahaman bacaan 

adalah pengertian yang diperoleh dari aktivitas membaca. Aktivitas ini melibatkan 

pembaca, teks, dan isi pesan yang disampaikan penulis. Seseorang dapat 

dikatakan memahami bacaan apabila ia telah mendapatkan informasi atau pesan 

yang disampaikan oleh penulis, baik tersurat maupun tersirat. 

 

Rahim (2005:23) menyatakan bahwa prinsip-prinsip membaca yang paling 

mempengaruhi pemahaman bacaan, sebagai berikut: 

Pemahaman merupakan proses konstruktivis sosialseperti: 

1. Teori kontruktivis menyatakan bahwa pemahaman dan penyusunan bahasa 

sebagai suatu proses membangun. 

2. Keseimbangan kemahiraksaraan adalah kerangka kerja kurikulum yang 

membantu perkembangan pemahaman. 

3. Guru membaca secaraprofesional (unggul) mempengaruhi proses belajar..  

4. Membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna. dukungan yang 

penuh dari gurunya.  

5. Siswa menemukan manfaat membaca yang berasal dari berbagai teks pada 

berbagai tingkat.  

6. Pengikutsertaan adalah suatu faktor kunci pada proses pemahaman.  
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7. Pengikutsertaan merupakan faktor kunci dalam proses Strategi dan 

keterampilan pemahaman bisa diajarkan. 

8. Asesmen yang dinamis menginformasikan pembelajaran membaca 

pemahaman.  

 

 

Menurut Ausubel dalam Dahar (1988:137) menyatakan bahwa proses belajar 

terdiri dari proses yaitu penerimaan dan proses penemuan. Teori belajar bermakna 

Ausubel ini sangat dekat dengan inti pokok konstruktivisme. Teori ini 

menekankan pentingnya siswa mengasosiasikan pengalaman, fenomena dan fakta-

fakta baru kedalam system pengertian yang telah dimiliki berpendapat bahwa guru 

harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang 

bermakna. Aktivitas belajar siswa akan bermanfaat kalau mereka banyak 

dilibatkan dalam kegiatan secara langsung.  

 

 

2.5 Kemampuan Memahami Teks 

 

 

Kemampuan adalah faktor penting dalam meningkatkan produktifitas, 

kemampuan berhubungan dengan pengetahuan (knowledge) dan keterampilan 

(skill) yang dimiliki seseorang (Ridwan 2005:14). kemampuan yang didasari oleh 

kreatifitas dan keterampilan adalah proses mental yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Keterampilan membaca dan kemampuan memahami bacaan 

adalah dua hal yang saling berhubungan dimana kemampuan seseorang dapat 

dilihat dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakannya. 

 

Berdasarkan beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

Membaca adálah kemampuan memahami, mengenal, mengidentifikasi, 
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menganalisa, mengevaluasi dan menyimpulkan informasi dan pihak lain melalui 

sarana tulisan. 

Menurut Ridwan (2005: 12) ada beberapa komponen membaca yaitu; 

1. Proses membaca 

Proses membacaterdiri dari 9 aspek yaitu; sensori, perseptual, urutan, 

pengalaman, pikiran, pembelajaran, asosiasi, sikap dan gagasan. Sensori 

berasal dari simbol-simbol grafis yang digunakan untuk presentasi lisan. 

perseptual merupakan aktivitas mengenal suatu kata sampai pada suatu 

makna berdasarkan pada pengalaman yang  lalu. aspek urutan merupakan 

kegiatan mengikuti rangkaian tulisan yang tersusun secara linear. 

pengalaman merupakan aspek penting dalam urutan membaca. pikiran 

pembaca harus berfikir sistematis,logis dan kreatif. Pembelajaran dapat 

dilalui dengan pertanyaan dari guru kesiswa sehingga dapat dihasilkan 

proses pembelajaran yang interaktif. Asosiasi meliputimengenal hubungan 

antara simbol dengan bunyi bahasa dan makna. Sikap berkemaan dengan 

kegiatan memusatkan perhatian, membangkitkan kegemaran membaca, 

menumbuhkan motivasi ketika sedang membaca. Gagasanpenggunaan 

sensoridan perseptual dengan latar belakang pengalaman dan tanggapan 

afektif serta membangun makna teks yang dibacanya secara pribadi. 

2. Produk membaca 

Produk membaca merupakan komunikasi dari pemikiran dan emosi antara 

penulis dan pembaca komunikasi dalam membaca tergantung pada 

pemahaman  yang dipengaruhi oleh seluruh aspek proses membaca. 
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Memahami menurut Sadiman (2011:43) adalah suatu kemampuan seseorang 

dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu 

dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. 

Menurut Sadiman (20011:47) Implementasi kemampuan adalah sbb : 

1. Kemampuan mengklasifikasi pola – pola objek 

Seorang yang normal adalah orang yang mampu dalam mengklasifikasikan 

stimulasi-stimulasi yang tidak identik ke dalam satu kelas atau rumpun 

2. Kemampuan beradaptasi (kemampuan belajar) 

Kemampuan beradaptasi merupakan suatu kemampuan yang harus manusia 

miliki dalam kehidupannya dan kemampuan beradaptasi ini menentukan 

inteligensi atau kecerdasan seseorang apakah inteligensinya tinggi atau rendah 

3. Kemampuan menalar secara deduktif 

Yaitu kemampuan menalar atau melogikakan sesuatu dari kesimpulan menjadi 

paparan yang detail 

4. Kemampuan menalar secara induktif 

Yakni kemampuan penalaran atau melogikakan sesuatu yang berupa paparan 

atau penjelasan menjadi suatu kesimpulan yang mewakili. 

5. Kemampuan mengembangkan konsep 

Yaitu kemampuan seseorang memahami suatu cara kerja objek atau fungsinya 

dan kemampuannya bagaimana menginterpretasikan suatu kejadian 

6. Kemampuan memahami 

Kemampuan memahami adalah kemampuan seseorang dalam melihat adanya 

hubungan atau relasi didalam suatu masalah dan kegunaan – kegunaan 

hubungannya bagi pemecahan masalah tersebut. 
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Suharsimi (2009:118) menyatakan bahwa memahami (comprehension) adalah 

bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), 

menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan 

contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan 

 

2.6 Karakteristik Mata Pelajaran Bahasa Inggris 

Tjahyono (2006:51) menyatakan bahwa komponen makna yang fundamental 

dalam bahasa adalah komponen yang fungsional. Mata pelajaran Bahasa Inggris 

berfungsi sebagai wahana pengembangan diri siswa dalam bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi dan senibudaya, sehingga pertumbuhan mereka tetap 

berkepribadian Indonesia. Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran Sekolah 

Menengah Kejuruan kelas I, II dan III. 

 

Menurut Tjahyono (2006: 31) tujuan ELT adalah untuk mengetahui tentang 4 

keterampilan yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pada 

pembelajaran bahasa Inggris khususnya yang membahas tentang keterampilan 

membaca perlu adanya penerapan teknik supaya siswa dapat membaca secara 

cepat. Menurut Setiyadi (2006:5) pembelajaran Bahasa Inggris disekolah 

bertujuan meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengaplikasian peserta 

didik tentang kecakapan hidup sehingga menjadi manusia yang terampil dengan 

cara menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan tentang bahasa Inggris. 

Sementara Agustian (2005:34-36) menyatakan bahwa sebagai salah satu alat 

untuk berkomunikasi, bahasa Inggris sangat diperlukan, sebab dengan menguasai 
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bahasa Inggris, seseorang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya 

dan ini akan dijadikan bekal untuk memperoleh serta membuka lapangan kerja. 

 

Sehingga dengan demikian, seluruh elemen lembaga pendidikan dan pelatihan 

dalam negeri harus berbenah dan memperbaiki diri jika ingin eksis di persaingan 

mendatang. Mereka dituntut untuk mengkreasikan visi yang cocok pada lembaga 

yang dimiliki. Karena itu siswa belum dapat dikatakan menguasai bahasa Inggris 

kalau dia belum dapat menggunakan bahasa Inggris. 

 

2.7 Skimming  

Widiatmoko (2001:19) menyatakan bahwa membaca cepat adalah perpaduan 

kemampuan motorik (gerakan mata) atau kemampuan visual dengan kemampuan 

kognitif seseorang dalam membaca. Menurut Admin (2012: 26) membaca-sekilas 

(skimming) adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau 

bagian suatu bacaan.Membacasekilas (skimming) adalah sejenis membaca yang 

membuat mata kita bergerak dengan cepat melihat, memperhatikan bahan tertulis 

untuk mencari serta mendapatkan informasi (Tarigan2008:33). 

 

Pengertian lain dari membaca skimming adalah membaca sekilas atau membaca 

cepat untuk mendapatkan suatu informasi dari yang kita baca. Skimming 

dilakukan untuk melakukan pembacaan cepat secara umum dalam suatu bahan 

bacaan. Dalam skimming, proses membaca dilakukan secara melompat-lompat 

dengan melihat pokok-pokok pikiran utama dalam bahan bacaan sambil 

memahami tema besarnya. 
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Dari pendapat diatas membaca cepat merupakan perpaduan antara kecepatan 

membaca dengan pemahaman isi bacaan. Kemampuan membaca cepat merupakan 

keterampilan memilih isi bacaan yang harus dibaca sesuai dengan tujuan yang ada 

relevansinya dengan pembaca. Sudarso (2006: 16) mengatakan bahwa teknik 

skimming digunakan dalam membaca dengan tujuan seperti:  

1) Mengenal topik bacaan,  

2) Mengetahui opini orang terhadap topik yang dibahas, 

3) Mendapatkan bagian penting yang kita perlukan tanpa membaca seluruh teks, 

4) Mengetahui organisasi penulisan, 

5) Penyegaran terhadap apa yang telah dibaca. 

 

Menurut Noer (2009:23) skimming dilakukan untuk melakukan pembacaan cepat 

secara umum dalam suatu bahan bacaan. Dalam skimming, proses membaca 

dilakukan secara melompat-lompat dengan melihat pokok-pokok pikiran utama 

dalam bahan bacaan sambil memahami tema besarnya.Selain untuk melakukan 

pembacaan sekilas, skimming juga berguna dalam banyak proses membaca 

lainnya. 

 

Menurut Noer (2009:26) ada beberapa alasan mengapa skimming dapat dilakukan 

tanpa harus terlalu khawatir kehilangan makna adalah: 

1. Kebanyakan kalimat hanya memiliki beberapa kata penting yang menjadi 

pembentuk strukturnya. Dengan menghilangkan kata-kata lain yang tidak 

terlalu penting, maka makna kalimat sudah dapat ditangkap tanpa harus 

kehilangan makna sesungguhnya. Pada kesempatan yang akan datang saya 

akan membahas hal ini yang dikenal pula dengan nama telegraphic reading. 

2. Dalam bahan bacaan yang cukup tebal, tidak semua bagian memiliki tingkat 

kesulitan yang sama. Ada bagian tertentu yang memang relatif lebih ringan dan 

mudah dipahami dibandingkan dengan bagian yang lain. Bagian yang ringan 

dapat dibaca dengan sangat cepat lewat skimming sedangkan bagian yang lebih 

sulit dibaca secara lebih lengkap dan teliti. 

3. Ada kata-kata tertentu yang sangat penting dan berperan dalam membentuk 

struktur kalimat yakni subjek dan predikat. Masing ingat pelajaran bahasa 
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Indonesia dulu? Subjek-Predikat-Objek-Keterangan (SPOK)? Dengan 

menguasai struktur kalimat dalam bahan bacaan dan menguasai terutama 

Subjek dan Predikat, maka inti bacaan sudah dapat dikenali. Karena itu, 

berfokuslah pada kata benda dan kata kerja. Selain itu, kuasai pula kata-kata 

penghubung yang bisa mengubah makna kalimat secara nyata jika kata-kata 

tersebut dihilangkan. Kata-kata tersebut antara lain: tidak, bukan, meskipun, 

akan tetapi, sebaliknya, pada sisi yang lain, dst. 

 

Widiatmoko (2011:27) menyatakan beberapa manfaat membaca cepat yaitu: 

1. Memperoleh kesan umum dari suatu buku, artikel atau tulisan singkat. 

2. Menemukan hal tertentu dari suatu bacaan. 

3. Mencari informasi yang diperlukan dari suatu bacaan. 

4. Menelusuri bahan halaman buku atau bacaan dalam waktu singkat. 

5. Tidak membuang-buang waktu 

6. Membaca cepat menciptakan efisiensi 

7. Semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk melakukan hal-hal rutin, 

semakin banyak waktu yang tersedia untuk mengerjakan hal penting lainnya. 

8. Membaca cepat memiliki nilai yang menyenangkan/menghibur. 

9. Membaca cepat memperluas cakrawala mental. 

10. Membaca cepat membantu berbicara secara efektif. 

11. Membaca cepat membantu dalam menghadapi ujian. 

12. Membaca cepat meningkatkan pemahaman. 

13. Membaca cepat menjamin kita untuk selalu meng-up date informasi. 

 

 

Proses skimming ini sangat berharga sebelum Anda membaca secara mendalam 

halaman demi halaman. Dengan skimming Anda mempersiapkan otak untuk 

menghadapi bahan bacaan yang sesungguhnya. Selain itu skimming juga berguna 

menciptakan rasa ingin tahu, memastikan apakah buku yang akan dibaca sesuai 

dengan yang diharapkan, dan mendapatkan pokok cerita. 

 

Langkah-langkah Skimming, yaitu: 

1. Baca judul, sub judul dan subheading untuk mencari tahu apa yang 

dibicarakan teks tersebut. 

2. Perhatikan ilustrasi (gambar atau foto) agar Anda mendapatkan informasi 

lebih jauh tentang topik tersebut. 
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3. Baca awal dan akhir kalimat setiap paragraph. 

4. Jangan membaca kata per kata. Biarkan mata Anda melakukan skimming 

kulit luar sebuah teks. Carilah kata kunci atau keyword-nya. 

5. Lanjutkan dengan berpikir mengenai arti teks tersebut. 

 

Menurut Santoso (2009:30) skimming pada dasarnya merujuk pada proses yang 

hanya membaca ide pokok/pemikiran utama untuk mendapatkan informasi umum 

dari bacaan/teks yang dibaca. Cara melakukan skimming adalah: 

1.  Baca judul tulisan 

2.  Baca bagian awal paragraf 

3. Baca kalimat pertama pada setiap paragraf 

4. Membaca sub-title 

5. Perhatikan berbagai gambar, chart, tabel 

6. Perhatikan tulisan yang dicetak tebal atau digaris bawahi 

7. Baca ringkasan atau kalimat terakhir paragraph 

 

Kelebihan dan Kekurangan Teknik Skimming  

1. Kelebihan  

Kelebihan dari teknik skimming yaitu teknik ini dapat memberikan informasi 

secara cepat dan singkat terutama bagi pembaca dapat langsung mengetahui 

intisari bacaan, selain itu juga menghemat waktu dan melatih pikiran untuk 

konsentrasi atau fokus pada satu titik.  

2. Kekurangan  

Penggunaan teknik ini akan lebih efektif bila digunakan dalam kelompok kecil 

atau peorangan dikarenakan untuk menghindari suasana yang tidak terkontrol 
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dan tidak nyaman bagi orang di sekitarnya, selain itu juga akan menghabiskan 

biaya untuk menata ruangan kelas yang cukup besar, sedangkan untuk 

pemahaman membaca dan menyimak bahan yang digunakan sangat dibatasi. 

 

2.8 Scanning 

MenurutSoedarso (2004:89) scanning adalah suatu teknik membaca untuk 

mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain-lain, jadi langsung 

kemasalah yang di cari yaitu: fakta khusus dan informasi tertentu, Dalam sehari-

hari scanning digunakan, antara lain Menurut Admin (2012:17) scanning atau 

disebut juga membaca memindai adalah membaca sangat cepat. Ketika seseorang 

membaca memindai, dia akan melampaui banyak kata. Scanning atau membaca 

memindai berarti mencari informasi spesifik secara cepat dan akurat. Memindai 

artinya terbang di atas halaman-halaman buku. Membaca dengan teknik memindai 

artinya menyapu halaman buku untuk menemukan sesuatu yang diperlukan. 

Scanning berkaitan dengan menggerakan mata secara cepat keseluruh bagian 

halaman tertentu untuk mencari kata dan frasa tertentu. 

 

Teknik membaca memindai (scanning) adalah teknik menemukan informasi dari 

bacaan secara cepat, dengan cara menyapu halaman demi halaman secara merata, 

kemudian ketika sampai pada bagian yang dibutuhkan, gerakan mata berhenti. 

Mata bergerak cepat, meloncat-loncat, dan tidak melihat kata demi kata.Menurut 

Rozieq (2012:29) Scanning adalah suatu teknik membaca untuk mendapatkan 

suatu informasi tanpa membaca yang lain-lain: jadi, langsung kemasalah yang 

dicari, seperti :Fakta khusus dan informasi tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari 
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scanning di gunakan, antara lain untuk (1) mencari nomor telepon, (2) 

mencarikata dalam kamus, (3) mencari entri dalam indeks, (4) mencari  angka-

angka statistic, (5) mencari acara siaran TV, dan (6) melihat daftar perjalanan. 

Dalam bentuk prosa scanning dilakukan untuk mencari topic tertentu dalam suatu 

bacaan, yaitu dengan mencari letak di bagian mana dari tulisan itu yang memuat 

informasi yang dibutuhkan. 

 

Scanning dilakukan dengan langkah atau proses yaitu: 

1. Menggerakkan mata seperti anak panah langsung meluncur ke bawah 

menemukan informasi yang telah ditetapkan, 

2. Setelah ditemukan kecepatan diperlambat untuk menemukan keterangan 

lengkap dariinformasi yang dicari. 

3. Pembaca dituntut memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan 

karakteristik yang dibaca (misalnya, kamus disusun secara alfabetis dan ada 

keyword di setiap halaman bagian kanan atas, ensiklopedi disusun secara 

alfabetis dengan pembalikan untuk istilah yang terdiri dari dua kata, dan 

sebagainya). 

 

Menurut Rozieq (2012:26) Langkah dalam scanning sebuah buku:  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam membaca scanning adalah sebagai 

berikut: 

1)    Lihatlah daftar isi dan kata pengantar secara sekilas 

2)    Telaah secara singkat latar belakang penulisan buku 

3)    Baca pendahuluan secara singkat 

4)    Cari dalam daftar isi bab-bab kemudian cari kalimat-kalimat yang penting 

5)    Baca bagian simpulan (jika ada) 

6)    Lihat secara sekilas daftar pustaka, daftar indeks,atau apendiks 
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Menurut Admin (2009:13) adabeberapa tujuan dari membaca scanning yaitu: 

1. Mencari informasi dalam buku secara cepat, 

2. Scanning merupakan teknik membaca cepat untuk menemukan informasi 

yang telah ditentukan pembaca, 

3. Pembaca telah menentukan kata yang dicari sebelum kegiatan scanning 

dilakukan, pembaca tidak membaca bagian lain dari teks kecuali informasi 

yang dicari. 

4. Mendapatkan informasi spesifik dari sebuah teks. Biasanya, ini dilakukan jika 

Anda telah mengetahui dengan pasti apa yang Anda cari sehingga 

berkonsentrasi mencari jawaban yang spesifik. 

 

 

 

Dalam kehidupan sehari-hari scanning digunakan antara lain untuk  

 (1) mencari nomor telepon dari buku telepon, 

(2) mencari kata dalam kamus atau ensiklopedia, 

 (3) mencari entri pada indeks,  

 (4) mencari angka-angka statistik,  

 (5) mencari daftar acara di televisi,  

 (6) mencari informasi cara pengobatan tradisional 

 (7) mencari jadwal atau daftar perjalanan, dan sebagainya. 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam membaca scanning adalah sebagai 

berikut: 

1)    Buat pertanyaan apa yang Anda cari atau perlukan dari buku tersebut. 

2)    Dengan bantuan daftar isi atau kata pengantar (bila yang dibaca buku) 

3)    Telusuri isi bacaan dengan kecepatan tinggi dan penuh perhatian 

4)    Berhentilah jika merasa sudah menemukan apa yang dicari 

5)    Bacalah dengan normal dan pahami dengan baik apa yang Anda cari itu 
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  Kelebihan dan kekurangan teknik Scanning 

Apabila kita membaca suatu bacaan dengan teknik scanning, maka kita akan 

mendapatkan beberapa keuntungan dan kekurangannya. 

Soedarso (2004:89) menjelaskan bahwa ada beberapa kelebihan dari teknik 

scanning, diantaranya adalah: 

a. Lebih cepat menyelesaikan suatu bacaan sehingga kita merasa antusias untuk 

membaca bacaan yang lain. 

b. Memudahkan kita untuk cepat menguasai informasi. 

c. Bisa diterapkan pada bacaan apapun (buku, surat kabar, buku pelajaran, 

majalah dan lain-lain) 

d. Dapat membantu seorang untuk membuat pertimbangan untuk memutuskan 

sesuatu, misalnya yang berhubungan dalam membuat laporan suatu 

kegiatan. 

e. Sangat membantu siswa untuk mengetahui informasi dan fakta tertentu dari 

suatu bacaan 

f. Sedangkan kekurangan dari teknik scanning adalah adanya rasa kebingungan 

atau kehilangan pemahaman dari apa yang telah dibaca karena mereka 

belum atau kurang begitu menguasai keterampilan membaca dengan teknik 

scanning. Maka dari itu, perlu diadakan latihan agar mereka menguasai 

keterampilan membaca scanning 
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Tabel 2.1 Berikut adalah tabel kesimpulan dari Teknik membaca cepatskimming dan 

scanning 

Admin (2012;25) Teknik Membaca cepa tSkimming dan Scanning 

2.9 Desain Pembelajaran 

 

2.9.1 Model-Model Desain Pembelajaran 

 

Desain pembelajaran sangat banyak ragamnya yang dikemukakan oleh para ahli. 

Secara umum, menurut Prawiradilaga (2008:16) model desain pembelajaran dapat 

diklasifikasikan ke dalam model berorientasi kelas, model berorientasi sistem, 

Komponen Skimming Scanning 
 

Pengertian Skimming digunakan untuk mendapatkan 

gagasan utama dari sebuah teks. Untuk 

mengetahui apakah suatu artikel sesuai 

dengan apa yang kita cari. Untuk menilai 

artikel tersebut, apakah menarik untuk 

dibaca lebih lanjut secara mendetail. 

Kecepatan membaca secara skimming 

biasanya sekitar 3-4 kali lebih cepat dari 

membaca biasa. 

Scanning digunakan 

untuk mendapatkan 

informasi spesifik dari 

sebuah teks. Biasanya, ini 

dilakukan jika Anda telah 

mengetahui dengan pasti 

apa yang Anda cari 

sehingga berkonsentrasi 

mencari jawaban yang 

spesifik. Scanning 

berkaitan dengan 

menggerakan mata secara 

cepat keseluruh bagian 

halaman tertentu untuk 

mencari kata dan frasa 

tertentu. 

 

Contoh skimming untuk mendapatkan gagasan 

utama dari sebuah halaman buku teks 

sehingga dapat memutuskan apakah buku 

tersebut berguna dan perlu dibaca lebih 

pelan dan mendetail. 

Scanning untuk 

menemukan nomor 

tertentu pada direktori 

telepon, kata dalam 

kamus. 

 

Strategi Langkah-langkah skimming: 

1. Baca judul, sub judul dan subheading 

untuk mencari tahu apa yang dibicarakan 

teks tersebut. 

2. Perhatikan ilustrasi (gambar atau foto) 

agar Anda mendapatkan informasi lebih 

jauh tentang topik tersebut. 

3. Baca awal dan akhir kalimat setiap 

paragraf 

4. Jangan membaca kata per kata. Biarkan 

mata Anda melakukan skimming kulit 

luar sebuah teks. Carilah kata kunci atau 

keyword-nya 

5. Lanjutkan dengan berpikir mengenai arti 

teks tersebut 

    

http://merahitam.com/teknik-membaca-cepat-skimming-dan-scanning.html


31 
 

model berorientasi produk, model prosedural dan model melingkar. Model 

berorientasi kelas biasanya ditujukan untuk mendesain pembelajaran level mikro 

(kelas) yang hanya dilakukan setiap dua jam pelajaran atau lebih. Contohnya 

adalah model ASSURE. Model pembelajaran ini tidak menyebutkan strategi 

pembelajaran secara eksplisit. Model berorientasi produk adalah model desain 

pembelajaran untuk menghasilkan suatu produk, biasanya media pembelajaran, 

misalnya video pembelajaran, multimedia pembelajaran, atau modul. Model 

beroreintasi sistem yaitu model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu 

sistem pembelajaran yang cakupannya luas, seperti desain sistem suatu pelatihan, 

kurikulum sekolah, contohnya adalah model ADDIE. Selain itu ada pula yang 

biasa disebut sebagai model prosedural dan model melingkar. Contoh dari model 

prosedural adalah model Dick and Carrey sementara contoh model melingkar 

adalah model Kemp. 

 

Adanya variasi model yang ada ini sebenarnya juga dapat menguntungkan kita, 

beberapa keuntungan itu antara lain adalah kita dapat memilih dan menerapkan 

salah satu model desain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik yang kita 

hadapi di lapangan, selain itu juga, kita dapat mengembangkan dan membuat 

model turunan dari model-model yang telah ada, ataupun kita juga dapat meneliti 

dan mengembangkan desain yang telah ada untuk dicobakan dan diperbaiki. 
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Model Dick and Carey ini termasuk ke dalam model prosedural.  

Langkah–langkah Desain Pembelajarannya adalah: 

a. Mengidentifikasikan tujuan umum pembelajaran. 

b. Melaksanakan analisi pembelajaran 

c. Mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa 

d. Merumuskan tujuan performansi 

e. Mengembangkan butir–butir tes acuan patokan 

f. Mengembangkan strategi pembelajaran 

g. Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran 

h. Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif 

i. Merevisi bahan pembelajaran 

j. Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif 

 

Model Dick and Carey yang terdiri dari 10 langkah ini pada tiap-tiap  langkahnya 

sangat jelas maksud dan tujuannya,  sehingga bagi perancang pemula sangat 

cocok sebagai dasar untuk mempelajari model desain yang lain. Kesepuluh 

langkah pada model ini menunjukan hubungan yang sangat jelas, dan tidak 

terputus antara langkah yang satu dengan yang lainya. Dengan kata lain, sistem 

yang terdapat di dalamnya sangat ringkas, namun isinya padat dan jelas dari satu 

urutan ke urutan berikutnya. Langkah awal pada model ini adalah 

mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Langkah ini sangat sesuai dengan 

kurikulum perguruan tinggi maupun sekolah menengah dan sekolah dasar, 

khususnya dalam mata pelajaran tertentu di mana tujuan pembelajaran pada 

kurikulum agar dapat melahirkan suatu rancangan.  
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Penggunaan model ini dalam pengembangan suatu mata pelajaran dimaksudkan 

agar: (1) pada awal proses pembelajaran anak didik atau siswa dapat mengetahui 

dan mampu melakukan hal–hal yang berkaitan dengan materi pada akhir 

pembelajaran, (2) adanya pertautan antara tiap komponen khususnya strategi 

pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dikehendaki, (3) menerangkan 

langkah–langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan perencanaan desain 

pembelajaran. Rancangan model ini akan diaplikasikan pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

2.9.2 Pengertian Desain Pembelajaran 

Desain Pembelajaran merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

dengan menggunakan pendekatan sistem pembelajaran. Pendekatan sistem dalam 

pembelajaran lebih produktif untuk semua tujuan pembelajaran di mana setiap 

komponen bekerja dan berfungsi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Prawiradilaga (2008:37)Empat komponen dasar desain pembelajaran  seperti: 

peserta didik, tujuan pembelajaran, metode dan evaluasi. Kinerja lingkungan 

belajar saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mewujudkan hasil pembelajaran 

yang dikehendaki. 

 

Sagala (2007:136) menyatakan desain adalah pengembangan pengajaran secara 

sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk 

menjamin kualitas pembelajaran. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan 

dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan. Desain sistem 
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pembelajaran meliputi untuk perencanaan, pengembangan, implementasi, dan 

evaluasi pembelajaran. 

 

Terdapat beberapa model desain media pembelajaran yang melandasi penggunaan 

teknologi/komputer dalam bentuk visual dalam pembelajaran, salah satunya yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Model ASSURE. Model ini merupakan 

suatu model formulasi untuk kegiatan pembelajaran atau disebut juga model 

berorientasi kelas. Smaldino dkk (2011:110) model ini terdiri atas enam langkah 

kegiatan yaitu: 

A. Analyze learner (Menganalisis Pembelajar) 

Pertama adalah mengidentifikasi karakteristik pembelajar. Menurut Smaldino 

(2011:112) faktor kunci yang dibahas dalam analisis pembelajar adalah sebagai 

berikut : 

1. General characteristic (Karakteristik Umum) 

Karakteristik umum meliputi faktor usia, tingkat pendidikan,pekerjaan 

/posisi, kebudayaan dan sosial ekonomi. Dengan analisis pembelajar akan 

membantu pemulihan pembelajaran yang sesuai. Sebagai contoh: pembelajar 

yang lemah dalam ketrampilan membaca,lebih tepat diberi media non cetak. 

Jika pembelajar kurang tertarik dengan materi yang disajikan, maka 

dibutuhkan pengalaman belajar langsung dan konkrit seperti karyawisata atau 

latihan bermain peran. 

2. Spesific entry competencies (Kecakapan Dasar Spesifik) 

Sebuah komponen penting dari merancang pelajaran adalah untuk 

mengidentifikasi kecakapan dasar spesifik para siswa. Kita dapat melakukan 



35 
 

ini melalui cara-cara informal (seperti mengajukan pertanyaan didalam kelas) 

atau cara yang lebih formal (seperti memberikan ujian yang dibut guru dan 

penilaian). Tes kemampuan awal merupakan penilaian, baik formal maupun 

informal, yang diperlukan.  

3. Learning Style (Gaya belajar) 

Gaya belajar merujuk pada serangkaian sifat psikologis yang menentukan 

bagaimana seorang individu merasakan, berinteraksi dan merespon secara 

emosional pada lingkungan belajar. Gaya belajar juga sangat penting 

pengaruhnya. 

 

B. State Standard and Objective (Menyatakan Standard dan Tujuan) 

Merumuskan tujuan pembelajaran sekhusus mungkin. Tujuan ini dijabarkan dari 

silabus,buku teks, kurikulum atau dikembangkan sendiri oleh gurunya. Suatu 

pernyataan tujuan, bukan apa yang direncanakan oleh guru dalam pembelajaran 

melainkan apa yang harus dicapai pembelajar dengan pembelajaran itu. Suatu 

tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai, bukan bagaimana 

tujuan itu akan dicapai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusannya 

adalah: 

1. Tetapkan ABCD 

Menurut Smaldino (2011:119) teknik ABCD dari tujuan yang dinyatakan 

memberikan proses yang mudah untuk menentukan tujuan belajar. Tujuan belajar 

yaitu fokus kepada apa yang para pembelajar akan ketahui dan lakukan bukan apa 

yang harus dilakukan pengajar, B (Behavior) kata kerja yang mendeskripsikan 
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kemampuan baru yang harus dimiliki pembelajar setelah melalui proses 

pembelajaran dan harus dapat diukur, C (Conditions) pernyataan tujuan yang 

meliputi kondisi dimana unjuk kerja itu diamati, D (Degree) pernyataan tujuan 

yang mengidentifikasi standar atau kriteria yang menjadi dasar pengukuran 

tingkat keberhasilan pembelajar. 

 

2. Mengklasifikasikan Tujuan 

Ada 3 kategori (domain) yang secara luas diterima yaitu: ketrampilan kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Domain kognitif, belajar meliputi susunan kemampuan 

intelektual yang dikelompokkan sebagai informasi verbal/visual atau ketrampilan 

intelektual.Di sisi lain, ketrampilan intelektual juga mengharapkan pembelajar 

berfikir dan memanipulasi data . 

 

Dalam domain afektif melibatkan perasaan dan nilai. Tujuan afektif memiliki 

rentangan misalnya menstimulasi minat dalam pelajaran di sekolah, meningkatkan 

kepedulian sosial dll. Kalau dalam domain psikomotor, kegiatan belajar meliputi 

atletik, pekerjaan tangan, dan ketrampilan-ketrampilan fisik lain. Ketrampilan 

interpersonal merupakan ketrampilan yang berpusat pada orang (people-centered) 

yang memerlukan untuk berhubungan dengan orang lain secara efektif. 

 

3. Perbedaan Individu 

Berkaitan dengan kemampuan individu pembelajar dalam menuntaskan atau 

memahami sebuah materi yang diberikan. Pembelajar yang tidak memiliki 

kesulitan belajar dengan pembelajar yang memiliki kesulitan belajar pasti 
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memiliki waktu ketuntasan terhadap materi yang berbeda. Untuk mengatasi hal 

tersebut, maka timbullah mastery learning (kecepatan dalam menuntaskan 

materi). 

 

C. Select Strategies, Technology, Media, and Materials (Memilih Strategi, 

Metode, Media dan Bahan Ajar) 

Proses memilih ada 5 tahap yaitu : 

1. Untuk suatu kegiatan pembelajaran mungkin diperlukan gabungan metode satu 

dengan yang lainnya untuk tujuan yang berbeda pada pelajaran yang berbeda 

pula. 

2. Memilih bentuk media yang cocok dengan metode yang akan disajikan. Bentuk 

media adalah bentuk fisik yang akan membawakan pesan yang akan disajikan. 

Memilih bentuk media merupakan tugas yang kompleks, mempertimbangkan 

banyaknya media yang tersedia, variasi belajar, dan tujuan yang ditetapkan. 

3. Mendapatkan materi khusus 

Sebagian besar guru menggunakan materi yang siap pakai yang disediakan 

oleh  sekolah-sekolah atau juga bisa dari internet atau dari sumber-sumber lain. 

Guru seharusnya memperbaharui konten-konten bidang studi dengan meteri-

materi mutakhir. 

4. Memodifikasi materi yang ada 

Apabila pengajar dalam mengajar tidak dapat menemukan materi yang sesuai 

maka pengajar perlu memodifikasi materi yang ada. Dan hal tersebut 

merupakan tantangan pengajar dan memerlukan kreatifitas.  
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5. Merancang materi baru 

Dalam memilih materi, memang lebih mudah dan efisien dari segi biaya bila 

menggunakan materi yang tersedia, dengan atau tanpa modifikasi, daripada 

mulai menyusun materi baru . Memang lebih banyak waktu yang dibutuhkan 

untuk mendesain materi yang dibuat sendiri. 

 

D.Utilize Tachnology,Media,and Material (Memanfaatkan Teknologi, Media, 

dan Bahan) mengaplikasikan materi, baik untuk teacher-centered maupun 

student-centered, perlu melakukan 5 P yaitu : 

a. Preview the materials (Mengkaji bahan ajar) 

Seorang Pengajar tidak pernah menggunakan materi tanpa melakukan 

pengkajian awal dahulu . 

b. Prepare the materials (Siapkan bahan ajar) 

Pengajar perlu menyiapkan media dan materi untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran yang telah direncanakan. Langkahpertama adalah 

menyiapkan seluruh materi dan peralatan yang dibutuhkan oleh pembelajar 

dan menentukan urutan apakah yang akan digunakan untuk memanfaatkan 

media dan materi tersebut. 

c. Prepare Environment (Siapkan lingkungan) 

Dimanapun kegiatan pembelajaran dilakukan, fasilitas harus ditata terlebih 

dahulu sebelum pebelajar mengunakanmateri pembelajaran. Faktor-faktor 

yang sering dianggap perlu dalam situasi pembelajaran tertentu, seperti 

tempat duduk yang nyaman, ventilasi yang baik misal suhu udara, 

pencahayaan dll.  
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d. Prepare the learners (Siapkan pembelajar) 

Banyak hasil riset menunjukkan bahwa belajar dari suatu kegiatan 

tergantung pada bagaimana pembelajar disiapkan untuk kegiatan 

pembelajaran.Beberapa fungsi seperti, mengarahkan perhatian, 

meningkatkan motivasi, menjelaskan secara rasional dalam mempelajari 

suatu materi, merupakan kegiatan untuk menyiapkan pembelajar, naik 

kelas yang teacher-centered maupun student-centered.  

e. Provide the learning experience (Tentukan pengalaman belajar) 

Jika materi itu berpusat pada guru, maka guru harus menyajikan sebagai 

seorang professional. Jika pengalaman yang akan diberikan kepada 

pembelajar student-centered, guru harus berperan sebagai fasilitator atau 

pembimbing, yang membantu pembelajar menggali topik dari internet, 

mendiskusikan isi, menyiapkan materi portofolio, atau menyajikan 

informasi kepada teman sekelas. 

 

D. Require Learner Participation (Mengembangkan Peran Serta Pembelajar) 

Pendidik yang merealisasikan partisipasi aktif dalam pembelajaran, dari sudut 

pandang psikologi kognitif disarankan bahwa pembelajar membangun 

skematamental ketika otaknya secara aktif mengingat atau mengaplikasikan 

beberapa konsep atau prinsip maka akan meningkatkan kegiatan belajar.  
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F. Evaluate and Revise (Menilai dan Memperbaiki) 

1. Menilai hasil pembelajar 

Pernyataan tentang hasil tujuan akan membantu untuk mengembangkan kriteria 

guna mengevaluasi unjuk kerja pebelajar baik individual maupun kelompok. Cara 

menilai pencapaian hasil belajar tergantung pada hakekat tujuan ini. Ada tujuan 

yang menuntut keterampilan kognitif . 

2. Menilai motode dan media 

Analisis reaksi pembelajar pada metode pembelajaran dapat membantu untuk 

memperoleh data dengan cara yang halus. Misalnya: diskusi guru dengan 

pembelajar mengindikasikan bahwa pembelajar lebih suka belajar mandiri pada 

waktu presentasi kelompok. Percakapan dengan spesialis media akan memutuskan 

perhatian pada nilai khusus media dalam suatu unit pembelajaran, yang 

diperlukan untuk meningkatkan pembelajaran dimasa mendatang. 

3. Memperbaiki 

Pengajar seharusnya melakukan refleksi pelajaran dan tiap komponen di 

dalamnya. Buat catatan segera sebelum mengimplementasikan pelajaran lagi. Bila 

dari hasil data evaluasi menunjukkan ada kelemahan pada komponen tertentu, 

kembalilah pada bagan itu dengan merencanakan dan merevisinya.  

 

Pada umumnya pemilihan teknik dilakukan sendiri oleh guru yang bersangkutan 

sebab gurulah yang dapat menyusun  yang akan digunakan secara efektif sesuai 

dengan tujuan, materi pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai. Proses 

pembelajaran bahasa Inggris khususnya dalam reading guru menggunakan teknik 

skimming-scanning.  



41 
 

2.10 Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh:  

Maxwell, J Martha. 2003. “An International Journal Skimming and Scanning 

Improvement”. The results of a series of studies show that Skimming 

andScanning skills can be taught effectively.conducted inthe process of 

developing and field-testing a skimming and scanningimprovementprogram are 

described and their implications discussed. Penelitian ini menunjukkan tentang 

adanya pembelajaran yang efekitf dengan adanya teknik skimming-scanning. 

 

Cahyono (2002) dalam penelitiannya membahas tentang”Improving Reading 

Comprehension” dalam penelitiannya kali ini memperlihatkan adanya hubungan 

yang signifikan antara teknik membaca cepat yang digunakan dengan hasil 

prestasi membaca siswa. 

 

Agunawan (2009) dalam penelitiannya ”Kemampuan Membaca Cepat Dengan 

Teknik Skimming dan Scanning Pada Sekolah Menengah Atas Kelas X di 

Sukoharjo” penelitian tindakan kelas menunjukkan adanya peningkatan prestasi 

belajar siswa dengan diterapkannya teknik skimming dan scanning. 

 

Somadayo (2008) dalampenelitiannya “Penerapan Teknik Skimming dan 

Scanning untuk Meningkatkan Pembelajaran Membaca Pemahaman Siswa 

Kelas V SD Negeri Salero 1 Ternate”.Penelitian ini membahas tentang penerapan 

dengan menggunakan teknik ini sangat mempengaruhi hasil pembelajaran siswa. 



42 
 

Surahmad (2012) dalam penelitiannya”The Effectiveness of Skimming and 

Scanning Techniques in improving Students Reading Ability” hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan teknik skimming 

dan scanning sangat efektif diterapkan dalam pembelajaran reading. 

 

Dari beberapa hasil penelitian yang lalu dari penggunaan teknik skimming and 

scanning ternyata masih ada satu penelitian yang harus di jawab. 


