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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Bahasa Inggris berfungsi sebagai alat pengembangan diri siswa dalam bidang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pendidikan. Bahasa Inggris memiliki peran 

yang penting karena begitu banyak teks ilmu pengetahuan yang ditulis dalam 

bahasa Inggris. Pada kurikulum pendidikan di Indonesia, Bahasa Inggris 

merupakan mata pelajaran yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai 

ke perguruan tinggi. Bahasa Inggris adalah salah satu mata pelajaran yang diikut 

sertakan dalam ujian nasional. 

 

Pembelajaran Bahasa Inggris meliputi empat keterampilan berbahasa yaitu: 

menyimak (listening skills), berbicara (speaking skills), membaca (reading skills) 

dan menulis (writing skills). Keterampilan ini sedapat mungkin disajikan secara 

terpadu, namun demikian penekanannya pada keterampilan membaca. Unsur-

unsur bahasa lainnya seperti kosa kata, tata bahasa, lafal dan ejaan dapat diajarkan 

untuk menunjang pengembangan keempat keterampilan berbahasa tersebut, bukan 

untuk kepentingan penguasaan unsur-unsur bahasa itu sendiri dan kemampuan 

pemahaman bacaan memegang peranan penting dalam mengembangkan 

keterampilan membaca.  
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Hasil uji kemampuan membaca dan memahami siswa pada saat diadakan tes awal 

sangat kurang, Menurut Admin (2012:18) rata-rata kecepatan membaca siswa 

dalam bahasa Inggris sebagai bahasa asing adalah 120-150 kata per menit 

sebelum latihan sedangkan kemampuan memahaminya hanya mencapai 70% 

sampai 80%. Kenyataan di lapangan, terlihat banyaknya guru-guru bahasa Inggris 

mengeluhkan rendahnya kemampuan membaca dan memahami teks bahasa 

Inggris. Kemampuan membaca dan memahami teks siswa kelas XI SMK 

Gunadharma Bandar Lampung  pada mata pelajaran Bahasa Inggris semester 

genap tahun pelajaran 2011/2012 hanya 25% siswa yang mendapat nilai di atas 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM dari mata pelajaran Bahasa Inggris di 

SMK Gunadarma adalah 70. Artinya 75% dari siswa di kelas ini mendapatkan 

nilai kurang dari 70. 

 

Siswa mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami teks karena salah 

satunya kurang menguasai kosakata bahasa Inggris. Selain kemampuan siswa 

dalam membaca dan memahami masih rendah, guru juga masih kurang mampu 

merencanakan pembelajaran. Guru masih terlihat dominan dalam proses 

pembelajaran karena menggunakan teknik ceramah dan mencatat sehingga siswa 

hanya diam dan duduk mendengarkan guru. Ketika proses pembelajaran menuju 

keaktifitas membaca siswa cenderung menggunakan waktu yang sangat panjang 

untuk membaca sebuah teks dan juga menunjukkan kebiasaan buruk dalam 

membaca misalnya; menunjuk kata perkata, mengulang-ulangi kata yang telah 
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dibaca, membaca nyaring sambil menggerak-gerakkan anggota tubuh yang lain, 

membaca kata perkata dan sebagainya.   

 

Jumlah empat jam pelajaran dalam satu minggu kurang memadai bagi siswa  

untuk mengembangkan keterampilan membaca efektif dengan penguasaan 

keempat keterampilan dalam waktu yang terbatas, untuk itu siswa perlu dibekali 

teknik proses membaca teks berbagai tema yang dijabarkan. Pembelajaran 

keterampilan membaca memerluka teknik membaca cepat agar siswa  dapat 

membuat kesimpulan, memahami apa yang tersirat dalam bacaan dan dapat 

mengidentifikasi suatu bacaan dengan menggunakan waktu secara efektif dan 

efisien dengan hasil yang memuaskan.  

 

Pemilihan teknik juga mempengaruhi kemampuan membaca dan memahami teks 

pada siswa. Teknik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas tidak memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan guru. 

Guru yang membelajarkan Bahasa Inggris di kelas XI tidak memberikan bekal 

yang cukup kepada siswa dalam proses pembelajaran. Banyak siswa yang 

bingung dengan isi bacaan, karena itu perlu penerapan teknik yang dapat 

digunakan oleh guru dalam membaca cepat yaitu skimming-scanning. 

 

Teknik pembelajaran skimming-scanning belum diterapkan di sekolah menengah 

kejuruan  Guna Dharma. Guru hanya memberikan bahan bacaan ataupun teks 

dengan penyediaan waktu yang banyak sehingga siswa tidak terbiasa dengan 

teknik membaca cepat (skimming-scanning). Hal ini dapat mempengaruhi 
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kemampuan membaca dan memahami para siswa, serta tidak dapat meningkatkan 

kemampuan membaca dan memahami teks dengan cepat. 

 

Masalah lainnya yaitu tentang kriteria evaluasi dalam keterampilan membaca 

yang belum digunakan secara optimal oleh guru. Keterampilan membaca 

dianggap lebih sulit dibandingkan keterampilan lain, karena meliputi beberapa 

komponen yang harus dikuasai siswa yaitu kosakata, pengucapan, pemahaman, 

structure sehingga perlu adanya kriteria penilaian yang mendetil seperti 

bagaimana siswa dalam menemukan tema teks, ide pokok, informasi khusus, 

informasi rinci dan lain sebagainya.  

  

Berdasarkan uraian di atas  perlu adanya penanganan yang serius, oleh karena itu 

penulis melakukan penelitian mengenai “Peningkatan prestasi belajar  

kemampuan Membaca dan Memahami Teks Bahasa Inggris melalui Teknik 

Skimming-Scanning pada Siswa Kelas XI di Sekolah Menengah Kejuruan Guna 

dharma Bandar Lampung”. Mengingat alokasi waktu mata pelajaran ini sangatlah 

terbatas, sehingga siswa dapat menjadi pembaca yang efektif dan efisien. 

 

 Materi pembelajaran Bahasa Inggris di SMK Gunadharma cocok untuk 

menggunakan teknik skimming-scanning. Dilihat dari kondisi siswa juga sangat 

cocok untuk diterapkannya teknik ini. Keunggulan dari teknik skimming –

scanning adalah siswa jadi terbiasa dengan membaca  secara cepat dan efektif. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1.2.1 Siswa belum mampu membaca dan memahami teks-teks dalam Bahasa 

Inggris dengan cepat 

1.2.2 Kemampuan membaca dan memahami teks dalam Bahasa Inggris masih 

belum mencapai ketuntasan. 

1.2.3 Guru Bahasa Inggris kurang mampu merencanakan pembelajaran dengan 

teknik skimming-scanning. 

1.2.4 Jumlah pertemuan dalam proses pembelajaran kurang memadai, hanya 4 

jam dalam satu minggu.  

1.2.5 Proses pembelajaran tidak memungkinkan siswa untuk sering berinteraksi 

dengan guru. 

1.2.6 Siswa belum dapat meningkatkan kemampuan membaca dan memahami 

teks Bahasa Inggris dengan teknik cepat (skimming-scanning) 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah  yang telah dijelaskan di atas, 

maka penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada: 

1.3.1 Perencanaan pembelajaran membaca Bahasa Inggris dengan menggunakan 

teknik skimming-scanning untuk meningkatkan kemampuan memahami 

teks pada siswa kelas XI SMK Gunadharma Bandar Lampung.  
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1.3.2 Proses pelaksanaan pembelajaran membaca Bahasa Inggris dengan 

menggunakan teknik skimming-scanning untuk meningkatkan kemampuan 

memahami teks  pada siswa kelas XI SMK Gunadharma Bandar Lampung. 

1.3.3 Evaluasi pembelajaran membaca Bahasa Inggris dengan menggunakan 

teknik skimming-scanning untuk meningkatkan kemampuan memahami 

teks pada siswa kelas XI SMK Gunadharma Bandar Lampung. 

1.3.4 Peningkatan kemampuan membaca dan memahami teks Bahasa Inggris 

siswa dengan menggunakan teknik skimming-scanning pada siswa kelas 

XI SMK Gunadharma Bandar Lampung. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1.4.1 Bagaimanakah perencanaan pembelajaran membaca Bahasa Inggris 

dengan mengunakan teknik skimming-scanning untuk meningkatkan 

kemampuan memahami teks pada siswa kelas XI SMK Gunadharma 

Bandar Lampung? 

1.4.2 Bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran membaca Bahasa Inggris 

dengan menggunakan teknik skimming-scanning untuk meningkatkan 

kemampuan memahami teks pada siswa kelas XI SMK Gunadharma 

Bandar Lampung? 

1.4.3 Bagaimanakah evaluasi pembelajaran membaca Bahasa Inggris dengan 

menggunakan teknik skimming-scanning untuk meningkatkan kemampuan 

memahami teks pada siswa kelas XI SMK Gunadharma Bandar Lampung? 
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1.4.4 Bagaimanakah peningkatan kemampuan membaca dan memahami teks 

Bahasa Inggris siswa dengan menggunakan teknik skimming-scanning 

pada siswa kelas XI SMK Gunadharma Bandar Lampung? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk menemukan dan menganalisis  

1.5.1 Perencanaan pembelajaran Bahasa Inggris dengan mengunakan teknik 

skimming-scanning untuk meningkatkan kemampuan membaca dan  

memahami teks bahasa Inggris pada siswa kelas XI SMK Gunadharma 

Bandar Lampung. 

1.5.2 Proses pelaksanaan pembelajaran Bahasa Inggris dengan mengunakan 

teknik skimming-scanning dengan tepat untuk meningkatkan kemampuan 

membaca dan memahami teks bahasa Inggris pada siswa kelas XI SMK 

Gunadharma Bandar Lampung. 

1.5.3 Evaluasi pembelajaran Bahasa Inggris dengan tepat menggunakan teknik 

skimming-scanning untuk meningkatkan kemampuan membaca dan 

memahami teks bahasa Inggris pada siswa kelas XI SMK Gunadharma 

Bandar Lampung. 

1.5.4 Hasil pembelajaran Bahasa Inggris dengan menggunakan teknik 

skimming-scanning untuk meningkatkan kemampuan membaca dan 

memahami teks bahasa Inggris pada siswa kelas XI SMK Gunadharma 

Bandar Lampung.  
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1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. 

Sebagaimana yang di uraikan pada bagian berikut ini: 

1.6.1 Manfaat secara teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan konsep, 

teori, prinsip dan prosedur Teknologi Pendidikan khususnya kawasan 

desain dan pengelolaan pembelajaran bahasa Inggris. Khususnya yang 

berkaitan dengan teknik skimming-scanning dalam upaya meningkatkan 

kemampuan membaca dan memahami teks bahasa Inggris. 

1.6.2 Manfaat secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1.6.2.1 Peneliti 

Dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan pembelajaran 

menggunakan teknik skimming-scanning yang dikembangkan guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran, kemampuan membaca dalam bahasa 

Inggris. Penelitian ini berguna untuk profesionalisme peneliti dan dapat 

dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut.   

1.6.2.2  Guru 

1. Sebagai motivasi untuk lebih kreatif dalam memilih dan menggunakan 

teknik skimming-scanning dalam pembelajaran reading  

2. Di pergunakan untuk menyusun program peningkatan efektifitas   

pembelajaran bahasa Inggris 
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3. Memberikan gambaran perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi 

proses pembelajaran membaca dengan menggunakan teknik skimming-

scanning.  

1.6.2.3 Siswa 

Dapat memanfaatkan penelitian ini untuk menambah wawasan tentang 

peningkatan kemampuan membaca dan memahami teks bahasa Inggris 

dengan menggunakan Skimming-Scanning sehingga siswa dapat 

mengenal, mengidentifikasi dan menganalisis informasi teks bacaan apa 

saja secara cepat dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. 

1.6.2.4 Sekolah Menengah Kejuruan 

Hasil Penelitian tindakan kelas ini sebagai kontribusi ilmiah dalam 

rangka penerapan pembelajaran membaca mata pelajaran bahasa Inggris 

dengan menggunakan teknik skimming-scanning. 


