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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mendeskripsikan kemampuan 

membaca kritis teks berita  pada mahasiswa strata-1 Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020 dan persepsi mahasiswa terhadap 

faktor  yang mempengaruhi kemampuan membaca mahasiswa. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiwa strata-1 Program 

Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Data dalam 

penelitian ini berupa hasil tes membaca kritis mahasiswa dan kuisioner faktor 

membaca  mahasiswa. Data dikumpulkan dengan cara tes kemampuan membaca 

kritis  teks berita dan kuisioner faktor membaca mahasiswa. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung hasil tes kemampuan membaca 

kritis teks berita menggunakan indeks tingat kesukaran butir soal dan menghitung 

hasil kuisioner menggunakan skala likert. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membaca kritis teks 

berita pada mahasiswa Strata-1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia angkatan 2020 masuk dalam kategori cukup dengan nilai rata-rata 

mahasiswa, yaitu sebesar 61,7. Terdapat dua faktor yang memengaruhi 

kemampuan membaca mahasiswa, yaitu faktor internal yang terdiri atas; minat, 

intelegensi, motivasi, kemampuan linguistik, tujuan pembaca, dan fisiologis serta  

faktor eksternal yang terdiri atas; sarana membaca, kebahasaan, lingkungan, 

kebiasaan dan tradisi membaca. Adapaun persepsi mahasiswa terhadap faktor 

internal sebesar 67,5% dan faktor eksternal dengan persentase sebesar 64,4%  

 

Kata kunci: membaca kritis, teks berita    
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting 

untuk dikuasai oleh setiap pengguna bahasa. Melalui kegiatan membaca seseorang 

akan memperoleh informasi dan wawasan baru yang dapat mendorong dalam 

proses mengembangkan kemampuan berpikir individu. Sejalan dengan hal 

tersebut Ermanto (2019) yang mengemukakan bahwa membaca merupakan 

sebuah keterampilan yang bersifat reseptif yakni keterampilan menyerap 

pengetahuan atau informasi baru. Dengan membaca seseorang akan menyerap 

informasi baru dari teks yang dibacanya, informasi tersebut akan disimpan dan 

suatu saat akan dikeluarkan kembali untuk digunakan.  

 

Hodgson (dalam Tarigan, 2015) menyatakan bahwa membaca merupakan sebuah 

proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, 

dalam media kata atau bahasa tulis yang ingin disampaikan oleh penulis. Agar 

kegiatan membaca terlaksana dengan baik, maka dalam prosesnya dituntut agar 

kelompok kata yang telah membentuk suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu 

pandangan sekilas dan makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui, 

sehingga pesan yang tersurat maupun tersirat dapat tertangkap dan dipahami.  

Sejalan dengan hal tersebut Artati (2018) berpendapat bahwa membaca adalah 

sebuah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk memperoleh pesan yang terdapat 

dalam media berupa kata-kata agar dapat diketahui maknanya, apabilah hal 

tersebut tidak tercapai maka  pesan tidak dapat dipahami. Oleh karena itu, sproses 

membaca dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila setelah membaca 

seorang pembaca mampu menangkap dan memahami makna dari informasi yang 

disediakan dalam bacaan. 
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Membaca bertujuan untuk mencari dan memperoleh informasi yang mencakup isi 

dan makna bacaan. Makna, arti (meaning) berhubungan erat dengan maksud dan 

tujuan atau intensif dalam membaca. Secara umum ada tiga jenis tujuan membaca 

yakni, (1) membaca untuk mendapatkan informasi, (2) membaca untuk 

memperoleh pemahaman dan (3) membaca untuk kesenangan atau menyalurkan 

hobi (Adler & Doren, 1972). Tujuan membaca setiap pembaca berbeda-beda 

bergantung pada kepentingan dan bahan bacaan yang dihadapi. Tujuan membaca 

yang jelas akan mengarahkan seorang pembaca pada peningkatan pemahaman 

terhadap bahan bacaan. Terdapat hubungan erat tantara tujuan membaca dan 

kemampuan membaca seseorang, karena seorang pembaca yang sudah memiliki 

tujuan jelas sebelum membaca akan lebih mudah dalam memahami isi bacaan dan 

akan lebih fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, melalui 

aktivitas membaca, pembaca akan mendapatkan informasi dan pengetahuan baru 

yang akan meningkatkan kapasitas berpikirnya. 

 

Peningkatan kapasitas berpikir seseorang akan mengarahkan pada peningkatan 

kualitas hidup orang tersebut, artinya apabila kemampuan membaca yang dimiliki 

sesorang baik, maka orang tersebut akan mendapatkan kemudahan dalam  

memperoleh informasi baru yang berguna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 

Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini kemampuan membaca 

masyarakat Indonesia masih tergolong sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan oleh 

bebeberapa hasil survei, di antaranya adalah hasil survei yang dilakukan oleh 

Programer For International Student Assesment (PISA) pada tahun 2018, hasil 

survei menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke enam dari bawah, 

yaitu urutan ke 74 dengan skor 371.  Angka tersebut sama dengan hasil survei 

yang dilakukan pada tahun 2000, artinya selama 18 tahun kemampuan membaca 

siswa Indonesia tidak berkembang. (m.medcom.id, 01/4/2020). 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca seseorang, salah 

satunya adalah minat baca. Di Indonesia sendiri minat baca masyarakatnya masih 

tergolong rendah, sehingga membuat kemampuan membaca orang Indonesia 

menjadi rendah. Hasill riset yang dilakukan oleh Most Littered Nation in the Word 
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yang dilakukan Central Conecticut State University, AS pada 2016 menunjukkan 

bahwa Indoensia berada pada peringkat ke-60 dari 61 negara atau berada pada 

urutan nomor ke-2 terendah soal minat membaca. Sejalan dengan hal tersebut 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional pada tahun 2017 

menunjukkan bahwa frekuensi membaca orang Indonesia rata-rata dalam 

seminggu hanya tiga sampai empat kali dengan durasi 30 sampai 59 menit. 

Jumlah buku yang di bacapun sangat minim, hanya berkisar lima sampai sembilan 

buku. (itjen.kemendikbud.go.id. 30/3/2018).  

 

Beberapa hasil penelitian di atas tentu saja sangat memprihatikan mengingat 

bahwa sebuah bangsa maju adalah bangsa yang di masyarakatnya berkembang 

budaya membaca. Jika keadaan ini terus berlangsung  dikhawatirkan tidak akan 

mampu bersaing di dunia global. Oleh karenaitu, peningkatan kemampuan 

membaca menjadi hal yang sangat penting untuk membangun bangsa Indonesia. 

Salah satu pemegang peran penting bagi pembangun bangsa adalah mahasiswa, 

mahasiswa yang merupakan agen perubahan di dalam masyarakat yang suaranya 

memegang peran penting harus mulai membangun minat membaca yang dapat 

dimulai dari dalam diri mereka, sehingga kemampuan membaca masyarakat 

Indonesia akan terus meningkat.  

 

Di samping untuk melakukan perubahan bagi bangsa membaca menjadi suatu 

keterampilan yang sangat penting bagi mahasiswa terutama demi 

keberlangsungan studinya. Widyamartaya (1992) mengemukakan bahwa jantung 

Pendidikan adalah membaca, artinya membaca merupakan kegiatan yang wajib 

dilakukan dalam dunia pendidikan. Hal tersebut menandakan bahwa tanpa adanya 

kegiatan membaca, maka pendidikan tidak dapat berjalan. Bagi mahasiswa sendiri 

kemampuan membaca dapat menjadi kunci untuk membuka gudang ilmu yang 

bermanfaat bagi kelancaran studinya. Oleh sebab itu, keterampilan membaca 

menjadi hal yang wajib dikuasai oleh mahasiswa terutama pada kemampuan 

membaca kritis. 

 



 
 

4 

 

Membaca kritis adalah sebuah keterampilan membaca dengan level pemahaman 

yang tinggi. Melalui kegiatan membaca kritis diharapkan pembaca memiliki 

kemampuan memahami makna yang tersaji dalam teks baik yang tersirat maupun 

yang tersurat secara komprehensif. Dalam membaca kritis terdapat beberapa 

kemampuan yang harus dilibatkan oleh seorang pembaca, yaitu kemampuan 

analisis, sintesis, dan evaluasi isi bacaan yang disajikan dalam teks dengan  

kognisi tingkat tinggi. Pembaca dituntut untuk memiliki kemampuan menilai 

kebenaran dari informasi yang terdapat dalam teks. Hal ini tentu sejalan dengan 

tingkat berpikir mahasiswa yang dituntut untuk kritis  proses belajar mengajar di 

kampus. Melalui kegiatan membaca kritis seseorang mahasiswa akan memperoleh 

banyak manfaat. Pertama, mahasiswa akan mampu menggali lebih mendalam 

suatu informasi yang diterima, dan akan menemukan kebenaran mengenai apa 

yang disampaikan dalam tulisan serta  alasan-alasan mengapa sang penulis 

menyampaikan hal tersebut. Kedua, mahasiswa akan memperoleh modal utama 

untuk mencapai kesuksesan dalam studinya. 

 

Hasil penelitina yang di lakukan oleh Aisiah (2019) menunjukkan betapa 

pentingnya membaca kritis bagi mahasiswa. Membaca kritis buka hanya sekedar 

bermanfaat sebagai sumber pengetahuan bagi mahasiswa lebih dari itu membaca 

kritis dapat mengasah kemampuan akademik, berpikir ilmiah atau berpikir 

sistematis bahkan juga untuk menunjang kehidupan mahasiswa, oleh karena itu 

kegiatan membaca mestinya menjadi aktivitas pokok bagi mahasiswa. Salah satu 

bahan bacaan yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis adalah berita. Dalam 

teknis jurnalistik berita merupakan laporaan terkait ide dan fakta yang telah dipilih 

oleh staf penerbit suatu harian untuk disebarluaskan, guna menarik perhatian 

pembaca, baik dari  segi pentingnya atau akibatnya, maupun dari segi human 

interest seperti emosi, humor, dan ketegangan atau karena luar biasaya suatu fakta 

atau ide untuk disebarkan (Assegaf, 1991). Berita dapat disajikan kepada pembaca 

melalui berbagai media, seperti televisi, radio, koran, tabloid, majalah, atau 

internet website yang disajikan untuk memberikan informasi, membentuk opini, 

dan membantu masyarakat bersikap terbuka.  
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Dalam penyajiannya, berita yang disampaikan oleh  wartawan harus 

mempertimbangkan berbagai aspek, seperti faktual, dan menarik. Hal tersebut 

merupakan upaya yang dilakukan untuk  untuk mengundang perhatian khalayak 

agar mau membaca informasi yang disajikan.  Setiap berita disajikan dengan cara 

dan tujuan tertentu. Perbedaan sudut pandang setiap media atau penulis 

(wartawan) dalam menyajikan sebuah fakta, peristiwa, atau informasi dipengaruhi 

oleh kepentingan media atau penulis (wartawan) yang bersangkutan, dengan 

melihat kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai dari informasi yang disajikan. 

Sejalan dengan pendapat pendapat Muslich (2008) yang menyatakan  bahwa  

sebuah media memiliki kekuasaan dalam meyusun fakta yang disajikan dalam 

berita sehingga fakta yang disajikan dalam berita belum tentu sesuai dengan fakta 

yang sebenarnya terjadi. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya sebuah berita 

bohong (hoaks) yang dapat memengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku 

pembacanya. Sebuah berita bohong yang mengandung fitnah, adu domba, 

pencemaran nama baik, menjatuhkan golongan tertentu akan menimbulkan 

kepanikan jika dipercaya dan diyakini begitu saja  akan memicu munculnya 

keributan, keresahan, bahkan perselisihan hingga ujaran kebencian. Agar dapat 

terhindar dari berita hoaks yang tersebar maka seorang pembaca harus memiliki 

kemampuan membaca kritis yang baik. 

 

Penelitian tentang membaca kritis telah dilakukan oleh peneliti lain. Dewi (2016) 

melakukan penelitian pada kemampuan membaca kritis siswa kelas XI MIA 2 di 

SMA Negeri 1 Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kemampuan membaca kritis siswa berkategori kurang.  Hanya terdapat 7 

siswa dengan nilai cukup dan 19 siswa lainnya mendapat nilai kurang dari 26 

siswa sampel yang mengikuti tes. Siswa dinilai masih lemah dalam keterampilan   

menginterpretasikan, keterampilan menganalisis, dan keterampilan merespon isi 

bacaan. Penelitian lain yang dilakukan pada mahasiswa PBSI Universitas Sanata 

menunjukkan bahwa faktor kemampuan membaca mahasiswa menunjukkan 

kategori tinggi dengan persentase sebesar 69,01%. Namun kemampuan membaca 

kritis mahasiswa PBSI Universitas Sanata masih masuk dalam kategori kurang 

dengan nilai rata-rata 21,94. Dari 33 mahasiswa sampel yang mengikuti tes hanya 
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terdapat 11 Mahasiwa yang mampu menjawab benar  dengan skor 24-29 dan 

berkategori cukup (Astutik, 2015).   

 

Penelitian terkait membaca kritis juga pernah dilakukan di Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

dapat diketahui bahwa penerapan teknik SQ3R dalam membaca kritis memiliki 

dampak yang signifkan. Sebelum teknik SQ3R diterapkan kemampuan membaca 

mahasiswa masih masuk dalam kategori cukup dengan  nilai rata-rata mahasiswa 

sebesar 63,2. Sebanyak 7 mahasiswa dengan kategori baik, 5 mahasiswa 

berkategori cukup, sedangkan 13 mahasiswa lainnya masuk dalam kategori 

kurang. Setelah teknik SQ3R diterapkan oleh mahasiswa, kemampuan membaca 

mahasiswa berkategori baik dengan nilai rata-rata 80,6.  Tidak ada mahasiswa 

yang masuk dalam ketegori kurang. Satu masuk dalam ketegori cukup,  29 

mahasiswa dengan kategori baik, dan 12 mahasiswa lainnya masuk dalam 

kategori baik sekali. Artinya, teknik SQ3R mampu meningkatkan kemampuan 

membaca kritis mahasiswa.  (Riadi, 2015). Namun, Penelitian tentang 

kemampuan membaca kritis teks berita pada mahasiswa strata-1 Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsia belum pernah dilakukan. 

 

Penelitian tentang kemampuan membaca kritis teks berita pada mahasiswa perlu 

dilakukan dengan alasan bahwa a) mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia semester ganjil angkatan 2020 baru saja mengikut perkuliahan 

membaca kritis, b) setiap hari aktivitas mahasiswa tidak lepas dari kegiatan 

membaca baik membaca buku, ataupun bacaan dari media massa seperti artikel, 

berita dan lain-lain, c) kehidupan sehari-hari mahasiswa selalu berhubungan 

dengan ilmu pengetahun dan teknologi, d) mahasiswa Sarjarna  Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia diharapkan menjadi pendidik, e) apabila kemampuan 

membaca kritis teks berita pada mahasiswa rendah, mahasiswa masih memiliki 

kesempatan untuk meningkatkan kemampuan membaca kritisnya. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian terkait kemampuan membaca 

kritis teks berita pada Mahasiswa Strata-1 Program Studi Pendidikan Bahasan dan 
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Satra Indonesia Angkatan 2020 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Lampung penting untuk dilakukan. Sehingga peneliti melakukan 

penelitian dengan judul ”Kemampuan Membaca Kritis Teks Berita Pada 

Mahasiswa Strata-1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Angkatan 2020”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarakan hasil uraian dan indentifikasi dari latar belakang di atas, maka peneliti 

memperoleh rumusan masalah sebagai berukut. 

1. Bagaimana kemampuan membaca kritis pada mahasiswa Strata-1 Program 

Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2020 Universitas 

Lampung dalam menilai teks berita? 

2. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap  faktor yang memengaruhi kemampuan 

membaca mahasiswa Strata-1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, angkatan 2020 Universitas Lampung? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan kemampuan membaca kritis pada mahasiswa Strata-1 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2020 

Universitas Lampung dalam menilai teks berita. 

2. Mendeskripsikan persepsi mahasiswa terhadap faktor yang memengaruhi 

kemampuan membaca pada mahasiswa Strata-1 Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2020 Universitas Lampung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian terkait kemampuan membaca kritis teks berita pada mahasiswa Strata-1 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2020 

Universitas Lampung ini di harapkan dapat bermanfaat,baik secara teoretis mapun 

praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini disumbangkan kepada Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lampung dalam rangka 

memperkaya khasanah penelitian dan sumber bacaan khususnya pada bidang 

ilmu membaca kritis. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfat untuk berbagai pihak. 

Adapaun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Bagi mahasiswa  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi 

mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan membaca kritis dalam proses 

perkuliahan di kampus juga dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam 

membaca teks berita. 

b. Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan masukan 

untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan kemampuan 

membaca kritis terkhusus pada kemampuan membaca kritis teks berita. 

c. Bagi masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu msyarakat secara umum dalam 

meningkatkan wawasan dan pemahaman terkait bagaimana cara membaca 

kritis teks berita serta sebagai referensi bagi masyarakat guna membangun 

pola pikir dan dan pengambilan tindakan yang bijak terhadap berita yang 

diterima dan dibaca. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan. Adapun 

ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Subjek penelitian ini adalah kemampuan membaca kritis teks berita pada 

mahasiswa dan bagaimana faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca 

kritis mahasiswa. 

2. Objek penelitian ini adalah mahasiswa Strata-1 Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2020 Universitas Lampung. 



 
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Konsep Membaca  

Membaca adalah sebuah kegiatan bersifat reseptif, melalui kegiatan membaca 

seseorang akan mendapatkan pengetahuan, informasi serta pengalaman baru yang 

sebelumnya tidak diketahui. Membaca berawal dari kegiatan melihat  sebuah teks  

yang  dilanjutkan oleh proses pemahaman isi teks baik menggunakan suara atau 

tanpa suara (dalam hati).  Tujuan membaca sangat beragam bergantung pada 

orang yang akan melakukan kegiatan membaca.. Secara lebih rinci konsep 

membaca akan dipaparkan di bawah ini. 

 

 

2.1.1 Pengertian Membaca 

Membaca adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memperoleh indormasi dan 

ide-ide baru yang tersaji dalam sebuah media tulisan. dengan demikian dapat 

diartikan bahwa membaca merupakan sebuah proses berpikir dalam rangka 

memahami isi teks bacaan yang telah di baca. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat  Ermanto (2019) yang mengemukakan bahwa membaca merupakan 

sebuah keterampilan yang bersifat reseptif yakni keterampilan menyerap 

pengetahuan atau informasi baru. Dengan membaca seseorang akan menyerap 

informasi baru dari teks yang dibacanya, informasi tersebut akan disimpan dan 

suatu saat akan dikeluarkan kembali untuk digunakan. Hodgson (dalam Tarigan, 

2015) menyatakan bahwa membaca merupakan sebuah proses yang dilakukan dan 

digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, dalam media kata atau bahasa 

tulis yang ingin disampaikan oleh penulis. Agar kegiatan membaca terlaksana 

dengan baik, maka dalam prosesnya dituntut agar kelompok kata yang telah 

membentuk suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Teks
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makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui, sehingga pesan yang 

tersurat maupun tersirat dapat tertangkap dan dipahami. 

 

Sejalan dengan hal tersebut Artati (2018) mengemukakan bahwa membaca adalah 

sebuah proses yang dilakukan oleh seorang pembaca untuk memeperoleh pesan 

yag terdapat dalam media kata atau bahasa tulis. Dalam prosesnya pembaca 

dituntut agar mengetahui makna yang terdapat dalam media kata atau Bahasa tulis 

tersebut, apabilah hal ini tidak terpenuhi, maka pesan tidak dapat dipahami. 

Dalman (2017) mengemukakan bahwa membaca adalah suatu kegiatan atau 

proses memahami isi bacaan dengan cara menerapkan sejumlah keterampilan 

mengolah teks bacaan. Dengan kata lain membaca dapat  diartikan sebagai sebuah 

kegiatan untuk memperoleh informasi atau pesan dalam tuturan bahasa tulis yang 

ingin di sampaikan oleh penulis. Membaca berarti memahami teks bacaan baik 

secara literal, interpretative, kreatif, maupun kritis.   Burns, Roe,dan Ross  (dalam 

Sultan, 2018) mengemukakan bahwa dalam proses membaca terjadi beberapa 

aktivitas seperti memahami, menafsirkan, menilai, serta memberikan respon 

terhadap isi bacaan. Aktivitas membaca dibagi kedalam beberapa jenjang berbeda 

yang didasarkan pada intensitas proses berpikir yang dilibatkan. Adapun jenjang 

membaca tersebut yaitu; 1) membaca literal, 2) membaca interpretative, 3) 

membaca kritis, dan 4) membaca kreatif. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dijabarkan dapat disimpulkan 

bahwa membaca  merupakan suatu proses  yang dilakukan oleh seorang pembaca 

untuk memperoleh informasi atau pesan yang ingin disampaikan penulis dalam 

media kata atau tuturan bahasa tulis. Proses tersebut menutut pembaca agar 

mampu memaknai kelompok kata dalam teks  melalui aktivitas seperti 

memahami, menafsirkan, menilai, serta memberikan respon terhadap isi bacaan, 

hingga pembaca dapat menangkap makna tersurat dan tersirat dalam sebuah 

bacaan untuk meningkatkan kapasitarpikirnya, 
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2.1.2 Tujuan Membaca 

Secara umum tujuan membaca adalah untuk mencari dan memperoleh informasi 

yang mencakup isi dan makna bacaan. Makna, arti (meaning) berhubungan erat 

dengan maksud dan tujuan atau intensif dalam membaca. Terdapat tujuh macam 

tujuan membaca menurut  (Anderson dalam Dalman, 2017). Tujuan membaca 

tersebut, yaitu: 

a. memperoleh fakta dan perincian, 

b. memperoleh ide utam dalam bacaan, 

c. mengetahui susunan struktu karangan, 

d. menyimpulkan, 

e. mengklasifikasikan, 

f. menilai atau mengevaluasi, dan 

g. memperbandingkan atau mempertentangkan. 

Artati (2018) menyatakan bahwa terdapat beberapa tujuan membaca. Adapun 

tujuan tersebut diantaranya ialah: 

a. mengetahui penemuan yang dilakukan penulis, hal-hal yang dibuat penulis, 

mengetahui apa yang terjadi pada penulis, dan untuk memecahkan masalah 

yang dibuat oleh penulis, 

b. mengetahui topik yang baik dan menarik serta mengetahui hal-hal yang 

dialami penulis, 

c. mengetahui kejadian setiap cerita, 

d. mengetahui  mengapa penulis merasakan sesuatu, 

e. mengetahui sesuatu yang tidak wajar  mengenai penulis, 

f. mengetahui penulis berhasil atau hidup dalam uluran tertentu, dan 

g. menemukan bagaimana cara penulis berubah. 

 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan membaca setiap 

pembaca berbeda-beda bergantung pada kepentingan dan bahan bacaan yang 

dihadapi. Tujuan membaca yang jelas akan mengarahkan seorang pembaca pada 

peningkatan pemahaman terhadap bahan bacaan. Terdapat hubungan era tantara 
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tujuan membaca dan kemampuan membaca seseorang, karena seorang pembaca 

yang sudah memiliki tujuan jelas sebelum membaca akan lebih mudah dalam 

memahami isi bacaan dan akan lebih focus terhadap tujuan yang ingin dicapai. 

Agar tujuan membaca yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka seorang 

pembaca harus bijak dalam memilih teks yang sesuai dengan tujuan memabaca 

yang telah ditetapkan, karena apabila seorang pembaca keliru dalam memilih 

bahan bacaan, maka besar kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan tidak akan 

tercapai. Oleh sebab itu, sebelum kegiatan membaca dilakukan setiap pembaca 

harus terlebih dahulu menentukan tujuan membaca serta memilih bahan bacaan 

yang sesuai dengan tujuan tersebut. 

 

2.1.3 Faktor Membaca  

Membaca dipengarui oleh berbagai faktor yang dapat menjadi kelebihan bahkan 

hambatan bagi kemampuan membaca seseorang. (Lamb dan Arnold dalam Rahim, 

2007). 

 

1. Faktor fisiologis 

Faktor fisiologis adalah faktor membaca yang mencakup beberapa hal 

diantaranya adalah pertimbangan neurologis, kesehatan fisik, jenis kelamin, 

gangguan alat pendengaran, gangguan alat bicara, dan gangguan alat 

pengliahatan. 

 

2. Faktor intelektual 

Faktor intelektual atau intelegensi adalah sebuah kegiatan berpikir yang terdiri 

atas pemahaman dasar terkait situasi yang diberikan kemudian memberikan 

respon yang tepat. Secara umum terdapat hubungan positif antara kecerdasan 

yang diindikasikan oleh IQ dengan kemampuan membaca. Namun, tidak dapat 

dipastikan bahwa semua orang yang memiliki intelegensi tinggi memiliki 

kemampuan membaca yang baik. 
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3. Faktor Lingkungan 

Lingkungan memiliki pengaruh yang penting bagi kemampuan membaca 

seseorang. Adapun faktor lingkungan tersebut terdiri atas latar belakang dan 

pengalaman anak di rumah, dan faktor sosial ekonomi orang tua. 

a. Latar belakang dan pengalaman anak dirumah akan membentuk sikap, 

pribadi, kemampuan bahasa anak, serta penyesuaian diri anak dalam 

masyarakat. Kondisi ini dapat membentuk maupun mengahalangi anak 

dalam kegiatan balajar membaca. Sabagai contoh, seorang anak yang 

tinggal dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang 

tentu tidak akan menemukan kendala serius dalam kegiatan belajar 

membacanya. Sebaliknya, seorang anak yang tinggal dalam lingkungan 

keluarga yang kurang harmonis dan tidak pernah mendapat kasih sayang 

tentu akan mengalami beberapa kendala dalam proses belajar membacanya. 

Artinya kemajuan belajar membaca anak dipengaruh oleh kualitas dan 

banyaknya pengalaman anak di rumah. 

b. Faktor sosial ekonomi orang tua dan lingkungan tetangga adalah salah satu 

faktor yang membentuk lingkungan rumah anak. Menurut beberapa 

penelitian status sosial ekonomi berpengaruh pda kemampuan membaca 

anak. Semakin tinggi status social ekonomi orang tua, maka akan semakin 

tinggi pula kemampuan verba anak tersebut. Perkembangan bahasa  dan 

intelegensi seorang anak di dorong oleh contoh bahasa yang diberikan oleh 

orang dewasa dan orang tua saat berbicara. Hal tersebut akan mendorong 

anak-anak mereka berbicara (Crawley dan Mountain dalam Farida 

Rahim,2008). 

 

4. Faktor Psikologis 

Faktor Psikologis juga berpengaruh pada kemampuan membaca anak. Adapun 

faktor psikologis tersebut mecakup hal-hal seperti motivasi, emosi, minat, dan 

kepercayaaan diri. 

 

Tampubolon dalam (Harni 2020) menyatakan bahwa faktor membaca dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 
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a. Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasala dari dalam diri pembaca. 

Faktor internal dapat berupa intelegansi, sikap, bakat, motivasi, minat, dan 

tujuan pembaca. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pembaca. Faktor 

eksternal tersebut berupa sarana membaca, teks, bacaan, lingkungan,  latar 

belakang sosial ekonomi, dan kebiasaan atau tradisi membaca. 

 

Sejalan dengan pendapat Lamb dan Arnold dan Tampubolon di atas, Somadoyo  

(2011) juga membagi faktor kemampuan membaca menjadi delapan macam, yaitu 

(1) intelejesia, (2) kemampuan berbahasa, (3) sikap dan minat, (4) kebiasaan 

membaca, (5) keadaan bacaan, (6)latar belakang sosial, ekonomi dan budaya, (7) 

tingkat pemahaman tentang cara membaca, dan (8) emosi.  

 

Berdasarkan pendapat Lamb dan Arnold , Tampubolon, dan Somadoyo di atas, 

maka faktor membaca yang akan digunkan dalam penelitian ini adalah 

a. Faktor Internal  

1. Intelegensi 

2. Kemampuan linguistik (kebahasaan) 

3. Motivasi 

4. Minat 

5. Tujuan membaca 

6. Fisiologis  

b. Faktor Eksternal 

1. Sarana membaca 

2. kebiasaan dan tradisi membaca 

3. Kebahasaan (tingkat kesulitan bahan bacaan dan organisasi teks) 

4. Latar belakang sosial ekonomi 
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2.1.4 Jenis-jenis Membaca 

Membaca terdiri dari beberapa jenis, dilihat dari sisi segi terdengar atau tidaknya 

usra saat membaca, proses membaca dibagi atas dua jenis, yaitu membaca nyaring 

dan membaca dalam hati (senyap). Membaca nyaring adalah sebuah kegiatan  

yang digunakan sabagai alat bagi pendidik, peserta didik, dan pembaca yang 

dilakukan secara bersamaan dengan orang lain untuk menangkap dan memahami 

informasi, pikiran, dan perasaan seorang penulis ( Tarigan,2015). Sejalan dengan 

hal tersebut Artati (2018) juga mengemukakanan bahwa membaca nyaring adalah 

sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memahami informasi, pikiran, dan 

perasaan seorang penulis yang tertuang dalam teks bacaan. 

 

Membaca senyap (dalam hati) adalah sebuah aktivitas membaca yang dilakukan 

tanpa menyuarakan apa yang dibaca, dan tanpa gerakan bibir. Pada saat membaca 

seorang pembaca hanya akan menggunakan ingatan visual yang melibatkan 

pengaktifan mata dan ingan (Tarigan, 2015).  Artati (2018) juga mengemukakan 

hal yang serupa bahwa membaca senyap adalah sebuah kgiatan membaca yang 

hanya menggunkan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. 

Membaca dalam hati dibagi menjadi dua, yaitu membaca ekstensif dan membaca 

intensif.  

 

Membaca ekstensif atau membaca secara luas,objeknya meliputi sebanyak  

mungkin teks dalam waktu sesingkat mungkin (Tarigan, 2015). Membaca 

ekstensif terisir atas membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. 

Pemahaman yang diperoleh dalam membaca ekstensif masih bersifat relatif 

rendah dan dangkal. Membaca intensif adalah studi seksama, telaah teliti, dan 

penanganan terperinci yang dilakukan di dalam kelas terhadap suatu tugas pendek 

yang berkisar anatara dua sampai empat halaman perhari (Tarigan, 2015). 

Membaca intensif terbagi atas dua, yaitu membaca telaah isi dan membaca telaah 

bahasa. Membaca telaah isi terdiri atas; membaca teliti, membaca pemahaman, 

membaca kritis, membaca ide, dan membaca kreatif. Adapun membaca telaah 
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bahasa terdiri atas; membaca bahsa dan membaca sastra. Dalam penelitian ini 

jenis membaca yang akan didalami adalah terkait membaca kritis.   

 

 

2.2 Membaca Kritis 

Membaca kritis adalah salah satu wujud keterampilan membaca yang terdapat 

pada level pemahaman yang tinggi. Melalui kegiatan membaca kritis seorang 

pembaca dituntut untuk mampu memberi makna pada teks, memahami kata demi 

kata antar kalimat menyeluruh dari bacaan yang dibacanya, hingga pada taraf  

menganalisis isi bacaan yang dibaca secara keseluruhan dengan kemampuan 

berpikir kritis, kemampuan menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi.  Secara 

lebih rinci konsep membaca kritis akan dipaparkan di bawah ini. 

 

 

2.2.1 Pengertian Membaca Kritis 

Membaca kritis merupakan  sebuah kemampuan membaca teks yang bukan hanya 

bertujuan untuk mengetahui apa yang disajikan oleh seorang penulis, lebih dari itu 

dalam prosesnya seorang pembaca harus mampu mempertanyakan, mengevaluasi, 

menilai, lalu memberikan penilaia atau pendapatnya terkait isi bacaan yang 

disajikan oleh penulis (Junining, 2017). Sementara itu, Albert (dalam Tarigan, 

2015) menjelaskan bahwa membaca kritis adalah sebuah kegiatan membaca yang 

dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, tenggang hati, mendalamevaluativeif, 

analisis, dan bukan hanya sekedar mencari kesalahan. 

 

King, dkk (dalam Priyatni dan  nurhadi, 2017) mengemukakan bahwa membaca 

kritis merupakan sebuah kegiatan membaca yang melibatkan proses mental pada 

level tertinggi. Seorang pembaca kritis adalah pembaca yang bukan hanya mampu 

memahami tek secara tersurat atau tersirat, tetapi lebih dari itu, yakni mampu 

memahami teks secara tersorot (reading beyond the lines).  Dalam membaca kritis  

seorang pembaca dituntut untuk membaca secara analisis dan mampu memberikan 

penilaian. Penilaian yang dimaksud ialah apakah yang dibacanya memiliki 
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manfaat atau tidak, apakah layak untuk sisampaikan kepada orang lain baik secara 

lisan maupun tulisan (Dalman, 2017). 

 

Membaca kritis adalah salah satu wujud keterampilan membaca dengan level 

pemahaman yang tinggi (Sultan,2018). Melalui kegiatan membaca kritis, pembaca 

diharapkan memiliki kemampuan dalam memahami makna secara komprehensif, 

termasuk makna yang berada di balik teks. Keterampilan membaca kritis itu 

sendiri melibatkan kemampuan menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi 

bacaan. Dengan demikian, keterampilan membaca kritis diharapkan mampu 

membuat sesorang memahami bacaan secara mendalam. Memahami bacaaan 

dapat dilakukan dengan memberi tanggapan, tanggapan tersebut dapat berupa 

kritik, saran, maupun pengoreksian. Selanjutnya seorang pembaca diharapkan 

mampu mengevaluasi isi bacaan,  kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari 

respon pembaca. Evaluasi tersebut dapat berupa penilaian bacaan secara 

keseluruhan dan disertai dengan argumen yang membangun, agar penilaian yang 

dilakukan terbilang baik. 

 

Dilihat dari beberapa pendapat ahli di atas, maka keterampilan membaca kritis 

mendorong pembacanya agar mampu memilah, menilaai, dan membentuk opini 

terkait teks yang telah dibacanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

sebuah kegiatan membaca agar dapat dikatakan membaca kritis maka dalam 

prosesnya perlu memperhatikan; 1) keakuratan, 2) kecepatan, dan 3) kekritisan. 

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah; 1) memahami makna bacaan, 2) 

merespon isi bacaan, 3) mengevaluasi bacaan. 

 

2.2.2 Tujuan Membaca Kritis 

Tujuan membaca adalah fokus utama bagi seorang pembaca kritis, karena tujuan 

akan mengarahkan kegitan membacanya. Tierney (dalam Priyatni dan  nurhadi, 

2017) mengemukakan bahwa dalam membaca kritis seorang pembaca dituntut 

untuk memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan membaca, menyaring, 

memahami, dan mengasimilasikan informasi sesuai dengan tujuan membaca, 

mengkaji materi-materi bacaan yang selaras dengan tujuan membaca, menunda 
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penilaian, dan menetapkan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

bacaan. 

 

Priyatni dan  nurhadi (2017) menjelaskan bahwa tujuan utama membaca kritis 

adalah merekonstruksi ide-ide penulis menggunakan pengalaman yang dimiliki 

oleh pembaca untuk menentukan kualitas tulisan dari segi isi dan gaya (style). 

Keterampilan menentukan kualitas tulisan adalah sebuah keterampilan kompleks, 

karena untuk bisa menentukan kualitas tulisan, seorang pembaca kritis dituntut 

untuk menggunakan seperangkat kemampuan berpikir dan pemilikan pengetahuan 

serta pengalaman yang selaras dengan isi teks yang dibaca. Tarigan (2008) 

menjelaskan bahwa tujuan membaca kritis adalah untuk menggali lebih dalam 

sesuatu hingga ke bawah permukaan. Dalam prosesnya terjadi sebuah upaya yang 

bukan hanya ntuk menemukan seluruh kebenaran terkait apa yang di katakana 

penulis, akan tetapi juga berusaha menemukan alasan mengapa seorang penulis 

mengatakan hal tersebut. Apabila hal tersebut berhasil dilakukan oleh pembaca 

maka dapat dikatan dia sudah mengarah kepada paham. 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari membaca 

kritis adalah: (1) menggambarkan ide-ide penulis menggunakan pengalaman yang 

telah dimiliki untuk menentukan kualitas tulisan, (2) menggali informasi yang 

berupa fakta dalam sebuah bacaan (3) memahami tujuan penulis atau pengarang, 

(3) memahami bagian-bagian yang ditekankan oleh penulis, dan (4) memberikan 

penilaian terhadapa apa yang disajikan oleh penulis atau pengarang.  

 

 

2.2.3 Teknik Membaca Kritis 

Menurut Dalman (2017) terdapat empat teknik yang digunakan dalam membaca 

kritis. Adapun teknik tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Mengerti isi bacaan 

Mengerti isi bacaan berarti mampu mengatahui dan mengenali fakta, 

menginterpretasi ide-ide dalam bacaan, dan mampu membuat kesimpulan. 

Fakta berguna untukmenambah informasi, sedangkan ide bermanfaat untuk 

menambah pemahaman.informasi yang didapat bertujuan untuk mengetahui 
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apakah sesuatu itu fakta, sedangkan pemahaman  bertujuan untuk mengeteahui 

segala hal terkait fakta tersebut. 

 

2. Menguji sumber penulis      

Perlu diketahui apakah seorang penulis dapat dipercaya. Untuk mengetahui 

kebenarannya perlu diketahui penulis tersebut kompeten di bidang apa, dalam 

hal ini termasuk juga tujuan, asumsi penulis, dan uji pandangan penulis dalam 

tulisannya. Hal tersebut dilakukan untuk membedakan apakah tulisan itu fakta 

atau opini. 

 

3. Interaksi antara penulis dengan pembaca\ 

Dalam hal ini pembaca bukan hanya harus mengetahui maksud penulis tetapi 

juga perlu menilai dan membandingkan isi bacaan dengan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimilikinya dari penulis lain.  

   

4. Terbuka terhadap gagasan penulis       

Dalam melakukan kegiatan membaca, seorang pembaca hendaknya lebih 

terbuka terhadap gagasan penulis serta menunda untuk melakukan penilaian 

terhadap apa yang disajikan oleh penulis. Dalam hal ini pembaca boleh 

percaya, meragukan, mempertanyakan, curiga, bahkan tidak memercayai. 

Pembaca juga tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa apa yang dicetak 

sudah pasti benar, lengkap, dan dapat dipercaya.  

 

Lebih lanjut Harjasujana (dalam Priyatni dan  nurhadi, 2017) mengemukakan 

bahwa terdapat empat persyaratan pokok yang harus dimiliki seorang pembaca 

agar melakukan kegiatan membaca kritis. Ke empat persyaratan pokok tersebut 

adalah sebagai berikut. 

a. Memiliki pengetahuan pada ilmu yang disajikan  dalam bahan bacaan yang akan 

dibaca. 

b. Memiliki sikap ingin bertanya dan tidak tergesa-gesa dalam menilai. 

c. Mampu menerapkan berbagai metode analisis yang logis. 

d. Mampu mengambil Tindakan berdasarkan hasil analisis dan pemikiran yang 

mendalam. 



 
 

21 

 

Apabila pembaca sudah memiliki ke empat persyaratan pokok di atas maka 

seorang pembaca kritis  akan mendapatkan berbagai manfaat penting, diantaranya 

ialah: (1) kecayaan diri yang lebih untuk memberikan dukungan terhadap isi 

bacaan, (2) pemahaman mendalam terkait isi bacaan, dan (3) kemampuan 

mengingat yang lebih kuat. 

 

 

2.2.4 Aspek Membaca Kritis 

Seseorang dapat dikatakan telah membaca kritis apabila setelah membaca suatu 

bacaan ia mampu memberi tanggapan, tanggapan tersebut dapat  berupa kritik, 

saran, maupun pengoreksian. Melalui tanggapan tersebut maka dapat dikatakan 

bahwa ia telah berpikir kritis. Berpikir kritis adalah sebuah aktivitas atau proses 

yang dialami oleh seseorang untuk memecahkan masalah dalam situasi yang 

dihadapinya. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya situasi keraguan karena adanya 

masalah yang timbul (Kwek dalam Adun, 2014). Terdapat tiga langkah dalam 

proses berpikir, yaitu: (1) pembentukan pengertian, (2) pembentukan pendapat, 

dan (3) pembentukan keputusan. 

 

Berpikir adalah sebuah proses mental yang lebih dari sekedar mengingat dan 

memahami. Pada dasarnya mengingat hanya melibatkan usaha untuk menyimpan 

sesuatu yang akan dikeluarkan kembali saat dibutuhkan, sedangkan memahami 

memerlukan pemahaman terhadap apa yang diperoleh, dengan mendengar dan 

membaca dengan melihatketerkaitan antar aspek dalam memori. Pada dasarnya 

keterampilan berpikir kritis memuat keterampilan menganalisis, menelaah 

arguman, mengevaluasi informasi, menarik kesimpulan, dan  menggunakan 

penalaran deduktif dan induktif, dalam penyelesaian masalah. Berpikir kritis 

sinonim dengan bepikir tingkat tinggi. Kemampuan mengevaluasi merupakan 

dasar berpikir kritis. Proses berpikir kritis meliputi: mengevaluasi gagasan (idea), 

mencari solusi, berargumentasi, dan kemampuan menunjukkan tentang fakta-fakta 

(Bloom dalam Adun, 2014). 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir 

kritis merupakan suatu keterampilan berpikir yang melibatkan proses kognitif dan 

refleksti terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Dalam kegiatan berpikir 

kritis melibatkan keterampilan analisis, sintesis, evaluasi, dan menarikk 

kesimpulan dengan menggunakan penelaran dedukti-induktif. Penalaram induktif 

tersebut berupa mengenali hubungan, menganalisis masalah secara terbuka, 

menentukan sebab akibat, membuat kesimpulan, dan memperhitungkan data yang 

relevan. Penalaran deduktif melibatkan kemampuan memecahkan masalah yang 

bersifat logis silogisme, spasial, serta mampu membedakan fakta dan opini.  

 

Dalam kegiatan membaca kritis seorang pembaca dituntut agar mampu 

memahami organisasi dasar tulisan, memahami maksud penulis, menilai 

penyajian penulis dengan menerapkan prinsip-prinsip kritis pada teks bacaan 

sehari-hari,  meningkatkan minat baca, mengetahui prinsip-prinsip pemilihan 

bahan bacaan, dan membaca majalah dan publikasi periodik dengan serius 

(Tarigan, 2015). Secara lebih rinci akan dijabarkan sebagai berikut. 

 

1. Memahai maksud penulis 

Dalam melakukan kegiatan membaca hal utama yang perlu dilakukan oleh 

seorang pembaca yang kritis adalah mampu menetukan, memahami maksud 

dan tujuan yang ingin di sampaikan oleh penulis. Agar mampu memahami 

maksud penulis seorang pembaca perlu menemukan paragraf  pendahuluan 

yang berisi maksud penulis serta paragraf penutup yang berisi uraian dan 

penjelasan lain. Selanjutnya pembaca perlu memperhatikan cara penulis 

menentukan ruang lingkup pembicaran dan memperhatikan cara penulis 

mengorganisai pernyajian bahasa serta mencari maksud tersirat yang 

tersembunyi. 

2. Memanfaatkan kemampuan membaca dan berpikir kritis 

Dalam membaca kriis seorang pembaca dituntut agar mampu menyadari 

sikap, prasangka, serta unsur lain dari latar belakang seorang pembaca yang 

dapt memengaruhi kegiatan membaca dan bepikir kritis. Terdapat beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan kemampuan membaca dan 

berpikir kritis yakni,  pembaca harus yakin bahwa kegiatan membaca 
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dilakukan untuk memahami informasi sebelum mengutarakan pendapat, serta 

terbuka dalam menerima pendapat dan pandangan orang lain. Menganalisis 

asumsi dan praduga pemabaca agar dapat berpikir secara jelas dan objektif. 

Melihat logika penyajian dari sudut asumsi penulis. 

3. Memahami organisasi dasar tulisan 

Sebagian besar artikel  yang ditulis  mengandung maksud penulis yang 

ditentukan oleh sifat dan lingkungan pembicaraanya. Seorang pembaca yang 

baik harus mampu mengamati indikasi dan petunjuk yang disajikan pada 

setiap bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. 

4. Menilai penyajian pengarang 

Seorang pembaca kritis dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menilai 

dan mengevaluasi bahan bcaan yang disajikan oleh penulis. Pembaca harus 

mampu menentukan pokok masalah yang disajikan dengan modal beragam 

pertanyaan dari berbagai sudut pandang dan segi, yaitu dari segi logika, 

informasi, bahasa, kualifikasi dan sumber yang digunkan dalam informasi 

yang disajikan oleh penulis. 

5. Menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari 

Para pembaca  akan dihadapkan pada berbagai bahan bacaan yang mengandun 

ginformasi baru dan menarik setiap harinya, dalam mengahdapi berbagai jenis 

bahan bacaan tersebut seorang pembaca yang teliti dan kritis tentu akan terus 

melakukan pertimbangan, penilaian, evevaluasi, dan mengambil pendapat 

terhadap ide- ide dan informasi yang tersaji dalam bacaan tersebut,apakah hal 

tersebut dapat dianggap penting atau tidak. Salah satu bahan bacaan sehari-

hari ialah koran dan majalah. Terdapat beberapa pertanyaan yang perlu 

diperhatikan saat membaca koran dan majalah yaitu siapa pemiliknya, apakah 

kebijaksanaan tajuk rencana yang telah diakui dari penerbitan itu, perhatikan 

afiliasi yang mewarnai pendapat penulis, pososi penulis dalam masalah yang 

ditulis, dan sumber penerbit mengambil berita. 

6. Meningkatkan minat baca 

Meningkatkan minat baca dapat dilakukan dengan  berbagai cara diantaranya 

adalah dengan meningkatkan rasa ingin tahu yang intelektual, bijaksana, dan 

upaya konsisten untuk menggali ilmu dama bidang-bidang baru, menyediakn 
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waktu khusus untuk membaca, serta memilih bahan bacaan yang sesuai dan 

memenuhi norma-norma. Norma yang dimaksud adalah norma kekritisan yang 

mencakup norms estetik, norma sastra, dan norma moral. 

7. Prinsi-prinsip pemilihan bahan bacaan 

Prinsip yang harus digunakan dalam memilih bahan bacaan adalah memilih 

bahan bacaan yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan serta tidak menyia-

nyiakan waktu serta memenuhi norma-norma. Bahan bacaan yang pantas 

untuk dibaca adalah buku dan majalah yeng berisi laporan, menafsirkan, 

mengilhami, dan meperkaya kehidupan seorang pembaca, disamping juga 

memberikan hiburan. Norma adalah adalah standar-standar tertentu yang dapat 

digunakan mengukur kabaikan yang terdapat dalam suatu buku, film, atau 

acara televisi sebelum dipublikasikan kepada khalayak. Adapun beberapa hal 

yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan, yaitu: norma estetik, norma, 

sastra, dan norma moral. 

 

2.2.5 Keterampilan Membaca Kritis 

Aktivitas membaca dibangun dari keterampilan-keterampilan berpikir kritis. 

Kompetensi inti dalam membaca kritis adalah berpikir kritis.  Terdapat delapan 

keterampilan berpikir menurut Marzano  (dalam Priyatni dan  Nurhadi, 2017). 

Adapaun kedelapan keterampilan tersebut, yaitu (1) memfokuskan, (2) 

mengumpulkan informasi, (3) mengingat, (4) mengorganisasi, (5) menganalisis, 

(6) menggeneralisasi, (7) mengintegritaskan, dan (8) mengevaluasi. 

 

Selain itu, Facione (dalam Sultan, 2018) juga menyebutkan bahwa keterampilan 

membaca kritis dapat dibagi menjadi enam tingkatan secara berjenjang 

berdasarkan level kognitif dalam proses berpikir kritis. Adapun ke enam tingkatan 

tersebut ialah sebagi berikut. 

1. Keterampilan menginterpretasi  

Keterampilan menginterpretasi adalah sebuah keterampilan  untuk memahami 

dan mengungkap makna dan arti secara luas dari berbagai data, peristiwa, dan 



 
 

25 

 

situasi melalui pilihan bahasa yang digunakan dalam bacaan. Keterampilan 

menginterpretasi terdiri atas subketerampilan.  

a. Mengategorikan. 

Mengaktegorikan teridri atas 2 indikator, yaitu (1) merumuskan ketegori 

dari informasi dan peristiwa yang terdapat dalam teks dengan tepat, dan (2) 

menggambarkan sudut pandang, situasi, dan keyakinan. 

b. Menjelaskan arti. 

Indikator menjelaskan arti terdiri atas: (1) mendeteksi pemilihan bahasa 

berupa kosakata dn kalimat yang menggambarkan nilai-nilai, tujuan, dan 

pendangan yang terdapat dalam teks, dan (2) menjelaskan keterlibatan 

antara pemilihan bahasa tertentu dalam teks yang berisi nilai, pandangan, 

dan tujuan tertentu. 

c. Mengklasifikasikan makna.  

Mengkalsifikasikan makna terdiri ata dua indicator, yakni (1) 

mengungkapkan kembali makna yang terkandung dari pemilihan, ide, 

konsep, perilaku, tujuan, dan peristiwa tertentu, dan (2) menggunakan 

penggambaran yang jelas untuk menanggapi nilai-nilai, tujuan, dan 

pandangan pandangan yang tersaji di dalam teks. 

 

2. Keterampilan menganalisis  

Keterampilan menganalisis merupakan sebuah keterampilan untuk 

menentukan dan menghubungkan antara konsep, pernyataan, dan deskripsi 

guna mengungkapkan keyakinan, opini, penilaian dan alasan. Keterampilan 

menganalisis terdiri atas subketerampilan. 

a. Mendeteksi gagasan. 

Terdapat 3 indikator dalam mendeteksi gagasan, yakni (1) menentukan 

maksud tersembunyi dari sebuah ajakan, (2) mengontraskan dan 

membandingkan konsep, ide, dan pernyataan, dan (3) menentukan masalah 

dan hubungan yang tedapat dalam antarbagian. 

b. Mendeteksi argumen. 

Indikator yang terdapat di dalam subketerampilan mendeteksi argumen 

adalah menentukan pernyataan yang mendukung atau bertentangan dengan 

pendapat, klaim, atau sudut pandang. 
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c. Menganalisis argumen.  

Indikator menganalisis argumen adalah mengungkap alasan untuk 

mendukung atau menentang pendapat, klaim, dan sudut pandang. 

 

3. Keterampilan menginfernsi  

Keterampilan menginferensi adalah keterampilan menemukan bagian-bagian 

penting yang diperlukan untuk membuat dugaan, mempertimbangkan 

informasi yang sesuai, dan menarik kesimpulan yang masuk akal. 

Keterampilan menginferensi terdiri atassubketerampilan. 

a. Menarik kesimpulan. 

Menarik kesimpulan terdiri atas 2 indikator, yaitu (1) menentukan 

kesimpulan yang tepat; dan (2) menyusun kesimpulan yang didukung bukti. 

b. Mempertimbangkan. 

Indikator mempertimbangkan bukti, yakni mmerumuskan dan menyusun 

informasi yang mendukung pernyataan. 

c. Mengajukan alternatif. 

Indikator mengajukan alternatif terdiri atas tiga, yakni: (1)menilai 

informasi  yang sesuai dan berterima, (2) merumuskan cara-cara untuk 

menyelesaikan masalah, dan (3) memberikan gambaran berbagai 

kemungkinan akibat, kebijakan, dan keyakinan. 

 

4. Keterampilan mengevaluasi 

Keterampilan mengevaluasi adalah keterampilan untuk menilai kebenaran 

pernyataan berdasarkan tanggapan, situasi, keyakinan, dan pendapat. 

Keterampilan mengevaluasi terdiri atas subketerampilan. 

a. Menilai klaim 

Indikator menilai klaim terdiri atas: (1) menilai apakah informasi dan 

pendapat yang disajikan dapat dipercaya, dan (2) menilai faktor-faktor 

yang memengaruhi munculnya pandangan atau klaim tertentu. 

b.Menilai argument 

Indikator menilai argumen terdiri atas: (1) mengungkapkan berbagai 

kelemahan dari argumen tertentu; dan (2) menilai kelemahan kesimpulan 

atau argumen yang digunakan untuk mendukung sudut pandang. 
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5. Keterampilan mengeksplanasi 

Keterampilan mengeksplanasi adalah keterampilan untuk menyatakan atau 

memberikan penjelasan terkait data, informasi, dan gagasan yang sesuai 

dengan konsep, bukti, metode, dan kriteria. Keterampilan mengeksplanasi 

terdiri atas subketerampilan. 

a. Subketerampilan menyatakan hasil. 

Indikator menyatakan hasil terdiri atas: (1) menghasilkan pertanyaan yang 

cermat sebagai hasil dari menganalisis, menyimpulkan, dan mengevaluasi, 

dan (2) menyajikan konsep dan pertimbangan kontekstual yang digunakan 

untuk memperbaiki kekurangan. 

b. Membenarkan prosedur. 

Indikator membedakan prosedur terdiri atas: (1) menilai cara penyajian 

informasi untuk mengungkap subjektivitas/objektivitas penulis; dan (2) 

membenarkan atau menolak cara penulis menyajikan informasi. 

c. Menyajikan argumen.  

Indikator menyajikan argumen, yakni menyajikan gagasan untuk menerima, 

menolak pendapat,pandangan atau dominasi tertentu. 

 

6. Keterampilan meregulasi diri  

Keterampilan meregulasi diri merupakan sebuah keterampilan yang digunkan 

untuk memantau  kagiatan kegnitif melalui rangkaian analisis dan evaluasi 

terhadap diri sendiri. Adapun  keterampilan meregulasi diri terdiri atas 

subketerampilan. 

a) Penilaian diri. 

Indikator subketermapilan penilaian diri terdiri atas: (1) mencerminkan 

pandangan atau Tindakan pribadi yang berlandaskan pada prasangka, 

stereotipe, dan tindakan dominatif; dan (2) mengungkap faktor-faktor 

dalam diri sendiri yang dapat memengaruhi untuk menerima atau menolak 

tindakan tertentu. 

b) Koreksi diri. 

Indikator koreksi diri, yakni merumuskan solusi mengatasi pemikiran dan 

tindakan diri sendiri yang dilandasi stereotipe, prasangka, dan tindak 

dominatif. 
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Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dijabarkan di atas, maka dalam 

penelitian ini peneliti memilih teori Facione guna melakukan penelitian dengan 

membagi keterampilan membaca kritis menjadi enam tingkatan berjenjang 

berdasarkan level kognitif proses berpikir kritis. Adapun aspek tersebut ialah: (1) 

keterampilan menginterpratsi, (2) keterampilan menganalisi, (3) keterampilan 

menginferensi, (4) keterampilan mengevaluasi, (5) keterampilan mengeksplanasi, 

dan (6) keterampilan meregulasi diri. 

 

2.2.6 Prosedur Pembelajaran Membaca Kritis 

Pembelajran membaca adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan sejak sebelum 

kegiatan membaca dimulai hingga tahap menyusun makna setelah proses 

membaca selesai dilakukan. Secara umum pembelajaran membaca kritis dapat 

dikelompokkan ke dalam beberapa tahap pembelajaran. tahapan pembelajaran 

membaca kritis terbagi atas tiga (Nuttall dalam Sultan, 2018). Ketiga tahapan 

pembelajaran membaa kritis tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Aktivitas sebelum membaca. 

Aktivitas sebebelum membaca dalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk membenruk pandnagan pembaca terhadap topik yang akan dibacanya. 

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar terjalin hubungan antara 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pembaca dengan topik yang 

tersaji dalam teks bacaan. Aktivitas sebelum membaca terbagi menjadi 

beberapa tahap, yaitu; menyampaikan alasan untuk membaca, 

memperkenalkan teks bacaan, memberikan tugas, membagi teks ke dalam 

beberapa bagian, memahami istilah-istilah baru, dan mengajukan pertanyaan 

(Nuttall dalam Sultan, 2018). 

 

b. Aktivitas saat membaca. 

Aktivitas saat membaca berkaitan dengan pengelolaan peserta didik dalam 

kelas. Terdapat tiga model pengelolaan kelas pada aktivitas membaca, yaitu; 

secara individual (individualmode), pendekatan berpusat  pengajar (teacher 
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centered class), dan pengorganisasian secara berkelompok (group work) 

(Nuttall dalam Sultan, 2018). 

 

c. Aktivitas setelah membaca 

Abidin dan Rahim (dalam Sultan, 2018) mengemukakan bahwa aktivitas 

setelah membaca adalah kegiatan pemantapan hasil membaca guna 

mendukung informasi yang baru didapat dengan pengetauan yang telah 

dimiliki oleh pembaca sebelumnya. Dalam tahapan ini terdapat beberapa 

aktivitas yang dilakukan oleh pembaca, yaitu; menghubunkgan pengalaman 

yang dimiliki pembaca denga nisi bacaan, membandingkan isi bacaan satu 

dengan yang lainnya, menerapkan teori dan prinsip yang di uraikan dalam teks 

bacaan, mengevaluasi logikan dan pendapat, dan menilai bias. 

 

Untuk mengembangkan aktivitas pembelajaran membaca kritis, maka dapat 

dilakukan dengan mengembangkan proses pembentukan pemahaman kritis. 

Terdapat enam tigkat rangkaian pembelajaran untuk membentuk pemahan kritis 

Tomasek (dalam Sultan, 2018) Adapun ke enam tingkatan aktivitas tersebut 

adalah sebagai berikut. 

a. Identifikasi masalah/isu 

Identifikasi masalah atau isu bertujuan untuk membantu pembaca menemukan 

letak permasalahan utama yang ingin diungkapkan dalam teks bacaan, 

menganalisis kerumitan masalah, serta  menemukan keterkaitan pihak-pihak 

tertentu denan topik yang disajikan. 

b. Membuat koneksi 

Pada tahap ini aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mengaitkan 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dengan teks bacaan yang tersedia. 

c. Menginterpretasi bukti 

Pada tahapan ini aktivitas pembaca adalah menentukan dan menafsirkan bukti-

bukti yang  ajukan oleh penulis dalam rangka mendukung alasan, dugaan, dan 

sudut pandang penulis. 

d. Menantang asumsi 

Pada tahapan ini aktivitas pembaca adalah menilai dan menguji alasan-alasan 

dan validasi argumen penulis. 
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e. Membuat aplikasi 

Pada tahapan ini aktivitas pembaca adalah menerapkan ide dan pengetahuan 

yang didaptkan dengan membaca teks dalam situasi yang dihadapi, dan 

mengambil sudut pandang yang berbeda, serta mengembangkan, ide,  hasil 

pemikiran, dan pandangan  yang berlawanan dengan penulis teks yang telah 

dibaca. 

 

 

 

2.3 Konsep Berita 

Berita adalah sebuah laporan yang berisi informasi atau kejadiaan yang bersifat 

faktual dan aktual mengenai fakta atau ide yang menarik dan  penting bagi 

sebagian besar khalayak. Berita dimuat melalui media berupa surat kabar, televisi, 

radio, atau media internet.  Topik yang terdapat dalam berita sangat beragam 

mulai dari isu politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, bisnis, dan 

hiburan, serta acara atletik, yang bersifat unik atau tidak biasa. Secara umum 

konsep berita akan dijabarkan di bawah ini. 

2.3.1 Pengertian Berita 

Teks berita adalah sebuah laporan berisi informasi dari sebuah peristiw ayng 

ditulis oleh wartawan. Berita di sajikan melalui beragamm media, seperti televisi, 

majalah, surat kabar, tabloid, hingga terbitan online (Sultan, 2018).  Ciri-ciri teks 

berita adalah terdiri atas beberapa unsur pembangun. Unsur pembangun tersebut 

merupakan informasi yang terdapat dalam sebuah berita. Adapun unsur-unsur 

pembangun tersebut adalah 5 W dan 1 H yang merupakan singkatan dari, what, 

who, where, when, why, dan how. Dalam menyajikan berita wartawan akan 

mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya adalah aspek aktualitas, 

kemenarikan, topik yang menyita perhatian, dan dampak yang akan ditimbulkan 

dari suatu peristiwa atau kejadian. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan 

untuk mengundang minat dan perhatian khalayak agar mau membaca informasi 

yang telah disajikan. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_kabar
https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Radio
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Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa substansi yang terdapat 

dalam sebuah tek berita dapat terkandung sebuah informasi berupa fakta dapat 

pula berupa opini, informasi yang disampaikan merupakan fenomena terbaru, 

kandungan pesan mengundang perhatian khalayak. 

 

2.3.2 Nilai-nilai Berita 

Nilai berita merupakan faktor yang menjadi dasar dari tingkatan derajat nilai 

sebuah berita yang layak untuk dipublikasikan serta ukuran professional yang 

dipakai oleh wartawan. Nilai-nilai berita yang layak dipublikasikan secara umum 

adalah sebagai berikut. 

a. Nilai kedekatan  

Sebuah berita yang berisi peristiwa yang memiliki unsur kedekatan dengan 

pembaca akan lebih disukai dan menarik perhatian. 

b. Nilai kebaruan 

Berita yang baru saja terjadi tentunya memiliki nilai lebih jika dibandingkan 

dengan berita yang sudah lampau. 

c. Nilai konflik 

Sebuah berita yang berisi kejadian yang menimbulkan kontroversi akan lebih 

diminati oleh pembaca dari pada berita lainnya.  

d. Nilai kepopuleran 

Sebuah berita yang disajikan dengan melibatkan figure terkenal di mata 

khalayak akan memiliki nilai berita yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

khalayak biasa. 

e. Nilai konsekuensi 

Banyak yang mengungkapkan bahwa berita adalah sebuah sejarah yang 

keadaannya tergesa-gesa, oleh karena itu sangat penting bagi seseorang untuk 

mengukur luasnya dampak yang akan di timbulkan dari suatu peristiwa. 

f. Nilai human interest 

Dalam berita human interest mengandung unsur yang mampu menariksimpati, 

empati, dan mampu menggugah perasaan pembacanya. 
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2.4 Langkah-langkah Membaca Kritis Teks berita 

Membaca kritis teks berita merupakan aktivitas yang dilakukan untuk 

menganalisis teks berita yang disajikan baik secara tekstual maupun kontekstual. 

Dalam kegiatan membaca kritis teks berita pembaca dituntut untuk mampu 

membaca dengan daya analisis yang tinggi. Guna mencapai tujuan tersebut 

pembaca harus mampu menghubungkan aspek tekstual yang terdapat dalam teks 

dengan aspek kontekstual yang berasal dari luar teks bacaan.  Sultan (2018) 

menjelaskan beberapa langkah utama yang dapat dilakukan dalam proses 

membaca kritis teks berita adalah sebagai berikut. 

1. Pramembaca 

Sebelum dilakukan kegiatan membaca, terdapat beberapa aktivitas yang perlu 

dilakukan oleh seorang pembaca, diantaranya adalah: 

a. mencari berita di media elektronik maupun media cetak, 

b. memilih bahan bacaan yang sesuai dengan minat dan menarik. 

c. Membaca sekilas deadline dan judul berita, dan 

d. menerapkan tujuan membaca. 

2. Saat membaca 

Selama kegiatan membaca berlangsung, terdapat beberapa aktivitas yang 

harus dilakukan, diantarannya ialah: 

a. membaca teks berita dengan seksama dan menyeluruh, 

b. mencermati berbagai fitur bahasa, penggunaan kosakata dan kalimat yang 

dipergunkan oleh media yang bersangkutan dengan baik, 

c. menentukan dan menetapkan fitur bahasa yang dapat menyebabkan adanya 

perasaan terdominasi, terdiskriminasi, atau termagenalisai pada pihak-pihak 

tertentu, 

d. memperhatikan latar belakang narasumber seperti kompetensi, afiliasi, dan 

profesi narasumber yang dijadikan sumber dalam berita, 

e. menunjukkan sikap kritis  terhadap informasi yang disajikan. Seperti tidak 

mudah percaya, melakukan evaluasi terus menerus terhdapa fakta yang ada, 

menginferensikan berbagai maksud dan tujuan, serta mampu mengambil 

sikap dan posisi yang berbeda dari penulis, dan 
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f. mencermati keberimbangan, objektivitas, atau subjektivitas sebuah media 

dalam menyampaikan informasi. Informasi yang terdapat dalam berita 

biasanya mengadung subjektivitas atau objektivitas penulis. Perhatikan juga 

informasi yang tidak berimbang, data dan fakta tertentu yang mungkin saja 

diabaikan dan tidak ditampilkan oleh penulis. Hal tersebut dapat 

menunjukkan keberpihakan penulis. 

3. Pascamembaca 

Hal-hal yang perlu dilakukan setelah membaca adalah : 

a. mengambil keputusan terhadap isi bacaan, keputusan tersebut dapat berupa 

meyakini, menolak, atau mengikuti informasi yang telah disampaikan, 

b. mengungkapkan kritik terhadap kelemahan informasi yang disajikan 

dalam teks berita, 

c. membandingkan informasi yang disampaikan sebuah media denga media 

lainnya yang mengangkat topik terkait, dan 

d. menjadikan pengalaman membaca yang dimiliki sebagai bahan untuk 

memberikan penilaian dan evaluasi terhadap berita yang disajikan oleh 

media massa. 

 

 
 

2.5 Tingkat Keterbacaan  

 

Keterbacaan atau readability adalah kata turunan yang berasal dari kata dasar 

readable yang memiliki arti “terbaca” atau  “dapat di baca”. Konfiks ke-an pada 

kata keterbacaan menganduk makna yang berkaitan denga napa yang tersebut 

dalam bentuk dasarnya. Keterbacaan dapat didefinisikan sebagai hal yang 

berkaitan dengan terbaca-tidaknya suatu bahan bacaan, atau dapat pula 

didefinisikan sebagai sebuah ukuran tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi 

pembaca tertentu yang dapat dilihat dari segi tingkat kesukaran atau kemudahan 

wacananya. Untuk mengukut tingkat keterbacaan dapat digunkan formula 

keterbacaan. Grafik fry fry dan Grafik Raygor merupakan dua alat tes keterbacaan 

yang dinilai cukup mudah dan praktis dalam penggunaanya. 
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1. Formula Keterbacaan Fry 

Formula keterbacaan Fry berasal dari nama perancangnya yaitu Edward Fry. 

Menurut Akhmad dan Yeti (1996) formula ini pertama kali dipublikasikan pada 

tahun 1977 dalam Journal of Reading. Formula ini merupakan hasil upaya untuk 

menyederhanakan dan mengefisienkan tingkat keterbacaan wacana. Dalam 

penggunaannya seratus kata di ambil dari sebuah wacana sebagai sampel tanpa 

memperhatikan sepanjang apapun bacaan tersebut. Angka ini dinilai  

representasitif dalam formula Fry. Berikut adalah gambaran grafik Fry yang 

digunkan untuk mengukur keterbacaan sebuah wacana. 

Grafik Fry 

 

Gambar 1:Grafik Fry (dalam Akhmad dan Yeti, 1996:114) 

 

 

Angka-angka yang terdapat pada bagian kolom tegak lurus menunjukkan data 

jumlah suku kata perseratus kata, yang merupakan jumlah kata yang dijadikan 

sampel untuk pengukuran keterbacaan wacana. Perhitungan pada  bagian ini 

mencerminkan faktor kata sulit yang menjadi salah satu faktor utama 

terbentuknya formula keterbacaan. Angka-angka yang tertera pada baris mendatar 

menunjukkan rata-rata jumlah kalimat per seratus kata. Hal ini merupakan 
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perwujudan dari landasan lain dari faktor penentu formula keterbacaan yaitu 

faktor panjang pendek kalimat. Angka-angka yang berderet di bagian tengah 

grafik dan berada di antara garis-garis penyekat dari grafik tersebut menunjukkan 

perkiraan peringkat keterbacaan wacana yang diukur. Angka 1 menunjukkan 

peringkat 1, artinya wacana tersebut cocok untuk pembaca dengan level peringkat 

baca 1; dan seterusnya. Adapun petunjuk penggunaan Grafik Fry menurut 

Akhmad dan Yeti (1996) adalah sebagai berikut. 

 

a. Memilih penggalan yang wacana sampel yang benar-benar mewakili teks 

bacaan. Dari penggalan wacan tersebut akan di ambil 100 buah kata.  

b. Menghitung jumlah kalimat dari 100 buah kata tersebut dan dibulatkan pada 

bilangan perpuluhan yang terdekat.  

c. Menghitung jumlah suku kata dari wacana sampel.  

d. Mencari titik temu jumlah suku kata per seratus dan jumlah kalimat per 

seratus kata tersebut dalam grafik Fry.  

e. Tingkat keterbacaan ini bersifat perkiraan, maka penyimpangan dapat terjadi 

baik ke atas maupun ke bawah. Oleh karena itu, peringkat keterbacaan 

wacana hendaknya ditambah satu tingkat atau dikurangi satu tingkat dalam 

pengambilan simpulan. Misalnya, apabila diperoleh titik temu pada  wilayah 

4, maka tingkat keterbacaan wacana tersebut diperkirakan cocok untuk 

peringkat  3, 4 dan 5.  

 

Menurut Laksono (2008) grafik fry merupakan penelitian untuk Bahasa Inggris. 

Perbedaan stuktur bahasa Inggris dan Indonesia, terutama dalam hal suku kata 

menyebabkan tidak akan ditemukannya wacana dalam Bahasa Indonesia yang 

cocok untuk peringkat kelas dalam grafik fry, sebab titik temunya pasti berada 

pada daerah yang diarsir. Oleh karena itu perlu di tambah satu alngkah lagi yaitu 

dengan mengalikan jumlah suku kata dari sampel dengan angka 0,6. 

 

 

2. Formula Keterbacaan Raygor 

 

Grafik Raygor diambil dari nama pencetusnya yaitu Alton Raygor yang kemudian 

lebih dikenal dengan formula Raygor (grafik Raygor). Formula ini menilai 
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keterbacaan berdasarkan Panjang kalimat dan kata dalam wacana. Semakin 

panjang suatu kalimat  dan kata maka akan semakin sulit dibaca.Formula ini 

mendekati kecocokan untuk wacana yang menggunakan huruf latin. Berikut 

adalah gambaran grafik Raygor yang digunkan untuk mengukur keterbacaan 

sebuah wacana. 

 

 

Grafik Raygor 

 
Gambar 2: Grafik Raygor (dalam Akhmad dan Yeti, 1996) 

 

 

Angka-angka yang terdapat pada bagian vertical pada grafik di atas mecerminkan 

rata-rata Panjang kalimat, yaitu jumlah kalimat yang dijadikan sampel 

pengukuran.angka pada bagian horizontal menunjukkan rata-rata jumlah kata 

sulit. Angka yang terdapat pada bagian tengah grafik dan berada diantara garis-

garis penyekat dari grafik tersebut menunjukkan perkiraan peringkat keterbacaan 

wacana yang diukur. Artinya angka empat cocok untuk pembaca dengan tingkat 
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kelas  empat sekolah dasar; dan seterusmya. Adapun petunjuk penggunaan Grafik 

Raygor menurut Akhmad dan Yeti (1996) adalah sebagai berikut. 

a. Memilih wacana sampel yang merepresentasikan wacana yang akan diukur 

tingkat keterbacaanya kemudian ambil 100 buah kata daripadanya. 

b. Menghitung rata-rata jumlah kalimat dari seratus buah perkataan tersebut dan 

dibulatkan hingga pada bilangan perpuluhan yang terdekat.  

c. Menghitung rata-rata jumlah kata sulit per seratus buah perkataan dari 

wacana sampel. Kriteria penentuan kata sulit di dasari oleh panjang 

pendeknya kata. Kata sulit adalah kata yang tersusu oleh enam huruf atau 

lebih. 

d. Mencari titik temu jumlah suku kata per seratus dan jumlah kalimat per 

seratus kata tersebut dalam grafik Raygor.  

e. Tingkat keterbacaan ini bersifat perkiraan, maka penyimpangan dapat terjadi 

baik ke atas maupun ke bawah. Oleh karena itu, peringkat keterbacaan 

wacana hendaknya ditambah satu tingkat atau dikurangi satu tingkat dalam 

pengambilan simpulan. Misalnya, apabila diperoleh titik temu pada  wilayah 

5, maka tingkat keterbacaan wacana tersebut diperkirakan cocok untuk 

peringkat 4, 5 dan 6. 

 

Berdasarkan pemaparan kedua formula yang dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat keterbacaan teks di atas, dalam penelitian ini akan digunakan formula fry 

untuk mengukur tingkat keterbacaan teks berita yang akan digunakan.  



 
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Desain penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mendeskripsikan tingkat kemampuan 

membaca kritis  pada mahasiswa Strata-1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia Angkatan 2020 Universitas Lampung dalam menilai teks berita. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan metode 

deskriptif dengan pendekatan kuantitif.  Pendekatan kuantitatif disebut juga 

metode ilmiah karena dalam prosesnya memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu 

konkret/empiris, objektif, terukur, rasional, dan teratur (Sugiyono, 2019). 

Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. 

Pada umumnya sampel dilakukan secara random. Data yang dikumpulkan berupa 

angka–angka yang dikumpulkan menggunakan instrumen  penelitian dan 

dianalisis menggunakan statistik. Di dalam penelitian kuantitatif  mulai dari 

pengumpulan, penafsiran, hingga penyajiannya banyak menggunakan angka.  

 

Deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk meneliti status 

sekelompok manusia, objek, kondisi, dan system pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan, memberikan gambaran atau lukisan secara teratur menurut 

sistem yang ada,  sesuai fakta dan cermat. Jadi, dalam penelitian ini metode 

deskriptif kuantitatif digunkan untuk mengukur dan mendeskripsikan  

kemampuan membaca kritis teks berita pada mahasiswa Strata-1 Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020  Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Lampung. 
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3.2 Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa berupa mahasiswa Strata-1 Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B Fakultas Keguraun dan ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung angkatan 2020 yang sudah mengikuti mata kuliah membaca 

kritis berjumlah 34 orang, selanjutnya akan ditulis menjadi mahasiswa S-1 PBSI 

Unila Angkatan 2020. Berdasarkan data populasi tersebut, maka dalam penelitian 

ini digunkan teknik sampling jenuh untuk menentukan jumlah sampel penelitian. 

Teknik sampling jenuh adalah sebuah Teknik meentukan sampel apabilas semua 

anggota popolasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono,2019). Data dalam 

penelitian diambil dengan memberikan tes membaca kritis teks berita, dan 

mengisi kuisioner faktor membaca. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara yang digunkan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini data akan 

dikumpulkan dengan memberikan tes, dan membagikan kuisioner. Berikut ini 

peneliti sajikan tabel teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

 

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data 

   No. Teknik Pengumpulan Data Data yang Akan Dikumpulkan 

1  1.  Tes  Kemampuan membaca kritis mahasiswa 

    2. Kuisioner Faktor eksternal dan internal yang 

mempengaruhi kemampuan membaca 

mahasiswa 
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1. Tes 

Tes adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi berupa kompetensi, 

pengetahuan, dan keterampilan mengenai peserta didik (Nurgiantoro, 2016). Tes 

adalah sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban dan tanggapan dari 

responden. Tes dapat digunakan dalam mengukur tingkat kemampuan seseseorang 

atau untuk mengungkap aspek tertentu dari responden yang akan di tes (Marpadi, 

2008). 

 

2. Kuisioner 

Kuisioner (angket) merupakan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

berupa pernyataan/pertanyaan tertutup atau terbuka terkait masalah tertentu 

dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan atau jawaban dari 

responden(Sugiyono, 2019).  Dalam pelaksanaannya data dikumpulkan dengan 

cara tidak langsung, artinya peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan 

responden, akan tetapi menggunakan instrument atau alat pengumpulam data 

berupa kuisioner (angket). 

 

3.4 Instrumen Penenlitian 

Instrumen yang akan di gunakan dalam penelitian ini berupa instrumen tes dan 

non tes. Untuk  mengukur kemampuan membaca kritis teks berita pada 

mahasiswa digunakan instrumen tes, sedangkan untuk mengetahui persepsi 

mahasiswa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemmapuan membaca 

mahasiswa digunakan instrumen non tes berupa kuisioner (angket). 

1. Instrumen Tes 

Tes yang akan diberikan kepada mahasiwa adalah tes kemampuan membaca yaitu 

membaca kritis, dengan soal-soal yang difokuskan pada teks berita.  Adapun 

Indikator yang akan digunkan untuk mengetahui kemampuan membaca kritis teks 

berita pada mahasiswa adalah konsep Facione (1990, 2013, dan 2015) yang akan 

dijabarkan dalam tabel di bawah ini.  
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Tabel. 2.Indikator Tes Membaca Kritis 

 

No. Indikator Deskripsi Jumlah 

Soal 

Nomor 

Soal 

1. Menginterpretasi  Keterampilan ini digunakan untuk 

mengungkapdan memahami 

makna atau arti secara luas dari 

berbagai situas, peristiwa, atau 

data.  

a. Mengategorikan 2 1,2 

b. menjelaskan arti 2 3,4 

c. mengklasifikasikan makna. 1 5 

2. Menganalisis Keterampilan ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan 

menghubungkan pertanyaan, 

konsep, atau deskripsi untuk 

mendeskripsikan keyakinan, opini, 

alasan, opini, atau penilaian 

a. mendeteksi gagasan 2 6,7 

b. mendeteksi argument 2 8,9 

c. menganalisis argumen. 1 10 

3. Menginferensi Keterampilan ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi bagian-bagian 

yang diperlukan untuk menarik 

kesimpulan yang logis, membuat 

dugaan, hipotesi, dan 

mempertimbangkan informasi 

yang 

Keterampilan mengidentifikasi  

elemen yang diperlukan untuk  

menarik kesimpulan yang masuk  

akal, membuat dugaan dan  

hipotesis, dan mempertimbangkan 

informasi yang bersangkutan. 

a. menarik kesimpulan 2 11,12 

b. mempertimbangkan 2 13, 14 

c. mengajukan alternatif.  1 15 

4. Mengevaluasi  Keteramapilan ini bertujuan untuk 

menilai kebenaran dari pernyataan 

yang didasarkan pada keyakinan, 

tanggapan, situasi, atau pendapat.  

a. menilai klaim 1 16 

b. menilai argumen.  1 17 

5. Mengeksplanasi   Bertujuan untuk memberiakn 

penjelasan terkain infomasi, data, 

atau gagasan yang berdasarkan 

konsep, bukti, kriteria, dan 

metode.   
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a. menyatakan hasil 1 18 

b. membenarkan prosedur  1 19 

c. menyajikan argumen. 1 20 

6. Meregulasi diri Keterampilan ini bertujuan untuk 

mengamati kegiatan kognitif 

melalui kegiatan analisis dan 

evaluasi diri sendiri. 

a. penilaian diri  3 21, 

22,23 

b. koreksi diri 2 24, 25 

 

2. Instrumen Kusioner  (angket)  

Kusioner  (angket)  yang diberikan kepada responden digunakan untuk melihat 

persepsi mahasiswa terhadap faktor membaca. Adapun instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuisioner berbentuk skala likert dengan pertanyaan 

tertutup, artinya jawaban atas pertanyaan yang disajikan sudah disediakan. 

Responden hanya perlu memilih salah satu dari alternatif jawaban yang tersedia 

sesuai dengan dirinya. Berikut peneliti sajikan 5 alternatif jawaban yang 

disediakan dalam angket beserta skor setiap alternatif jawaban. 

 

Tabel 3. Skor Butir Soal pada Skala Likert 

 

Alternatif Jawaban 

Skor 

Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Netral 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

Sumber: Sugiyono (2019) 

 

Adapun indikator yang akan digunakan untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi kemampuan membaca mahasiswa adalah sebagai berikut. 
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Tabel. 4. Indikator Faktor Membaca Mahasiswa 

No. Aspek Jumlah 

Soal 

Nomor 

Soal 

1. Faktor internal 

Minat 4 1, 5, 6,7 

Itelegensi 4 4, 12, 13, 

22 

Motivasi 2 10, 11 

Kemampuan linguistik 

(kebahasaan) 

3 14, 17, 

18 

Tujuan pembaca 2 15, 16 

Fisiologis (kesehatan fisik,  

pertimbangann neurologis, dan 

jenis  kelamin, gangguan alat 

bicara,  alat  pendengaran, dan 

alat penglihatan)   

3 23, 27, 

28 

 

2. Faktor eksternal 

Sarana Membaca 2 19, 20 

Kebahasaan (tingkat kesulitan 

bahan  bacaan dan organisasi 

teks) 

3 24, 25, 

26 

Faktor lingkungan (faktor latar 

belakang social ekonomi) 

3 21, 29. 

30 

Kebiasaan dan tradisi membaca 4 2, 3, 8, 9 

 

 

3.5  Analisis Instrumen 

Insturmen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data harus dianalisis 

terlebih dahulu. Analisis instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kelayakan instrumen yang akan digunakan, sehingga benar-benar sahih dan 

handal untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini analisis 

instrumen dilakukan dalam beberapa tahap,  yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan 

uji taraf kesukaran butir soal. Berikut peneliti sajikan sacara lebih rinci. 

 

2.1.1 Uji Validitas 

Validitas adalah ukuran sejauh mana sebuah instrumen yang akan digunakan 

mampu menghasilkan data sesuai dengan yang terjadi pada objek penelitian 

(Sugiyono, 2019). Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila data yang 
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dikumpulkan sesuai  dan memiliki kesamaan dengan objek yang diteliti. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat memenuhi fungsinya 

sebagai alat ukur tertentu. Validitas bukan di tekankna pada tes itu sendiri 

melainkan pada penafsiran skor atau hasil pengetesan.dalam penelitian ini 

terdapat dua instrumen yang digunakan, yaitu instrumen tes dan non tes, maka 

pengujian validitas instrumen yang akan digunakan adalah pengujian validitas 

kontruksi (construct validity). 

 

Untuk menguji validitas konstruksi (construct validity) hal pertama yang akan 

dilakukan adalah dengan pendapat dari ahli (judgement experts). Instrumen yang 

telah dikonstruksi terkait aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori 

tertentu akan dikonsultasikam kepada ahli. Para ahli diminta pendapatnya apakah 

instrumen tersebut layak, atau tidak layak untuk digunakan. Setelah pengujian 

konstruksi dari ahli selesai, selanjutnya ialah melakukan uji coba instrumen pada 

sampel lain dari mana populasi di ambil. Setelah data hasil uji instrumen 

terkumpul langkah selanjutnya adalah mentabulasikan data. Setelah data 

ditabulasikan, maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

rumus korelasi pearson product moment yang dambil dari Arikunto (2010) 

sebagai berikut. 

𝑟𝑥𝑦= 
𝑛∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2}{𝑛∑𝑌−(∑𝑌)2}
 

Keterangan: 

Rxy : Koefisen korelasi butir 

∑𝑥  : Jumlah skor tiap item 

∑𝑌 : Jumlah skor total item 

N : Jumlah responden uji coba 

 

Selanjutnya hasil perhitungan dimasukkan dalam taber harga  product moment 

dengan taraf signifikan atau pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian 

disubstitusikan ke dalam rumus t sebagai berikut. 

𝑡ℎ𝑖𝑡 = 

 
𝑟𝑥𝑦√(𝑛 − 2)

√(1 − 𝑟𝑥𝑦
2)
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Hasil t hitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan harga distribusi ttabel  

dengan taraf signifikasi α=0.05 yang artinya peluang membuat kesalahan 5%. 

Selanjutnya bandingkan harga t hitung dengan harga t tabel untuk mengetahui 

apakah perbedaannya signifikan atau tidak. Jika thitung lebih beasar dari pada ttabele, 

maka perbedaan itu signifikan dan instrumen dinyatakan valid. 

 

2.1.2 Uji Reliabilitas 

Marpadi (2008) mengemukakan bahwa reliabilitas biasanya didefinisikan sebagai 

konsitensi, keandalan, atau stabilitas dari tes. Lebih luasnya reliabilitas adalah 

derajat ketepatan, keandalan, dan keakuratan yang di tunjukkan oleh instrumen 

yang digunakan sebagai alat pengukuran. Validitas dan reliabilitas adalah dua hal 

yang saling berhubungan, dalam banyak hal reliabilitas akan berpengaruh pada 

penentuan validitas, walau tidak dapat dipastikan bahwa semua yang reliabel pasti 

valid karena reliabilitas  menunjuk pada konsistensi pengukuran, sedangkan 

validitas menunjuk pada ketepatan pengukuran. Dalam Penelitian ini akan 

dilakukan pengujian reliabilitas dengan internal consistency. Instrumen akan di uji 

cobakan pada sampel lain sekali saja. Data yang diperoleh dari hasil uji coba akan 

dianalisis dengan membelah butir-butir instrumen menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok instrumen ganjil dan kelompok genap, kemudian dicari skor totalnya 

dengan menjumlahkan  skor setiap butirnya, lalu dicari korelasinya. Selanjutnya 

koefisien korelasi yang sudah di peroleh  diuji menggunakan teknik belah dua dari 

Spearman Brown (Split half) dengan rumus sebagai berikut. 

ri = 
2.𝑟𝑏

(1+𝑟𝑏)
 

 

Keterangan: 

ri  = Reliabilitas internal seluruh instrumen 

Rb  = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua 

 

Untuk mengukur tingkat reliabilitas istrumen digunakan klasifikasi indeks 

reliabilitas sebagai berikut: 
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Tabel 5. Kualitas Harga (r) 

Angka Korelasi Keterangan 

Antara 0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

Antara 0,60 – 0,79 Kuat 

Antara 0,40 – 0,59 Sedang 

Antara 0,20 – 0,39 Rendah 

 

Tabel 6. Klasifikasi Indeks Reliabilitas 

r11 Keterangan 

< 0,20 Sangat rendah 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,41 – 0,70  Sedang 

0,71 – 0,90  Tinggi 

0,91 – 1,00 Sangat Tinggi 

 

 

 

2.1.3 Uji Taraf Kesukaran Butir Soal 

Taraf kesukaran butir soal adalah perbandingan antara jumlah jawaban benar dari 

seluruh responden dalam satu item dengan jumlah seluruh responden yang 

mengerjakan soal (Arikunto, 2008). Semakin tinggi Taraf kesukaran butir soal, 

maka soal akan menjadi semakin mudah soal tersebut, begitu pula sebaliknya 

semakin rendah taraf kesukaran butir soal, maka akan semakin sulit pula soal 

tersebut. Soal yang dikategorikan baik adalah soal yang tidak terlalu sukar atau 

terlalu mudah. Adapun taraf kesukaran yang dapat ditolernasi adalah taraf 

kesukran yang berkisar antara  0,00 - 1.00. Tingkat kesukaran 0,00 – 0,25 adalah 

butir soal yang berkategori sukar, 0,25 – 0,75 dikategorikan sedang (cukup), dan 

0,75-1,00 dikategorikan terlalu mudah.  Dalam penelitian ini tingkat kesukaran 

butir soal akan diukur menggunakan rumus  dari Arikunto,  (2008) sebagai 

berikut. 

𝑝 =
B

𝐽𝑥
 

 

Keterangan: 

P : Indeks kesukaran butir soal 

B : Jumlah responden yang menjawab soal dengan benar 

𝐽𝑥 : Jumlah seluruh responden 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah sebuh proses mencari dan menyusun data yang 

diperoleh dari lapangan secara sistematis, sehingga mudah dipahami dan 

disampaikan pada orang lain. Penelitian ini  akan menggunakan teknik analisis 

data dengan cara menghitung hasil tes kemampuan membaca kritis mahasiswa 

menggunkan ITK (indek tingkat kesukaraan)  soal, dan menghitung jumlah 

kuisioner menggunka skla likert. 

 

1. Tes Kemampuan Membaca Kritis 

Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan indeks tingkat kesukaran 

soal. Agar hasil tes kemampuan membaca kritis teks berita pada mahasiwa dapat 

diketahui maka peneliti memberikan penilaian kepada hasil tes mahasiswa dengan 

memberi skor (1) untuk jawaban benar dan skor (0) untuk jawaban salah pada 

jenis tes objektif dan  rentan skor 1-4 untuk jenis tes subjektif. Jika nilai dalam tes 

subyektif 4 maka akan dikonferensikan ke nilai (1) atau jika nilai 2 maka akan 

dikonfersikan menjadi 0,5.  Dalam upaya mengurangin tingkat subjektifitas, maka 

dalam penelitian ini pemberian skor pada tes subjektif, akan digunakan kriteria 

penilaian. Setelah seluruh tes di beri skor selanjutnya seluruh skor mahasiswa 

dijumlahkan dan menjadi nilai keseluruhan.  

 

Selanjutnya peneliti menghitung indeks tingkat kesukaran butir soal menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

𝑝 =
B

𝐽𝑥
 

 

Keterangan:  

P : Indeks kesukaran butir soal 

B : Jumlah responden yang menjawab butir soal dengan benar 

Jx :  Jumlah seluruh responden 

 

Setelah indeks tingkat kesukaran soal  dan nilai keseluruhan mahasiswa di ketahui 

selanjutnyaa peneliti menghitung nilai rata-rata mahasiswa menggunakan rumus: 
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𝑥 =
∑𝑥

𝑁
 

 

Keterangan: 

𝑥 : Rata-rata hitung 

∑𝑥 : Jumlah nilai peserta tes 

N :Jumlah peserta tes 

 

Selanjutnya peneliti menentukan kriteria penilaian dengan meghitung persentase 

hasil tes kemampuan membaca kritis. Penentuan Kategori  ini menggunakan  

kategori penilaian menurut Arikunto sebagai berikut.  

Tabel 7. Kategori Penilaian  

No. Interval Kategori 

1. 82-100 Sangat Baik 

2. 71-81 Baik 

3. 60-70 Cukup 

4. 49-59 Kurang 

5. 1-48 Sangat Kurang 

Sumber : Arikunto (2010) 

 

Kemudian peneliti melakukan penilaian terhadap kemampuan peserta tes dalam 

menjawab soal di setiap aspek pertanyaan dengan rumus: 

Jumlah jawaban benar/(jumlah peserta tes X jumlah soal) X 100% 

 

2. Kuisioner 

Teknik analisis data kuisioner ini dilakukan dengan menggunakan skala likert 

yaitu dengan  menjumlahkan skor pada setiap butir pertanyaan dalam kuisioner. 

Setiap aspek pedoman kuisioner berisi pertanyaan yang merujuk pada kegiatan 

membaca dan aspek membaca lainnya. Terdapat 30 butir pertanyaan dalam 

kusioner yang dibagikan.  Selanjutnya dicari total skor kusioner faktor membaca 

dengan rumus: 
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Total Reponden yang menjawab X Skor butir pertanyaan 

 

Setelah skor sudah diketahui langkah selanjutnya ialah interpretasi skor 

perhitungan.  Namun, sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu jumlah skor 

ideal dan jumlah skor rendah dengan rumus sebagai berikut: 

 

Jumlah skor ideal  (X)= jumlah responden X 5 (skor) = 30 X 5 (SS) 

Jumlah skor rendah (Y)= jumlah responden X 1 (skor) = 30 X 1 = 

(STS) 

 

 

Selanjutnya untuk dapat menginterpretasi hasil nilai faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca mahasiswa diperlukan rumus sebagai berikut. 

 

Presentase skor per butir soal  = Jumlah skor/ skor ideal X 100%  

 

 

Agar dapat menginterpretasi maka harus diketahui terlebih dahulu interval (jarak) 

dan interpretasi persen untuk mengetahui penilaian dengan mencari interval skor 

persen (I). dengan rumus: I = 100/ jumlah skor likert. Sehingga ditemukan kriteria 

skor berdasarkan interval pada skala likert seperti berikut.  

 

Tabel 8. Kriteria Interpretasi skor 

Kriteria Interpretasi skor 

Angka 0% -20% Sangat rendah 

Angka 20%-40% Rendah 

Angka 40-60% Cukup 

Angka 60-80% Tinggi 

Angka 80-100% Sangat Tinggi 

Sumber: data diolah. 

  



 
 

 

 

 

 

V SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kemampuan membaca kritis 

teks berita pada mahasiswa S-1 PBSI Unila angkatan 2020 dan faktor yang 

memengaruhi kemampuan membaca  mahasiswa dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Kemampaun membaca kritis teks berita mahasiswa S-1 PBSI Unila 

angkatan 2020 masuk ke dalam kategori cukup. Berdasarkan hasil 

perhitungan dan analisis data, diperoleh nilai rata-rata mahasiswa sebesar 

61,7.  Dari 30 mahasiswa yang mengikuti tes membaca kritis teks berita, 

hanya terdapat 4 mahasiswa yang memiliki kemampuan membaca kritis 

sangat tinggi, 5 mahasiswa memiliki kemampuan membaca kritis tinggi dan 

9 mahasiswa  masuk dalam kategori cukup, sedangkan 6 mahasiswa masuk 

dalam kategori kurang, dan 6 mahasiswa lainnya masuk dalam kategori 

sangat kurang. Dari ke enam aspek yang ada mahasiswa sudah memiliki 

kemampuan dalam limat aspek yaitu, menginterpretasi teks berita, 

menganalis teks berita, mengevaluasi teks berita, mengekplanasi teks berita 

dan meregulasi diri. Mahasiswa belum mampu menginferensi teks berita.  

2. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data kuisioner dapat diketahui 

bahwa terdapat dua faktor yang memengaruhi kemampuan membaca  

mahasiswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun persepsi 

mahasiswa terhadap faktor yang paling memengaruhi kemampuan membaca 

mahasiswa adalah faktor internal dengan persentase sebesar 67,4 %, tidak 

berbeda jauh dengan persentase faktor eksternal, yakni sebesar 65,1 %. 

Faktor membaca tersebut terdiri atas minat, intelegensi, motivasi, 

kemampuan linguisitk, fisiologis, kebahasaan, tujuan membaca, sarana 
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membaca, lingkungan, serta kebiasaan dan tradisi. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa sikap positif dari minat, intelegensi, motivasi, 

kemampuan linguisitk, tujuan membaca, sarana membaca, lingkungan, serta 

kebiasaan dan tradisi serta   sikap negatif yang tinggi dari minat, motivasi, 

fisiologis, kebahasaan, serta kebiasaan dan tradisi   mahasiswa  akan 

bepengaruh pada peningkatan kemampuan membaca mahasiswa, akan tetapi  

dapat pula menjadi hambatan pada peningkatan kemampuan membaca 

mahasiswa. 

 

 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

memberikan saran kepada beberapa pihak terkait, yaitu sebagai berukut. 

1. Mahasiswa 

Mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang terus belajar dan berusaha. Salah 

satu hal yang perlu dipelajari adalah membaca. Membaca seharusnya menjadi 

aktivitas pokok bagi mahasiswa karena membaca adalah sumber pengetahuan dan 

dapat mengasah kemampuan akademik, berpikir ilmiah atau berpikir sistematis. 

Bahan bacaan yang sangat beragam mulai dari fiksi hingga nonfiksi, bisa berupa 

novel, buku pelajaran, artikel hingga berita sehari-hari. Sangat penting bagi 

mahasiswa untuk memiliki kemampuan membaca kritis yang mumpuni, 

mengingat era yang tengah dihadapi adalah era digital dimana informasi dapat 

dengan mudah menyebar dan kebanyakan dari inforamsi tersebut bahkan belum di 

ketahui kebenarannya.  

 

Jika kemampuan membaca kritis terkhusus pada teks berita pada mahasiswa tidak 

mengalami peningkatan maka dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak 

diinginkan, terlebih lagi di era digital ini banyak tersebar luas berita hoaks yang 

tidak jarang berisi pesan negatif yang dapat membawa dampak buruk bagi 

pembacanya. Peningkatan kemampuan membaca dapat dilakukan dari diri sendiri 

yaitu dengan membangun minat baca dari dalam diri mahasiswa. Membiasakan 

membaca dalam kehidupan sehari-hari serta berusaha membaca bahan bacaan 
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yang berisi informasi aktual dan ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar novel 

atau cerita fiksi untuk hiburan semata.  

 

2. Peneliti selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menemukan dan mengembangkan 

metode pembelajaran baru yang berorientasi pada membaca kritis guna 

peningkatan kemampuan membaca kritis teks berita pada mahasiswa dengan 

melihat faktor-faktor pendukung yang ada. Selain itu, diharapkan peneliti 

selanjutnya dapat mengkaji apakah terdapat hubungan antara faktor membaca dan 

kemampuan membaca kritis mahasiswa, sebagai upaya peningkatan kemampuan 

membaca  mahasiswa terkhusus pada kemampuan membaca kritis teks berita. 

 

3. Masyarakat Umum 

Bagi masyarakat umum diharapkan dapat membangun pola pikir yang lebih bijak 

terhadap berita yang diterima dan dibaca. Sejatinya setiap fakta, peristiwa, atau 

informasi yang terdapat dalam berita disajikan dengan beragam sudut pandang 

oleh penulis (wartawan) atau media yang memberitakan. Penting bagi serang 

pembaca untuk memiliki kemampuan membaca kritis yang mumpuni, agar dapat 

menilai fakta dan peristiwa yang tersaji dalam berita, sehingga tidak mudah 

terpengaruh berita-berita bohong yang mengandung fitnah, adu domba, 

pencemaran nama baik, menjatuhkan golongan tertentu akan menimbulkan 

kepanikan yang dapat memicu munculnya keributan, keresahan, bahkan 

perselisihan hingga ujaran kebencian.  
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