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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen, yaitu 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan 

keterampilan menulis. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya 

merupakan suatu kesatuan yang hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan 

praktik dan banyak pelatihan.  

Keterampilan membaca merupakan salah satu kemampuan yang harus 

dimiliki setiap siswa disamping tiga keterampilan yang lainnya. Keterampilan 

membaca idealnya dimiliki oleh setiap orang. Oleh sebab itu, pembelajaran 

membaca perlu dilaksanakan dengan seefektif agar dapat meningkatkan 

keterampilan membaca. Untuk meningkatkan keterampilan membaca efektif 

secara  cepat dan memiliki pemahaman yang kuat dapat dilakukan dengan 

pembelajaran membaca cepat.  

Membaca cepat merupakan sistem membaca dengan memperhitungkan 

waktu baca dan tingkat pemahaman terhadap bahan yang dibacanya. Apabila 

seseorang dapat membaca dengan waktu yang sedikit dan pemahaman yang 

tinggi maka seseorang tersebut dapat dikatakan pembaca cepat.  

Dalam silabus KTSP Bahasa Indonesia kelas V pada kompetensi dasar 

tercantum bahwa siswa dapat membaca teks bacaan dengan kecepatan 75 kata 

per menit. Dalam arti, siswa harus membaca cepat, selain itu siswa juga harus 

menemukan gagasan utama dari yang dibaca.  

Kenyataan di lapangan, banyak hal yang kita temui, ada beberapa siswa 

yang masih belum lancar dalam membaca dan siswa sulit berkonsentrasi. Dan 

persoalan yang dihadapi adalah bagaimana memberikan solusi yang dapat 

meningkatkan keterampilan membaca cepat siswa tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Ibu 

Nurlaela, S.Pd guru kelas V SDN Onyam 1, diketahui bahwa siswa kelas V 
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memiliki keterampilan membaca yang rendah. Dikarenakan siswa masih 

belum lancar untuk membaca, siswa kurang termotivasi untuk membaca dan 

siswa sulit untuk berkonsentrasi ketika proses pembelajaran, ada beberapa 

anak yang bermalas-malasan untuk membaca karena bagi dia 

pembelajarannya monoton tidak menerapkan teknik khusus dalam 

pembelajaran membaca cepat, sehingga siswa cenderung pasif dan 

pembelajaran kurang efektif. Kemudian, terlihat pula rendahnya keterampilan 

membaca cepat tentu akan berpengaruh pada kemampuan mereka dalam 

menemukan isi bacaan yang dibaca.  

Berdasarkan hasil observasi tentang membaca cepat di SDN Onyam 1, 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia biasanya tidak menggunkaan teknik 

khususnya untuk membaca cepat. Setelah dievaluasi nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa kelas V yang berjumlah 25 siswa, hanya 7 siswa yang 

mendapatkan nilai diatas KKM. Siswa yang mendapat nilai dibawah KKM 

sebanyak 18. Dengan demikian tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan, masih tergolong rendah. 

Menurut Farr 1984 (Dalman, 2014, hlm. 5) mengemukakan bahwa 

“reading is the heart of education”. Membaca merupakan jantung 

pendidikan. Dalam hal ini, orang yang sering membaca, pendidikannya akan 

maju dan ia akan memiliki wawasan yang luas. Tentu saja hasil membacanya 

itu akan menjadi skemata baginya. Skemata ini adalah pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki seseorang. Jadi, semakin sering seseorang 

membaca, maka semakin maju pulalah pendidikannya. Hal ini yang 

melatarbelakangi banyak orang mengatakan bahwa membaca sama dengan 

membuka jendela dunia. Dengan membaca kita dapat mengetahui seisi dunia 

dan pola berfikir kita pun akan berkembang.  

Menurut Klein, dkk yang dikutip Rahim 2005 (Resmini dan Juanda, 

2007, hlm. 75) mengemukakan bahwa definisi membaca mencakup (1) 

membaca merupakan suatu proses (2) membaca adalah strategis, dan (3) 

membaca merupaka kegiatan interaktif. Membaca merupakan suatu proses 
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dimaksudkan informasi dari teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh 

pembaca mempunyai peranan yang utama dalam membentuk makna. 

Membaca merupakan strategis, maksudnya bahwa dalam kegiatan membaca, 

seorang pembaca efektif menggunakan strategi membaca yang sesuai dengan 

teks dan konteks dalam rangka mengkonstruksi makna ketika membaca. 

Strategi ini bervariasi sesuai dengan jenis teks dan tujuan membaca.  

Membaca adalah kegiatan interaktif, maksudnya bahwa keterlibatan pembaca 

dengan teks tergantung pada konteks. Karena harus terjadi transaksi yang 

interaktif antara pembaca dan teks yang dibacanya. Orang yang senang 

membaca suatu teks yang bermanfaat, akan menemui beberapa tujuan yang 

ingin dicapainya, teks yang dibaca seseorang harus mudah dipahami sehingga 

terjadi interaksi antara pembaca dan teks.  

Berdasarkan hal tersebut, perlu dicari solusi dan dicari pemecahan 

masalahnya agar proses pembelajaran untuk mencapai peningkatan 

keterampilan membaca cepat siswa kelas V SDN Onyam 1 dalam penelitian 

ini digunakan teknik Skimming. Dengan menggunakan teknik ini diharapkan 

kecepatan membaca siswa lebih meningkat.   

Skimming adalah membaca yang membuat mata kita bergerak cepat 

melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mengetahui isi umum atau 

bagian dalam suatu bacaan. Berarti tidak melihat kata demi kata, kalimat 

demi kalimat, atau paragraf demi paragraf, tetapi menyapu halaman demi 

halaman secara menyeluruh. 

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan teknik Skimming dalam 

pembelajaran membaca cepat dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan 

keterampilan membaca cepat agar tujuan pembelajaran tercapai. Oleh karena 

itu, dilakanakan penelitian mengenai “Upaya Meningkatkan Keterampilan 

Membaca Cepat Melalui Teknik Skimming Pada Siswa Kelas v SDN Onyam 

1”. Dengan pemilihan teknik tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran 

penelitian guna memperbaiki proses pembelajaran yang selama ini dilakukan.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka masalah 

dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:  

1 Bagaimana proses pembelajaran dengan teknik Skimming dalam 

meningkatkan membaca cepat pada siswa kelas V SDN Onyam 1? 

2 Bagaimana hasil pembelajaran keterampilan membaca cepat dengan 

menggunakan teknik Skimming pada siswa kelas V SDN Onyam 1? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1 Untuk mengetahui proses pembelajaran yang tepat dengan teknik 

Skimming dalam meningkatkan keterampilan membaca cepat pada siswa 

kelas V SDN Onyam 1.  

2 Untuk mengetahui hasil keterampilan membaca cepat dengan 

menggunakan teknik Skimming pada siswa kelas V SDN Onyam 1.  

 

D. Manfaat Hasil Penelitian  

1 Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

mengembangkan teori pembelajaran bahasa, khususnya keterampilan 

membaca.  Dan data dari hasil penelitian yang dilakukan ini untuk 

memperkaya pengetahuan, wawasan pembaca dan membantu 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 

2 Secara Praktis  

a. Bagi Kepala Sekolah 
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1) Penelitian ini bermanfaat untuk menentukan kebijakan dan 

mengembangkan pengetahuan guru mengenai pembelajaran 

yang lebih kreatif dan bermakna.  

b. Bagi Guru 

1) Sebagai inovasi terhadap guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran membaca cepat 

2) Sebagai masukan untuk menentukan langkah-langkah 

pembelajaran kebahasaan khususnya dalam keterampilan 

membaca cepat. 

3) Dapat membantu guru dalam meningkatkan keterampilan 

membaca dasar dan lanjut siswa, selain itu untuk mengecek 

apakah ada yang masih terbata-bata atau kurang lancar dalam 

membaca. 

c. Bagi siswa  

1) Melalui teknik Skimming dapat meningkatkan keterampilan 

membaca siswa.  

2) Melalui teknik Skimming keterampilan membaca cepat siswa 

menjadi lebih berkembang.  

3) Menimbulkan potensi dan minat siswa dalam membaca da 

diharapkan mengalami peningkatan dalam keterampilan 

membaca cepat pada kelas tinggi.  

 

E. Definisi Istilah  

1. Keterampilan Membaca Cepat 

Peneliti meneliti tentang keterampilan membaca cepat melalui 

teknik Skimming dimaksudkan untuk mengetahui proses  dan hasil 

pembelajaran dalam membaca cepat. Dengan itu, peneliti menggunakan 

teknik ini untuk meningkatkan keterampilan membaca cepat siswa agar 

mereka tidak merasa jenuh dan lebih termotivasi untuk membaca.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan teks bacaan sebagai bahan 
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bacaan anak. Untuk mengukur hasil  membaca cepat siswa sehingga 

peneliti dengan mudah mengetahui hasil tersebut.  

 Menurut Tarigan (2008, hlm. 32). Membaca cepat juga termasuk 

ke dalam jenis membaca ekstensif. Pada era sekarang kita mendapatkan 

informasi tentu dengan banyak sumber baik dari media tulis atau media 

cetak, online atau internet dan masih banyak sumber lainnya. 

Berdasarkan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa kebutuhan sekarang 

menuntut kita untuk lebih mencari informasi yang cepat, oleh karena itu 

keterampilan membaca cepat sangat dibutuhkan dalam menghadapi 

situasi sumber informasi pada masa ini. Untuk itu, diperlukan strategi 

atau teknik membaca yang efektif.  

 

2. Teknik Skimming   

Albert 1961 (Tarigan, 2008, hlm. 33). Membaca sekilas atau 

Skimming adalah sejenis membaca yang membuat mata kita bergerak 

dengan cepat melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari 

serta mendapatkan informasi.  

Berdasarkan teori tersebut, dikatakan bahwa jika kita tidak tahu 

bagaimana cara membaca sekilas dan kapan harus melakukannya, maka 

kita akan menghadapi kesulitan dalam mengikuti serta menyelesaikan 

bacaan yang diinginkan. Sibukanlah otot mata dengan cara membaca 

cepat, maka konsentrasi pun akan membaik secara otomatis.  

Melatih otot mata dapat dilakukan dengan cara menggerakkan bola 

mata dalam keadaan terpejam ke atas dan ke bawah, ke samping kiri 

dan kanan, karena membaca dalam serangkaian menggerakkan bola 

mata. Kita sering tergoda untuk membaca ulang, untuk memeriksa 

apakah kita benar-benar telah melihat atau memahami sebagian kata 

sebelumnya. Membaca ulang seperti ini sering terjadi dan biasanya 

memotong kecepatan baca sebanyak seperti gaya. 


