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Abstrak: Penelitian ini di latarbelakangi oleh kegiatan membaca yang 
terjadi pada  pembelajaran bahasa Indonesia yang mengalami 
permasalahan, yaitu rendahnya kemampuan membaca. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menjawab rumusan masalah bagaimanakah minat 
pembelajaran membaca dengan menggunakan teknik skimming, bagaimana 
aktivitas pembelajaran membaca dengan menggunakan teknik skimming, 
dan bagaimana hasil pembelajaran membaca dengan teknik skimming dalam 
meningkatkan pemahaman bacaan siswa. Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian tindakan kelas. Hal ini telah dilakukan peneliti disertai 
dengan pengumpulan data dengan tes dan pengamatan melalui observasi, 
catatan lapangan, dan wawancara. Data tersebut diperoleh dari subjek 
penelitian, yaitu siswa kelas IV SDN Simpang I yang berjumlah 25 orang 
yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Hasil 
penelitian yang dilaksanakan di kelas menunjukan bahwa teknik skimming 
adalah sebuah alternatif pembelajaran membaca yang dapat digunakan di 
kelas. Dengan menggunakan teknik skimming ini siswa menunjukan 
semangat dan motivasi yang tinggi serta respon positif terhadap 
pembelajaran. Pembelajaran dilakukan melalui tiga siklus dengan tahapan 
pembelajaran yaitu pengenalan teknik skimming, pemahaman teknik 
skimming dan, penerapan teknik skimming dalam pembelajaran membaca. 
Pada akhir pembelajaran siswa diberikan tes kemampuan membaca melalui 
soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan menggunakan stopwatch sebagai 
alat penentu kecepatan membaca dalam satu menit dan kemampuan 
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memahami isi bacaan. Hasil menunjukan adanya peningkatan kemampuan 
membaca disertai pemahaman yang tinggi pada siklus I diperoleh rata-rata 
akhir pembelajaran yaitu 75,4, pada siklus II memperoleh nilai rata-rata 
akhir pembelajaran yaitu 82,4, dan pada siklus ke III memperoleh nilai rata-
rata akhir pembelajaran 87,2, hal ini menunjukan bahwa teknik skimming 
ini dapat meningkatkan pembelajaran membaca siswa dengan baik, 
sehingga mampu memperbaiki dan mengoptimalkan kualitas pembelajaran 
di kelas. Berdasarkan data di atas jelaslah bahwa bahan pembelajaran yang 
tepat merupakan langkah awal yang harus ditentukan oleh seorang guru 
sebelum melaksanakan pembelajaran sehingga keberhasilan dalam kegiatan 
pembeljaran dapat tercapai. 
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Abstract: This research was motivated by reading activities that occurred in 
Indonesian language learning which experienced problems, namely low 
reading skills. The purpose of this study was to answer the formulation of 
the problem of how the interest in learning to read using skimming 
techniques, how to read learning activities using skimming techniques, and 
how the learning outcomes of reading using skimming techniques in 
improving students' reading comprehension. The research method used is 
classroom action research. This has been done by researchers accompanied 
by data collection by tests and observations through observation, field notes, 
and interviews. The data were obtained from the research subjects, namely 
the fourth grade students of SDN Simpang I, totaling 25 people consisting of 
12 boys and 13 girls. The results of the research carried out in the classroom 
indicate that the skimming technique is an alternative for reading learning 
that can be used in class. By using this skimming technique students show 
high enthusiasm and motivation as well as a positive response to learning. 
Learning is carried out through three cycles with learning stages, namely the 
introduction of skimming techniques, understanding skimming techniques 
and, applying skimming techniques in reading learning. At the end of the 
lesson, students are given a reading ability test through multiple choice 
questions, using a stopwatch as a means of determining reading speed in one 
minute and the ability to understand the content of the reading. The results 
showed that there was an increase in reading skills accompanied by high 
understanding in the first cycle it was obtained an average final value of 
75.4, in the second cycle it obtained an average final value of 82.4, and in the 
third cycle it obtained the final average value. learning 87.2, this shows that 
this skimming technique can improve students' reading learning well, so as 
to improve and optimize the quality of learning in the classroom. Based on 
the data above, it is clear that the right learning material is the first step that 
must be determined by a teacher before carrying out learning so that 

success in learning activities can be achieved. 
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PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk 

berhubungan dengan manusia lainnya sebagai makhluk sosial. Sebagai alat komunikasi, bahasa 

sangat penting bagi kehidupan manusia untuk menyampaikan sutau maksud kepada orang lain 

yang berupa ide, gagasan, berita, penolakan dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Santosa (Mayasari, 2009:1) yang menyatakan bahwa pengertian bahasa secara universal ialah 

suatu bentuk ungkapan yang bentuk dasarnya ujaran. Dalam kurikulum 2004 dinyatakan 

bahwa:  

Bahasa merupakan sarana untuk saling komunikasi, saling belajar dari yang lain, saling 

berbagi pengalaman, serta untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan kesusasteraan 

merupakan salah satu sarana untuk menuju pemahaman tersebut. (Depdiknas, 2004:2). 

 Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang harus 

disampaikan kepada peserta didik melalui pengajaran, baik di kelas maupun di luar kelas untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketentuan untuk menyampaikan mata pelajaran bahasa 

Indonesia tersebut telah ditetapkan melalui pembaharuan kurikulum berbasis kompetensi. 

 Pelajaran bahasa Indonesia merupakan gabungan dari bagian-bagian terkecil yang 

terdapat di dalamnya, yaitu: membaca, menulis, menyimak, dan mendengarkan. Salah satu dari 

poin tersebut diantaranya adalah  keterampilan membaca. Membaca merupakan salah satu hal 

yang sangat penting dikuasai dalam hal pembelajaran tetapi kenyataannya dilapangan 

bermacam-macam, ada anak yang baik membaca dan ada yang kurang sesuai dengan tahapan 

tingkat kelasnya, ada yang cepat ada pula yang lambat membaca. 

 Kemampuan membaca merupakan kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, baik pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dalam hubungan 

penggunaan bahasa, kita mengenal empat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Membaca adalah salah satu aktivitas terpenting sepanjang hayat, lebih-

lebih lagi di era internet yang sarat percepatan dan perubahan seperti saat ini. membaca adalah 

kunci kegudang ilmu. Ilmu yang tersimpan dalam buku harus digali dan dicari dari kegiatan 

membaca. Keterampilan membaca menentukan hasil penggalian ilmu itu. Karena itu dapat 

dikatakan keterampilan membaca sangat diperlukan dalam dunia modern, dunia buku. 

 Minat baca siswa yang rendah terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dikarenakan 

guru kurang memvariasikan kegiatan pembelajaran, metode pengajaran yang monoton, 

keterbatasan sarana pembelajaran, dan kepribadian guru yang kurang menyenangkan. Hal ini 

mengakibatkan bagi banyak siswa membaca adalah tugas yang berat dan siswa jadi tidak 

terlibat secara aktif. 

 Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa siswa kelas IV di SDN Simpang I 

Sindangbarang memiliki kemampuan membaca yang rendah dan memiliki kesulitan memahami 

suatu bacaan. Dalam target yang ditentukan selama ini telah tercapai ± 50% dari target yang 

diharapkan. Dalam konteks ini, seharusnya fungsi guru dapat memberikan kemudahan bagi 

siswa untuk belajar, menciptakan kondisi belajar yang kondusif serta mampu menciptakan 

pembelajaran bermakna secara signifikan bagi siswa secara holistis. Pada akhirnya tuntunan 

mutu pendidikan untuk mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas 

dapat tercapai. 

 Pengajaran bahasa Indonesia yang beroriantasi kepada keterampilan berbahasa 

menuntut cara belajar yang spesifik, keterampilan menuntut presisi, ketepatan, latihan, dan 

praktek. Semakin sering berlatih semakin baik, serta semakin fasih dan terampil melaksanakan 

atau mempergunakannya. Apabila guru sudah menghayati tujuan pengajaran bahasa itu, 
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khususnya tujuan pengajaran membaca berdasarkan kurikulum yang berlaku, maka guru bahasa 

harus memperbaiki cara mengajarnya. 

 Guru harus lebih kreatif lagi dalam menyusun rencana pembelajaran dengan 

memperhatikan perkembangan siswa seperti yang dikemukakan oleh piaget (Budiningsih 

2005:38) “tahap oprasional kongkret (umur 7-11 tahun)”, pada masa anak-anak menjadi kurang 

egosentris dan lebih sosiosentris dalam berkomunikasi. Mereka berusaha untuk mengerti orang 

lain dan mengemukakan ide, perasaan, dan gagasan-gagasan mereka pada orang dewasa dan 

teman-teman melalui bahasa lisan atau tulisan. Proses berfikirpun menjadi kurang egosentris, 

dan mereka sekarang dapat menerima pendapat orang lain. 

  Dalam keterampilan membaca dengan menggunakan teknik skimming menurut Albert 

(Tarigan,1979:33) dapat diarahkan ke tiga tujuan utama diantaranya: 

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

2. Untuk menemukan hal tertentu dari suatu bahan bacaan. 

3. Untuk menemukan/menempatkan bahasa yang diperlukan dalam perpustakaan. 

 Melalui teknik skimming diharapkan dapat diperoleh gambaran hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan kemampuan membaca. Karena 

dengan menggunakan teknik skimming pembelajaran membaca melalui tahapan-tahapan 

membaca yang akan menghasilkan suatu pemahaman yang lebih bermakna. 

 Teknik skimming yaitu cara cepat dan bermanfaat untuk merangsang munculnya potensi 

membaca. Teknik skimming dalam pembelajaran dimaksudkan untuk meningkatkan membaca 

siswa dengan baik sehingga mampu memperbaiki dan mengoktimalkan pembelajaran di kelas. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. Alternatif pemecahan masalah yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah teknik 

skimming dalam pembelajaran membaca di kelas IV sekolah dasar. 

 Salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang penulis angkat dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia yaitu khususnya pembelajaran membaca dengan menggunakan 

teknik skimming. Dalam pembelajaran menggunakan teknik skimming cara penyampaiannya 

dirancang untuk peserta didik agar bersemangat dan aktif dalam pelaksanaan pembelajaran.   

 

METODE 

Penelitian yang akan dilaksanankan yaitu penelitian tindakan kelas yang mengacu 

kepada tindakan guru ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai upaya untuk 

memperbaiki kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Penelitian tindakan kelas 

dilaksanakan bentuk siklus berulang yang didalamnya terdapat empat tahapan utama kegiatan, 

yaitu; (1) menysusun perencanaan tindakan (planning), (2) pelaksanaan tindakan (acting), (3) 

pengamatan (observing), (4) refleksi (reflecting). 

 Model penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini model spiral 

sebagaimana yang terdapat pada gambar di atas yaitu model siklus secara berulang dan 

berkelanjutan. Degan begini berarti semakin lama diharapkan  

 Penelitian ini dilaksanakan di SDN Simpang I Kecamatam Sindangbarang Kabupaten 

Cianjur. Penelitian ini difokuskan pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas IV dengan jumlah 

siswa sebanyak 16 orang, yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan terdiri dari 11 orang 

perempuan. Sumber data yang lain diantaranya dari guru dan kepala sekolah dan ditambah lagi 

dari yang lainnya. 
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Instrumen dalam penelitian ini yaitu Lembar Paduan Wawancara. Lembar Observasi dan 

Catatan Lapangan, adapun Analisis data dilakukan sebagai pengujian terhadap hipotesis 

tindakan yang telah dirumuskan, kemudian data baru tersebut dianalisis. Pengolahan data dan 

analisisnya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir pelksanaan pembelajaran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan deskrifsi, analisis, dan refleksi setiap siklus pada tindakan penelitian yang 

telah dilaksanakan, terdapat temuan-temuan esensial yang merupakan hasil terpenting dari 

penelitian. Temuan-temuan diuaraikan sebagai berikut: 

1. Minat dan perhatian siswa pada siklus I yaitu pada waktu melakukan pembelajaran 

membaca pemahaman kurang antusias. Karena kesiapan siswa secara pisik dan mental 

masih kurang, hal ini terlihat dari beberapa orang siswa yang lebih tertarik bercanda 

dengan teman sebangkunya, memperhatikan observer yang sedang duduk, sehingga secara 

pisik dan mental siswa kurang siap dan kurang berkonsentrasi dalam membaca dengan 

teknik skimming. Pada siklus I siswa belum memahami isi bacaan dengan baik sehingga 

sikap dan perhatian siswa kurang antusias terhadap pembelajaran terlihat pada saat 

menemukan kalimat-kaliamt utama dan siswa masih banyak yang belum bisa dan pada saat 

mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan bacaan masih ada beberapa siswa yang 

kebingungan mengerjakan soal. Hal ini disebabkan kurang adanya kesiapan siswa secara 

pisik dan mental. Pembelajaran siklus I ini belum sempurna karena siswa masih belum 

berkonsentrasi dengan baik. 

 Berdasarkan temuan pada pembelajaran siklus I minat siswa dalam membaca 

kurang antusias, sehingga pada siklus I memperoleh hasil yang kurang maksimal. Hasil 

perolehan rata-rata penilaian secara individu 75.4 sedang nilai kemampuan efektif 

membaca (KEM) 72.5.  

2. Kesiapan dan keaktifan siswa sudah tampak ada perubahan, terlihat dari hasil yang 

diperoleh siswa pada siklus II dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Hal ini disebabkan 

banyak siswa yang dapat berkonsentrasi dan memahami bacaan dengan sungguh-sungguh. 

Berdasarkan temuan pada pembelajaran siklus II minat siswa dalam membaca 

menggunakan langkah-langkah teknik skimming sangat antusias dan komunikatif, sehingga 

pada siklus II diperoleh hasil yang cukup baik dan mengalalmi peningkatan dari tindakan 

sebelumnya. Hasil penilaian perolehan rata-rata penilaian hasil pada siklus II nilai individu 

rata-rata 84 dan nilai kemampuan efektif membaca (KEM) 96.04. 

3. Pada siklus III keantusiasan siswa dalam pembelajaran membaca tampak dalam dari 

pemahaman tekinik skimming, menemukan kata kunci menemukan kalimat utama, dan 

menjawab pertanyaan sudah lebih dari 50% siswa dapat memperaktekannya, meskipun 

belum sempurna betul. Berdasarkan temuan pada pembelajaran siklus III minat dan 

keantusiasan siswa mengalami peningkatan dan memperoleh hasil yang baik. Hasil 

perolehan rata-rata dari penilaian hasil siklus III didapat nilai skor soal secara individu rata-

rata 87.2 dan nilai kemampuan efektif membaca (KEM) rata-rata 100.36. 

 Berdasarkan uraian di atas setiap tindakan pembelajaran tentang teknik 

skimming dalam pembelajaran membaca selalu diawali dengan mengkondisikan siswa ke 

dalam pembelajaran yang kondusif, mulai dari mengadakan apersepsi, latihan membaca 

cepat dengan langkah-langkah teknik skimming, menemukan kata kunci dari bacaan, dan 

menemukan kalimat utama dari bacaan sampai pada kegiatan tanya jawab yang 

berhubungan dengan materi atau wacana yang telah dipelajarai. Selama kegiatan 

pembelajaran guru memotivasi , membimbing, dan mengarahkan siswa ke dalam 
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pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Tindakan guru difokuskan pada 

pembelajaran membaca dengan teknik skimming. 

 Hasil penilaian siswa dalam pembelajaran meliputi sikap dan keterampilan 

tentang membaca, dan aktivitas siswa dalam pembelajaran selama tindakan penelitian 

berlangsung menunjukan peningkatan kea rah yang lebih baik dari tindakan sebelumnya. 

 Temuan-temuan tersebut akan disintesis dan dikomfirmasikan dengan berbagai 

liniatur untuk melihat relevansi antara teori dengan kegiatan penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh peneliti. 

Pola pembelajaran tentang membaca yang dilaksanakan oleh peneliti pada setiap 

tindakan sudah sesuai dengan pola pembelajaran dengan pendekatan terpadu, yaitu 

mencakup menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sehubungan dengan dikemukakan 

oleh Rothlein dan Meinbach Cok (Mayasari 2009:135) lebih menjelaskan bahwa membaca 

untuk anak-anak yang dilakukan setiap hari merupakan sesuatu yang penting untuk 

mengajar mereka menyimak, berbicara, atau menulis. 

 Mengungkap keterampilan atau kemampuan awal siswa tentang membaca pada 

setiap tindakan dilakukan secara terencana melalui latihan-latihan yang kontinyu, baik 

secara klasikal maupun individual. Pada awal tindakan, partisipasi siswa dalam membaca 

cenderung masih pasif, kurang berani dan ragu-ragu, hal ini terjadi karena mereka kurang 

percaya diri (siklus I). Motivasi dan bimbingan yang terus menerus diberikan oleh guru 

cukup meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri siswa dalam membaca sesuai dengan 

kemampuannya, sehingga pada tindakan-tindakan pembelajaran selanjutnya siswa menjadi 

lebih aktif dan berani dalam membaca meskipun belum optimal. 

 Kemampuan awal siswa tentang membaca pada setiap tindakan cenderung 

beragam, terdiri dari yang sudah sesuai dengan langkah-langkah teknik skimming. 

Kemampuan siswa tersebut dapat dipahami mengingat tingkat perkembangan kognitif 

siswa SD masih berada pada tahap oprasional kongkrit sebagaimana dikemukakan oleh 

Piaget (Budiningsih, 2009:136). “Proses penyeimbangan yaitu menyeimbangkan antara 

lingkungan luar dengan stuktur kogninif yang ada dalam dirinya”. 

 Teknik skimming merupakan suatu cara yang diberikan kepada siswa sekolah 

dasar kelas tinggi untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan dalam pemahaman 

dalam membaca. 

 Teknik skimming dapat meningkatkan kemampuan keterampilan membaca 

cepat terhadap anak didik, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang penulis 

laksanakan, dengan teknik skimming ini anak dilatih untuk bisa membaca cepat secepat 

mungkin dengan pemahaman yang tinggi terhadap isi bacaan. 

 Dengan teknik ini sesuai dilatih untuk cermat mencari kata-kata kunci dalam 

bacaan dan dilatih juga untuk menemukan pokok pikiran utama. Dengan demikian teknik 

ini cocok dan harus diberikan kepada anak didik dalam pembelajaran membaca. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang teknik skimming dalam pembelajaran membaca 

yang dilaksanakan di kelas IV SDN Simpang I Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur 

dapat disimpulkan bahwa Proses pembelajaran membaca dengan menggunakan teknik 

skimming dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun, 

hal ini dapat dilihat dari minat belajar siswa yang terus meningkat. Hal ini juga dapat dibuktikan 
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dari penilaian proses dengan langkah-langkah teknik skimming mengalami peningkatan pada 

setiap siklusnya. 

Aktivitas pembelajaran membaca dengan menggunakan teknik skimming cukup baik, 

Hal ini tercermin dari adanya sikap motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, khususnya 

pada tahap eksplorasi yaitu kegiatan kelompok dan diskusi dalam rangka menemukan konsep 

yang dipelajarai. Hal tersebut menunjukan bahwa teknk skimming mampu meningkatkan 

pembelajaran membaca terhadap siswa. 

Siswa kelas IV Simpang I Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur memiliki 

kemampuan membaca dengan menggunakan teknik skimming, hal ini dapat dikbukatikan 

dengan nilai tes pada setiap siklus mengalami peningkatan menjadi lebih baik dalam memahami 

suatu bacaan. 
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