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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) kemampuan kecepatan membaca 

mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 2015, (2) kemampuan pemahaman 

membaca mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 2015, (3) kemampuan 

membaca cepat mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 2015. Penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif studi kasus. Subyek dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 2015. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan adalah credibility, transferability dan 

confirmabilyty. Teknik analisis data yang diterapkan adalah reduksi data, paparan 

data dan verifikasi data. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) kecepatan 

membaca mahasiswa tertinggi 311 KPM, terendah 165 KPM dan rata-rata 206 

KPM, (2) pemahaman membaca tertinggi adalah 90%, terendah 20% dan rata-rata 

adalah 54%. (3) kemampuan membaca cepat mahasiswa semester II prodi PGSD 

FKIP UMS 2015tertinggi adalah 198, terendah 33 dan rata-ratanya adalah 109. 

Kesemua hasil kecepatan, pemahaman dan kemampuan membaca cepat dipengaruhi 

faktor penghambat dan penunjang yang berupa kebiasaan dalam membaca. 

Mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia 

melakukan usaha untuk mengurangi kebiasaan yang dapat menghambat kecepatan, 

pemahaman dan kemampuan membaca cepat berupa penugasan dan latihan. 
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A. Pendahuluan 

Mahasiswa dalam menyeleseikan tugas diwajibkan menggunakan 

kemampuan berbahasanya. Kemampuan berbahasa yang digunakan mulai dari 

menyimak, berbicara, membaca sampai menulis. Menyimak digunakan sebagai jalan 

mendengarkan instruksi dosen yang bersangkutan sampai mengobservasi lingkungan 

yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam bangku kuliah. Kemampuan berbicara 

sebagai alat mahasiswa untuk menyampaikan sesuatu, baik pertanyaan maupun 

pendapat mengenai pokok bahasan yang dibahas. Kemampuan membaca bagi 

mahasiswa digunakan untuk mencari referensi dalam menyelesaikan tugas ilmiahnya 

yang tertuang dalam lembaran buku, jurnal, skripsi dan lain-lain. Kemampuan 

menulis merupakan kemampuan dalam mendokumentasikan hasil karya ilmiah 

mahasiswa dalam seperti dalam bentuk makalah, artikel sampai skripsi. Sehingga 

kemampuan membaca cepat yang merupakan salah satu kemampuan membaca 

menjadi hal yang perlu dikuasai mahasiswa. 

Kenyataan bahwa kemampuan membaca sangat penting dalam 

keberlangsungan studi perkuliahan belum semuanya disadari mahasiswa pada 

umumnya. Kemampuan membaca para mahasiswa belum diketahui sejauh mana, 

sudahkah efektif selama ini ataupun masih belum efektif. Sehingga perlu diketahui 

sejuah mana kemampuan membaca mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan diketahuinya kemampuan 

membaca cepat mahasiswa, maka dapat diambil langkah-langkah konkret bagi pihak 

mahasiswa untuk menindaklanjuti hal tersebut. Ketika hasilnya belum sesuai dengan 

idealnya maka mahasiswa perlu melakukan berbagai latihan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca cepat. Sebaliknya ketika hasilnya menunjukkan kemampuan 

membaca cepat mahasiswa sudah pada taraf ideal maka mahasiswa dihimbau untuk 

mempertahankan dan bahkan meningkatkannya. 

Tujuan secara nyata dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan 

membaca cepat mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 2015. Dengan 

demikian dapat diambil langkah konkret untuk mengatasi hambatan yang dialami 

mahasiswa. Adapun penelitian ini menggunakan studi kasus. Penggunaan studi kasus 



 

 

ini dikarenakan peneliti berharap dalam penelitian ini mendapatkan hasil dari 

penyelidikan yang cukup mendalam. 

 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif studi kasus. Penelitian ini dilakukan dirinci dalam tiga tahapan. Tahap 

pertama adalah penyusunan proposal penelitian, kedua pelaksanaan penelitian dan 

terakhir adalah pelaporan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 

ajaran  2014/2015 bulan november sampai dengan bulan maret. Subyek penelitian ini 

adalah mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 2015 dan dosen Pendidikan 

Bahasa Indonesia. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh melalui observasi atau 

pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun data tersebut 

mengenai kemampuan membaca cepat mahasiswa Program studi PGSD semester 

II.Peneliti mendapatkan data dari sumber data berupa uraian atau penjelasan. Uraian 

tersebut mengenai kemampuan membaca cepat mahasiswa PGSD semester II tahun 

2015. Selain itu peneliti juga mendapatkan data dari hasil pengamatan yang 

dilakukan dan diuraikan dalam bentuk deskripsi.Adapun data tersebut adalah 

dokumen hasil kecepatan membaca, pemahaman membaca, data kemampuan 

membaca cepat mahasiswa semester II prodi  PGSD FKIP UMS 2015, foto dan hasil 

wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. 

Dalam penelitian ini teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data 

dari berbagai sumber seperti mahasiswa, dosen dan pimpinan program studi. 

Wawancara dilakukan secara mendalam guna mendapatkan data yang sejelas-

jelasnya. Wawancara juga dilakukan secara snowball atau berkembang sesuai data 

yang diperoleh, sehingga diharapkan data yang terkumpul menjadi lengkap dan jelas. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh 

identitas program studi, data rencana pembelajaran dari mata kuliah Pembelajaran 

Bahasa Indonesia, dan hasil hitung kecepatan membaca mahasiswa semester II 

PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun kecepatan membaca 



 

 

diperoleh dengan rumus yang sudah ditentukan. Selain dokumen tulis mengenai 

kecepatan peneliti juga menggunakan metode dokumentasi ini untuk mendapatkan 

data mengenai tingkat pemahaman mahasiswa semester II PGSD FKIP Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya dari kecepatan dan tingkat pemahaman 

peneliti mendapatkan data mengenai kemampuan membaca cepat dan efektif 

mahasiswa semester II PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Keabsahan data dalam penelitian ini adalah credibility (credibilitas internal), 

transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability 

(obyektivitas), sehingga penelitian ini dirancang untuk meneliti kemampuan 

membaca cepat mahasiswa Program Studi mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta.Transferability (validitas eksternal) 

berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan 

atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Bila sampel 

penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliabel, cara mengumpulkan 

data benar, maka penelitian ini akan memiliki validitas eksternal yang tinggi, 

sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisir kepada semuanya.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis interaktif. Teknik ini terbagi dalam reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Data Reduction( Reduksi Data)Berdasarkan data yang 

diambil melalui observasi, wawancara dan dokumentasi selama penelitian data yang 

diperoleh tentu tidak bisa langsung dianalisis. Data perlu diarahkan kepada tujuan 

penelitian yakni mengenai kemampuan membaca cepat mahasiswa PGSD semeter II 

tahun ajaran 2014/2015.Data Display (Penyajian Data)Berdasarkan data hasil 

reduksi maka peneliti menguraikan masing-masing kategori dan menguraiakan 

hubungang antar kategori yang berkaitan dengan kemampuan membaca cepat 

mahasiswa PGSD semeter II tahun ajaran 2014/2015. Dengan demikian data akan 

dengan mudah dibaca dan difahami pola yang terjadi.Conclusion Drawing ( 

Penarikan Kesimpulan)Dalam penelitian ini dibutuhkan kejelian dan ketelitian yang 

penuh untuk memverifikasi dan menentukan data yang didapat.  Setelah itu didapat 

kesimpulan mengenai kemampuan membaca cepat mahasiswa PGSD semester II 



 

 

tahun 2015. Adapun kesimpulan yang ditarik juga memaparkan faktor yang 

mendukung atau menghambat serta cara penangannya. 

 

C. Hasil penelitian dan pembahasan 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar merupakan salah satu 

program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Program studi PGSD didirikan pada tahun 2007. Pendirian progdi PGSD 

berdasarkan SK Dikti No. 1934/D/T/ tanggal 19 Juli 2007. Semenjak berdiri progdi 

PGSD menjadi program studi yang cukup dicari para calon mahasiswa. Hal ini 

dibuktikan kuota mahasiswa PGSD selalu penuh sebelum masa pendaftaran berakhir. 

Selain itu dibuktikan dengan passing grade yang cukup tinggi. Implikasi dari passing 

grade yang tinggi dan ketatnya persaingan menjadikan mahasiswa yang diterima di 

progdi PGSD dapat dikatan memiliki potensi akademik yang bagus. Sekarang progdi 

PGSD memiliki sekitar 1150 mahasiswa aktif. 

1. Kecepatan membaca mahasiswa semester II PGSD FKIP UMS 2015 

Sebuah kemampuan dapat dilihat terlebih dahulu melalui pengetahuannya 

tentang sesuatu tersebut. Seperti halnya dalam penelitian ini peneliti bermaksud 

mengetahui kemampuan membaca cepat mahasiswa semester II progdi PGSD 

FKIP UMS 2015. Oleh karena itu peneliti mencari data pengetahuan teori 

membaca cepat dengan melakukan wawancara dan dokumentasi kepada 

beberapa narasumber. Narasumber tersebut adalah beberapa mahasiswa dan 

dosen pengampu mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. 

Dari data yang diperoleh bahwa mahasiswa sudah memiliki pengetahuan 

yang sejalan dengan teori yang sudah ada. Hal ini dilihat dari hasil penelitian 

yang menyatakan bahwa membaca menurut mahasiswa adalah kegiatan 

melafalkan lambang tulis yang berupa bacaan, kegiatan membaca dilakukan 

untuk memeroleh informasi atau makna yang terkandung dalam bacaan yang 

dibaca oleh pembaca. Pengertian ini sesuai dengan teori membaca seperti 

pendapat Tarigan mengenai membaca adalah sebagai berikut. 

Membaca adalah sekedar menyuarakan lambang-lambang tertulis tanpa 

mempersoalkan apakah kalimat atau kata-kata yang dilisankan tersebut 

dipahami atau tidak. Hanya saja membaca yang demikian itu termasuk jenis 



 

 

membaca pada taraf permulaan. Tetapi jika diamati secara cermat, membaca 

tentu memiliki nilai lebih dari sekedar menyuarakan lambang-lambang grafis. 

Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media 

kata-kata/bahasa tulis(Tarigan, 2008: 7). 

 

Kesamaan pandangan mahasiawa, dosen dan tokoh mengenai teori 

membaca. Sehingga dapat dikatakan pemahaman mahasiswa mengenai 

membaca sudah pada semestinya yakni benar sesuai dengan teori yang ada. 

Dapat dikatakan pula mahasiswa sudah mengerti apa yang dimaksud dengan 

membaca. Dengan demikian selanjutnya membuka peluang bagi peneliti untuk 

melihat kemampuan selanjutnya yakni membaca cepat. 

Membaca cepat merupakan salah satu jenis membaca. Seperti halnya yang 

diatas, untuk dapat melihat kemampuan membaca cepat tentu peneliti terlebih 

dahulu mencari tahu bagaimana pemahaman mahasiswa mengenai membaca 

cepat. Pencarian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi kepada 

mahasiswa semester II dan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa 

Indonesia. Dari hasil wawancara dan dokumentasi disebutkan menurut 

mahasiswa membaca cepat adalah membaca dengan kecepatan optimal tanpa 

mengesampingkan informasi yang didapat. Membaca cepat tidak mengharuskan 

membaca satu per satu kata melainkan mengalir dengan cepat sekilas pandang. 

Pengertian yang didapat peneliti ini senada dengan pendapat Nurhadi 

(2005:39) yang menyatakan membaca cepat adalah “membaca yang 

mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Biasanya 

kecepatan itu dikaitkan dengan tujuan membaca, keperluan, dan bahan bacaan”. 

Artinya, seorang pembaca cepat yang baik, tidak menerapkan kecepatan 

membacanya secara konstan diberbagai cuaca dan keadaan membaca. Penerapan 

kemampuan membaca cepat itu disesuaikan dengan tujuan membacanya, aspek 

bacaan yang digali (keperluan) dan berat ringannya bahan bacaan. 

Senadanya pendapat mahasiswa dengan teori yang sudah ada menjadi 

indikator bahwa mahasiswa sudah mengerti dan paham mengenai membaca 

cepat. Dengan demikian memberikan jalan kepada peneliti untuk mengetahui 

kemampuan membaca cepat mahasiswa tersebut. Berdasarkan wawancara juga 



 

 

didapatkan pula data bahwa mahasiswa memeroleh pengetahuan mengenai 

membaca cepat tersebut sudah dari sejak bangku SMP dan SMA. Pengetahuan 

tersebut belum memastikan bagaimana kemampuan membaca yang dimilki. 

Karena banyak faktor pula yang memengaruhi.Kecepatan membaca mahasiswa 

semester II PGSD FKIP UMS 2015. 

Berdasarkan tujuan penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan kecepatan 

membaca mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 2015. Sehingga 

peneliti melakukan data tersebut dengan observasi dan dokumentasi. Adapun 

kecepatan membaca dapat dilihat dengan rumus yang sudah ada dalam teori. 

Seperti yang diutarakan oleh Nurhadi (2005:39) Kecepatan membaca dapat 

diukur dengan rumus yang berdasarkan pada banyak kata yang dibaca dalam 

setiap menit dan sejauh mana pemahaman pembaca terhadap apa yang dibaca. 

Kecepatan menjadi salah satu yang diutamakan dalam membaca cepat. Sehingga 

untuk melihat kecepatan membaca mahasiswa peneliti mencari data tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa kecepatan 

membaca mahasiswa berbeda-beda, dari observasi peneliti peroleh data 

mahasiswa yang memiliki kecepatan tertinggi, rata-rata dan terendah. Kecepatan 

tertinggi yaitu 311 kpm, kecepatan rata-rata 206 kpm, dan terendah 165 kpm. 

Perlu diketahui juga bahwa kecepatan mahasiswa semester II prodi PGSD 

FKIP UMS 2015 masih dibawah standar yang harus dimiliki seorang mahasiswa 

yakni 350-500 KPM. Hal ini seperti diungkapkan oleh Soedarso (2001:18) 

membaca bacaan yang mudah dalam bentuk deskriptif dan bahan-bahan nonfiksi 

lain yang bersifat informatif dan membaca fiksi yang agak sulit untuk menikmati 

keindahan sastranya dan mengantisipasi akhir ceritanya kecepatannya adalah 

350-500 KPM. 

Kecepatan mahasiswa diperoleh dengan mempercepat proses membaca. 

Dalam kegiatan mempercepat tersebut tentu ada berbagai faktor yang 

memengaruhi kecepatannya. Seperti halnya mobil yang melaju di jalan raya 

dalam memacu kecepatanya ada beberapa faktor yang memengaruhi, seperti 

kondisi jalan yang baik tidak bergelombang, kondisi mesin yang baik. 



 

 

Demikian halnya dengan kecepatan membaca juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Untuk mengetahui faktor tersebut peneliti melakukan observasi, 

wawancara dan dokumentasi kepada mahasiswa. Faktor tersebut seperti hasil 

temuan peneliti adalah adanya 2 faktor yang memengaruhi kecepatan membaca 

berdasarkan sumbernya. Faktor pertama adalah faktor yang berasal dari pembaca 

itu sendiri. Faktor ini berupa kebiasaan-kebiasaan dalam membaca sewaktu kecil 

seperti membaca dengan menggerakkan kepala, menunjuk dengan jari, membaca 

dalam hati, melafalkan, mengulang kata yang sudah dibaca(regresi). Sedangkan 

faktor yang satunya adalah faktor yang berasal dari luar pembaca. Faktor ini 

berupa situasi dan kondisi lingkungan pembaca, seperti kenyamanan dan 

ketenangan. 

Temuan peneliti mengenai faktor yang memengaruhi kecepatan senada 

dengan teori yang diungkapkan oleh Soedarso (2001: 5) menyatakan bahwa: 

hambatan-hambatan tersebut meliputi vokalisasi, gerakan bibir, gerakan 

kepala, menunjuk dengan jari, regresi, dan subvokalisasi. Terkadang ketika 

seseorang membaca cepat terkesan orang tersebut membaca dengan tergesa-

gesa tanpa memahami isi bacaan, padahal idealnya mencari informasi pada 

bacaan dengan efektif dan efisien,selain mengutamakan kecepatan juga 

tidak boleh mengabaikan pemahaman isi bacaan. Seseorang ketika 

membaca cepat untuk memahami isi bacaan, terkadang mengalami 

hambatan-hambatan seperti yang tersebut di atas. 

 

Selain kebiasaan yang dilakukan mahasiswa dalam membaca peneliti juga 

menemukan bahwa mahasiswa juga terpengaruh dengan lingkungan sekitar. 

Adapun lingkungan ini juga sesuai dengan keinginan pembaca sendiri. Ada 

sebagian besar yang mengharuskan suasana tenang dan ada pula yang ditemani 

alunan musik. 

Hasil penelitian ini berelevansi dengan hasil penelitian Haryadi (2009). 

Keterhubungan ini didapatkan dari adanya peluang usaha untuk meningkatkan 

kecepatan membaca. Kecepatan membaca dalam penelitian Haryadi (2009) 

ditingkatkan melalui perkuliahan berbasis latihan berjenjang dan pengalaman. 

Peningkatan kecepatan membaca didasari dari faktor penghambat dan penunjang 

yang sudah diketahui. 



 

 

2. Kemampuan pemahaman mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 2015 

dalam membaca cepat 

Dalam membaca dengan membaca cepat memang mengoptimalkan 

kecepatan yang dimiliki pembaca. Namun demikian yang juga sudah 

disampaikan sebelumnya pemahaman akan informasi yang ada dalam bacaan 

juga merupakan hal penting dalam melihat kemampuan membaca cepat. Peneliti 

menggunakan prosentase dalam melihat tingkat pemahaman mahasiswa terhadap 

apa yang dibaca. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasil kemampuan 

pemahaman mahasiawa berbeda-beda. Diperoleh hasil pemahaman tertinggi 

sebesar 90%, rata-rata sebesar 54%, dan terendah sebesar 20%.  

Kemampuan pemahaman terhadap bacaan yang dibaca oleh seorang 

mahasiswa adalah 70% seperti diungkapkan oleh Soedarso (2001:14) 

kemampuan pemahaman semua tingkatan dalam membaca cepat adalah 70 

persen. Dari sini dapat kita lihat bahwa secara rata-rata kemampuan pemahaman 

membaca cepat mahasiswa belum mencapai standar, namun ada 6 mahasiswa 

yang memiliki tingkat pemahaman sama atau lebih dari standar yang 

ada.Kemampuan pemahaman tentu juga dipengaruhi faktor yang 

memengaruhinya. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian yakni 

Faktor tersebut berasal dari dalam diri pembaca sendiri yang beripa kebiasaan 

dan faktor dari luar yang bersifat situasi lingkungan. 

Hasil penelitian ini ada relevansinya dengan hasil penelitian Agni (2013) 

yang mengatakan bahwa mahasiswa memiliki kecenderungan untuk memahami 

isinya saja dan mengabaikan kecepatan yang menjadikan kemampuannya tidak 

efektif. Dalam penelitian ini sebagian besar mahasiswa juga demikian. 

Mengabaikan kecepatan untuk memeroleh pemahaman yang menyeluruh. 

Ditambah lagi mahasiswa juga ada yang mengejar kecepatan dan mengabaikan 

pemahaman yang didapat dari membaca. 

 

 

 



 

 

3. Kemampuan membaca cepat mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 

2015 

Dalam mendeskripsikan kemampuan membaca cepat dan efektif peneliti 

menganalisis dua kemampuan mahasiswa yakni kecepatan dan pemahaman atas 

apa yang dibaca mahasiswa. Ketika kecepatannya tinggi dan pemahamnnya juga 

tinggi berarti mahasiswa tersebut memiliki keefektifan yang baik. Sedangkan 

ketika hanya kecepatan atau pemahaman yang tinggi berarti kurang efektif 

dalam membaca. Hal ini karena mahasiswa hanya mengejar salah satu saja yakni 

antara kecepatan dan pemahaman. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh 

Tampubolon (1987:7) sebagai berikut. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan dalam belajar adalah 

kemampuan membaca buku dengan cepat, Ketika kita dihadapkan pada 

banyaknya buku atau bahan belajar maka membaca cepat sangat dibutuhkan 

untuk menangkap dan memahami bacaan secara lebih cepat dalam waktu 

yang singkat. Jadi patut dipertanyakan bagaimanakah kemampuan membaca 

kita sesuai dengan tingkat pendidikan kita sekarang, apakah sudah sangat 

cepat, biasa-biasa saja, atau malah sangat kurang. 

 

Kesesuaian tersebut adalah pemahaman membaca didapat juga dari 

kecepatan dalam membaca. Sehingga sisi pemahaman dalam membaca cepat 

tidak boleh diabaikan. Hal ini juga mengacu pada pengertian membaca cepat itu 

sendiri yakni membaca dengan kecepatan optimal dan menitik beratkan pada 

pemahaman apa yang dibaca. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasil kemampuan membaca 

mahasiawa berbeda-beda. Diperoleh hasil kemampuan tertinggi sebesar 198, 

rata-rata sebesar 109, dan terendah sebesar 33. Kecepatan yang mempengaruhi 

dilihat dari hasil pemahaman mahasiswa yang diwujudkan dengan menjawab 

soal. Mahasiswa yang memiliki kecepatan yang cukup tinggi maka dapat 

membaca lebih banyak sehingga pemahaman dapat menyeluruh. Namun 

berdasarkan analisis jawaban semua soal terakhir tidak dapat dijawab mahasiswa 

dikarenakan pemahaman kurang menyeluruh. Dari sini dapat dilihat bahwa 

kecepatan juga mempengaruhi pemahaman yang pada akhirnya mempengaruhi 

kemampuan membaca cepat. 



 

 

Setelah mengerti kemampuannya masing-masing tentu mahasiswa dengan 

dosen menginginkan faktor yang memperlambat dikurangai agar kemampuan 

membacanya bisa baik. Adapun usaha tersebut dilakukan oleh kedua pihak, 

yakni antara mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. 

Usaha tersebut seperti mengurangi faktor yang menghambat seperti 

menggerakkan kepala, menunjuk dengan jari, melafalkan, membaca dalam hati, 

dan mengulang pandangan pada waktu membaca. 

Usaha mengurangi tersebut tentu dilakukan dengan berbagai latihan yang 

harus dijalani. Latihan tersebut untuk menggerus kebiasaan dari kecil yang justru 

kontraproduktif. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada mahasiswa 

didapatkan data bahwa mahasiswa jarang membaca ketika tidak ada tuntutan 

untuk membaca seperti tugas atau tes. Oleh karena itu dosen memberi tugas 

yang membuat mahasiswa membaca sebelum perkuliahan dimulai. Tugas 

tersebut berwujud tugas membaca yang pada awal perkuliahan diadakan 

semacam post test untuk mengetahui pemahaman apa yang ditugaskan untuk 

membaca. Hal ini sesuai yang diungkapkan Soedarso (2001:5) sebagai berikut 

“untuk menghilangkan kebiasaan melafalkan dapat dilakukan, tiuplah (bibir 

seperti bersiul) sementara membaca dan tangan di leher (tidak boleh ada 

getaran). Untuk menghilangkan kebiasaan menunjuk dengan jari dapt dilakukan 

dengan tangan membaca apa yang dibaca atau meletakkan tangan dalam 

kantong”. 

Penelitian ini juga ada relevansinya dengan penelitian yang sudah 

dilakukan mengenai kemampuan membaca cepat. Hal ini diperoleh dari 

penelitian Agni (2013) yang menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa 

belum efektif dalam kemampuan membaca cepat. Dalam penelitian ini juga 

demikian, sebagian mahasiswa juga belum memiliki kemampuan membaca yang 

efektif. Hal ini dipengaruhi faktor yang menghambatnya masih cukup dominan.  

 

 

 

 



 

 

D. Simpulan 

1. Kecepatan membaca mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 2015 

Dalam kecepatan membaca ada beberapa yang aspek yang dibahas yang 

kemudian disimpulkan disini, yakni pemahaman mahasiswa mengenai teori 

membaca, membaca cepat, data kecepatan membaca dan faktor yang 

memengaruhi kecepatan membaca. Dalam penelitian ini menunjukkan 

mahasiswa semester II memiliki pemahaman yang baik mengenai teori yang 

mendasari tentang membaca. Demikian pula dengan pemahaman mahasiswa 

semester II prodi PGSD FKIP UMS 2015 tentang membaca cepat sudah sesuai 

dengan teori yang sudah ada. 

Selanjutnya kecepatan membaca mahasiswa semester II PGSD FKIP UMS 

2015. Setelah diadakan pengamatan dan tes didapat nilai tertinggi mengenai 

kecepatan adalah saudari Dyah Ayu Puspitasari dengan kecepatan 311 KPM. 

Untuk kecepatan terendah adalah saudara Riyanda Febriyani P dengan kecepatan 

165 KPM. Adapun rata-rata kecepatan membaca mahasiswa semester II prodi 

PGSD FKIP UMS 2015 adalah 206 KPM. Sebuah kecepatan membaca 

dipengaruhi oleh faktor yang memengaruhi kecepatan membaca. Adapun faktor 

yang memengaruhi tersebut ada dua. Faktor dari pembaca itu sendiri dan faktor 

dari lingkungan pembaca. Faktor yang berasal dari pembaca sendiri berwujud 

kebiasaan-kebiasaan dalam membaca. Kebiasaan tersebut adalah menggerakkan 

kepala, menunjuk dengan jari, melafalkan, membaca dalam hati, dan mengulang 

pandangan(regresi). Sedangkan faktor dari lingkungan pembaca adalah situasi 

dan kondisi sekitar. Situasi yang nyaman dan sesuai kebiasaan pembaca menjadi 

faktor kenyamanan dalam membaca. Semakin nyaman maka semakin meikmati 

kegiatan membacanya. 

2. Kemampuan pemahaman mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 2015 

dalam membaca cepat 

Hasil dari pemahaman terhadap apa yang dibaca adalah sebagai berikut. 

Pemahaman tertinggi adalah saudari Yunita Retno Palupi dengan pemahaman 

90%. Sedangkan skor pemahaman terendah adalah saudara Estu Nunung S 

dengan skor 20%. Adapun rata-rata pemahaman mahasiswa semester II prodi 



 

 

PGSD FKIP UMS 2015 adalah 54%. Disimpulkan juga ada 6 mahasiswa yang 

memiliki kemampuan pemahaman yang sudah sesuai standar 70%. Pemahaman 

membaca seperti halnya kecepatan membaca ada faktor yang memengaruhinya. 

Faktor tersebut ada yang menghambat dan menunjang pemahaman mahasiswa. 

Faktor tersebut adalah kebiasaan mahasiswa dalam memahami apa yang dibaca. 

Kebiasaan tersebut seperti membaca mengulang-ulang, memahami dengan 

diiringi musik dan menyamankan lingkungan membacanya. 

3. Kemampuan membaca cepat mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 

2015 

Skor kemampuan tertinggi mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 

2015 adalah Rizky Ayudhityasari dengan skor 198. Sedangkan kemampuan 

terendah adalah saudara Estu Nunung S dengan skor pemahaman 33. Adapun 

rata-rata kemampuan membaca cepat mahasiswa sebesar 109. 

Dalam kemampuan juga disimpulkan mengenai usaha yang dilakukan 

dalam mengurangi faktor penghambat kemampuan membaca cepat mahasiswa 

semester II prodi PGSD FKIP UMS 2015. Dalam mendapatkan kemampuan 

yang optimal tentunya ada usaha yang dilakukan. Begitu pula dengan 

kemampuan membaca cepat mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 

2015 juga ada usaha yang dilakukan. Adapun usaha tersebut adalah dengan 

mengurangi faktor yang menghambatnya. Proses pengurangan itu dilakukan 

dengan selalu membiasakan diri untuk selalu membaca agar terbiasa. 

Menghilangkan kebiasaan dari kecil yang sudah mendarah daging memang sulit 

oleh karena itu dilakukan dengan bertahap. Yakni mulai menghilang satu-satu 

kebiasaan tersebut. 

Dari sisi penugasan dosen memberi penugasan dengan wujud tugas 

membaca. Dari sini merangsang mahasiswa untuk membaca karena ada tuntutan 

tugas. Dosenpun melakukan pengecekan setelah memberikan tugas membaca. 

Hal ini dilakukan agar dapat melihat kemampuan memahami apa yang 

ditugaskan kepada mahasiswa. 
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