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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Membaca  

1. Pengertian Membaca 

Menurut Soedarso (1989: 4) “Membaca adalah aktivitas yang kompleks 

dengan menggerakkan sejumlah besar tindakan yang terpisah –pisah”.Aktivitas yang 

kompleks dalam membaca meliputi pengertian dan khayalan, mengemati, serta 

mengingat- ingat.Menurut Nurhadi (1989: 14) lebih detail mengungkapkan, membaca 

melibatkan banyak hal meliputi Intelegensi (IQ), minat, sikap, bakat, motivasi, tujuan 

membaca, sarana membaca, teks bacaan, faktor lingkungan atau faktor latar belakang 

sosial ekonomi, kebiasaan, dan tradisi membaca. Membaca adalah salah satu dari 

emapat aspek keterampilan berbahasa.Dalam kegiatan membaca lebih banyak 

dititikberatkan pada keterampilan membaca dari pada teori – teori membaca itu 

sendiri. 

Henry Guntur Tarigan (1979:10) menyebutkan tiga komponen dalam 

keterampilan  membaca yaitu :  

a. Pengenalan terhadap aksara serta tanda – tanda baca. 

b. Hubungan  aksara beserta tanda – tanda baca dengan unsur – unsur linguistik 

yang formal. 

c. Hubungan lebih lanjut dari A dan B dengan makna atau meaning. 

Henry Guntur Tarigan (1979 : 7) berpendapat bahwa “membaca  adalah  suatu 

proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata – kata / bahasa tulis. Suatu 

8 
HUBUNGAN ANTARA KEBIASAAN …,  NOVITA LISTIYANI,  FKIP  UMP,  2013



9 

proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan 

terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan makna kata – kata secara individual akan 

dapat diketahui. Kalau hal ini tidak terpenuhi, pesan yang tersurat dan yang tersirat 

tidak akan tertangkap atau dipahami dan proses membaca itu tidak terlaksana dengan 

baik.  

Dari segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyandian kembali dan 

pembacaan sandi (a recording and decoding prosess), berlainan dengan berbicara dan 

menulis yang justru melibatkan penyandian (decoding) adalah menghubungkan kata – 

kata tulis (written word) dengan makna bahasa lisan (oral language meaning) yang 

mencakup pengubahan tulisan / cetakan menjadi bunyi yang bermakna. Membaca 

merupakan suatu penafsiran atau interpretasi terhadap ujaran yang berada dalam 

bentuk tulisan adalah suatu proses pembacaan sandi (decoding proses).  

Membaca adalah suatu proses yang bersangkut paut dengan bahasa. Oleh 

karena itu, para pelajar haruslah dibantu untuk menanggapi atau memberi respons 

terhadap lambang – lambang visual yang menggambarkan tanda – tanda oditori yang 

sama yang telah mereka tanggapi dan berbicara haruslah selalu mendahului kegiatan 

membaca.  

Harimurti Kridalaksana (1984 : 122) mengatakan bahwa  membaca adalah 

menggali informasi dari teks, baik yang berupa tulisan maupun dari gambar atau 

diagram dari kombinasi itu semua. Tampubolon ( 1986 : 228) mengatakan bahwa 

membaca adalah kegiatan fisik dan mental yang dapat berkembang menjadi suatu 

kebiasaan.Bahkan ada pula beberapa penulis yang beranggapan bahwa membaca 

adalah suatu kemampuan untuk melihat lambang- lambang tertulis tersebut melalui 
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fonik (phonics= suatu metode pengajaran membaca, ucapan, ejaan berdasarkan 

interpretasi fonetik terhadap ejaan biasa) menjadi membaca lisan (oral reading). 

 

2. Tujuan Membaca  

Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh 

informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan, arti (meaning) erat sekali 

berhubungan dengan maksud tujuan, atau intensif kita dalam membaca. Henry Guntur 

Tarigan mengemukakan tujuan membaca adalah sebagai berikut: 

a. Membaca untuk memperoleh perincian – perincian atau fakta – fakta (reading for 

details or facts).  Membaca untuk memperoleh perincian – perincian atau fakta – 

fakta misalnya membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan – 

penemuan yang telah dilakukan oleh tokoh; apa – apa yang telah dibuat oleh 

tokoh; apa yang telah terjadi pada tokoh khususnya, atau untuk memecahkan 

masalah – masalah yang dibuat oleh tokoh. 

b. Membaca untuk memperoleh ide – ide utama (reading for main ideas). Membaca 

untuk memperoleh ide – ide utama misalnya untuk mengetahui mengapa hal itu 

merupakan topik yang baik dan menarik, masalah yang terdapat dalam cerita, apa 

– apa yang dipelajari atau yang dialami tokoh, dan merangkumkan hal – hal yang 

dilakukan oleh tokoh untuk mencapai tujuannya.  

c. Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan, oraganisasi cerita (reading for 

sequence or organization).  Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan, 

organisasi cerita misalnya untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi 

pada setiap bagian cerita, apa yang terjadi mula – mula pertama, kedua, dan 

ketiga/ seterusnya setiap tahap dibuat untuk memecahkan suatu masalah, adegan 

– adegan dan kejadian buat dramatisasi. 

d. Membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi (reading for inference). 

Membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi misalnya untuk menemukan 

serta mengetahui mengapa para tokoh merasakan seperti cara mereka itu, apa 

yang hendak diperlihatkan oleh pengarang kepada para pembaca, mengapa para 

tokoh berubah, kualitas – kualitas yang dimiliki para tokoh yang membuat mereka 

berhasil atau gagal.  

e. Membaca untuk mengelompokkan, membaca untuk mengklasifikasikan (reading 

to classify). Membaca untuk mengelompokkan atau  mengklasifikasikan misalnya 

untuk menemukan serta mengetahui apa – apa yang tidak biasa, tidak wajar 

mengenai seseorang tokoh, apa yang lucu dalam cerita, atau apakah cerita itu 

benar atau tidak benar.  

f. Membaca menilai, membaca mengevaluasi (reading to evaluate). Membaca 

menilai, membaca mengevakuasi misalnya untuk menemukan apakah tokoh itu 

berhasil atau hidup dengan ukuran – ukuran tertentu, apakah kita ingin berbuat 

seperti yang diperbuat oleh tokoh, atau bekerja seperti cara tokoh bekerja dalam 

cerita itu.  

g. Membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan (reading to 

compare or contrast).Membaca untuk memperbandingkan atau 
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memepertentangkan misalnya untuk menemukan bagaimana caranya tokoh 

berubah, bagaimana hidupnya berbeda dari kehidupan yang kita kenal, bagaiman 

dua cerita mempunyai persamaan, dan bagaimana tokoh menyerupai pembaca. 

 

3. Aspek – aspek Membaca 

Membaca merupakan suatu keterampilan yang kompleks yang melibatkan 

serangkaian keterampilan yang lebih kecil lainnya.Secara garis besar aspek – aspek 

membaca dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Keterampilan yang bersifat mekanis (mechanical skills) yang dapat dianggap 

berada pada urutan yang lebih rendah ( lower order). Aspek ini mencakup: 

 

1) Pengenalan bentuk huruf merupakan tahap awal sebelum membaca. Pengenalan 

bentuk huruf dapat dilakukan dengan perumpamaan, contohnya : huruf A seperti 

atap rumah, huruf O seperti kue donat, dan huruf S seperti mie.  

2) Pengenalan unsur – unsur linguistik (fonem/grafem, kata, frase, pola klausa, 

kalimat, dan lain –lain). Unsur – unsur linguistik terdiri dari aspek yang 

sederhana, hingga aspek yang kompleks. Contoh sederhana dari sebuah kata, 

dapat dikembangkan menjadi suatu frase kemudian diubah menjadi kalimat, 

selanjutnya membentuk sebuah paragraf dan seterusnya.  

3) Pengenalan hubungan/ korespondensi pola ejaan dan bunyi (kemampuan 

menyuarakan bahan tertulis atau “to bark at print”). Ada bermacam – macam 

pola ejaan dan bunyi, sehingga kita diharapkan mampu mengenal pola – pola 

ejaan dan mampu menyuarakan bunyi dari bahan tertulis. 

4) Kecepatan membaca ke taraf lambat ialah kecepatan dalam membaca yang 

perlahan – lahan diperlambat dengan tujuan untuk memahami isi dan maksud 

yang tekandung dalam bacaan tersebut. 

b. Keterampilan yang bersifat pemahaman ( comprehension skills) yang dapat 

dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi (higher order). Keterampilan 

yang bersifat pemahaman merupakan kemampuan memahami makna 

bacaan baik yang tersurat maupun yang tersirat, aspek ini mencakup : 
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1) Memahami pengertian sederhana (leksikal, gramatikal, retorikal) mencakup 

pengertian leksikal (pengertian sesuai dengan makna dalam kamus), gramatikal 

(pengertian yang sesuai dengan konteks pemakaian), dan retorikal ( pengertian 

makna atau arti) 

2) Memahami signifikansi atau makna adalah tahap terpenting dalam membaca. 

Kesimpulan yang telah kita dapatkan dari membaca adalah pencapaian makna, 

baik makna tersurat maupun makna tersirat. 

3) Evaluasi atau penilaian (isi, bentuk)merupakan peninjauan kembali dari apa yang 

telah dibaca. Memilih dan mempertimbangkan semua unsur – unsur yang terdapat 

dalam bacaan. 

4) Kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan 

adalah kecepatan membaca yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang 

ada.  

 

4. Jenis – jenis Membaca 

Ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca waktu orang 

membaca dapat dibagi atas: 

a. Membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan (reading out loud, oral 

reading, reading aloud) adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat 

bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama – sama dengan orang lain atau 

pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan 

seorang pengarang.  
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b. Membaca Dalam Hati (silent reading) adalah memperoleh informasi. Membaca 

dalam hati sebagian besar dari kegiatan membaca dalam masyarakat selama 

hidup, dibanding dengan membaca nyaring, membaca dalam hati ini jauh lebih 

ekonomis dan dapat dilakukan di segala tempat.  

B. Kemampuan membaca  

Menurut Tampubolon (1990 : 7) yang dimaksud dengan kemampuan membaca 

adalah kecepatan membaca dan pemahaman isi secara keseluruhan. Artinya, 

kemampuan membaca bukan hanya dikaitkan dengan “penyerapan isi bacaan” 

melainkan juga dengan efektivitas waktu yang digunakan.” Dengan kata lain, 

kemampuan membaca terkategorikan secara implisit dengan ukuran tingkat 

pemahaman dan kecepatan. Sebagian orang memiliki kemampuan membaca yang 

tinggi; orang tersebut mampu membaca dengan cepat dan menyerap informasi yang 

ada dengan baik. Di sisi lain, anak yang baru belajar membaca akan membutuhkan 

waktu yang lama untuk memahami rangkaian huruf-per-huruf dan akibatnya 

kecepatan pemahamannya juga rendah.  

Pendapat-pendapat lain tentang kemampuan membaca lebih banyak hanya 

berfokus pada “kepahaman”, dan tidak memperhitungkan aspek kecepatan, seperti 

yang diungkapkan oleh Akhmad (1996 : 88) yang menyatakan kemampuan membaca 

adalah kemampuan untuk memahami informasi yang terkandung dalam materi cetak.  

Definisi ini lebih menekankan pada obyek pemahaman dari proses membaca, yakni 

bentuk tulisan. Istilah “materi cetak” terdengar kontroversial  pada era digital yang 

paperless seperti sekarang. Tulisan yang kita baca lebih banyak “tidak tercetak”. Surat 

atau pesan yang kita peroleh atau kirimkan lebih banyak berupa surat elektronik 

(email) atau pesan digital (SMS). Media berita yang lebih sering  kita baca adalah 
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media on-line yang lebih hemat ruang dan fleksibel. Buku dan bahan bacaan yang kita 

nikmati sebagian besar diambil dari pustaka digital yang tersimpan dalam komputer 

atau laptop.Dengan demikian, istilah “cetak” tampaknya kurang tepat dalam konteks 

kekinian.Apalagi bila ditelusuri lebih jauh, tidak semua barang cetak berupa 

tulisan.Dalam hal ini definisi  Mulyati (1997 : 65) lebih tepat sasaran, kemampuan 

membaca adalah kesanggupan melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis 

dengan melisankan atau hanya dalam hati. 

 

C. Membaca Pemahaman 

Pengertian Membaca Pemahaman menurut Tarigan (1979 : 58) bahwa 

membaca pemahaman adalah sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami 

standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, dan pola – 

pola fiksi. Suhendar (1992 : 27) berpendapat bahwa membaca pemahaman adalah 

membaca bahan bacaan dengan menangkap pokok-pokok pikiran yang lebih tajam 

dalam, sehingga terasa ada kepuasan tersendiri setelah bahan bacaan itu dibaca sampai 

selesai.  

1. Kemampuan Membaca Pemahaman  

Kemampuan adalah kesanggupan seseorang menggunakan dan kaidah-kaidah 

yang benar, kemampuan juga diartikan sebagai tata bahasa seseorang. Pribadi 

terinternalisasi ini berarti kemampuan seseorang untuk menciptakan dan memahami 

kalimat dan pengetahuan seseorang mengenai kaidah-kaidah suatu bahasa (Tarigan, 

1979 : 22). 
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Pemahaman adalah mengerti benar tentang suatu hal, dalam hal ini yaitu dapat 

menangkap arti dan bahan yang dipelajari dan dapat menguasainya (Nurhadi, 1989 : 

101).Untuk keterampilan pemahaman, hal yang paling tepat digunakan adalah 

membaca dalam hati, dapat dibagi menjadi: 

a. Membaca Ekstensif yang berarti membaca secara luas mencakup: 

1) Membaca Survei (survey reading)merupakan membaca dengan meneliti terlebih 

dahulu apa yang akan kita telaah dengan jalan: (1) memeriksa, meneliti indeks – 

indeks, daftar kata – kata yang terdapat dalam buku – buku (2) melihat –lihat, 

memeriksa, meneliti judul – judul bab yang terdapat dalam buku – buku yang 

bersangkutan (3) memeriksa, meneliti bagan, skema, outline buku yang 

bersangkutan. 

2) Membaca Sekilasatau skimming adalah sejenis membaca yang membuat mata kita 

bergerak dengan cepat melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta 

mendapatkan informasi/penerangan. 

3) Membaca Dangkalatau superficial reading bertujuan untuk memperoleh 

pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu 

bahan bacaan. Membaca jenis ini biasanya dilakukan seseorang membaca demi 

kesenangan, kegembiraan sebagai pengisi waktu senggang.  

4) Membaca Intensifadalah studi saksama, telaah isi, dan penanganan terperinci 

yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek kira – kira 

dua sampai empat halaman setiap hari. Yang termasuk ke dalam membaca 

intensif adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca Intensif 

mencakup: 

b) Membaca telaah isi mencakup: (1)Membaca teliti yaitu menuntut suatu 

pemutaran atau pembalikan pendidikan yang menyeluruh.(2)Membaca 

pemahaman yaitu sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami isi 

bacaan.(3)Membaca kritis yaitu sejenis membaca yang dilakukan secara 

bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif serta analitis, dan bukan 

hanya mencari kesalahan.(4)Membaca ide yaitu sejenis kegiatan membaca yang 

ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide – ide yang terdapat pada 

bacaan.  

c) Membaca telaah bahasa mencakup: (1)Membaca bahasa asing kegiatan membaca 

yang tujuan utamanya adalah memperbesar daya kata dan mengembangkan 

kosakata. (2)Membaca sastra, membaca yang bercermin pada karya sastra dari 

keserasian keharmonisan antara bentuk dan keindahan kata. 

 

2. Tujuan membaca pemahaman  

Menurut Tampubolon (1990:7) Membaca pemahaman merupakan membaca 

yang bertujuan untuk memahami isi bacaan, akan tetapi kenyataan dilapangan, 
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kemampuan memahami isi bacaan antara siswa yang satu dengan yang lain dapat 

berbeda. Adapun tujuan utama dalam membaca pemahaman adalah mencari dan 

memperoleh informasi yang mencakup isi dan memahami makna bacaan. Secara 

khusus membaca pemahaman bertujuan: (a) Memperoleh perincian ; memperoleh 

perincian dari pemahaman serta detail isi bacaan secara menyeluruh. (b) Memperoleh 

ide – ide utama; Menangkap ide utama atau gagassan utama dari bacaan. (c) 

Mengetahui urutan / organisasi cerita; mengetahui urutan / organisasi cerita 

merupakan pemahaman isi cerita secara kronologis atau urutan waktu sesuai dengan 

alur cerita yang digunakan. (d) Untuk mengklasifikasikan / mengkelompokan; 

mengklasifikasikan / mengelompokan adalah kemampuan membaca pemahaman 

untuk memilih dan menentukan bacaan tersebut termasuk dalam klasifikasi / 

kelompok tertentu menurut kriterianya. (e) Menyimpulkan; menarik kesimpulan 

adalah tujuan akhir dari membaca pemahaman yang mencakup isi dan makna bacaan.  

  

3. Alasan – alasan perlunya siswa SLTP menguasai kemampuan membaca 

pemahaman 

 

Menurut Tarigan (1979)  bahwa banyak alasan bagi seorang siswa SLTP harus 

menguasai kemampuan membaca pemahaman yaitu:  

a. Membantu siswa meningkatkan kemampuan belajar 

b. Mempercepat waktu membaca dengan perolehan pengetahuan yang lebih banyak  

c. Memberikan wawasan secara luas tentang berbagai jenis kegiatan membaca dan  

d. Membiasakan siswa berpikir kritis terhadap bacaan yang dibaca. 

 

D. Kerangka Berpikir 
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Seseorang yang memiliki kebiasaan membaca tinggi biasanya menyukai 

berbagai macam teks bacaan. Dengan kebiasaan membaca yang dimiliki, seseorang 

akan mudah menyerap informasi yang ada dalam sebuah bacaan. Informasi – 

informasi didapatkan dari bacaan membuat orang memiliki berbagai macam ilmu 

pengetahuan.Kebiasaan membaca yang baik pada siswa mampu meningkatkan 

kecerdasan sehingga berpengaruh terhadap prestasi.Prestasi belajar siswa dapat 

tercapai optimal salah satunya melalui kebiasaan membaca. 

Orang dengan kebiasaan membaca yang bagus juga memiliki kemampuan 

pemahaman bacaan yang tinggi pula.Kemampuan membaca pemahaman adalah 

kemampuan memahami arti, isi, dan makna dari bacaan dengan menangkap pokok-

pokok pikiran yang disampaikan pengarang melalui bacaan tersebut.Dengan demikian 

dapat diduga bahwa kebiasaan membaca mempunyai hubungan yang kuat dengan 

kemampuan pemahaman. 

 

E. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan membaca dengan kemampuan 

membaca pemahaman pada siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Purworejo Klampok 

Kabupaten Banjarnegara Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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