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ABSTRAK

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk menemukan apakah melalui penerapan 
metode Speed Reading dan Talking Stick dapat meningkatkan kemampuan membaca cepat 
siswa. Subjek penelitian ini dua puluh empat orang siswa kelas III SD Negeri 1 Banyu Urip 
Kecamatan Gerung. Peningkatan kemampuan membaca tersebut diperoleh melalui 
pembelajaran dengan metode Speed Reading dan Talking Stick. Tes yang dilakukan kepada 
siswa, observasi, dan dokumentasi. Hasil tes dihitung dengan menggunakan rumus kecepatan 
efektif membaca (KEM), hasil perolehan menggambarkan kemampuan kecepatan siswa 
membaca beberapa kata per menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I 
kecepatan rata-rata siswa 39 kata per menit, pada siklus II terdapat peningkatan menjadi rata-
rata 75 kata per menit. Pada siklus I siswa yang mampu membaca minimal 75 kata per menit 
adalah 34,7 %, pada siklus II naik menjadi 83,3 %. Dalam memahami isi bacaan pada siklus I 
siswa yang mempunyai nilai diatas 70 ada 17,3 %, pada siklus II naik menjadi 50 %. Hasil 
penelitian secara umum menunjukkan bahwa melalui penerapan metode Speed Reading dan 
Talking Stick mampu meningkatkan kemampuan membaca cepat siswa.

Kata Kunci : Metode Speed Reading, Metode Talking Stick, Kemampuan Membaca Cepat. 
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ABSTRACT

This classroom action research aims to discover whether through the application of 
methods Speed Reading and Talking Stick can improve student reading skills quickly. 
Subjects of this study twenty-four third grade students of SD Negeri 1 Banyu Urip District of 
Gerung. Improved reading skills were acquired through learning the methods of Speed 
Reading and Talking Stick. Tests were carried out to the students, observation, and 
documentation. The test results calculated using the formula effective speed reading (KEM), 
the acquisition illustrates the speed capabilities of students to read a few words per minute. 
The results showed that in the first cycle an average speed of 39 words per minute student, on 
the second cycle there is increased to an average of 75 words per minute. In the first cycle of 
students who are able to read at least 75 words per minute is 34.7%, in the second cycle 
increased to 83.3%. In understanding the content of reading in the first cycle of students who 
score above 70 there is 17.3%, in the second cycle increased to 50%. The results generally 
show that through the application of the method Speed Reading and Talking Stick is able to 
improve students' reading fast.

Keywords: Speed Reading Method, Method Talking Stick, Speed Reading Ability
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang 

Berdasarkan observasi peneliti lakukan, siswa kelas III SDN 1 Banyu Urip 
Kecamatan Gerung berjumlah 24 orang dengan nilai KKM 70. Dari nilai mata 
pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas III SDN 1 Banyu Urip Kecamatan Gerung 
mempunyai nilai dibawah KKM sebanyak 17 orang siswa dengan perolehan nilai 58-
69 sedangkan diatas KKM sebanyak 7 orang siswa dengan perolehan nilai 70-100. 
Dari 24 orang siswa dalam satu kelas, siswa yang masih membaca lambat sebanyak 
14 orang siswa atau 58, 3 % dan yang dapat membaca cepat sebanyak 10 orang atau 
41, 8 %. 

Peneliti menemukan beberapa penyebab lambatnya kemampuan membaca 
cepat kelas III SDN 1 Banyu Urip Kecamatan Gerung Tahun Penelitian 2015/2016 
dari faktor guru, siswa dan proses belajar mengajar. Guru memiliki kecendrungan 
memerintahkan siswa membaca, kemudian menjawab pertanyaan atas bacaan yang 
dibaca. Guru belum pernah mengukur kecepatan membaca siswa dan seberapa besar 
persentase pemahaman isi bacaan yang dicapai siswanya. Guru beranggapan bahwa 
yang terpenting setelah membaca siswa dapat menjawab pertanyaan yang sesuai 
dengan bacaan yang telah dibaca. Ketika siswa mampu menjawab pertanyaan dengan 
tepat, guru beranggapan semua siswa sudah faham atas bacaan yang telah dibaca.

Sedangkan dari siswa sendiri, masih banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan 
yang menghambat kecepatan membaca yang ditandai dengan sebagian besar siswa 
masih membaca dengan gerakan mulut, mengeluarkan suara, gerakan kepala dan 
menggunakan jari atau benda-benda lain sebagai petunjuk membaca. selain itu yang 
dapat menghambat kecepatan membaca, siswa harus diperintahkan terlebih dahulu 
oleh guru untuk membaca suatu bacaan.

Dalam hal ini, keunggulan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya 
adalah, pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan metode Speed Reading saja 
dan hasilnya peningkatan membaca cepat siswa dikatakan belum optimal. Maka dari 
itu, pada penelitian ini menggunakan metode yang sama dengan pnelitian sebelumnya 
hanya saja peda penelitian ini tidak hanya menggunakan metode Speed Reading saja 
melainkan peneliti menambahkan metode selain Speed Reading yaitu metode Talking 
Stick. Peneliti mengharapkan peningkatkan kemempuan membaca cepat siswa dengan 
menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan pada 
siswa dengan penerapan metode Speed Reading dan  Talking Stick diharapkan dapat 
Meningkatkan Kemampuan Membaca Cepat Dengan Menggunakan Metode Speed 
Reading dan Talking Stick Pada Kelas III SDN 1 Banyu Urip Kecamatan Gerung 
Tahun Pelajaran 2015/2016 ini dilakukan dalam rangka mengatasi masalah lambatnya 
kemampuan membaca cepat kelas III SDN 1 Banyu Urip Kecamatan Gerung. 

2. Rumusan Masalah dan Cara Pemecahan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah Bagaimana 

Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Cepat Dengan Menggunakan Metode 
Speed Reading dan Talking Stick Pada Kelas III SDN 1 Banyu Urip Kecamatan 
Gerung Tahun Pelajaran 2015/2016. Hasil belajar Bahasa Indonesia khususnya dalam 
kecepatan membaca yang diperoleh oleh siswa kelas III SDN 1 Banyu Urip 
Kecamatan Gerung masih tergolong rendah, oleh karena itu alternatif  yang dapat 
digunakan untuk hasil belajar Bahasa Indonesia khususnya dalam membaca cepat 
yaitu dengan menggunakan metode Speed Reading dan Talking Stick. Karena dengan 
menggunakan metode Speed Reading dan Talking Stick siswa menjadi lebih 
meningkatkan kemampuan membaca cepat. Oleh karena itu dari permasalahan yang 
ada, cara penyelesaiannya adalah dengan memanfaatkan metode Speed Reading dan 
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Talking Stick untuk meningkatkan kemampuan membaca cepat pada kelas III SDN 1 
Banyu Urip Kecamatan Gerung Tahun Pelajaran 2015/2016. Adapun prosedur yang 
digunakan untuk memecahkan masalah rendahnya hasil kecepatan membaca cepat
kelas III SDN 1 Banyu Urip Kecamatan Gerung  dengan penggunaan metode Speed 
Reading dan Talking Stick antara lain: 
1) Menjelaskan pengertian metode Speed Reading.
2) Membagikan kumpulan kata pada masing-masing siswa.
3) Membaca kumpulan kata yang sudah disiapkan untuk mengenali kata dengan 

cepat.
4) Membaca teks untuk melatih gerak mata dengan cara menggerakkan mata tiga

kali dalam satu baris (sesuai garis lurus vertical pada teks bacaan yang telah 
disiapkan).

5) Memberikan teks bacaan untuk mengukur kecepatan membaca serta persentasi 
skor jawaban yang benar.

6) Menjelaskan cara penggunaan metode Talking Stick.
7) Mengambil tongkat dan memberikan tongkat kepada salah satu siswa untuk 

digeser dari siswa satu ke siswa yang lainnya sampai lagu selesai dinyanyikan.
8) Setelah lagu berakhir, siswa yang memegang tongkat terakhir harus menjawab 

pertanyaan dari guru terkait dengan bacaan yang telah dibaca sebelumnya.
3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka secara umum tujuan penelitian 
tindakan kelas ini adalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Cepat Dengan 
Menggunakan Metode Speed Reading dan Talking Stick Pada Kelas III SDN 1 Banyu 
Urip Kecamatan Gerung Tahun Pelajaran 2015/2016.

A. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN
1. Teori Yang Relevan 

1) Pengertian Membaca
Membaca adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan 

kerjasama antara beberapa keterampilan, yaitu mengamati, memahami, dan 
memikirkan. Dengan kata lain, membaca adalah suatu aktivitas menyerap atau 
menangkap ide pokok atau pesan moral yang tersirat dan tersurat dalam sebuah 
tulisan. 

2) Kemampuan Membaca Cepat
Kemampuan membaca merupakan salah satu kegiatan perolehan bahasa yeng 

melibatkan kemampuan reseftif, yaitu kemampuan menyerap, menerima, dan 
memahami tuturan orang lain. Ketika anak melakukan kegiatan berbahasa secara 
langsung,  secara perlahan dan tentu saja tanpa disadari telah terbangun unsur dan 
kaidah bahasa (kosakata, struktur, dan makna).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan membaca cepat, seseorang 
memerlukan latihan dengan menerapkan berbagai metode pendukung. Salah satu 
metode yang dapat mendukung upaya kearah peningkatan kemampuan membaca 
cepat adalah dengan menerapkan Metode Spped Reading dengan teknik Talking 
Stick.

3) Metode Speed Reading dan Talking Stick
Speed Reading adalah jenis membaca yang mengutamakan kecepatan untuk 

mengelola serta cepat proses penerimaan informasi dengan tidak meninggalkan 
pemahaman terhadap aspek bacaan. Speed Reading termasuk aktivitas yang 
melibatkan kerja otak dan gerak mata. Dengan demikian kegiatan ini adalah 
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sebuah kegiatan yang sangat kompleks karena melibatkan kerja fisik dan mental. 
Langkah-langkah metode Speed Reading dalam penelitian ini adalah:
a. Guru menjelaskan pengertian metode Speed Reading
b. Guru membagikan kumpulan kata pada masing-masing siswa
c. Masing-masing siswa diperintahkan membaca kumpulan kata yang sudah 

disiapkan untuk mengenali kata dengan cepat
d. Guru meminta siswa membaca teks untuk melatih gerak mata dengan cara 

menggerakkan mata tiga kali dalam satu baris (sesuai garis lurus vertical pada 
teks bacaan yang telah disiapkan)

e. Guru memberikan teks bacaan untuk mengukur kecepatan membaca serta 
persentasi skor jawaban yang benar dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut :

Keterangan :
 KEM = Kecepatan Efektif Membaca
 K = Jumlah Kata Dalam Bacaan
 Wd = Jumlah Waktu Dalam Detik
 S = Jumlah jawaban yang benar
 SI = Skor Ideal (Skor Maksimal)
Takling Stick merupakan metode pembelajaran kelompok dengan bantuan 

tongkat. Kelompok yang memegang tongkat terlebih dahulu wajib menjawab 
pertanyaan dari guru setelah membaca materi pokoknya. Kegiatan ini diulang 
terus menerus sampai semua kelompok mendapat giliran untuk menjawab 
pertanyaan dari guru. langkah-langkah metode Takling Stick dimulai dari guru 
menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya kurang lebih 20 cm. guru 
menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari materi pembelajaran. 
Setelah siswa selesai membaca materi pelajaran dan mempelajarinya, guru 
mempersilahkan siswa untuk menutup isi bacaan. Guru mengambil tongkat dan 
memberikan kepada salah satu siswa, setelah itu guru memberikan pertanyaan dan 
siswa yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya, demikian seterusnya 
sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan 
dari guru. Guru memberikan kesimpulan. Guru melakukan evaluasi/penilaian dan 
guru menutup pelajaran. 

4) Langkah-Langkah Metode Speed Reading dan Talking Stick
1. Guru menjelaskan pengertian metode Speed Reading.
2. Guru membagikan kumpulan kata pada masing-masing siswa.
3. Masing-masing siswa diperintahkan membaca kumpulan kata yang sudah 

disiapkan untuk mengenali kata dengan cepat.
4. Guru meminta siswa membaca teks untuk melatih gerak mata dengan cara 

menggerakkan mata tiga kali dalam satu baris (sesuai garis lurus vertical pada 
teks bacaan yang telah disiapkan).

5. Guru memberikan teks bacaan untuk mengukur kecepatan membaca serta 
persentasi skor jawaban yang benar.

6. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya kurang lebih 20 cm. 
7. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari 
materi pembelajaran. 

KEM = 	 x (60) x 



4

8. Setelah siswa selesai membaca materi pelajaran dan mempelajarinya, guru 
mempersilahkan siswa untuk menutup isi bacaan. 

9. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu siswa, setelah itu 
guru memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut 
harus menjawabnya, demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa 
mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. 

10. Guru memberikan kesimpulan. 
11. Guru melakukan evaluasi/penilaian dan guru menutup pelajaran. 

2. Penelitian Yang Relevan
Sri Widiani (2013 : 1) melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Membaca Cepat Melalui Penggunaan Metode Speed Reading Siswa 
Kelas V SDN Gunung Malang Desa Kopang Rembiga Tahun Pelajaran 2013”, 
dengan hasil ada peningkatan kemampuan membaca cepat siswa melalui penggunaan 
metode Speed Reading pada kelas V SDN Gunung Malang Desa Kopang Rembiga 
Tahun Pelajaran 2013.

3. Kerangka Berfikir
Hasil kecepatan membaca cepat yang masih rendah disebabkan oleh belum 

tercapainya ketuntasan maksimal pada siswa kelas III SDN 1 Banyu Urip Keamatan 
Gerung disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Guru memiliki kecendrungan 
memerintahkan siswa membaca, kemudian menjawab pertanyaan atas bacaan yang 
dibaca. Guru belum pernah mengukur kecepatan membaca siswa dan seberapa besar 
persentase pemahaman isi bacaan yang dicapai siswanya. Guru beranggapan bahwa 
yang terpenting setelah membaca siswa dapat menjawab pertanyaan yang sesuai 
dengan bacaan yang telah dibaca. Ketika siswa mampu menjawab pertanyaan dengan 
tepat, guru beranggapan semua siswa sudah faham atas bacaan yang telah dibaca. 
Sedangkan dari siswa sendiri, masih banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang 
menghambat kecepatan membaca yang ditandai dengan sebagian besar siswa masih 
membaca dengan gerakan mulut, mengeluarkan suara, gerakan kepala dan 
menggunakan jari atau benda-benda lain sebagai petunjuk membaca. selain itu yang 
dapat menghambat kecepatan membaca, siswa harus diperintahkan terlebih dahulu 
oleh guru untuk membaca suatu bacaan.

Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Cepat Dengan Menggunakan 
Metode Speed Reading dan Talking Stick Pada Kelas III SDN 1 Banyu Urip 
Kecamatan Gerung Tahun Pelajaran 2015/2016. Kemampuan membaca cepat dapat 
ditingkatkan memlaui latihan yang dilakasanakan secara bertahap dan kontinu, karena 
membaca cepat bukanlah bakat ataupun kemampuan warisan. Oleh karena itu, 
kecepatan membaca hendaklah diajarkan dan dilatih secara terus menerus sejak dini 
sampai waktu yang tidak terbatas.

Banyak ahli yang menawarkan berbagai teknik atau metode agar seseorang 
mampu dan memiliki kemampuan membaca cepat. Salah satu diantaranya adalah 
metode yang dikenal dengan Speed Reading dan Talking Stick. Speed Reading dan 
Takling Stick merupakan metode praktis, sederhana, dan terbaru yang akan 
mengantarkan seseorang pada kemampuan membaca cepat yang maksimal.

4. Hipotesis Tindakan
Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah, jika penggunaan 

metode Speed Reading dan Talking Stick diterapkan dengan optimal, maka 
kemampuan membaca cepat kelas III SDN 1 Banyu Urip Kecamatan Gerung Tahun 
Pelajaran 2015/2016 dapat meningkat. 
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B. PELAKSANAAN PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Banyu Urip Kecamatan Gerung. Dasar 

pertimbangan utama penelitian ini dalam menetapkan tempat penelitian pada SDN 1 
Banyu Urip Kecamatan Gerung adalah adanya permasalahan mengenai kecepatan 
membaca cepat kelas III yang rendah. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada 
semester genap tahun ajaran 2015/2016. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas III 
(Tiga) SDN 1 Banyu Urip Kecamatan Gerungyang berjumlah 24 orang dengan rincian 
laki-laki = 16 dan perempuan = 8 orang. Observer penelitian ini adalah Astama 
Safitriyani S.Pd guru kelas III, sedangkan peneliti bertugas sebagai guru yang akan 
mengajar di kelas III. 

Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya adalah faktor guru 
dan faktor siswa. Faktor guru yang diteliti adalah penerapan pembelajaran membaca cepat 
dengan metode Speed Reading dan Takling Stick, yaitu berdasarkan teknik dasar 
membaca cepat dengan mengenali kata dengan cepat, membaca kelompok kata, melatih 
gerakan mata, dan pengukuran kecepatan membaca. Sedangkan faktor yang diteliti dari 
siswa kelas III SDN 1 Banyu Urip Kecamatan Gerung adalah tingkat kecepatan 
membaca.

Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu variabel harapan dan variabel 
tindakan. Definisi oprasional variabel harapan yaitu kemampuan membaca cepat adalah 
kesanggupan siswa menangkap, memahami isi bacaan secara cepat dan efektif yang 
tercermin dari skor yang diperoleh siswa dalam menjawab instrument yang mengukur 
indikator : Kecepatan membaca, Membaca kelompok kata, Melatih gerak mata. 
Sedangkan definisi oprasional variabel tindakan yaitu metode speed reading dan taking 
stick. Metode Speed Reading adalah cara membaca yang mengutamakan kecepatan 
dengan menggunakan gerakan mata dan dilakukan tanpa suara yang bertujuan untuk 
memperoleh informasi secara tepat dan cermat dalam waktu singkat yang dilaksanakan 
dengan tahapan memberikan teks bacaan untuk mengenali kata dengan cepat, kemudian 
siswa diminta membaca kelompok kata yang sudah disiapkan, dilanjutkan dengan melatih 
gerak mata, dan diakhiri dengan mengukur kecepatan membaca.  Sedangkan Takling 
Stick adalah suatu metode pembelajaran kelompok yang bisa digunakan untuk mendorong 
siswa lebih berani mengemukakan pendapat dengan bantuan tongkat yang diputar dan 
diiringi lagu. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas 
ini akan dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu: Tahap 
perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan dan observasi, tahap evaluasi dan refleksi. 
Setiap siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemuan.

Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan berupa data aktivitas pembelajaran, 
yaitu aktivitas pembelajaran yang dilakukan guru. Oleh karena itu, metode atau cara 
pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 
1. Observasi 

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa aktivitas pembelajaran, baik 
aktivitas pembelajaran guru maupun hasil kecepatan membaca. Data yang diperlukan 
dalam penelitian ini adalah : Data hasil uji coba kemampuan membaca cepat, Data 
tentang keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan diperoleh dari instrument 
yang digunakan pada saat observasi dan Data tentang hasil pengukuran kecepatan 
membaca siswa.

2. Dokumentasi
Dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan administrasi, kondisi fisik, 
dan keadaan sosial dalam bentuk gambar visual (data gambar). Data yang 
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dikumpulkan dengan cara-cara ini adalah tentang guru, pelaksanaan, kondisi sosial 
pembelajaran pada kelas yang diajarkan.

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
1. Lembar observasi siswa

Instrument penelitian untuk mengukur tingkat kecepatan membaca yang digunakan 
yaitu tes yang meliputi pre-test. Lembar tes dalam hal ini adalah lembar kerja siswa 
kecepatan membaca yang terdiri dari :
a. Kegiatan awal
b. Mendengrkan materi yang disampaikan
c. Penerapan metode Speed Reading untuk meningkatkan kecepatan membaca siswa
d. Penerapan metode  Talking Stick
e. Menciptakan suasana kelas yang kondusif
f. Kegiatan akhir

2. Lembar observasi aktifitas guru terdiri dari beberapa indikator, yaitu :
a. Kegiatan awal
b. Menyampaikan materi kepada siswa
c. Penerapan metode Speed Reading dan Talking Stick untuk meningkatkan 

kecepatan membaca siswa
d. Membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran
e. Mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif
f. Mengakhiri pelajaran

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data Aktivitas Siswa

Setelah data diperoleh dari lembar observasi siswa kemudian data tersebut dianalisi 
dengan cara sebagai berikut :
a. Skor 4 diberikan jika ≥ 75% siswa memenuhi deskriptor yang telah ditetapkan.
b. Skor 3 diberikan jika ≤ 50 – 75 % siswa memenuhi deskriptor yang telah 

ditetapkan.
c. Skor 2 diberikan jika ≤ 25 – 50 % siswa memenuhi deskriptor yang telah 

ditetapkan.
d. Skor 1 diberikan jika < 25 % siswa memenuhi deskriptor yang telah diberikan

Menentukan skor aktivitas maksimal yang ideal

 Banyak aspek yang diamati = 6
 Banyaknya descriptor = 17
 Skor maksimal setiap deskriptor = 4

Jadi, untuk skor maksimal semua deskriptor adalah : 17 x 4 = 68 Sedangkan skor 
minimal semua indikator 17 x 1 = .17

Menetukam Mi (Mean Idea) dan SDi (Standar Deviasi Ideal) dengan rumus sebagai 
berikut :

Mi = (Smi)

Mi = (68) = 34

SDi = 	x	Mi
SDi = x	34 = 11

Keterangan sebagai berikut :



7

 Mi : Mean Ideal
 SDi : Standar Deviasi Ideal

Berdasarkan skor diatas maka kriteria untuk menentukan aktivitas siswa 
dijabarkan pada tabel 3.1 berikut (Nurkencana, 1990).

Menentukan Kriteria Aktivitas Siswa
Kriteria Untuk Menentukan Aktivitas Belajar Siswa Ditunjukkan Pada Tabel 3.1

Interval Nilai Kriteria

Mi + 1,5 SDi ≤ X ≤ Mi + SMi 60-100 Sangat Aktif

Mi + 0,5 SDi ≤ X< Mi + 1,5 Sdi 39-60 Aktif

Mi – 0,5 SDi ≤ X <  Mi + 0,5 SDi 28-39 Cukup Aktif

Mi – 1,5 SDi ≤ X < Mi – 0,5 SDi 17-28 Kurang Aktif

0 ≤ M < Mi – 1,5 SDi 0-17    Sangat Kurang Aktif

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas proses belajar 
siswa yang  berada pada kategori cukup aktif diartikan sebagai aktivitas belajar siswa 
tersebut berlangsung secara normal. 

2. Data aktivitas kecepatan membaca 
Aktivitas kemampuan membaca cepat siswa, skor minimal adalah 75 kata 

permenit dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan :
 KEM = Kecepatan Efektif Membaca
 K = Jumlah Kata Dalam Bacaan
 Wd = Jumlah Waktu Dalam Detik
 S = jumlah jawaban yang benar
 SI = Skor Ideal (Skor Maksimal)

3. Analisis data aktivitas guru
Instrument data aktivitas guru menggunakan petunjuk sebagai berikut :
 Skor 1 = Tidak baik (jika satu kegiatan yang dilakukan oleh guru)
 Skor 2 = Cukup baik (jika dua kegiatan yang dilakukan oleh guru)
 Skor 3 = Baik (jika tiga kegiatan yang dilakukan oleh guru)
 Skor 4 = Sangat baik (jika empat kegiatan yang dilakukan oleh guru)

Menentukan skor aktivitas maksimal yang ideal

 Banyak aspek yang diamati = 6
 Banyaknya descriptor = 17
 Skor maksimal setiap deskriptor = 4

Jadi, untuk skor maksimal semua deskriptor adalah : 17 x 4 = 68 Sedangkan 
skor minimal semua indikator 17 x 1 = .17
Menetukam Mi (Mean Idea) dan SDi (Standar Deviasi Ideal) dengan rumus sebagai 
berikut :

Mi = (Smi)

KEM = 	 x (60) x 
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∑∑ 	

Mi = (68) = 34

SDi = 	x	Mi
SDi = x	34 = 11

Keterangan sebagai berikut :
 Mi : Mean Ideal
 SDi : Standar Deviasi Ideal

Menentukan Kriteria Aktivitas Guru
Kriteria Untuk Menentukan Aktivitas Mengajar Guru Ditunjukkan Pada Tabel 3.2

Interval Nilai Kriteria

Mi + 1,5 SDi ≤ X ≤ Mi + SMi 60-100 Sangat Aktif

Mi + 0,5 SDi ≤ X< Mi + 1,5 Sdi 39-60 Aktif

Mi – 0,5 SDi ≤ X <  Mi + 0,5 SDi 28-39 Cukup Aktif

Mi – 1,5 SDi ≤ X < Mi – 0,5 SDi 17-28 Kurang Aktif

0 ≤ M < Mi – 1,5 SDi 0-17    Sangat Kurang Aktif

Keterangan :

Mi = Mean Ideal
SDi = Standar Deviasi Ideal
X = Rata-Rata Skor Aktivitas 

4. Rata-rata kecepatan membaca siswa
Untuk menentukan skor rata-rata kecepatan membaca siswa. Kemudian 

dihitung dengan rumus :

X =  

Keterangan : 

 ∑x = Jumlah semua nilai kecepatan membaca siswa
 ∑N = Jumlah siswa

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut :
1. Tes Awal

a. Perolehan 75 kata per menit dalam membaca adalah 2 orang siswa atau 8,7%
b. Perolehan pemahaman isi bacaan adalah 1 orang siswa atau 4,3%

2. Siklus I
a. Skor aktivitas guru adalah 48 dengan kritrria aktif
b. Skor aktivitas siswa adalah 33 dengan kriterian cukup aktif
c. Perolehan 75 kata per menit dalam membaca adalah 8 orang siswa atau 34,7%
d. Perolehan pemahaman isi bacaan adalah 4 oarang siswa atau 17,3%

Bedasarkan hasil penelitian diatas, maka penelitian ini dilanjutkan ke siklus II
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3. Siklus II
a. Skor aktivitas guru adalah 65 dengan kriteria sangat aktif
b. Skor aktivitas siswa adalah 63 dengan ktiteria sangat aktif 
c. Perolehan 75 kata per menit dalam membaca adalah 20 orang siswa atau 83,3%
d. Perolehan pemahaman isi bacaan adalah 12 orang siswa atau 50%

Hasil di atas menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II serta telah 
memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penelitian 
dihentikan pada siklus II. 

Adapun ringkasan data hasil penelitian pada siklus I dan siklus II yang 
memuat rata-rata skor hasil belajar siswa, aktivitas siswa dan guru disajikan dalam di 
bawah ini:

.Siklus

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Rata-Rata Perolehan 75 
Kata Permenit Dalam 

Membaca

Rata-Rata 
Pemahaman 
Terhadap Isi 

Bacaan
Skor Katagori Skor Katagori

Tes 
Awal

- - - - 23 kata per menit
41

I 48 Aktif 33
Cukup 
Aktif

39 kata per menit
52

II 65
Sangat 
Aktif

63
Sangat 
Aktif

75 kata per menit
76

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil aktivitas guru dari siklus I sebesar 48 
dengan kriteria aktif  kemudian meningkat menjadi 65 dengan kategori sangat aktif. 
Sementara aktivitas siswa pada siklus I dengan skor 33 yang kriteria cukup aktif, meningkan 
pada siklus II dengan skor 63 dengan kriteria sangat aktif. Kemudian rata-rata perolehan 75 
kata per menit dalam membaca pada tes awal yaitu 23 kata per menit, pada siklus I yaitu 39 
kata per menit, pada siklus II meningkat menjadi 75 kata per menit. Sedangkan rata-rata 
pemahaman terhadap isi bacaan pada tes awal adalah 41, pada siklus I perolehan nilainya 
adalah 52 sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 76.

D. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Setelah diterapkannya penggunaan metode Speed Reading dan Talking Stick
untuk meningkatkan kemampuan membaca cepa tpada kelas III SDN 1 Banyu 
Urip Gerung diperoleh kesimpulan yaitu Penerapan Metode Speed Reading dan
Talking Stick Dapat Meningkatkan Kecepatan Membaca Pada Kelas III SDN 1 
Banyu Urip Gerung Tahun Pelajaran 2015/2016. Hal ini terlihat dari peningkatan 
kecepatan membaca siswa dari siklus I sampai siklus II yaitu total skor ketuntasan 
membaca cepat siswa dalam satu kelas pada siklus I adalah 34,7 % dan meningkat 
pada siklus II dengan skor 83,3 %. Jumlah peningkatan skor dari siklus I ke siklus 
II adalah 49 %.

2. Saran 
Saran-saran yang dapat dikemukakan peneliti dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai beriku :
a. Kepada guru kelas di Sekolah Dasar khususnya guru kelas III agar lebih 

meningkatkan kecepatan membaca siswa dengan menggunakan metode Speed 
Reading dan Talking Stick tingkat lanjutan.



10

b. Kepada siswa agar lebih sering berlatih membaca cepat sehingga kecepatan 
membaca bisa lebih maksimal.

c. Kepada Kepala Sekolah, hasil penelitian ini agar menjadi masukan untuk 
meningkatkan mutu proses belajar mengajar dan dapat diberikan alternative 
solusi dari masalah pembelajaran yang ada guna meningkatkan hasil belajar 
pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.
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