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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Keterampilan membaca merupakan salah satu dari keterampilan berbahasa, 

selain keterampilan menulis, berbicara, dan mendengar yang perlu dikuasai 

oleh pemakai bahasa. Dengan menguasai keterampilan membaca, seseorang 

dapat menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diinginkan dari bacaan 

tersebut. Oleh sebab itu, kemampuan seseorang dalam memahami isi bacaan 

sangat berkaitan erat dengan cara atau teknik seseorang dalam membaca 

Ahuja (2010 :31). 

Membaca merupakan hal yang sangat penting di kalangan siswa dan 

mahasiswa. Di karenakan dalam membaca secara tidak langsung terjadi 

proses berfikir, memahami makna serta arti yang terkandung dalam bahan 

bacaan tersebut Ahuja (2010 :22) 

Oleh sebab itu, pada Taman Kanak-kanak (TK) sudah diperkenalkan 

membaca huruf-huruf abjad ketika mereka masuk Sekolah Dasar (SD) 

kesulitan mereka dalam membaca permulaan, akan lebih teratasi. Membaca 

permulaan diajarkan di kelas satu, dua, dan tiga. Membaca permulaan di SD 

sangat penting sebab hasilnya akan menjadi landasan untuk membaca lanjut 
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dan memahami ilmu-ilmu yang amat luas, lebih khusus lagi untuk pengajaran 

Bahasa Indonesia (Djarjowidjojo, 1995: 19). 

Membaca lanjut merupakan kemampuan memahami isi bacaan. Dalam hal 

memahami isi bacaan, mereka harus memiliki strategi atau teknik membaca 

yang tepat. Banyak usaha dan penelitian yang telah dilakukan untuk 

mengembangkan teknik pembelajaran yang baik dan efektif. Beberapa teknik 

pembelajaran membaca yang telah populer diterapkan adalah teknik: 

(1)membaca cepat, (2)membaca bergantian,(3)presenter,(4)membaca teks 

pidato, (5) membaca berita, (6) membaca intensif, (7) membaca ekstensif, 

(8)membaca kritis, (9) membaca memindai, (10)memberi bacaan 

catatan,(11)mengubah bacaan dalam gambar (Anderson, 2003; Harmer, 2001; 

Suyatno, 2004; dalam http://kamalinev.wordpress.com). 

Pada dasarnya, teknik membaca dapat membantu siswa memahami isi bacaan 

dengan baik. Meskipun kenyataannya sudah ada beberapa teknik membaca 

yang dapat membantu siswa untuk mempermudah memahami isi bacaan. 

Beberapa penelitian para pakar tentang kemampuan membaca pemahaman 

siswa SD, hasilnya masih belum pada tingkat yang diinginkan atau masih 

rendah di karenakan oleh beberapa faktor. 

Faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan membaca pemahaman terhadap 

teks yang dibaca dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor 

karakteristik materi bacaan dan karakteristik pembaca itu sendiri. 

Sebagaimana fakta yang disampaikan oleh Pearson dan Johnson bahwa 

pemahaman adalah faktor penting. Pemahaman adalah jantung dari tindakan 

http://kamalinev.wordpress.com/
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membaca. Membaca tanpa pemahaman sama artinya dengan tidak membaca. 

Tetapi ironisnya, membaca dengan pemahaman kurang diperhatikan dan 

kurang dipahami oleh para peneliti bahkan hingga kini.  

 

Hal tersebut sejalan dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh guru 

bidang studi  bahasa Indonesia bahwa, sebagian delapan puluh persen siswa 

kelas IV sekolah dasar  sulit untuk memusatkan perhatian karena pada usia 

mereka masih cenderung banyak bermain-main sehingga sulit bagi mereka 

untuk berkonsentrasi.  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik kelas IV Muzdalifa bahwa 

sebagian besar mengatakan membaca itu sebagai hal yang menjenuhkan. 

Bentuk evaluasi pembelajaran yang diterapkan bagi siswa juga dianggap tidak 

mewakili seluruh siswa karena tidak seluruh siswa memiliki kemampuan 

yang sama.   

 

Berdasarkan fakta tersebut itulah yang menyebabkan tingkat ketuntasan 

belajar siswa kelas IV Muzdalifa SD Muhammadiyah Pringsewu pada materi 

membaca pemahaman masih sangat rendah, secara klasikal ketuntasan belajar 

masih di bawah 57% yaitu hanya 17 siswa dari 39 siswa yang ada seperti 

pada tabel dibawah ini.  

Tabel 1.1  Data ketuntasan belajar siswa kelas IV Muzdalifa SD  

Muhammadiyah Pringsewu pada materi membaca pemahaman 

tahun pelajaran 2013/ 2014. 

     No Nilai Kriteria Jumlah Persentase Keterangan 

      1 ≥ 70 Tuntas 17 43 % 

KKM 70       2 < 70 Tidak  tuntas 22 57 % 

Jumlah siswa 39 100 % 
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Oleh karena itu, guru diharapkan kreatif dalam menciptakan sesuatu yang 

baru sehingga, anak merasa senang mengikuti pelajaran yang diberikan.  

Berdasarkan dari pernyataan tersebut membaca pemahaman di rasa sangat 

penting untuk di teliti serta guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif 

dalam mengemas materi pembelajaran agar kemampuan siswa dalam 

memahami isi teks bacaan menjadi lebih baik.  

Sejalan dengan perkembangan kurikulum yang ada, pemerintah 

mengeluarkan kurikulum terbaru yang bernama Kurikulum 2013. Dalam 

penerapannya kurikulum 2013 apabila dibandingkan dengan kurikulum 

sebelumnya yaitu KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) maka di 

dalam kurikulum 2013 lebih menekankan pada dimensi pedagogik modern 

dalam pembelajaran yaitu menggunakan pendekatan ilmiah (scientific 

approach). Adapun pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam 

pembelajaran sebagaimana dimaksud  meliputi mengamati, menanya, 

menalar, mencoba serta membentuk jejaring. Selain hal tersebut diatas, yang 

membedakan Kurikulum 2013 dengan KTSP adalah pada penyempurnaan 

pola pikir dalam Kurikulum 2013 seperti: (1) pola  pembelajaran  yang  

berpusat  pada  guru  menjadi pembelajaran    berpusat  pada  peserta  didik; 

(2) pola  pembelajaran  satu  arah  (interaksi  guru-peserta  didik) menjadi  

pembelajaran  interaktif  (interaktif  guru-peserta didik-masyarakat-

lingkungan alam, sumber/ media lainnya); (3) pola  pembelajaran  terisolasi  

menjadi  pembelajaran  secara jejaring  (peserta  didik  dapat  menimba  ilmu  

dari  siapa  saja dan  dari  mana  saja  yang  dapat  dihubungi  serta  diperoleh 

melalui internet); (4) pola  pembelajaran  pasif  menjadi  pembelajaran  aktif-
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mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model 

pembelajaran pendekatan sains); (5) pola  pembelajaran  alat  tunggal  

menjadi  pembelajaran berbasis alat multimedia; (6) pola belajar sendiri 

menjadi belajar kelompok (berbasis tim); (7) pola  pembelajaran  berbasis  

massal  menjadi  kebutuhan pelanggan  (users)  dengan  memperkuat  

pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik; (8) pola 

pembelajaran  ilmu pengetahuan  tunggal (monodiscipline) menjadi  

pembelajaran  ilmu  pengetahuan  jamak (multidisciplines); dan (9) pola 

pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. 

Dalam Kurikulum 2013 terdapat tiga model pembelajaran diantaranya model 

discovery learning, problem based learning, project based learning. Dari 

ketiga model pembelajaran tersebut model discovery learning lebih tepat 

diterapkan pada pembelajaran membaca pemahaman di karenakan, model 

discovery learning lebih mengedepankan pada pengembangan pemahaman 

dari pada mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi peserta 

didik. Dalam kurikulum 2013 di kelas empat semester dua terdapat 

Kompetensi Dasar 3.5 Membaca teks tentang berbagai topik, membuat 

pertanyaan, dan menuliskan gagasan pokok. Tepatnya pada tema 6 indahnya 

negeriku. Senada dengan hal tersebut penulis berupaya untuk menyelesaikan 

masalah yang ada melalui penerapan kurikulum 2013 dengan pendekatan 

scientific learning  pada pembelajaran bahasa Indonesia materi membaca. 

Dari permasalahan tersebut di atas penulis akan meneliti tentang: 

“Peningkatan Pembelajaran Membaca Pemahaman Pada Teks Bacaan 
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Melalui Model discovery learning Siswa Kelas IV Muzdalifa SD 

Muhammadiyah Pringsewu”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut. 

1. Kurangnya minat siswa untuk  membaca dan rendahnya kemampuan siswa 

dalam memahami isi teks bacaan. 

2. Kegiatan pembelajaran membaca pemahaman yang kurang menarik. 

3. Ketuntasan belajar yang rendah pada materi membaca siswa kelas IV 

Muzdalifa SD Muhammadiyah Pringsewu. 

4. Kegiatan evaluasi dengan menggunakan model pembelajaran membaca 

pemahaman yang belum sesuai dengan karakteristik peserta didik.  

 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas maka penelitian ini hanya terbatas pada 

“Peningkatan pembelajaran membaca pemahaman pada teks bacaan melalui 

model pembelajaran discovery learning siswa kelas IV Muzdalifa SD 

Muhammadiyah Pringsewu dalam materi membaca”.  
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1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1.  Bagaimanakah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) membaca 

pemahaman yang sesuai dengan model discovery learning pada siswa 

kelas IV Muzdalifa SD Muhammadiyah Pringsewu?. 

 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

discovery learning dengan kompetensi membaca pemahaman dengan 

materi menemukan gagasan pokok pada siswa kelas IV Muzdalifa SD 

Muhammadiyah Pringsewu?. 

 

3. Bagaimanakah sistem penilaian pembelajaran menggunakan  model 

discovery learning pada kompetensi membaca pemahaman dengan materi 

menemukan gagasan pokok?. 

 

4. Bagaimanakah peningkatan kemampuan membaca pemahaman dengan 

materi menemukan gagasan pokok pada pelajaran bahasa Indonesia kelas 

IV Muzdalifa SD Muhammadiyah Pringsewu melalui model discovery 

learning?. 
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1.5  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan tentang. 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pendekatan model 

dicovery learning pada mata pelajaran bahasa Indonesia kompetensi  

membaca pemahaman untuk menemukan gagasan pokok. 

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia kompetensi  membaca pemahaman 

untuk menemukan gagasan pokok di kelas IV Muzdalifa SD 

Muhammadiyah Pringsewu. 

3. Sistem penilaian pembelajaran menggunakan model discovery learning 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia kompetensi  membaca pemahaman 

untuk menemukan gagasan pokok di kelas IV Muzdalifa SD 

Muhammadiyah Pringsewu. 

4. Peningkatan kemampuan pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan 

menggunakan model discovery learning. 

 

 

1.6  Manfaat Penelitian  

1.  Manfaat Teoretis 

Penerapan scientific learning dengan model discovery learning bermanfaat 

bagi pengembangan teori pembelajaran untuk materi membaca 

pemahaman pada siswa SD Muhammadiyah Pringsewu Kelas IV 

Muzdalifa Tahun Pelajaran 2014/ 2015.  
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2.  Manfaat Praktis 

Bagi Siswa  

Untuk memudahkan siswa dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia 

pada materi membaca pemahaman. 

Bagi Guru   

Mewujudkan proses pembelajaran yang sistematis, efektif dan efisien 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam materi membaca 

pemahaman. 

Bagi sekolah 

Memberikan sumbangan berupa masukan dalam upaya peningkatan 

perbaikan pembelajaran bahasa Indonesia khususnya materi membaca 

pemahaman agar menarik dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


