
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pendidikan di

sekolah. Tugas guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai model,

motivator, fasilitator, inovator dan manajer. Dalam pembelajaran, gurulah

yang memimpin dan bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan yang

dilakukan. Selain itu, guru hendaknya mampu membangkitkan semangat

belajar siswa dalam memilih strategi yang tepat dalam proses pembelajaran

sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Melalui proses pembelajaran

yang bermutu, siswa akan memperoleh kematangan pribadi yang handal.

Untuk mencapai pribadi yang matang, setiap individu manusia memerlukan

sejumlah kecakapan dan keterampilan tertentu yang harus dikembangkan

melalui proses pembelajaran, terutama keterampilan kebahasaan yang

dimiliki.

Bahasa merupakan salah satu keterampilan terpenting manusia untuk

memungkinkan unggul atas makhluk-makhluk lain di muka bumi ini. Bahasa

merupakan suatu sistem komunikasi yang terintegrasi, mencakup bahasa

ujaran, membaca, dan menulis (Lerner dalam Abdurrahman, 2003: 183).

Menurut Ownes (dalam Abdurrahman, 2003: 183) bahasa merupakan kode
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atau sistem konvensional yang disepakati secara sosial untuk menyajikan

berbagai pengertian melalui penggunaan simbol-simbol sembarang (arbitrary

symbols) dan tersusun berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Melalui

bahasa, manusia diharapkan dapat saling mengenal dan berhubungan satu

sama lain, saling berbagi pengalaman dalam rangka meningkatkan

kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan yang lebih luas.  Oleh karena

itu, pembelajaran bahasa Indonesia di semua tingkat pendidikan sangat

penting.

Pembelajaran bahasa Indonesia mempunyai ruang lingkup dan tujuan

yang menumbuhkan kemampuan mengungkapkan pikiran dan perasaan

dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pada hakikatnya

pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk mempertajam kepekaan

perasaan siswa.  Melalui pembelajaran bahasa Indonesia, para siswa diajak

untuk berlatih dan belajar berbahasa melalui aspek keterampilan

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dengan memiliki

keterampilan berbahasa Indonesia secara baik dan benar, kelak anak

diharapkan menjadi generasi yang cerdas, kritis, kreatif, dan berbudaya.

Depdiknas (2006: 4) mengemukakan pembelajaran keterampilan

berbahasa bukan semata-mata menambah keterampilan siswa menggunakan

bahasa Indonesia, melainkan juga meningkatkan kemampuan intelektual,

kematangan emosional, dan kematangan sosial sebagai penunjang dalam

mempelajari semua bidang studi. Pada salah satu keterampilan berbahasa

yang tidak kalah penting dalam kehidupan pelajar dan mahasiswa adalah

keterampilan membaca.
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Bond (dalam Abdurrahman, 2003: 200) mengemukakan bahwa

membaca merupakan pengenalan simbol-simbol bahasa tulis yang merupakan

stimulus yang membantu proses mengingat tentang apa yang dibaca, untuk

membangun sejumlah pengetahuan. Manusia tidak mungkin membaca tanpa

menggerakkan mata dan menggunakan pikiran. Orang dapat membaca

dengan baik jika mampu melihat huruf-huruf dengan jelas, mampu

menggerakkan mata secara lincah, mengingat simbol-simbol bahasa dengan

tepat, dan memiliki penalaran yang cukup untuk memahami bacaan pada

seluruh proses belajar.

Keterampilan membaca berkaitan secara langsung dengan seluruh

proses belajar siswa di SD. Keberhasilan belajar siswa dalam mengikuti

proses kegiatan pembelajaran di sekolah sangat ditentukan oleh penguasaan

kemampuan membaca siswa salah satunya adalah keterampilan membaca

pemahaman.

Membaca pemahaman merupakan membaca yang tujuan utamanya

untuk memahami bacaan secara tepat dan cepat. Siswa yang tidak mampu

membaca dengan baik akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan

pembelajaran. Siswa akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan

memahami isi informasi yang disajikan dalam berbagai teks bacaan. Dengan

demikian guru dituntut untuk menyiapkan bacaan yang memuat informasi

yang relevan untuk siswa-siswanya. Untuk dapat melaksanakan semua itu

guru harus kreatif dan inovatif.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru kelas IV A SD

Negeri 4 Metro Pusat, diperoleh keterangan bahwa hasil belajar pada mata
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pelajaran bahasa Indonesia masih rendah. Hasil ini terlihat pada hasil ulangan

harian bahasa Indonesia di semester genap TP 2011/2012 dengan jumlah 26

siswa, sebanyak 11 siswa telah tuntas belajar dengan persentase 42,31%

sedangkan 15 siswa belum tuntas belajar dengan persentase 57,70%.

Berdasarkan data tersebut masih ada nilai siswa yang belum memenuhi

standar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah ditetapkan oleh

sekolah yaitu 65. Hal itu diduga kuat akibat guru bahasa Indonesia belum

menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan

menyenangkan salah satunya yaitu penggunaan permainan bahasa (katarsis).

Kebanyakan guru belum melibatkan siswa secara aktif dan kreatif sehingga

kegiatan pembelajaran keterampilan membaca berlangsung monoton dan

membosankan. Guru mengungkapkan bahwa bila siswa diberikan pertanyaan

dari isi teks bacaan yang telah dibaca, jawaban tersebut sering menyimpang,

sebagian besar jawaban siswa tidak benar dan siswa merasa kurang percaya

diri untuk menjawab serta mengajukan pendapatnya ketika siswa diberikan

pertanyaan dan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum

dikuasai. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terlihat kekurangmampuan

siswa dalam keterampilan membaca untuk memahami isi suatu teks bacaan.

Berdasarkan data yang telah peneliti uraikan, diperlukan suatu

pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman

bagi siswa kelas IV A SDN 4 Metro Pusat. Salah satu pembelajaran yang

dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa adalah dengan

menggunakan permainan bahasa (katarsis) sehingga dapat mempermudah

pemahaman siswa dalam keterampilan membaca suatu teks bacaan.

Permainan bahasa mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk memperoleh
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kegembiraan sebagai fungsi bermain, dan untuk melatih keterampilan

berbahasa tertentu sebagai materi pelajaran. Setiap permainan terdapat unsur

rintangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut berupa masalah yang

harus diselesaikan. Bahkan dapat berupa kompetisi yang memunculkan

potensi baru. Tantangan tersebut dapat melatih keterampilan berbahasa siswa.

Penggunaan bentuk-bentuk permainan dalam pembelajaran akan

memberi suasana yang menyenangkan dalam proses belajar, sehingga proses

belajar siswa dilakukan tanpa adanya keterpaksaan, tetapi justru belajar

dengan rasa senang hati. Selain itu, dengan bermain siswa dapat berbuat lebih

santai. Dengan cara santai tersebut, sel-sel otak siswa dapat berkembang

akhirnya siswa dapat menyerap informasi dari teks bacaan yang telah dibaca

oleh siswa dan siswa juga dapat memperoleh kesan yang mendalam terhadap

materi pelajaran. Materi pelajaran dapat disimpan terus dalam ingatan jangka

panjang. Dengan cara demikian, pembelajaran keterampilan membaca pun

menjadi sajian materi yang selalu dirindukan dan dinantikan oleh siswa.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini peneliti mengangkat

judul “Penggunaan Permainan Bahasa (katarsis) Untuk Meningkatkan

Aktivitas Dan Keterampilan Membaca Pemahaman Dalam Pembelajaran

Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV A SD Negeri 4 Metro Pusat”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diidentifikasi

permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1.2.1 Rendahnya keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV A SD

Negeri 4 Metro Pusat pada proses pembelajaran bahasa Indonesia. Hal

ini terbukti dari fakta bahwa prestasi belajar siswa pada mata pelajaran

bahasa Indonesia dengan jumlah 26 siswa, sebanyak 11 siswa telah

tuntas belajar dengan persentase 42,31% sedangkan 15 siswa belum
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tuntas belajar dengan persentase 57,70%. Berdasarkan data tersebut

masih ada nilai siswa yang belum memenuhi standar KKM yang

ditetapkan yaitu 65.

1.2.2 Guru belum menggunakan permainan bahasa (katarsis) untuk

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa.

1.2.3 Sebagian siswa bila menjawab pertanyaan guru, jawabannya sering

menyimpang.

1.2.4 Guru belum melibatkan siswa secara aktif dan kreatif sehingga

kegiatan pembelajaran keterampilan membaca berlangsung monoton

dan membosankan berakibat pada aktivitas siswa menjadi rendah.

1.3 Batasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi agar penelitian dapat

terarah dan terfokus secara cermat. Masalah tersebut difokuskan sebagai

berikut.

“Penggunaan permainan bahasa (katarsis) sebagai upaya untuk meningkatkan

aktivitas dan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV A SD Negeri

4 Metro Pusat dalam pembelajaran bahasa Indonesia”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini dapat

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Bagaimanakah penggunaan permainan bahasa (katarsis) secara tepat

untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam membaca

pemahaman pada proses pembelajaran  bahasa Indonesia kelas IV A

SD Negeri 4 Metro Pusat?

1.4.2 Bagaimanakah penggunaan permainan bahasa (katarsis) secara tepat

untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa pada

proses pembelajaran  bahasa Indonesia kelas IV A SD Negeri 4 Metro

Pusat?
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1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1.5.1 Peningkatan aktivitas belajar siswa dalam membaca pemahaman

siswa kelas IV A SD Negeri 4 Metro Pusat dalam pembelajaran

bahasa Indonesia melalui permainan bahasa (katarsis).

1.5.2 Peningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV A

SD Negeri 4 Metro Pusat dalam pembelajaran bahasa Indonesia

melalui permainan bahasa (katarsis).

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1.6.1 Bagi siswa

Dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman dalam

pembelajaran bahasa Indonesia melalui penggunaan permainan bahasa

(katarsis) pada siswa SD Negeri 4 Metro Pusat.

1.6.2 Bagi guru

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di

kelasnya, serta menambah dan mengembangkan kemampuan guru

dalam menggunakan permainan bahasa (katarsis) secara tepat.

1.6.3 Bagi sekolah

Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam upaya meningkatkan

kualitas pendidikan melalui penggunaan permainan bahasa (katarsis)

sebagai inovasi pembelajaran yang dapat berlangsung aktif, inovatif,

kreatif, efektif, dan menyenangkan khususnya dalam pembelajaran

keterampilan membaca pemahaman.

1.6.4 Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman melalui penelitian

tindakan kelas dengan menggunakan permainan bahasa (katarsis)

dalam pembelajaran keterampilan membaca bahasa Indonesia.


