BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Di tingkat sekolah dasar masalah pembelajaran merupakan hal yang sangat
penting, karena merupakan perihal dasar konsep setiap mata pelajaran.
Dengan demikian boleh dikatakan semua peserta didik mengalami masalah,
akan tetapi tergantung kendala yang dihadapi siswa tersebut berbeda-beda.
Karena kegiatan belajar sangat erat kaitannya dengan kehidupan pribadi pada
siswa. Mulai dari lingkungan keluarga sampai kehidupan sosial di dalam
masyarakat.

Dewasa ini telah dilakukan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu
pelajaran di sekolah, salah satu pembelajaran yang ditanamkan adalah model
pembelajaran yang didasarkan pandangan konstruktivis. Pembelajaran ini
memperhatikan dan mempertimbangkan pengetahuan awal siswa yang
mungkin diperoleh diluar sekolah. Bill dalam Nono Sukarno (1993:16)
menyarankan agar pengetahuan siswa yang diperoleh dari luar sekolah
dipertimbangkan sebagai pengetahuan awal dalam sasaran pembelajaran,
karena sangat mungkin terjadi miskonsepsi. Sebaliknya apabila guru tidak
memperhatikan konsepsi atau pengetahuan awal siswa, besar kemungkinan
miskonsepsi yang terjadi akan semakin kompleks.
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Berdasarkan data hasil beberapa latihan dan dari hasil ujian semester mata
pelajaran Bahasa Indonesia kelas II SDN 6 Wonodadi, Gadingrejo. Pada mata
pelajaran Bahasa Indonesia data yang diperoleh kemampuan anak didik
kurang memuaskan/belum sesuai dengan yang diharapkan kami sebagai
pendidik.

Apabila seorang guru masih menggunakan metode ceramah dalam proses
belajar mengajar maka akan sulit untuk mempersiapkan warga Negara yang
baik dan cerdas menjadi rendah. Sehubungan dengan permasalahan diatas
diperlukan adanya suatu model yang mampu menempatkan siswa pada posisi
yang lebih aktif, kreatif, mendorong pengembangan potensi dan kemampuan
yang dimiliki serta menemukan makna yang dalam dari apa yang dipelajari.
Pembelajaran yang sesuai tersebut adalah dengan Pendekatan Tematik
sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca Lancar.

Model ini membantu para siswa memikirkan informasi baru yang
diterimanya.

Juga

bisa

memperkuat

kemampuan

siswa

dalam

mengembangkan pertanyaan tentang berbagai topic, serta dapat menilai
berbagai hasil belajar para siswa sendiri.
Berdasarkan uraian diatas maka dalam PTK ini pendidik mengangkat judul:
“Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Lancar Dengan Pendekatan
Tematik Pada Siswa Kelas II SD N 6 Wonodadi Kecamatan Gadingrejo”.
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu diidentifikasi permasalahan
yang ada sebagai berikut:
1. Guru belum menggunakan pendekatan tematik yang dapat meningkatkan
Kemampuan membaca lancar.
2. Pembelajaran di kelas masih bersifat monoton dengan konsep
pembelajaran yang sulit dipahami.
3. Belum ada kolaborasi antara guru dan siswa sehingga pembelajaran masih
berpusat pada guru.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan
masalah adalah: sulitnya membaca lancar di kelas II SDN 6 Wonodadi dan
permasalahannya adalah :
“Apakah dengan Pendekatan Tematik dapat Meningkatkan Kemampuan
Membaca pada siswa kelas II?”

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, tujuan penelitian adalah
untuk meningkatkan kemampuan membaca melalui penerapan model
pembelajaran tematik pada siswa kelas II SDN 6 Wonodadi Kecamatan
Gadingrejo.
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E. Manfaat Hasil Penelitian
Penelitian ini mempunyai manfaat yang cukup besar baik bagi guru, sekolah
maupun pembelajaran
1. Manfaat penelitian bagi guru
a. Manfaat memperbaiki dan meningkatkan kualtas pembelajaran
b. Membantu guru berkembang secara profesional
c. Meningkatkan rasa percaya diri dalam melaksanakan tugas, mendapati
kesepakatan untuk berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan diri.
2. Manfaat penelitian bagi siswa
a. Meningkatkan proses dan hasil belajar siswa.
b. Siswa merasa mendapat perhatian khusus dari guru.
c. Siswa dapat berperan dalam pembelajaran.
3. Manfaat penelitian bagi sekolah
a. Membantu sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan
kemajuan/kemajuan pada diri guru dan pendidikan di sekolah tersebut.
b. Mendorong

terjadinya

inovasi

pada

diri

para

guru

untuk

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
c. Meningkatkan kemampuan profesional para guru, serta kondusifnya
iklim pendidikan di sekolah.
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