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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang diajarkan mulai dari tingkat 

sekolah dasar. Namun sampai saat ini bahasa Indonesia masih dianggap sebagai 

mata pelajaran yang membosankan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari 

hari yang di gunakan oleh para siswa, namun ada sebagian siswa yang masih 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ke dua dimana bahasa pertama 

mereka adalah bahasa ibu. Melihat kondisi seperti itu, hendaknya pembelajaran 

bahasa indonesia harus di gunakan metode-metode yang berfariasi agar tidak 

menjenuhkan dan membuat bosan siswa. Salah satu kajian kemampuan yang di 

ajarkan kepada  para siswa yaitu kemampuan memahami materi percakapan 

melalui telepon yang sangat mendukung dalam proses pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

Tujuan pendidikan bahasa Indonesia adalah membina ketrampilan peserta 

didik berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam upaya meningkatkan 

mutu manusia Indonesia sebagai bekal menghadapi kehidupan masa kini dan 

masa yang akan datang. Tujuan utama pendidikan bahasa Indonesia merupakan 

bagian yang tidak terpisah dengan tujuan pendidikan Nasional. Dalam mencapai 

tujuan pendidikan bahasa Indonesia, kurikulum bahasa, buku pelajaran 

bahasa,guru, lingkungan keluarga, serta masyarakat dan perpustakaan sekolah 

memegang peranan penting. Tujuan utama pendidikan dan pelajaran bahasa 

Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan adalah memantapkan kedudukan dan 
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fungsi bahasa Indonesia. Dalam pengajaran bahasa Indonesia belum diperhatikan 

sifat komunikatif bahasa dengan memanfaatkan berbagai komponen komunikasi, 

baik sebagai bahasa yang dipakai dalam proses pengajaran maupun sebagai hasil 

pengajaran itu sendiri. 

Membaca adalah kegiatan yang bersifat aktif komunikatif, maksudnya 

bahwa membaca dalam proses membaca itu sendiri pembaca selalu melakukan 

aktivitas mental yang mengaitkan pengetahuan awal yang telah dimiliki untuk 

memahami pesan yang tertuang dalam teks yang dibacanya. Komunikatif 

maksudnya dalam kegiatan membaca terjadi proses memberi dan menerima antara 

pembaca dan penulis. Membaca merupakan hasil interaksi antara persepsi 

terhadap lambing-lambang yang mewujudkan bahasa melalui ketrampilan bahasa 

yang dimiliki. (Tarigan 2008 : 7). Membaca adalah  suatu proses  yang dilakukan 

serta dipergunakan 0leh pembaca untuk memperoleh pesan. 

 Pembelajaran membaca merupakan sarana pengembangan bagi 

ketrampilan berbahasa. Tujuan utama membaca adalah untuk mencari serta 

memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Tujuan tersebut 

dapat tercapai apabila penguasaan ketrampilan membaca terus dilatih dan 

ditingkatkan. Guru dapat meningkatkan kecepatan membaca para pelajar,dengan 

cara sebagai berikut: (1) kalau pelajar disuruh membaca dalam hati,ukurlah waktu 

membaca tersebut (2) haruslah diusahakan agar waktu tersebut bertambah singkat 

serta efesien secara teratur (3)haruslah dihindari gerakan-gerakan bibir pada saat 

membaca dalam hati, hal ini tidak baik dan tidak perlu dilakukan oleh para 

pelajar. 



3 
 

 
 

Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan pembelajaran yang paling 

utama di SD, terutama di SD kelas rendah. Dikatakan demikian karena dengan 

bahasalah siswa dapat menimbah ilmu pengetahuan, teknologi, serta informasi. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di SD diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam berkomunikasi dengan baik,baik secara lisan maupun tulisan. 

Disamping itu dengan pembelajaran bahasa Indonesia dapat diharapkan dapat 

menumbuhkan apresiasi siswa  terhadap hasil karya sastra Indonesia ( Zulela 

2012) 

Hasil observasi pertama masalah yang dialami guru kelas IV SDN 

muhammadiyah 4 Malang adalah rendahnya kemampuan membaca sisiwa, 

terutama pada pembelajaran membaca karangan. Hal itu ditandai saat 

pembelajaran membaca karangan dengan tema peristiwa penting menghasilkan 

kesimpulan bahwa siswa kelas IV SDN Muhammadiyah 4 malang ini memiliki 

kekurangan dalam membaca cepat hal ini adalah: (1) rendahnya tingkat kecepatan 

membaca (2) minimnya pemahaman yang diperoleh (3) kurangnya minat baca (4) 

minimnya pengetahuan tentang cara membaca yang cepat dan efektif (5) adanya 

gangguan fisik yang secara taj sadar menghambat kecepatan membaca.  

Standar ketuntasan minimum yang digunakan oleh SDN Muhammadiyah 

4 Malang untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam kompetensi membaca 

adalah 68. Hal tersebut mewajibkan para siswa agar memperoleh nilai minimum 

68, akan tetapi kondisi di lapangan berbeda dengan yang diharapkan, nilai siswa 

masih kurang untuk mencapai SKM. Untuk itu peneliti beserta guru kelas ingin 

meningkatkan hasil belajar menulis karangan. 
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Hasil observasi diketahui jumlah siswa 23 tersebut diantaranya  hanya 13 

orang yang memenuhi standar ketuntasan belajar. Soal yang mengharuskan siswa 

membaca karangan sesuai dengan karangan yang sudah ditentukan tidak 

dilakukan oleh siswa.Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa lebih 

banyak siswa kelas IV SDN Muhammadiyah 4 Malang  belum mampu memenuhi 

indikator dalam membaca teks karangan yang meliputi,  menentukan pikiran 

pokok teks agak panjang, memebaca teks agak panjang, mengidentifikasi kata-

kata .Faktor penyebab rendahnya kemampuan membaca siswa adalah faktor dari 

siswa sendiri dan faktor dari luar. Faktor penyebab dari siswa adalah siswa 

cenderung kurang dapat berimajinasi, mengungkapkan ide pokok, kurangnya 

minat baca, sedangkan faktor penyebab dari luar adalah suasana yang tindak 

kondusif dalam kelas, kurangnya model pembelajaran yang menyenangkan. 

Hasil analisis peneliti beserta guru kelas menggunakan model pembelajaran 

ceramah dan penugasan untuk meningkatkan hasil belajar membaca cepat. 

Penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif sehingga pendekatan 

yang dilakukan adalah pendekatan kooperatif, yang dalam hal ini pendekatan ini 

merupakan satu bentuk perubahan pola pikir dalam kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. Guru tidak lagi mendominasi kegiatan pembelajaran tetapi guru menjadi 

fasilitator dan mediator, sehingga dengan menggunakan model ini guru bukan 

bertambah pasif, tapi harus menjadi lebih aktif terutama saat menyusun rencana 

pembelajaran secara matang, pengaturan kelas saat pelaksanaan, dan membuat 

tugas untuk dikerjakan siswa bersama dengan kelompoknya.  

  Pendekataan kooperatif memiliki beberapa model pembelajaran yang 

dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta sesuai 
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dengan situasi dan kondisi dari lingkungan belajar yang ada. Untuk 

mengembangkan keterampilan membaca siswa kelas IV, peneliti dan guru 

berusaha menerapkan pendekatan kooperatif. berdasarkan uraian di atas, peneliti 

mengambil judul “Peningkatan Hasil Belajar Ketrampilan Berbahasa Indonesia 

Materi Membaca Cepat melalui Teknik “SKIMMING” Siswa Kelas IV SD 

Muhammadiyah 4 Malang” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari hasil pengamatan penulis di kelas IV SD Muhammadiyah 4 Malang, 

mata pelajaran bahasa Indonesia dalam SK: memahami teks agak panjang (150-

200), petujuk pemakaian,makna kata dalam kamus/ensiklopedia dan KD  (150-

200) kata dengan cara membaca sekilas. Menentukan pikiran pokok teks agak 

panjang. Kebanyakan peserta didik belum menguasai ketrampilan membaca pada 

Permasalahan dalam kelas ini adalah rendahnya membaca teks sederhana siswa 

kelas IV SD Muhammadiyah 4 Malang,hal ini terjadi karena siswa kurang dapat 

berimajinasi, mengungkapkan ide pokok, minimnya pemahaman yang diperoleh. 

Untuk pemecahan masalah yang telah di uraikan diatas, direncanakan 

dilakukan dengan menggunakan penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sendiri dengan menggunakan teknik skimming. Tujuan 

peneliti memilih teknik skimming adalah untuk memperbaiki kinerja guru kelas 

sehingga hasil belajar pesrta didik kelas IV SD Muhammadiyah 4 Malang 

menjadi meningkat dalam materi membaca. 
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C.  Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, masalah 

untuk penelitian adalah bagaimanakah penggunaan teknik skimming untuk 

meningkatkan ketrampilan membaca cepat dalam pembelajaran membaca cepat 

Siwa Kelas SD Muhammadiyah 4 Malang. Secara khusus masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana penerapan teknik skimming untuk meningkatkan kemampuan 

membaca cepatpada siswa kelas IV dalam menemukan gagasan utama/ide 

pokok teks bacaan. 

2) Bagaimana penerapan teknik skimming untuk meningkatkan kemampuan 

membaca cepat pada siswa kelas IV dalam menemukan simpulan teks bacaan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan yang ingin dicapai pada 

penelitian antara lain: 

1. Mendeskripsikan penggunaan teknik skimming untuk meningkatkan 

kemampuan siswa kelas IV di SD Muhammadiyah 4 Malang dalam 

menemukan gagasan utama/ide pokok. 

2. Mendeskripsikan penggunaan teknik skimming untuk meningkatkan   

kemampuan siswa kelas IV SD Muhammadiyah 4 Malang dalam 

menyimpulkan isi bacaan. 
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E. Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengalaman, 

sehingga peneliti dapat mengetahui gambaran nyata tentang kondisi 

pembelajaran yang ada dilapangan dan dapat dijadikan sebagai bekal saat 

menjadi guru nanti. 

2. Manfaat bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

tentang penerapan teknik skimming terhadap peningkatan kemampuan 

membaca cepat siswa. 

3. Manfaat bagi siswa, siswa dapat lebih mudah dan cepat dalam menemukan 

pokok-pokok permasalahan yang terdapat  dalam teks bacaan, serta siswa 

dapat dengan mudah memahami isi dari bacaan tersebut. 

4. Manfaat bagi guru, temuan penelitian ini bermanfaat untuk  (a) bahan 

referensi guru dalam mengajar ketrampilan membaca siswa, (b) 

meningkatkan strategi pe mbelajaran membaca cepat, (c) menerapkan hasil 

penelitian ini sebagai kreasi dan inovasi dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

5. Manfaat bagi peneliti lain, temuan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai pembanding dan referensi untuk melakukan penelitian. 

 

F. Batasan Istilah 

Beberapa konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai berikut: 
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1. Membaca cepat teks adalah salah satu jenis ketrampilan membaca dengan 

kecepatan penuh tanpa meninggalkan pemahaman terhadap isi bacaan yang 

mengutamakan kecepatan dalam satuan menit tertentu. 

2. Strategi pembelajaran adalah pola kegiatan belajar mengajar tertentu yang 

digunakan guru untuk melaksanakanprogram pembelajaran. 

3. Teknik Skimming adalah suatu ketrampilan membaca yang diatur secara 

sistematis untuk mengambil gagasan utama/ide poko dari suatu hal/bacaan 


