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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional peserta didik serta merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan dapat 

membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan 

analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. 

Ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar (SD) 

mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) mendengarkan, memahami wacana lisan 

berbentuk perintah, penjelasan, petunjuk, pesan, pengumuman, berita, deskripsi 

berbagai peristiwa dan benda di sekitar, serta karya sastra berbentuk dongeng, 

puisi, cerita, drama, pantun dan cerita rakyat; (2) berbicara, menggunakan wacana 

lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam kegiatan 

perkenalan, tegur sapa, percakapan sederhana, wawancara, percakapan telepon, 

diskusi, pidato, deskripsi peristiwa dan benda di sekitar, memberi petunjuk, 

deklamasi, cerita, pelaporan hasil pengamatan, pemahaman isi buku dan berbagai 

karya sastra untuk anak berbentuk dongeng, pantun, drama, dan puisi; (3) 
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membaca, menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami wacana 

berupa petunjuk, teks panjang, dan berbagai karya sastra untuk anak berbentuk 

puisi, dongeng, pantun, percakapan, cerita, dan drama; dan (4) menulis, 

melakukan berbagai jenis kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan informasi dalam bentuk karangan sederhana, petunjuk, surat, 

pengumuman, dialog, formulir, teks pidato, laporan, ringkasan, parafrase, serta 

berbagai karya sastra untuk anak berbentuk cerita, puisi, dan pantun 

(Permendiknas, 2006:23).  

 Keempat keterampilan berbahasa tersebut dapat dikelompokkan menjadi  

dua bagian yaitu, keterampilan yang bersifat menerima (reseftif) yang meliputi 

keterampilan mendengarkan  atau menyimak, keterampilan membaca, kerampilan 

yang bersifat mengungkapkan  (produktif)  yang meliputi keterampilan berbicara, 

keterampilan menulis, mendengarkan atau menyimak dan keterampilan berbicara  

sudah didapat anak sejak berada di lingkungan rumah. Sedangkan keterampilan 

membaca  dan keterampilan menulis bagi sebagian orang baru didapat sejak 

memasuki lingkungan sekolah. 

Keterampilan membaca merupakan hal yang penting sebagai kunci untuk 

mempelajari bidang studi lain dengan baik dan membaca merupakan hal yang 

penting dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kemampuan 

membaca yang memadai siswa SD sulit menguasai bidang studi yang lain dengan 

baik, tetapi kemampuan ini tidak diperoleh secara alamiah, melainkan melalui 

proses pembelajaran yang sebagian merupakan tanggung jawab guru.  
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Berbagai informasi perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi saat ini 

pada umumnya disajikan secara efektif dan menarik melalui media cetak, 

sehingga untuk memperoleh informasi diperlukan keterampilan membaca 

pemahaman. Masyarakat yang memiliki keterampilan membaca pemahaman 

dengan baik dapat menyerap dan menggunakan informasi yang ada untuk 

membantu memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih baik. 

Berdasarkan hasil penelitian Harris dan Supay (dalam Suyat, 2010:3) 

mengemukakan bahwa “ keterampilan membaca seseorang dengan menggunakan 

teknik membaca nyaring, membaca dalam hati, dan menyimak seolah-olah 

dihubungkan dengan tingkat keterampilan membaca nyaring seseorang”. Pada 

kelas II, III, dan kelas IV siswa yang nilainya di bawah rata-rata cenderung dapat 

memahami setelah menyimak, terbaik setelah membaca nyaring, dan terburuk 

sesudah membaca dalam hati, sedangkan siswa yang posisinya sama dengan rata-

rata kelas lebih dalam membaca nyaring. siswa kelas III dan kelas V yang ada 

pada posisi rata-rata kelas memperoleh skor pemahaman lebih tinggi ketika 

membaca bersuara dibandingkan dengan skor mereka ketika membaca dalam hati. 

Di atas kelas V siswa yang membaca pemahamannya lemah memiliki hasil terbaik 

dalam menyimak, pembaca di bawah rata-rata kelas perlu dibantu dengan 

membaca nyaring dalam memahami bacaan, sedangkan pembaca baik, membaca 

dengan pamahaman yang lebih baik dan lebih cepat melalui membaca dalam hati. 

Dengan kata lain, siswa yang kemampuannya di atas rata-rata kelas atau pembaca 

yang baik dapat memahami suatu bacaan lebih baik dengan membaca dalam hati. 



4 

 

Keterampilan tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui 

praktik yang banyak dan teratur. Untuk meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman, maka perlu dilakukan pembelajaran membaca dengan menerapkan 

model atau strategi pembelajaran yang tepat. Tujuan pembelajaran membaca 

pemahaman adalah untuk membentuk keterampilan membaca secara kritis dan 

kreatif dalam rangka pemahaman isi bacaan. 

Sebelum melaksanakan penelitian ini, peneliti mengawali dengan 

penelitian pendahuluan yang biasanya disebut dengan kegiatan pra tindakan yaitu 

peneliti mengumpulkan data-data tentang kesulitan yang dialami siswa dalam 

proses belajar. Kegiatan pelaksanaan pra tindakan yang dilakukan adalah (1) 

melakukan observasi di dalam kelas V SDN Sukosewu Bojonegoro; (2) 

wawancara dengan guru kelas V. Dari hasil wawancara dengan guru diperoleh 

keterangan bahwa kelas V masih mengalami kesulitan dalam membaca 

pemahaman terhadap suatu bacaan; (3) memberikan test yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa.  

Pada kegiatan pra tindakan ini siswa diminta untuk membaca satu bacaan 

yang ada di dalam buku bacaan dan siswa diminta untuk menjawab dan 

menceritakan kembali tanpa melihat bacaan. Siswa diberi waktu 2 jam pelajaran 

untuk menyelesaikannya, tetapi ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan 

dalam menjawab dan menceritakan kembali, antara lain siswa bingung untuk 

mengawali dalam menulis sebuah cerita, siswa belum terbiasa dalam membuat 

sebuah cerita, ada pula siswa yang menulis dengan asal-asalan sehingga tidak 

mengerti apa yang dimaksud dan tidak sesuai dengan cerita yang disajikan. 
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Materi bacaan berupa cerita dongeng anak dengan judul “Burung Yang 

Malang” dengan tujuan pembelajaran siswa mampu (1) menjawab pertanyaan 

dengan tepat tentang isi bacaan, (2) menceritakan kembali isi bacaan secara 

tertulis (3) menyimpulkan isi bacaan, dan (5) menemukan pesan moral. 

Berdasarkan hasil pra tindakan yang telah dilaksanakan menyatakan 

bahwa tingkat membaca pemahaman siswa yang mendapatkan nilai pada angka 

75 ke atas terdapat 8 anak sedangkan  yang mendapatkan nilai di bawah 75 atau di 

bawah kriteria ketuntatasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah adalah 12 

anak. 

Hal ini berarti bahwa rata-rata kemampuan membaca pemahaman siswa 

terhadap bacaan tergolong rendah. Oleh karena itu guru harus mengadakan 

perbaikan. Salah satu caranya dengan menggunakan strategi aktivitas membaca 

berpikir terbimbing (AMBT)dalam membaca pemahaman. 

 Hasil observasi menyebutkan bahwa tingkat kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas V SDN Sukosewu rendah, hal ini dapat dilihat dari (1) 

hasil penilaian membaca yang dilaksanakan oleh guru selama kegiatan belajar 

mata pelajaran bahasa Indonesia. Siswa belum mampu menjawab pertanyaan 

tanpa penjelasan terlebih dahulu dari guru; (2) aktivitas pembelajaran berpusat 

pada guru; (3) guru hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan 

penugasan; dan (4) media pembelajaran hanya terpaku bacaan pada buku 

pelajaran.  

Abimanyu.dkk (2008:2-3) konsep strategi pembelajaran mengandung 

makna yang multi dimensi dalam arti dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu : (1). 
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pada dimensi perancangan, strategi pembelajaran adalah “pemikiran dan 

pengupayaan secara strategis dalam memilih, menyusun, memobilisai, dan 

mensinergikan segala cara, sarana/prasarana, dan sumber daya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran” dan (2). pada dimensi pelaksanaan, strategi pembelajaran 

diartikan sebagai : (a) keputusan bertindak secara strategis dalam memodifikasi 

dan menyelaraskan komponen-komponen sistem instruksional (yang telah 

ditetapkan pada dimensi perancangan) untuk lebih mengefektifkan pencapaian 

tujuan pembelajaran (b) pola umum perbuatan guru-murid dalam perwujudan 

kegiatan belajar-mengajar yang menunjuk pada karakteristik abstrak dari pada 

rentetan perbuatan guru-murid dalam peristiwa belajar-mengajar. 

 Strategi AMBT (direct reading- thinking activities) merupakan salah satu 

upaya untuk mengoptimalkan pembelajaran membaca pemahaman sebagai salah 

satu bentuk pembelajaran membaca dan keterampilan berbahasa di sekolah dasar. 

Proses membaca menurut Stauffer dan Manzo (dalam Hairuddin.dkk, 2008:3-24) 

Strategi AMBT  merupakan strategi yang berguna untuk membimbing siswa 

berinteraksi dengan teks yang berlandaskan pada pendekatan proses membaca. 

Proses membaca tersebut dimulai dengan tahap prabaca, saat baca, pascabaca.  

Menurut Stauffer (dalam Hairuddin.dkk, 2008:3-24) strategi AMBT dapat 

mendorong siswa mengembangkan kemampuan berpikir melalui keterampilan 

membaca. Strategi dirancang untuk meminta siswa memprediksi isi bacaan dan isi 

paragraf berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa, 

memikirkan prediksi saat membaca dan menguji/merevisi yang berhubungan 

dengan bacaan. 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada di SDN Sukosewu, 

maka peneliti dan guru ingin mengadakan penelitian untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V baik secara klasikal maupun 

individual dengan menggunakan strategi AMBT. Hal ini perlu dilakukan agar 

siswa mempunyai keterampilan membaca pemahaman isi bacaan secara optimal 

dan tuntas dalam belajar semua mata pelajaran, khususnya bahasa Indonesia. 

Diharapkan dengan menggunakan stategi AMBT tersebut dapat digunakan 

sebagai alternatif untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam proses belajar 

mengajar sehingga siswa lebih aktif, semangat membaca meningkat, dan hasil 

belajar siswa tentang membaca pemahaman meningkat. Berdasarkan uraian yang 

telah dikemukakan, maka penulis melakukan penelitian tindakan kelas yang 

berjudul “Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman Kelas V SDN 

Sukosewu Bojonegoro Melalui Strategi Aktivitas Membaca Berpikir 

Terbimbing (AMBT)”. 

 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas  maka peneliti menetapkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penggunaan strategi aktivitas membaca berpikir terbimbing 

(AMBT) pada pembelajaran membaca pemahaman siswa kelas V SDN 

Sukosewu? 
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2. Bagaimana  penggunaan strategi aktivitas membaca berpikir terbimbing 

(AMBT) dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 

V SDN Sukosewu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Pada hakekatnya penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan  penggunaan strategi aktivitas membaca berpikir terbimbing 

(AMBT) pada pembelajaran membaca pemahaman siswa kelas V SDN 

Sukosewu. 

2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 

V SDN Sukosewu dengan menggunakan strategi aktivitas membaca berpikir 

terbimbing (AMBT). 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga/sekolah, kepala 

sekolah, guru, peneliti lain dan siswa. Bagi lembaga/sekolah diharapkan sebagai 

media koreksi dan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan 

penyelenggaraan pendidikan. Untuk menentukan bahan dan sumber belajar 

kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi kekhasan daerah dengan tetap 

memperhatikan kepentingan nasional. 

Bagi kepala sekolah diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan dan upaya meningkatkan mutu pendidikan yang 
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berorientasi pada empat aspek berbahasa Indonesia. Sedangkan bagi guru adalah 

untuk menemukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan pembelajaran yang 

tepat agar dapat meningkatkan kemampuan membaca khusunya dan pembelajaran 

bahasa Indonesia pada umumnya. 

Sebagai pengalaman praktis bagi penulisan karya ilmiah dan 

pengembangan penulisan di mana yang akan datang adalah tugas dari penulis. 

Sedangkan bagi siswa diharapkan akan memperoleh ilmu dan pengalaman belajar 

yang baru sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar khususnya bahasa 

Indonesia. Selain itu siswa diharapkan juga dapat mengembangkan potensinya 

sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan 

pernghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektual bangsa kita. 

 

E. Ruang Lingkup  

Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat mencapai tujuan maka perlu 

ditentukan ruang lingkup penelitian. Adapun  batasan penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1. Penelitian ini terbatas pada pendeskripsian penerapan strategi aktivitas 

membaca berpikir terbimbing (AMBT) dalam membaca pemahaman. 

2. Peningkatan yang diukur adalah peningkatan kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas V SDN Sukosewu Bojonegoro. 
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3. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SDN Sukosewu 

Bojonegoro, pada semester II tahun pelajaran 2010/2011 yang berjumlah 20 

siswa 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Kelas V SDN Sukosewu dalam pembelajaran membaca pemahaman 

menggunakan strategi aktivitas membaca berpikir terbimbing (AMBT) pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia maka kemampuan membaca pemahaman siswa akan 

meningkat. 

 

G. Definisi Operasional  

1. Strategi pembelajaran adalah “pemikiran dan pengupayaan secara strategis 

dalam memilih, menyusun, memobilisai, dan mensinergikan segala cara, 

sarana/prasarana, dan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran”. 

2. Membaca pemahaman adalah suatu proses memahami makna lewat bahasa 

tulis yang meliputi: (1) mengidentifikasi fakta-fakta seperti nama-nama dan 

sifat pelaku, jenis kejadian, waktu kejadian, dan penyebab kejadian; (2) 

menemukan ide utama yang tersurat dari sebuah paragrap atau sebagian besar 

wacana; (3) mengidentifikasi dan mengurutkan kronologi kejadian yang 

tersurat dalam bacaan; dan (4) menyimpulkan makna literal dari bahasa-

bahasa kias yang dipakai oleh penulis bacaan/wacana. 
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3. Penggunaan strategi aktivitas membaca berpikir terbimbing (AMBT) adalah 

salah satu upaya untuk peningkatan kemampuan membaca pemahaman di 

kelas V SDN Sukosewu Bojonegoro. 

4. Strategi AMBT adalah strategi yang berguna untuk membimbing siswa 

berinteraksi dengan teks yang berlandaskan pada pendekatan proses 

membaca. 

 


