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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan membaca mempunyai kedudukan yang sangat penting dan

berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa. membaca adalah suatu proses yang

dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahan tulis. Membaca

bukanlah sebuah dua kegiatan yang pasif. Sebenarnya, membaca itu bukan sekedar

memahami lambang-lambang tertulis, melainkan pula memahami, menerima,

menolak, membandingkan dan meyakini pendapat-pendapat yang ada dalam

bacaan (Tarigan,2015: 1).

Kemampuan membaca bagi seorang siswa mempunyai kedudukan penting,

yang pertama saat mengikuti pendidikan di berbagai jenjang dan jenis sekolah,

kedua setelah selesai mengikuti pendidikan untuk bekerja di lingkungan

masyarakat. Kemampuan membaca merupakan kemampuan dasar bagi siswa yang

harus dikuasai agar dapat mengikuti seluruh proses pendidikan dan pembelajaran.

Oleh karena itu, kemampuan membaca pada siswa harus dapat diperhatikan dengan

baik.

Jenis-jenis membaca di sekolah dasar dibedakan menjadi tujuh yaitu

membaca teknik, membaca dalam hati, membaca indah, membaca cepat, membaca

pustaka membaca bahasa dan membaca pemahaman. Salah satu jenis membaca

diatas yang paling utama di SD yaitu membaca pemahaman, membaca pemahaman

merupakan salah satu kegiatan dalam membaca untuk memperoleh suatu informasi
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atau ilmu pengetahuan. Banyak informasi dan ilmu pengetahuan yang disampaikan

melalui media tulis, sehingga dalam memperolehnya harus melalui kegiatan

membaca pemahaman. Kemampuan membaca pemahaman merupakan kunci

keberhasilan siswa dalam menjalani proses pendidikan. Sebagian besar

pemerolehan ilmu dilakukan siswa melalui aktivitas membaca (Nurgiyantoro,

2001: 247). Semua mata pelajaran membutuhkan kemampuan membaca

pemahaman untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan dari mata

pelajaran tersebut. Kemampuan membaca pemahaman yang rendah akan

mempengaruhi hasil belajar siswa dalam suatu mata pelajaran. Oleh karena itu,

untuk memperoleh hasil belajar yang tinggi, siswa harus memiliki kemampuan

membaca pemahaman yang baik, begitu pula sebaliknya apabila siswa memiliki

kemampuan membaca yang rendah siswa akan tertinggal dalam pembelajaran.

Pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran membaca pemahaman, umumnya

guru masih menggunakan pembelajaran tradisional. Awalnya guru hanya

memberikan tugas kepada siswa untuk membaca teks. Selanjutnya, siswa diminta

untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan isi teks. Sebelum kegiatan

dilaksanakan, guru hanya memberi sedikit ceramah tentang apa yang harus

dilakukan siswa.

Santoso dan Heru Wijaya (1997: 119) menyimpulkan dalam penelitiannya

bahwa pengajaran membaca tradisional kurang efektif dalam pembelajaran

membaca pemahaman di sekolah dasar. Selanjutnya dikatakan bahwa siswa yang

mengalami kesulitan dalam membaca bacaan dengan pemahaman yang memadai

disebabkan oleh pengajaran membaca yang kurang tepat ketika mereka membaca.

Walaupun pengajaran tradisional kurang efektif dalam pembelajaran membaca
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pemahaman, kenyataan di sekolah menunjukkan bahwa pengajaran tersebut masih

sering digunakan oleh guru. Hal ini disebabkan oleh guru yang kurang bervariasi

dalam pelaksanaan pengajaran pada pembelajaran membaca pemahaman. Hal

inilah yang menyebabkan kemampuan membaca pemahaman siswa masih rendah.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan melalui wawancara dan observasi di

SDN Tulusrejo 2 Malang pada tanggal 10 November 2017, Guru memberikan

informasi bahwa di kelas III pada pembelajaran bahasa Indonesia masih ada

beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaan, guru

memberikan materi tentang bacaan Desa Suka Maju. Di awal pembelajaran, guru

mengajak siswa bertanya jawab dan menyampaikan materi tersebut. Setelah itu

guru meminta siswa untuk membaca teks dan kemudian menjawab soal yang ada

pada buku. Suasana kelas begitu tenang karena hanya beberapa siswa yang terlihat

aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini terbukti dengan hanya ada beberapa

siswa yang mau menjawab pertanyaan dari guru dan sebagian besar siswa malas

untuk mengikuti pembelajaran, Siswa malas mengikuti pelajaran ditandai dengan

(1)kurangnya siswa dalam memahami isi bacaan, (2)belum bisa menentukan tema

bacaan, (3)sulit memperoleh informasi dari teks yang telah dibaca, dan (4)ketika

siswa diberi soal-soal yang berkaitan dengan isi bacaan, siswa tidak dapat

menjawab dengan tepat dan masih harus membuka kembali bahan bacaan. Hal

tersebut terbukti dengan 33 siswa di kelas III SDN Tulusrejo 2 Malang 15 atau 46%

siswa sudah memenuhi nilai KKM sedangkan 18 atau 64% lainnya masih mendapat

nilai dibawah KKM. Hal ini menjadi masalah yang sangat penting dan perlu

diperhatikan. Maka dari itu, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam

pembiasaan kepada siswa harus segera di lakukan perubahan.
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Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan membaca

pemahaman dikelas III SDN Tulusrejo 2 Malang adalah siswa belum terlatih untuk

membaca pemahaman karena minat membaca siswa yang masih kurang, kurangnya

stimulus awal ketika proses membaca, guru jarang menggunakan strategi membaca

yang bervariasi, dan ketika pembelajaran membaca guru langsung memberi tugas

siswa membaca teks dan menjawab soal yang berkaitan dengan isi teks bacaan.

Terkait dengan permasalahan tersebut, peneliti bersama dengan guru

berdiskusi untuk mencari solusi yang dapat mengatasi masalah rendahnya

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas III di SDN Tulusrejo 2 Malang.

Hasil diskusi, peneliti dan guru perlu menggunakan setrategi lain dalam

pembelajaran mambaca pemahaman. Seiring dengan perkembangan di dunia

pendidikan, ada strategi pembelajaran yang inovatif untuk diterapkan dalam

pembelajaran. Beberapa strategi pembelajaran yang inovatif dapat menjadi solusi

untuk mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi guru dan menjadikan siswa

aktif dan antusias ketika mengikuti kegiatan pembelajaran.

Salahsatu cara yang dipilih oleh peneliti dan guru dalam mengatasi

permasalahan rendahnya kemampuan membaca pemahaman adalah dengan

menerapkan setrategi KWL (Know Want Learn). Strategi KWL (Know Want

Learn) adalah salahsatu strategi pembelajaran membaca yang menekankan pada

pentingnya latar belakang pengetahuan pembaca. Menurut Scarcella (dalam

Refnaldi, 2002:29-30) menyatakan bahwa strategi KWL (Know Want Learn)

berguna untuk penjelajahan sebuah topik dan isi bacaan secara cepat.

Keistimewaan strategi ini adalah memungkinkan pembaca untuk menemukan

sebuah topik melalui multiple perspektif.
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Strategi KWL (Know Want Learn) sudah pernah dicoba dan teruji dapat

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa, sebagaimana penelitian

Garin Dian Nugraha dkk pada tahun 2015 jurnal yang berjudul “Peningkatan

keterampilan membaca pemahaman melalui strategi KWL (Know Want Learn)

di kelas IV SDN Made Lamongan” dan Cahyaningtyas (2011) melakukan

penelitian dengan judul: Penerapan Strategi KWL (Know, Want, and Learn)

Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Pada Siswa Kelas III

SDN Banjarsengon 02 Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2011/2012.

Dalam penerapan strategi KWL (Know Want Learn) terdapat tiga langkah,

yaitu langkah K-What I Know (apa yang telah saya ketahui), langkah W-Want to

Know (apa yang ingin saya ketahui), dan langkah L-What I Learned (apa yang

saya pelajari). Tiga langkah dalam strategi ini berisi berbagai kegiatan yang

berguna meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa diantaranya

curah pendapat, menentukan kategori dan organisasi ide, menyusun pertanyaan

secara spesifik, dan mengecek hal-hal yang ingin diketahui/ dipelajari siswa dari

sebuah bacaan. (Abidin: 2012: 87).

Kegiatan pembelajaran dengan strategi KWL (Know Want Learn) sudah

pernah dicoba dan teruji dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman,

siswa akan diberikan ide-ide tentang topik bacaan yang akan dibaca, guru

mencatat ide-ide tersebut, guru mengatur diskusi tentang ide-ide yang diajukan

siswa, dan pemberian stimulus atau penyelesaian contoh mengelompokkan ide

dengan menerapkan strategi ini, diharapkan kemampuan membaca pemahaman

siswa kelas III di SDN Tulusrejo 2 Malang dapat meningkat. Maka peneliti akan

mengkaji melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan
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Kemampuan Membaca Pemahaman melalui Strategi Know Want Learn pada

Siswa Kelas III SDN Tulusrejo 2 Malang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan strategi know, want, Learn (KWL) pada siswa kelas III

SDN Tulusrejo 2 Malang?

2. Bagaimana peningkatan kemampuan membaca pemahaman pada kelas III SDN

TulusRejo 2 Malang melalui strategi know, want, learn (KWL) ?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian

ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan strategi KWL (Know Want Learn) dapat meningkatkan kemampuan

membaca pemahaman siswa kelas III SDN Tulusrejo 2 Malang.

2. Meningkatkan kemampuan membaca pemahaman menggunakan strategi KWL

(Know Want Learn) untuk kelas III SDN Tulusrejo 2 Malang

D. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan hipotesis dalam

penelitian ini yaitu:

1. Kemampuan membaca pemahaman semakin meningkat pada siswa kelas III

SDN Tulusrejo 2 Malang dengan menggunakan strategi know, want, learn

(KWL).

E. Manfaat Penelitian
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Dalam suatu penelitian diharapkan mampu untuk menghasilkan sesuatu yang

bermanfaat yaitu :

1. Bagi Guru

Manfaat penelitian ini untuk guru kelas III di SDN TulusRejo 2 Malang hasil

penelitian ini dapat:

1) dijadikan sumber informasi dalam upaya meningkatkan efektivitas

mengajarnya.

2) diimplementasikan dalam pembelajaran pemahaman isi bacaan melalui

membaca pemahaman.

3) digunakan sebagai dasar untuk evaluasi untuk mengetahui tahap

perkembangan penguasaan siswa terhadap pemahaman isi bacaan.

2. Bagi Siawa

hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan keterampilan

memahami isi bacaan.

3. Bagi Sekolah

Manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah sebagai bahan pertimbangan sekolah

dalam rangaka pembelajaran yang berimplikasi pada kemajuan sekolah dan

peningkatan kualitas pendidikan.

4. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk memberikan masukan

tentang strategi pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami siswa, sehingga

dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas III SDN

Tulusrejo 2 Malang.
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F. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah penting terkait dengan judul penelitian ini yang perlu

diberikan batasan sebagai berikut :

1. Peningkatan

Peningkatan adalah jika dalam penelitian ini siswa belum mampu untuk

memahami teks bacaan menjadi mampu memahami teks bacaan.

2. Kemampuan

Kemapuan adalah siswa dapat membaca teks bacaan dan paham akan bacaan

tersebut

3. Membaca pemahaman

Mebaca pemahaman merupakan kesanggupan siswa dalam membaca dengan

ketepatan lafal dan intonasi, penggunaan tanda baca dengan tepat, kecepatan

membaca dan memahami isi teks bacaan.

4. Strategi KWL (Know Want Learn).

Strategi K-W-L (Know-Want to Know-Learned) adalah salah satu

pembelajaran membaca yang menekankan pada pentingnya latar belakang

pengetahuan pembaca berguna untuk memahami isi bacaan secara cepat.

Strategi K-W-L terdiri dari tiga langkah, yaitu langkah K-What I Know (apa

yang telah saya ketahui), langkah W-Want to Know (apa yang ingin saya

ketahui), dan langkah L-What I Learned (apa yang saya pelajari). Tiga langkah

dalam strategi ini meliputi kegiatan untuk meningkatkan kemampuan

membaca pemahaman siswa yaitu curah pendapat, menentukan kategori dan
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organisasi ide, menyusun pertanyaan secara spesifik, dan mengecek hal-hal

yang ingin diketahui dipelajari siswa dari sebuah bacaan.


