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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa yang sangat penting 

peranannya dalam kehidupan. Membaca mempunyai peranan penting dalam 

melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan kritis. Dengan 

membaca seseorang mendapat pengetahuan dan informasi dari berbagai 

penjuru dunia. Menurut Poerwadarminta (1984: 71) membaca merupakan suatu 

kegiatan melihat tulisan dan mengerti atau dapat melisankan apa yang tertulis. 

Tulisan menjadi aspek penting dalam membaca karena tanpa tulisan seseorang 

tidak dapat dikatakan sedang membaca. Tulisan tersebut dapat berupa kata 

yang terdiri dari beberapa huruf, kalimat yang terdiri dari beberapa kata atau 

paragraf. Membaca menjadi sebuah keharusan yang dilakoni oleh pribadi yang 

menamakan dirinya seorang intelektual. Manusia yang berbudaya dan 

berpendidikan menjadikan membaca menjadi suatu kebutuhan dalam 

berkomunikasi.  

Pada dasarnya kemampuan dan keterampilan membaca menjadi suatu 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Sehingga kemampuan membaca harus dilatih 

sejak dini. Kegiatan membaca permulaan dimulai dari taman kanak-kanak atau 

sekolah dasar tingkat awal. Namun pada kenyataannya kegiatan membaca 

kurang disukai anak-anak  khususnya siswa sekolah dasar yang pada dasarnya 

masih suka bermain, belum fokus dan memusatkan perhatian. Dalam satu kelas  
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saja dapat dihitung siswa yang gemar membaca tanpa dipaksa dari pihak 

lain seperti orang tua atau guru. Ditemukan pula fakta di lapangan pada kelas 

tingkat atas sekolah dasar terdapat siswa yang belum bisa membaca dan kurang 

lancar membaca. Apabila seorang siswa belum bisa membaca siswa tersebut 

akan kesulitan dalam memahami pelajaran khususnya dalam mata pelajaran 

bahasa Indonesia. Di samping itu, kegiatan membaca tidak hanya sekedar 

membaca sekilas saja, tetapi juga dapat memahami isi yang terkandung di 

dalam bahan bacaan yang dibaca.  

Berdasarkan hasil observasi di Kelas IV SD Cakraningratan No. 32 

Laweyan Surakarta terdapat beberapa siswa yang lambatmembaca dan 

memahami bacaan yang rendah. Dari 24 siswa terdapat 42 % siswa yang 

mendapat nilai Bahasa Indonesia di bawah KKM. Dan hampir 55 % siswa 

mempunyai minat membaca yang rendah.  

Faktor yang menjadi penghambat siswa kurang berminat untuk berlatih 

membaca sangat banyak, beberapa diantaranya adalah lingkungan. Anak 

berada di lingkungan yang kurang baik seperti lingkungan anak-anak yang 

suka bermain, lingkungan keluarga yang tidak mendukung karena orang tua 

sibuk bekerja, kurang pengawasan dan kasih sayang orang tua. Faktor 

keterbatasan buku bacaan yang baik dan menarik serta keterbatasan 

penyebarannya juga menjadi titik pemicu rendahnya minat membaca. Untuk 

menumbuhkan minat baca pada siapapun akan mudah bila ada sarananya yaitu 

buku yang dibaca menarik. 
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Usaha-usaha untuk menumbuhkan minat baca pada anak-anak dilakukan 

dengan berbagai macam upaya. Berbagai kalangan utamanya pendidik dengan 

menggunakan berbagai metode dan media dikembangkan melalui berbagai 

forum. Alternatif pengembangan minat baca menjadi penting dibicarakan 

mengingat membaca menjadi jembatan untuk menguasai informasi yang paling 

mutakhir. 

Komik menjadi alternatif untuk menarik siswa melatih kemampuan 

membaca dan minat dalam membaca. Komik tidak hanya berisikan tulisan saja, 

tetapi juga berisi gambar-gambar yang lucu. Dimana anak-anak sangat 

menyukai gambar-gambar sebagai tiruan bentuk nyata dari suatu benda Di 

Jepang, komik digunakan secara meluas sebagai buku pelajaran di Sekolah. 

Buku pelajaran dalam bentuk komik dapat menjadi sarana pendidikan efektif 

untuk membangkitkan motivasi membaca dan belajar bagi siswa sekolah, 

mengingat komik sebagai media yang paling banyak digemari dan paling tinggi 

peringkatnya dalam memberi motivasi anak untuk gemar membaca. 

Pemerintah Jepang menyadari betul bahwa anak-anak sekolah di negaranya 

sangat menggemari komik dan memahami bahwa adanya kecenderungan siswa 

untuk malas dan letih membaca buku-buku pelajaran yang tebal dan penuh 

dengan deretan kalimat.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas ( PTK) dengan judul “ Peningkatan kemampuan dan 

minat membaca melalui media komik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 
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siswa kelas IV SD N Cakraningratan No. 32 Laweyan Surakarta Tahun 

Pelajaran  2011/2012”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Kegiatan membaca memegang peranan penting dalam kehidupan terutama 

dalam bidang pendidikan. Dunia pendidikan tidak lepas dari kegiatan 

membaca. Untuk menidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, 

perlu dicermati tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan dan 

minat membaca. Dari latar belakang di atas timbul beberapa masalah yang 

berkaitan dengan kemampuan dan minat membaca siswa dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Pada penelitian ini penulis ingin mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut:  

1. Masih rendahnya kemampuan dan minat membaca siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Guru belum menggunakan media yang menarik. 

3. Banyak siswa yang lebih senang bermain dari pada membaca. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang 

dibahas maka perlu dibatasi permasalahannya sebagai berikut:  

1. Media pembelajaran yang digunakan adalah komik. 

2. Peneliti hanya meneliti siswa kelas IV SDN Cakraningratan No.32 

Laweyan Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 
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D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraiakan di atas, maka 

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

“ Apakah penggunaan media komik dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

dapat meningkatkan kemampuan dan minat membaca  pada siswa kelas IV 

SDN Cakraningratan No 32 Laweyan Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan dan minat membaca 

menggunakan media komik pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 

IV SDN Cakraningratan No 32 Laweyan Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian  ini diharapkan dapat memberikan  sumbangan  bagi  praktisi 

pendidikan  dalam  mendesain  pembelajaran dan sebagai alternatif    untuk  

memilih  dan  menggunakan media pembelajaran yang tepat  dalam  

pembelajaran  keterampilan membaca. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa 

1) Kemampuan dan minat membaca siswa  meningkat  sehingga 

pembelajaran bahasa Indonesia lebih bermanfaat. 

2) Menambah  pemahaman  siswa  dalam  memahami suatu bacaan, teks 

atau cerita. 

b. Bagi guru 

1) Sebagai  sumber  bahan  dalam  upaya  meningkatkan  kemampuan  

dan minat membaca siswa. 

2) Mendapatkan  pemahaman  yang  benar  tentang  pembelajaran  

keterampilan membaca, sehingga  mampu  menggunakan media 

komik dengan tepat dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

c. Bagi sekolah 

1) Memberi motivasi bagi sekolah untuk menggunakan media komik 

dalam merangsang minat membaca siswa-siswanya. 

2) Memberi masukan bagi sekolah untuk mensosialisasikan dan 

memfasilitasi penggunaan media komik dalam meningkatkan mutu 

pendidik dan peserta didik. 

 


