
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut terciptanya 

masyarakat yang gemar belajar. Proses belajar yang efektif antara lain 

dilakukan melalui membaca. Masyarakat yang gemar membaca memperoleh 

pengetahuan dan wawasan baru yang akan semakin meningkatkan 

kecerdasannya sehingga mereka lebih mampu menjawab tantangan hidup pada 

masa-masa mendatang. 

Peningkatan kemampuan berpikir melalui membaca seharusnya 

dimulai sejak dini. Peneliti SD dapat membimbing siswanya dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan mereka bisa 

meningkatkan kemampuan berpikirnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

Peneliti hendaknya merangsang siswa berpiki, seperti pertanyaan mengapa 

dan bagaimana. Jadi, pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan bacaan 

tidak hanya pertanyaan yang menghasilkan jawaban berupa fakta. 

Belajar membaca merupakan usaha yang terus menerus, dan anak-anak 

yang melihat tingginya nilai (value) membaca dalam kegiatan pribadinya akan 

lebih giat dan aktif dalam belajar dibandingkan dengan anak-anak yang tidak 

menemukan keuntungan dari kegiatan membaca. 

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pengajaran membaca 

pemahaman (lanjut) di sekolah dasar cenderung diabaikan. Faktor yang 



melatarbelakangi barangkali karena anggapan yang salah terhadap membaca 

itu sendiri. Pada umumnya, khusus Peneliti SD menganggap bahwa 

pengajaran membaca telah berakhir ketika seorang siswa sekolah dasar telah 

dapat membaca dan menulis setelah selesainya pengajaran membaca dan 

menulis permulaan yang biasanya dilakukan di kelas I dan II sekolah dasar. 

Pada jenjang yang lebih tinggi, yaitu kelas III sampai dengan kelas VI, 

pengajaran membaca lanjut belum mendapat perhatian yang serius. 

Sistem pembelajaran yang cenderung menggunakan metode yang sifat 

komunikasinya satu arah dan tidak dikemas secara menarik ini bukan hanya 

akan membuat pembelajaran menjadi menonton, tetapi juga akan membuat 

siswa merasa jenuh dan mudah bosan sehingga peserta didik kurang menarik 

dan termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Hal ini dapat dilihat dari proses 

belajar mengajar dimana terdapat masalah dari siswa maupun Peneliti yang 

dapat menghambat proses kelancaran belajar mengajar, seperti siswa yang 

suka meminta perhatian dari teman maupun Peneliti, siswa yang suka keluar 

masuk kelas pada saat jam belajar, siswa yang suka melihat keluar lapangan 

untuk melihat temannya yang sedang berolahraga pada jam belajar, siswa 

yang daya minatnya rendah untuk membaca ataupun siswa yang belum lancar 

membaca dan siswa yang tidak dapat menguasai tanda baca. Dari keenam 

masalah tersebut yang paling menonjol yaitu siswa yang kurang lancar 

membaca. Salah satu cara membaca yaitu membaca nyaring atau membaca 

keras. Siswa yang membaca dengan membaca nyaring maka Peneliti akan 

mengetahui sejauh mana siswa tersebut lancar membaca. 



Dalam proses pengajaran, unsur proses belajar memegang peranan 

yang vital, bahwa mengajar adalah proses membimbing kegiatan belajar, 

bahwa kegiatan mengajar hanya bermakna apabila terjadi kegiatan belajar 

murid. Oleh karena itu, adalah penting sekali bagi setiap Peneliti memahami 

sebaik-baiknya tentang proses belajar murid, agar ia dapat memberikan 

bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan serasi bagi 

murid-murid. 

Salah satu faktor keberhasilan suatu pembelajaran ditentukan oleh 

pendekatan dan strategi yang digunakan oleh seorang Peneliti. Banyak 

pendekatan dan strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Dalam kaitan ini 

Peneliti harus cermat dalam memilih pendekatan dan strategi mana yang cocok 

digunakan untuk lingkungannya. 

Dari hasil refleksi penulis selama menjadi Peneliti di SDN Sumbersari 

01, ditemukan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV keaktifan 

belajar siswa dalam membaca tergolong rendah, siswa masih malas untuk 

membaca dan untuk bisa memahami materi yang diajarkan, siswa merasa 

kesulitan karena selama ini Peneliti di kelas IV masih menggunakan 

pembelajaran ceramah dan tugas. Jika dilihat dari hasil ulangan harian 

sebagian besar masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

telah ditetapkan yaitu sebesar 75. Dari 18 siswa hanya 33% (6 siswa) yang 

sudah memenuhi KKM, sedangkan 67%  (12 siswa), belum memenuhi KKM.  

Untuk itu Peneliti harus pandai-pandai memilih pendekatan atau 

strategi yang tepat, agar kemampuan membaca belajar Bahasa Indonesia 



meningkat. Reading Aloud adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh 

Peneliti dan siswa. Peneliti dapat menggunakan bacaan yang terdapat dalam 

buku teks atau buku cerita lainnya dan membacakannya dengan suara keras 

dan intonasi yang benar sehingga setiap siswa dapat mendengarkan dan 

menikmati ceritanya. Kegiatan ini sangat bermanfaat terutama jika dilakukan 

di kelas rendah. Manfaat yang didapat dari reading aloud antara lain 

meningkatkan keterampilan menyimak, memperkaya kosakata, membantu 

meningkatkan membaca pemahaman, dan yang tidak kalah penting adalah 

menumbuhkan keaktifan dan minat baca pada siswa.  

Atas dasar itulah maka penulis mengajukan penelitian dengan judul 

“Upaya Meningkatkan Keaktifan Belajar Bahasa Indonesia Melalui Penerapan 

Strategi Pembelajaran Membaca Keras (Reading Aloud) pada siswa kelas IV 

SDN Sumbersari 01 Tahun Pelajaran 2012/ 2013. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Diperlukan adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini agar 

terhindar dari perbedaan pemikiran. Pembatasan masalah tersebut dapat 

disebutkan sebagai berikut: 

1) Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV SDN Sumbersari 01 Semester 

II tahun pelajaran 2012/ 2013. 

2) Strategi pembelajaran yang digunakan adalah Membaca Keras (Reading 

Aloud). 

3) Aspek yang akan ditingkatkan adalah keaktifan belajar siswa. 



C. Rumusan Masalah 

“Apakah melalui penerapan strategi reading aloud dapat 

meningkatkan keaktifan belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SDN 

Sumbersari 01 pada tahun pelajaran 2012/ 2013?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Khusus 

“Untuk meningkatkan keaktifan belajar Bahasa Indonesia melalui 

penerapan strategi pembelajaran Membaca Keras (Reading Aloud) pada 

siswa kelas IV Semester II SDN Sumbersari 01 Tahun Pelajaran 2012/ 

2013.” 

b. Tujuan Umum 

1) Peningkatan keaktifan belajar. 

2) Peningkatan wawasan Peneliti mengenai pelaksanaan pembelajaran. 

 

E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Bagi Siswa 

1) Dapat memperbaiki atau meningkatkan keaktifan belajar siswa pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui penerapan strategi 

pembelajaran Reading Aloud pada siswa kelas IV Semester II SDN 

Sumbersari 01 Kec.Kayen Kab.Pati Tahun Pelajaran 2012/ 2013. 

2) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 



b. Manfaat Bagi Peneliti 

1) Dapat memberikan tambahan referensi pengetahuan dan pengalaman 

bagi para Peneliti utamanya dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan 

Kelas sebagai upaya perbaikan pembelajaran. 

2) Dapat memberikan motivasi bagi para Peneliti untuk melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas sebagai upaya melakukan perbaikan 

pembelajaran. 

3) Dapat dijadikan dasar atau rujukan untuk melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas yang lebih lanjut sebagai upaya melakukan perbaikan 

pembelajaran 

c. Manfaat Bagi Sekolah 

1) Dapat memberikan sumbangsih bagi sekolah dalam rangka 

peningkatan prestasi dan mutu lulusan. 

2) Dapat memotivasi pimpinan sekolah untuk memfasilitasi pelaksanaan 

penelitian kelas bagi para Peneliti sebagai upaya untuk melakukan 

perbaikan pembelajaran. 

 

 


