
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia 

membutuhkan pendidikan, sampai kapanpun dan dimanapun dia berada. 

Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit 

berkembang dan bahkan akan terbelakang. Keberhasilan pendidikan akan 

dicapai suatu bangsa apabila ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan 

bangsa itu sendiri. Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermantabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Demi tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan tersebut, pendidikan di 

Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. 

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19 disebutkan bahwa 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 

2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan 

bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam 

haluan negara. Kurikulum 2013 yang merupakan penyempurnaan dari 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), menggunakan pembelajaran 

tematik integratif yang menuntut guru untuk kreatif dalam mengemas 

pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan saat mengikuti pembelajaran.  

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Setiap proses pembelajaran perlu 

direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif 

dan efisien. Salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan belajar siswa 
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yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif, di mana siswa 

melakukan sebagian besar pekerjaan yang harus dilakukan Hal yang paling 

mendasar dalam sebuah pembelajaran adalah ketepatan seorang guru dalam 

memilih suatu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara yang 

sistematik dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada siswa untuk 

mencapai pembelajaran tertentu (Kamulyan dan Risminawati, 2012: 5).  

Saat ini kurikulum yang berlaku di Indonesia menuntut siswa untuk 

belajar aktif. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan hal yang berbeda. 

Kebanyakan guru masih menggunakan pembelajaran yang konvensional dimana 

proses pembelajaran masih berpusat pada guru selain itu penggunaan strategi 

dan media pembelajaran masih kurang. Padahal dengan pembelajaran seperti itu 

akan sangat sulit untuk meningkatkan keaktifan siswa, seperti kasus yang 

peneliti temukan pada kelas IV SD Negeri Tegalgondo Wonosari. Berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas IV SD Negeri Tegalgondo, 

bahwa dalam proses pembelajaran guru lebih sering menggunakan pembelajaran 

yang konvensional, sehingga siswa belum sepenuhnya memahami konsep 

pembelajaran tematik dengan baik. Selain itu saat pembelajaran tematik siswa 

cenderung kurang aktif dan merasa bosan saat mengikuti pembelajaran. Guru 

juga masih kurang memahami pembelajaran tematik sehingga cara guru 

menyampaikan materi pembelajaran kurang fokus dan terarah. Ketika siswa 

kurang memiliki antusias saat proses pembelajaran, maka dampak yang akan 

terjadi antara lain:  

1. Hasil belajar yang dicapai siswa menjadi rendah. 

2. Materi yang disampaikan guru tidak diserap sepenuhnya oleh siswa dan 

menjadi sia-sia. 

Penggunaan strategi pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sehingga pada saat proses belajar 

berlangsung tidak didominasi oleh guru melainkan siswa diharapkan aktif dan 

terlibat dalam proses pembelajaran. Salah satu strategi belajar yang dapat 

digunakan oleh guru agar siswa dapat mengikuti pembelajaran secara aktif yaitu 

dengan menggunakan strategi Reading aloud dan Reading Guide. Strategi 
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Reading aloud pada dasarnya merupakan sebuah varian diskusi kelompok. 

Strategi ini menjamin keterlibatan total semua siswa, cara ini merupakan upaya 

yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab, keberanian serta 

kemampuan membaca siswa individual dalam diskusi kelompok. Strategi 

Reading Guide merupakan model pembelajaran yang dilakukan berbasis bacaan 

(teks). Tujuan pembelajaran Reading Guide antara lain melatih peserta didik 

untuk membaca yang baik dan benar, peserta didik dapat memahami isi bacaan 

dengan mandiri, selain itu peserta didik siap untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan membuat judul “Studi Komparasi Strategi Reading 

Aloud dan Reading Guide Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 

Tegalgondo Wonosari Tahun 2014/2015.” 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, muncul beberapa masalah 

yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Guru mengalami kesulitan dalam menentukan strategi yang tepat dalam 

proses pembelajaran pada siswa sekolah dasar.. 

2. Peran guru masih dominan, sehingga siswa kurang aktif. 

3. Hasil belajar tematik siswa masih rendah belum sesuai dengan yang 

diharapkan. 

4. Kemampuan guru dalam menggerakkan siswa untuk aktif berpartisipasi 

kurang sehingga masih ada siswa yang tidak berani mengemukakan 

pendapat. 

 
C. Pembatasan Masalah 

Dengan melihat banyaknya permasalahan yang muncul, agar masalah 

yang dikaji lebih terfokus dan terarah maka diperlukan pembatasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Penerapan strategi pada pembelajaran ini dibatasi hanya dua strategi yaitu 

strategi Reading Aloud dan Reading Guide. 
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2. Penelitian dilakukan terhadap siswa kelas IV SD Negeri 1 Tegalgondo dan 

SD Negeri 3 Tegalgondo Wonosari, Klaten. 

3. Parameter yang digunakan adalah hasil belajar pembelajaran tematik, 

berupa hasil tes tertulis. 

4. Materi pelajaran dengan tema Indahnya Negeriku, sub tema I. 

Keanekaragaman Hewan dan Tumbuhan,  pembelajaran empat. 

 
D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan hasil belajar dalam penerapan strategi Reading Aloud 

dan Reading Guide pada siswa kelas IV SD Negeri Tegalgondo Wonosari? 

2. Strategi manakah yang lebih baik hasil belajarnya, antara penerapan strategi 

Reading Aloud dan Reading Guide pada siswa kelas IV SD Negeri 

Tegalgondo Wonosari? 

 
E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar dalam penerapan strategi 

Reading Aloud dan Reading Guide pada siswa kelas IV SD Negeri 

Tegalgondo Wonosari. 

2. Untuk mengetahui strategi yang lebih baik hasil belajarnya, antara 

penerapan strategi Reading Aloud dengan strategi Reading Guide pada 

siswa kelas IV SD Negeri Tegalgondo Wonosari. 

 
F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, 

pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk memperkuat teori yang sudah ada dalam bidang pendidikan 

khususnya dalam pembelajaran tematik bahwa strategi Reading Aloud dan 
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Reading Guide merupakan strategi pembelajaran aktif yang mampu 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan juga dapat 

mengembangkan ketrampilan sosial siswa sehingga dapat berpengaruh pada 

hasil belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Memberikan pengalaman langsung pada proses pembelajaran 

dengan menggunakan strategi Reading Aloud dan Reading Guide. 

b. Bagi Guru 

1) Untuk memberikan alternatif strategi mengajar, sehingga guru 

dapat memilih metode mengajar yang tepat untuk siswanya. 

2) Dapat meningkatkan ketrampilan mengajar guru melalui 

penggunaan strategi Reading Aloud dan Reading Guide. 

c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai bahan kajian kepala sekolah dalam membuat kebijakan 

agar dapat meningkatkan kualitas sekolah. 

2) Memberikan wawasan kepada kepala sekolah untuk menentukan 

kebijakan dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembelajaran 

tematik. 


