
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang berfungsi sebagai 

lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat pemersatu 

berbagai suku bangsa, serta sebagai alat perhubungan antardaerah dan antar 

budaya. Sejalan dengan ungkapan di atas, Nasucha (2009:1) menyatakan 

bahwa bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi paling penting untuk 

mempersatukan seluruh bangsa. Bahasa merupakan alat mengungkapkan diri 

baik secara lisan maupun tertulis, dari segi rasa, karsa, dan cipta serta pikir 

baik secara etis, estetis, dan logis. Kemahiran berbahasa Indonesia menjadi 

bagian ciri dari kepribadian Indonesia. 

Keberadaan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan 

komunikasi formal dalam lembaga resmi pemerintahan dari tingkat pusat 

sampai tingkat daerah mempunyai peranan yang amat penting, yaitu sebagai 

media pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai media pengembangan 

ilmu pengetahuan dan sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam pidato 

berbagai kegiatan kenegaraan. Kemahiran berbahasa dalam hal ini bahasa 

Indonesia memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial dan 

emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu 

peserta didik mengenal dirinya dan budaya serta dapat berpatisipasi dalam 
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masyarakat untuk mengoptimalkan kemampuan analisis dan imajinatif yang 

ada pada dirinya.  Berbahasa pada dasarnya merupakan proses interaktif, 

komunikatif yang menekankan pada aspek-aspek bahasa. Setiap aspek erat 

hubungannya dengan ketrampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. 

Pembelajaran keterampilan berbahasa merupakan upaya meningkatkan 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, walaupun secara 

karakteristik, keempat keterampilan tersebut berdiri sendiri, tetapi dalam 

penggunaan bahasa sebagai proses komunikasi tidak dapat dipisahkan satu 

dengan yang lain. Kompetensi berbahasa merupakan keterpaduan dari 

beberapa aspek. Salah satu aspek keterampilan berbahasa yang terdapat dalam 

GBPP SD/MI adalah keterampilan membaca.  

Pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu 

disampaikan sejak dini, dimulai dari prasekolah pun anak sudah dikenalkan 

bahasa Indonesia di lingkungan keluarga. Hal ini dimaksudkan agar bahasa 

Indonesia mampu memberikan dampak positif bagi siswa dalam memperoleh 

kompetensi-kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah 

satu target dari kompetensi tersebut aga dapat memenuhi standar minimal atau 

standar kompetensi yang ditetapkan oleh kurikulum. Kompetensi-kompetensi 

pembelajaran bahasa Indonesia meliputi kemampuan berbahasa 

mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca (Depdiknas, 2006: 3). 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD, khususnya membaca hasilnya 

belum memuaskan. Proses dan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran rata-

rata masih di bawah standar minimal yang ditentukan oleh kurikulum. 
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Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya masih rendahnya 

minat baca anak terutama membaca pemahaman, kurang tepatnya guru dalam 

menggunakan strategi pembelajaran membaca pemahaman, sarana dan 

prasarana, dan fasilitas pembelajaran yang kurang memadai. Menurut 

Nasution (2008: 76) peranan guru akan mengalami perubahan dari tokoh yang 

terutama menyampaikan informasi menjadi orang yang memberikan 

bimbingan dan bantuan kepada tiap siswa secara individual. 

Menurut Yamin (2007: 10) guru sebagai fasilitator memiliki peran 

memfasilitasi siswa secara maksimal dengan mempergunakan berbagai 

strategi, metode, dan sumber belajar. Martinis juga menjelaskan peranan 

proses pembelajaran sebagai sentral pembelajaran, dimana siswa diharap lebih 

efektif, mencari dan memecahkan permasalahan belajar, dan guru membantu 

kesulitan-kesulitan siswa dalam memahami dan memecahkan masalah. 

Menurut Mulyasa (2008:37) guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, 

panutan, identifikasi bagi peserta didik dan lingkungan. Berdasarkan beberapa 

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan guru dalam pendidikan 

merupakan titik sentral dalam membekali ilmu pengetahuan dan tehnologi 

kepada peserta didik, mulai dari konsep esensisal kebahasaan seperti 

membaca, menulis, berbicara dan menyimak sampai ke konsep penerapannya 

kepada peserta didik sehingga mampu bersaing secara kompetetif dan 

professional dalam konteks pembelajaran.      

SDN 3 Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan 

tahun 2013/2014 semua mata pelajaran di kelas diampu oleh seorang guru 
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(guru kelas). Hal ini menjadi kendala bagi guru untuk mendalami 

pengetahuan secara khusus dari mata pelajaran yang diajarkan. Produk dari 

kegiatan mata pelajaran tertentu hasilnya belum optimal, karena guru tidak 

hanya memusatkan pada satu pelajaran, tetapi mata pelajaran yang lain harus 

menjadi perhatian dalam keberhasilan. 

Menurut Suhendar (2007: 27) membaca pemahaman adalah membaca 

bahan bacaan dengan menangkap pokok-pokok pikiran yang lebih mendalam, 

sehingga ada kepuasan tersendiri setelah bacaan itu selesai dibaca.  Bacaan 

dapat maksimal diperlukan adanya strategi pemahaman bacaan, yaitu strategi 

yang tepat dan efektif. Membaca yang efektif menggunakan berbagai strategi 

sesuai dengan teks dan konteks dalam rangka mengonstruksi makna ketika 

membaca. Strategi ini bervariasi sesuai dengan jenis teks dan tujuan 

membaca. Skrambel adalah salah satu permainan bahasa pada hakikatnya 

permainan bahasa merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh keterampilan 

tertentu dengan cara menggembirakan. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya membaca hasilnya belum 

memuaskan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya masih 

rendahnya minat baca anak terutama membaca pemahaman, kurang tepatnya 

guru dalam menggunakan strategi pembelajaran, sarana prasarana, dan 

fasilitas pembelajaran yang kurang memadai. Menurut Nasution (2008: 76) 

peranan guru akan mengalami perubahan dari tokoh yang menyampaikan 

informasi menjadi orang yang memberikan bimbingan dan bantuan kepada 

tiap siswa secara individual. 
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Membaca pemahaman mempunyai tujuan untuk memahami isi bacaan 

teks yang telah dibaca dengan cepat. Para siswa di kelas IV SD Negeri 3 

Sembungharjo, siswa membaca dengan cepat tetapi mereka tidak memahami 

maksud dan tujuan bacaan dengan baik dan benar. Sehingga ketika guru 

bertanya mengenai isi bacaan banyak siswa yang tidak bisa menjelaskan atau 

menceritakan kembali isi bacaan di depan kelas. Permasalahan ini perlu di 

atasi agar siswa dapat membaca dengan cepat sekaligus memahami isi bacaan 

dengan tepat. Kemampuan siswa dalam memahami bacaan yang kurang 

mencapai KKM yang ditentukan yaitu 80%. Hal ini terjadi karena guru hanya 

mengajar dengan metode ceramah, yang tentunya hal ini tidak relevan dengan 

materi yang diajarkan yaitu membaca yang siswa harusnya lebih aktif 

daripada guru. 

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman adalah teknik skrambel. Usaha untuk 

mengatasi berbagai kesulitan yang dialami para siswa di kelas IV SD Negeri 3 

Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan dalam mencapai 

kompetensi membaca pemahaman secara rasional adalah  metode yang 

memiliki pola pikir baru dalam mengatasi problem yang terjadi. Lemahnya 

tingkat kemampuan membaca pemahaman siswa merupakan kendala untuk 

mendapatkan nilai yang memuaskan, apalagi bila metode pembelajaran yang 

diterapkan guru kurang tepat, hal ini akan membuat nilai hasil belajar siswa 

semakin terpuruk berada jauh di bawah batas ketuntasan. 
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Kenyataan praktis di lapangan ini sangat menarik perhatian dan 

sebagai guru penulis tergerak untuk mengadakan penelitian dengan 

mengujicobakan teknik skrambel untuk meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman siswa di SD Negeri 3 Sembungharjo Kecamatan Pulokulon 

Kabupaten Grobogan. Berdasar prinsip dari sejenis permainan kemudian 

konsepnya dipinjam untuk kepentingan pengajaran membaca. Sasaran 

utamanya sama, yakni mengajak anak untuk berlatih menyusun sesuatu agar 

sesuatu itu menjadi bermakna. Anak diajak untuk berlatih menyusun suatu 

organisasi tulisan yang secara sengaja dikacaukan, menjadi suatu organisasi 

tulisan yang utuh dan bermakna, melalui teknik ini anak diajak untuk berlatih 

berkreasi dengan susunan baru yang mungkin lebih baik dari susunan semula. 

Dasar pemikiran di atas, alternatif proses belajar dengan teknik 

skrambel dalam pangajaran membaca adalah “bermain sambil belajar” bukan”  

belajar sambil bermain”. Kegiatan ini selain ada unsur rekreasi juga ada unsur 

belajar dan berpikir. Oleh karena itu, teknik pengajaran ini akan 

memungkinkan siswa untuk belajar secara santai dan tidak membuatnya stress 

atau tertekan. Siswa akan melakukannya dengan senang hati seakan sedang 

bermain-main. 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi siswa kelas IV SDN 

Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan peneliti 

memprediksi penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan 

kemampuan membaca pemahaman melalui teknik skrambel siswa kelas IV 

SDN 3 Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan” dapat 
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mengatasi masalah yang dihadapi siswa dalam kemampuan membaca 

pemahaman. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian  yang 

sesuai dengan teknik pembelajaran yang dapat dilakukan untuk menyajikan 

pelajaran di depan kelas. Setelah peneliti menguraikan berbagai permasalahan 

yang sebenarnya, penulis memberikan batasan permasalahan agar tidak terjadi 

kesalahan pengertian dan persepsi. Pembatasan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penerapan teknik skrambel siswa kelas IV SD Negeri 3 Sembungharjo 

Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2014 / 2015. 

2. Kemampuan membaca pemahaman mata pelajaran Bahasa Indonesia 

siswa kelas IV SD Negeri 3 Sembungharjo Kecamatan Pulokulon 

Kabupaten Grobogan tahun Pelajaran 2014 / 2015. 

3. Peningkatan keterampilan membaca pemahaman dengan menggunakan 

teknik skrambel siswa kelas IV SD Negeri 3 Sembungharjo Kecamatan 

Pulokulon Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2014 / 2015. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

terdapat  rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  
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1. Apakah teknik skrambel dapat meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman pada siswa kelas IV SD Negeri Sembungharjo Kecamatan 

Pulokulon Kabupaten Grobogan? 

2. Apakah teknik skrambel dapat meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Negeri 3 

Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah :    

1. Untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman melalui teknik 

skrambel pada siswa kelas IV SD Negeri Sembungharjo Kecamatan 

Pulokulon Kabupaten Grobogan. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman mata pelajaran 

Bahasa Indonesia melalui teknik skrambel pada siswa kelas IV SD Negeri 

3 Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis dan 

teoritis.  

1.  Manfaat Teoretis.  

a. Hasil penelitian  sebagai dasar dan acuan bagi peneliti lain di tempat 

dan pelajaran yang berbeda, agar dapat mengembangkan teknik baru  
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b. Hasil penelitian bermanfaat sebagai dasar pendukung kesimpulan awal 

dan bahan kajian penelitian yang relevan bagi para peneliti lain . 

c. Penelitian bermanfaat bagi guru untuk menambah wawasan tentang 

upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan kemampuan membaca 

pemahaman untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi guru 

Guru dapat meningkatkan prestasi mengajar dan menghilangkan 

kejenuhan dalam mendampingi dan membimbing siswa dalam upaya 

penguasaan bahan ajar.  

b. Manfaat bagi siswa 

Penggunaan teknik skrambel ternyata mampu mengubah siswa 

berperilaku sikap positif dalam proses belajar-mengajar . 

c. Bagi peneliti  

Memberikan pengalaman dan informasi ilmiah yang bermanfaat 

mengenai peningkatan kemampuan membaca pemahaman melalui 

teknik skrambel  

 


