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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah suatu proses. Artinya kegiatan belajar terjadi secara 

dinamis dan terus-menerus yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam 

diri anak. Perubahan yang dimaksud dapat berupa pengetahuan (knowledge) 

atau perilaku (behaviour). Dua anak yang tumbuh dalam kondisi lingkungan 

yang sama serta perlakukan yang sama yang sama pula, belum tentu 

mendapatkan hasil belajar yang sama.  

Belajar sebenarnya mengandung arti menerima informasi dari dunia 

sekitar. Proses dan penggunaan informasi tersebut mengingat setiap individu 

memiliki keunikan tersendiri dan tidak pernah ada dua orang yang memiliki 

pengalaman hidup yang sama persis. Gaya belajar masing-masing orang pasti 

berbeda satu dengan lainnya. Namun di tengah segala keragaman gaya belajar 

tersebut banyak ahli mencoba menggunakan klasifikasi atau pengelompokkan 

”gaya belajar” untuk memudahkan para guru dalam menjalankan tugas 

pendidikan dengan lebih strategis. 

Pelaksanaan pembelajaran membaca, biasanya guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk membaca teks. Sebelum kegiatan dilaksanakan, guru 

berceramah tentang informasi yang dianggap penting berkaitan dengan apa 

yang harus dilakukan siswa. Kegiatan membaca dilakukan dari awal hingga 

akhir teks, yang selanjutnya diadakan tanya jawab dan diskusi untuk 
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mengetahui penguasaan materi. Kegiatan itu sampai sekarang masih banyak 

digunakan sehingga dikatakan sebagai suatu kegiatan tradisional. 

Sampai saat ini, banyak keluhan tentang tidak biasanya seseorang 

menikmati apa yang dibacanya. Selain tidak ada rasa tertarik untuk membaca, 

mungkin hampir mayoritas menganggap bahwa membaca merupakan 

pekerjaan yang membosankan. Sebagian dari mereka juga berpendapat, bahwa 

apa yang seringkali dibaca dan yang dicoba untuk dipahami, hilang dan tidak 

berkesan sama sekali seiring ditutupnya buku tersebut sesudah dibaca. Tetapi 

disisi lain sampai 4 buku habis dibaca atau minimal 5 – 6 jam waktu mereka 

gunakan untuk membaca. Ini jelas berlawanan dengan kelompok pertama, 

dimana jangankan satu buku, satu halaman belum tuntas mereka sudah merasa 

bosan dan merasa tidak menemukan sesuatu yang menarik untuk diteruskan. 

Namun fenomena di atas menunjukkan bahwa membaca merupakan 

sesuatu yang sulit. Membaca merupakan kebutuhan setiap orang, berbagai 

macam informasi, pesan, kesan ilmu pengetahuan dan berbagai maksud dari 

penulis akan diperoleh dengan melakukan kegiatan membaca. Pelajar 

mahasiswa misalnya, tidak akan mendapatkan informasi pesan atau kesan 

ilmu pengetahuan yang baik apabila mereka tidak melakukan kegiatan 

membaca. 

Menurut Soedarso (2004: 4), membaca merupakan suatu aktivitas yang 

kompleks dengan mengerahkan sejumlah besar tindakan yang berpisah-pisah, 

meliputi: orang harus menggunakan pengertian dan khayalan, mengamati dan 

mengingat-ingat. Kita tidak bisa membaca tanpa menggunakan pikiran. 
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Pemahaman dan kecepatan membaca menjadi amat tergantung pada 

kecakapan dalam menjalankan setiap organ tubuh yang diperlukan.  

Berdasarkan teori di atas pada waktu anak belajar membaca ia 

mengenal kata demi kata, mengejanya dan membedakannya dengan kata lain. 

Selagi belajar anak dengan seksama pada susunan yang ada. Keterbatasannya 

belum memungkinkan memanipulasi arti kata dan susunan kata itu dalam 

kalimat. Oleh karena itu dalam membaca, anak melakukan kebiasaan sebagai 

berikut. 

1. Menggerakkan bibir. 

2. Menggerakkan kepala dari kiri ke kanan. 

3. Menggunakan jari atau benda lain untuk menunjuk kata demi kata. 

Menurut Syafi’ie (dalam Rahim, 2007: 13), membaca merupakan 

proses berpikir untuk dapat memahami bacaan, pembaca terlebih dahulu harus 

memahami kata-kata dan kalimat yang dihadapinya melalui proses asosiasi 

dan eksperimental sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kemudian ia 

membuat simpulan dengan menghubungkan isi preposisi yang terdapat dalam 

materi bacaan. Untuk itu dia harus mampu berpikir secara sistematis, logis dan 

kreatif. Bertitik tolak dari kesimpulan itu, pembaca dapat menilai bacaan. 

Kegiatan menilai menuntut kemampuan berpikir kritis.  

Peningkatan kemampuan berpikir melalui membaca seharusnya 

dimulai sejak dini. Guru SD dapat membimbing siswanya dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan mereka bisa meningkatkan 

kemampuan berpikirnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, guru 
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hendaknya merangsang siswa berpikir, seperti pertanyaan mengapa dan 

bagaimana. Jadi, pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan bacaan tidak 

hanya pertanyaan yang menghasilkan jawaban berupa fakta. 

Pengajaran bahasa yang berpusat pada anak merupakan pengajaran 

yang bertumpu atau bertolak dari kemampuan berbahasa siswa secara pribadi. 

Tumpuan pengajaran bahasa seperti itu akan merangsang kesenangan dan 

kegairahan belajar siswa. Bertolak dari pembelajaran, pemahaman membaca 

seperti itulah maka penulis merasa tertarik untuk meneliti pemahaman 

membca siswa kelas V SD N IV Sugihan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten. 

Semarang di dalam memahami suatu bacaan argumentasi dan narasi. 

Dengan penelitian ini secara langsung siswa sudah belajar bahwa 

dinyatakan demikian karena siswa secara langsung menghadapi teks yang 

berisi wacana argumentasi. Dalam wacana argumentasi dan narasi tersebut 

siswa mampu menemukan paragraf dan pikiran pokok. Setelah mampu 

menemukan paragraf dan pikiran pokok diharapkan memperoleh pengalaman 

langsung mengenai penggunaan paragraf dan pikiran pokok secara tepat. Di 

samping itu untukmencapai pemahaman yang luas, kecepatan membaca harus 

sesuai dengan bobot bahan bacaan yang mudah dan sedikit, tetapi untuk itu 

perlulah kiranya memiliki ketrampilan membaca. 

Rendahnya pemahaman siswa dalam bacaan argumentasi yang 

mungkin ditemukan dalam penelitian ini. Tidak semua anak mengalami 

kesulitan dalam memahami bacaan suatu wacana argumentasi dan narasi. 

Penelitian ini mencoba mengungkap sebab-sebab siswa kesulitan dalam 

memahami suatu bacaan argumentasi dan mencoba memberikan bukti empirik 
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tentang sebab-sebab yang menyebabkan kesulitan siswa dalam memahami 

suatu bacaan argumentasi dan narasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas jelas bahwa kemampuan memahami 

apa yang dibaca kemudian mampu mengambil sebuah intisari dari bacaan 

merupakan ketrampilan yang harus dikuasai untuk memperoleh suatu yang 

berarti dalam bacaannya. Dalam penelitian ini akan dibahas penelitian dengan 

mengambil judul: Pemahaman Membaca Teks argumentasi dan Narasi 

Siswa Kelas V SD N IV Sugihan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten 

Semarang. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua masalah yang perlu 

dibahas dan dicari jawabannya. 

1. Bagaimana siswa memahami paragraf di dalam memahami bacaan 

argumentasi dan narasi? 

2. Bagaimana siswa memahami gagasan pokok dalam bacaan argumentasi 

dan narasi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, ada dua tujuan 

yang ingin dicapai. 

1. Mendeskripsikan siswa dalam memahami paragraf suatu bacaan 

argumentasi dan narasi. 

2. Mengungkapkan siswa dalam memahami gagasan pokok dalam bacaan 

argumentasi dan narasi. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah memberi informasi 

mengenai pengembangan potensi berkreasi dan kelengkapan studi. Selain 

itu meningkatkan siswa dalam kemampuannya memahami isi bacaan dan 

pikiran pokok dalam membaca. 

2. Manfaat Praktis 

Para guru dapat memperoleh wawasan yang lebih luas lagi tentang 

pemahaman kemampuan membaca. Disamping itu dapat meningkatkan 

kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran khususnya 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

 

 

 

 

 


