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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa merupakan salah satu alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari untuk berkomunikasi, berinterkasi antara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok. Bahasa memiliki peran yang utama di dalam kehidupan yaitu, 

sebagai alat untuk menyampaikan informasi seperti pikiran, perasaan atau gagasan 

dan untuk mengidentifikasi diri. Melalui bahasa, individu dapat mengembangkan 

kemampuan intelektual, sosial dan emosional (Depdiknas, 2006: 317).  Selain itu, 

bahasa digunakan sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. 

Mengingat pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan manusia, maka sudah 

seharusnya bahasa dimasukkan kedalam dunia pendidikan. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dengan baik dan benar serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya sastra (Depdiknas, 2006: 317). Oleh 

sebab itu, pembelajaran bahasa Indonesia tidak difokuskan pada penguasaan 

komponen kebahasaan, akan tetapi harus menguasi komponen keterampilan bahasa. 

Menurut Suhendar & Supinah (2010: 1)  ada empat Keterampilan bahasa 

diantaranya: (1) Keterampilan menyimak (2) Keterampilan berbicara (3) 

Keterampilan membaca, dan (4) Keterampilan menulis. Setiap keterampilan 

memiliki keterkaitan satu sama lain dengan proses yang mendasari bahasa 

Indonesia. Keterampilan membaca merupakan salah satu keterampilan yang harus 

dikuasi oleh siswa sekolah dasar dalam pembelajaran bahasa Indonesia, 

keterampilan membaca sangat menunjang keberhasilan siswa dalam belajar, bukan 

hanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia saja, akan tetapi keterampilan 

membaca sangat menunjang keberhasilan semua bidang studi.  
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Pentingnya membaca, khusunya membaca pemahaman patut ditingkatkan 

karena membaca pemahaman merupakan salah satu proses mendapatkan informasi 

yang terkandung dalam teks bacaan (Abidin, 2012: 147). Hal yang harus 

diperhatikan dalam membaca adalah kemampuan seseorang dalam memahami teks 

bacaan secara menyeluruh, dengan demikian disebut dengan membaca pemahaman. 

Menurut Nutall (dalam Somadayo, 2011: 10) Tujuan membaca pemahaman adalah 

pembaca dapat memahami atau menemukan makna dalam teks bacaan, berupa 

informasi, pengetahuan dan bahkan ungkapan senang atau sedih. 

Sesuai dengan penjelasan di atas, membaca telah dijelaskan dalam Al-

Qur’an, sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi : 

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق﴿١اْقَرأْ بِاْسِم َربَِِّك الَِّذي َخلَق﴿ ﴾َعلََّم ٤﴾الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم﴿٣﴾اْقَرأْ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم﴿٢﴾ َخلََق اْْلِ

ْنَسانََما لَْم َيْعلَْم﴿ ﴾٥اْْلِ  

Artinya : 

“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah 

yang maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan pelantara 

kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 

(Q.S Al-Alaq : 1-5) 

Makna yang dapat dipahami dari ayat di atas salah satunya  bahwa setiap 

manusia harus membaca demi kepentingan dirinya, untuk menambah pengetahuan 

dan memupuk pemahaman tentang suatu hal yang belum diketahui.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 14 

November 2018 di SDN Cikole kelas VA, kesulitan siswa dalam membaca 

pemahaman pembelajaran bahasa Indonesia antara lain: 1) siswa belum mampu 

memahami isi teks bacaan; 2) siswa belum mampu menemukan kalimat utama 

dalam teks bacaan; 3) siswa belum mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks 

bacaan; 4) siswa belum mampu menyimpulkan isi teks bacaan.  
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Selain melakukan wawancara peneliti melakukan observasi pada tanggal 15 

November 2018, berdasarkan hasil observasi masih banyak siswa yang kesulitan 

ketika dihadapkan dengan teks bacaan. Kerapkali siswa menanyakan isi teks yang 

telah dibacanya kepada guru. Dimulai dari apa yang diceritakan dalam teks, hingga 

menayakan jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Siswa 

memiliki konsentrasi yang rendah ketika melakukan kegiatan membaca sehingga 

kesulitan dalam mengingat informasi yang terdapat dalam teks termasuk menjawab 

pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks bacaan. 

Pada pembelajaran tematik, pembelajaran seringkali dikaitkan dan bermula 

dari teks bacaan yang di dalamnya terdapat materi yang akan dipelajari siswa 

sementara kemampuan untuk memahami teks bacaan masih kurang. Sehingga 

menyebabkan nilai rata-rata bahasa Indonesia dari hasil UAS semester ganjil tahun 

ajaran 2018/2019 nilai siswa yang mencapai KKM dari seluruh siswa kelas V A 

yang berjumlah 23 siswa diantaranya 6 (26,08%) orang siswa yang berhasil 

mencapai KKM, sedangkan 17 (73,91 %) orang siswa tidak mencapai KKM. 

Berdasarkan hasil pra siklus bahwa hanya 7 orang (30,43%) siswa yang 

tuntas mencapai KKM, sedangkan 16 (69,56 %) orang siswa belum mancapai KKM. 

Pemaparan permasalahan di atas menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa 

masih rendah. Pembelajaran membaca belum sepenuhnya menggunakan 

pembelajaran inovatif dan metode yang diterapkan tidak bervariasi. Kegagalan 

proses pembelajaran Bahasa Indonesia dapat pula disebabkan oleh siswa. Siswa 

masih pasif dalam proses pembelajaran, siswa cenderung bosan ketika dihadapkan 

dengan kegiatan membaca, siswa beranggapan bahwa membaca yang terpenting 

adalah bahan bacaan dari guru selesai dibaca tanpa memahami isi dari bacaan 

tersebut dan rendahnya minat baca dalam diri siswa. Berdasarkan uraian 

permasalahan di atas, maka pembelajaran harus divariasi dengan beberapa metode, 

untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memilih menerapkan metode 

PQ4R dalam penelitian ini. Menurut Suprijono (2013: 122) Metode PQ4R ini 
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diawali dengan (Preview) siswa membaca selintas, langkah berikutnya (Question) 

siswa membuat pertanyaan untuk dirinya sendiri, (Read) siswa membaca secara 

saksama untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan, yang 

selanjutnya (Reflect) siswa tidak cukup mengingat atau menghafal, namun yang 

terpenting adalah mereka mencoba memahami apa yang telah dibacanya dan 

menghubungkan dengan pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya, yang 

selanjutnya (Recite) siswa diminta untuk merenungkan kembali informasi yang 

telah dipelajari, yang terakhir adalah (Review) siswa diminta untuk membuat 

kesimpulan atau intisari dari teks bacaan. 

Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Muhsin (2010: 126) yang 

menjelaskan hasil penelitiannya bahwa metode PQ4R dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa dan meningkatnya kemampuan membaca pemahaman 

siswa, dan diikuti dengan penelitian Wungkana (2015: 7) yang menjelaskan bahwa 

metode PQ4R dapat meningkatkan pembelajaran keterampilan membaca 

pemahaman bahasa Indonesia, selain itu penggunaan metode PQ4R dapat 

memudahkan siswa dalam memahami teks bacaan. 

Diharapkan hasil penelitian dengan menerapkan metode PQ4R, akan 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa. Selain itu dengan 

menggunakan metode PQ4R akan menghasilkan efisiensi dan efektifitas membaca 

pemahaman yang lebih baik dan meningkatnya minat baca siswa. Maka dari itu 

penulis bermaksud menerapkan metode PQ4R untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan metode PQ4R untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman ? 
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2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa setelah 

menerapkan metode PQ4R ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.  

1. Mendeskripsikan penerapan metode PQ4R dalam meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa setelah 

menerapkan metode PQ4R. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut.  

1. Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman, dengan menerapkan metode 

PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite dan Review). Metode ini akan 

memudahkan siswa dalam proses membaca pemahaman dan memudahkan 

siswa dalam memahami materi pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Peneliti 

1) Menambah pengetahuan dan wawasan pembelajaran Bahasa Indonesia 

terutama tentang penerapan metode PQ4R  

2) Dapat menambah rasa percaya diri bagi calon pendidik. 

b. Manfaat Bagi Guru 

1) Guru akan memperoleh informasi mengenai upaya peningkatan 

pembelajaran khusunya pembelajaran Bahasa Indonesia mengenai 

keterampilan membaca pemahaman. 

2) Guru dapat menciptakan inovasi baru dalam pembelajaran 
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3) Bagi para guru, penelitian ini akan menjadi tolak ukur dan bahan 

pertimbangan guna untuk melakukan pembenahan serta koreksi diri 

untuk pengembangan profesionalisme. 

c. Manfaat Bagi Siswa 

1) Siswa akan memperoleh peningkatan kemampuan membaca pemahaman 

terutama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2) Dapat meningkatkan ke aktifan dalam mengikuti proses pembelajaran 

membaca pemahaman. 

3) Siswa akan lebih mudah dalam menyimpulkan teks bacaan. 

4) Siswa akan lebih mudah dalam menemukan ide pokok dalam teks bacaan. 

 


