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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis 

serta bertanggung jawab UU. Sisdiknas Tahun 2003 Bab II Pasal. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar mengacu pada Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi, secara 

garis besar pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam Bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia.  

Berbahasa merupakan proses komunikatif yang menekan pada keterampilan, 

berbahasa sangat menentukan berhasil tidaknya suatu proses komunikasi. Menurut 

Tarigan, (2008 :1) “keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen, yaitu 

keterampilan menyimak (listening skiil), keterampilan berbicara (speaking skiil), 

keterampilan membaca (reading skiil), dan keterampilan menulis (writing skiil)”, 

Pembelajaran Bahasa Indonesia mendasarkan pada kreativitas guru dalam 

membangun komunikasi dengan siswa dan lingkungan pembelajaran yang 

mengikat keempat keterampilan berbahasa, tugas guru dalam penyelenggaraan 

pembelajaran adalah kreatif mengembangkan komunikasi dan kreatif dalam 

penyajian pembelajaran (Kurniawan, 2015: 41). 

Sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa, membaca merupakan 

keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap orang disamping tiga keterampilan 

berbahasa lainnya. Hal ini karena membaca merupakan sarana untuk mempelajari 

dunia lain yang diinginkan sehingga manusia bisa memperluas pengetahuan, dan 

menggali pesan-pesan tertulis, membaca adalah sebuah proses yang biasa 
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dikembangkan dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan tujuan 

membaca tersebut.  

Penjelasan tersebut ada dalam al-Qur’an surat al-Alaq (1-5) 

 

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 perantaran kalam, Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya 

Menurut Tarigan, (2008: 23) “Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau 

kegiatan yang merupakan alat bagi guru, siswa, ataupun pembaca bersama-sama 

dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, 

pikiran, dan perasaan seseorang pengarang”. 

Penggunaan media cerita bergambar dalam membaca nyaring sangatlah 

efektif karena media cerita bergambar dapat membantu siswa berfikir konkrit juga 

dapat meletakan dasar yang konkrit dalam berpikir, memudahkan siswa dalam 

proses membaca nyaring.  

Gonen & Guler (dalam Masruro 2018: 199) menjelaskan bahwa “dalam 

media buku cerita bergambar, sebuah cerita sederhana atau dongeng yang 

diceritakan melalui gambar yang berturut-turut dan kedua teks dan gambar yang 

digunakan. Terkadang, ada bahkan mungkin tidak ada teks. Dalam kasus dimana 

ada teks, teks dan gambar saling melengkapi”. Dengan demikian hasil belajar siswa 

dalam membaca nyaring dapat meningkat dengan adanya media cerita bergambar. 

Mengingat fungsi penting pembelajaran Bahasa Indonesia, sudah selayaknya 

pembelajaran bahasa di Sekolah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Pembelajaran bahasa haruslah diorientasikan pada pembentukan kemampuan 

bahasa dan pembentukan kemampuan keilmuan yang lain. Pada kenyataanya ada 

sebagian anak tidak menyukai pelajaran Bahasa Indonesia. Karena selama ini 

Bahasa Indonesia dianggap sulit untuk dipahami dan juga kurang menyenangkan 

karena selalu terfokus pada buku teks pelajaran dan siswa kurang terlatih pada 

keterampilan membaca nyaring 
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Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara penulis pada 

Sekolah Magang II dikelas II Penilaian dalam kurtilas mencakup 3 ranah yaitu 

Afektif, Kognitif, dan Psikomotor. Dalam segi Afektif dan Psikomotorik sudah di 

atas KKM, namun dalam nilai keterampilan ada nilai yang dibawah KKM yaitu 

keterampilan membaca terutama dalam keterampilan membaca nyaring karena 

guru hanya menggunakan metode simulasi dan konvesional tetapi belum signifikan 

karena tidak adanya media yang mendukung metode itu sehingga kurang 

merangsang siswa membaca secara mandiri. Guru sudah mencoba menggunakan 

metode demonstrasi tapi tetap hanya beberapa anak yang bisa mengalami 

peningkatan keterampilan membaca nyaring, menurut analisa penulis kemungkinan 

tidak adanya media yang mendukung dari metode ini dan guru belum paham betul 

mengajarkan metode pengajaran membaca nyaring di kelas, guru hanya 

mengajarkan metode membaca nyaring dengan tulisan di papan tulis dan siswa 

hanya  mengulang. dari data nilai tersebut bahwa ada 12 orang siswa dari 26 siswa 

yang dikategorikan tuntas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka berdampak 

pada rendahnya nilai siswa ini dapat dilihat dari prosentasi ketuntasan klasikal. Dari 

26 orang hanya terdapat 16 siswa (38%) yang dibawah standar ketuntasan 

sedangkan siswa yang lainnya sudah diatas standar ketuntasan ada 10 siswa (62%). 

Selain itu yang menunjukan bahwa minat membaca masih sangat rendah 

disebabkan karena belum adanya kebiasaan membaca yang ditanamkan sejak dini 

dan kurangnya dorongan dari para guru agar siswa membaca secara rutin. 

Hal ini terbukti pada hasil observasi yang dilaksanakan penulis pada hari 

Rabu, 2 januari 2019 dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan  

membaca siswa, terdapat kondisi yang sangat tidak mendukung siswa dalam 

kemampuan membaca nyaring, ada sebagian siswa kelas II yang keterampilan 

membacanya kurang baik. Kurangnya keterampilan membaca siswa ternyata 

berdampak langsung pada hasil belajar Bahasa Indonesia yang mereka peroleh, hal 

ini terlihat saat pelajaran Bahasa Indonesia dan ternyata ejaan membaca siswa 

masih dikatakan belum benar dalam pengenalan huruf. 

Untuk mengatasi masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis merasa 

terpanggil untuk bekerja sama dengan guru untuk menggunakan media atau cara 

pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dalam pembelajaran Bahasa 
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Indonesia yaitu salah satunya dengan penggunaan media cerita bergambar ,dimana 

media ini akan memotivasi siswa, dan siswa akan berperan aktif dalam proses 

pembelajaran dan secara tidak langsung akan meningkatkan hasil belajar siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menemukan beberapa 

masalah diantaranya, yaitu.  

1. Bagaimana proses pembelajaran menggunakan media cerita bergambar dalam 

peningkatan keterampilan membaca nyaring di kelas rendah di sekolah dasar?  

2. Bagaimana peningkatan pembelajaran menggunakan media cerita bergambar 

dalam peningkatan keterampilan membaca nyaring di kelas rendah di sekolah 

dasar? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan 

membaca nyaring menggunakan media cerita bergambar pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia untuk siswa di kelas rendah 

2. Mengetahui hasil belajar siswa menggunakan media cerita bergambar dalam 

meningkatkan keterampilan membaca nyaring pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia untuk siswa di kelas rendah. 

D.  Manfaat Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat  

secara teoretis  maupun praktis.  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para guru 

dalam keterampilan membaca nyaring melalui media cerita bergambar pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia. Sehingga diharapkan dapat menjadi 

pendukung teori dan sumber informasi untuk penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan manfaat dan dapat meningkatkan siswa agar lebih baik dan 

semakin meningkat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa  

1) Dengan adanya penggunaan media cerita bergambar kemampuan dan 

minat membaca dapat meningkatkan hasil belajar siswa  sehingga mata 

pelajaran bahasa Indonesia lebih bermanfaat 

2) Membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan membaca nyaring,  

3)  Meningkatkan motivasi dan merangsang siswa dalam membaca nyaring 

dengan menggunakan media cerita bergambar 

b. Bagi guru 

1) Sebagai sumber bahan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan 

minat membaca siswa dan mendapatkan pemahaman yang besar terhadap 

pembelajaran dalam keterampilan membaca nyaring melalui media cerita 

bergambar pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

2) Memberikan masukan dengan menggunakan media cerita bergambar 

dalam pembelajaran membaca nyaring siswa,  

3) Memudahkan guru untuk melaksanakan pembelajaran membaca nyaring 

siswa. 

4)  Membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran membaca 

nyaring siswa. 

c. Bagi sekolah 

1) Memberi motivasi bagi sekolah untuk menggunakan media cerita 

bergambar  dalam merangsang minat membaca peserta didik.  

2) Memberikan masukan bagi sekolah untuk mensosialisasikan dan 

memfasilitasi penggunaan media cerita bergambar dalam meningkatkan 

mutu pendidik dan peserta didik.


