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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan anak didik untuk 

mencapai kedewasaan baik dalam hubungan sosial, emosional, dan 

intelektual, maka dalam proses pendidikan guru dan siswa merupakan satu 

kesatuan menuju ketercapaian arah kedewasaan. Pendidikan bertujuan 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang terdapat dalam 

isi Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat dalam upaya mewujudkan 

tujuan tersebut setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk 

mendapatkan kecerdasan melalui pendidikan dan pengajaran (pasal 31 

ayat 1 UUD 1945). Secara operasional dukungan tersebut dinyatakan 

dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional hal ini 

berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan diantaranya anak berkesulitan belajar. 

Kesulitan belajar siswa ditunjukkan oleh hambatan-hambatan 

tertentu untuk mencapai hasil belajar, dan dapat bersifat psikologis, 

sosiologis, maupun fisiologis, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan 

prestasi belajar yang dicapainya berada di bawah semestinya. Siswa yang 

mengalami kesulitan belajar adalah anak yang memiliki ganguan satu atau 

lebih dari proses dasar yang mencakup pemahaman penggunaan bahasa 

lisan atau tulisan, gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam 

bentuk kemampuan yang tidak sempurna dalam mendengarkan, berpikir, 

berbicara, membaca, menulis, mengeja atau menghitung. Seperti 

penjelasan ayat yang terkandung dalam (Qs. Al-Kahf : 66) tentang 

mendidik anak yang berbunyi :  

َّبِعَُك َعلَٰىٰٓ أَ  ا ُعل ِْمَت ُرْشًداقَاَل لَهُۥ ُموَسٰى َهْل أَت ن تُعَل َِمن ِممَّ  
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Artinya : Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku 

mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di 

antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" (Qs. Al-Kahf : 66) 

Sehubungan dengan penjelasan dalam (Al-Quran Surat Al-Kahf 

ayat 66) bahwa dapat diambil beberapa pokok pemikiran dari kaitan ayat 

ini dengan aspek pendidikan bahwa seorang pendidik hendaknya dapat 

menuntun anak didiknya. Hal ini menerangkan bahwa peran seorang guru 

adalah sebagai fasilitator, tutor, tentor, pendamping dan yang lainnya. 

Peran tersebut dilakukan agar anak didiknya sesuai dengan yang 

diharapkan oleh bangsa neraga dan agamanya. Kemudian memberi tahu 

kesulitan-kesulitan yang akan di hadapi dalam menuntut ilmu. Hal ini 

perlu, karena zaman akan selalu berubah seiring berjalan nya waktu. Jika 

kita tidak mengikutinya, maka akan menjadikan  anak yang tertinggal. 

Selanjutnya mengarahkannya untuk tidak mempelajari sesuatu jika yang 

mendidik mengetahui bahwa potensi anak didiknya tidak sesuai dengan 

bidang ilmu yang akan dipelajarinya. Khususnya dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia, karena seorang anak wajib mendapatkan pendidikan 

tahap awal seperti pelatihan membaca, menulis, berbicara dengan baik. 

Kemampuan membaca merupakan persyaratan yang sangat mutlak 

untuk mecapai sebuah tujuan pembelajaran. Membaca merupakan cara 

yang paling efektif untuk mempelejari budaya pada suatu bangsa. Bahkan 

membaca adalah kunci utama bagi kehidupan.  

Hodgson (dalam Tarigan, 2008: 7) mengemukakan bahwa 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta 

dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa 

tulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang 

merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan 

sekilas dan makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. 

Kalau hal ini tidak terpenuhi, pesan yang tersurat dan yang tersirat 

tidak akan tertangkap atau dipahami, dan proses membaca itu tidak 

terlaksana dengan baik. 
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Membaca merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa sejak mengenal bangku sekolah. Namun, pada kenyataan nya 

keterampilan membaca siswa pada saat ini masih rendah. Hal ini tentu saja 

sangat memprihatinkan mengingat kembali bahwa peranan membaca 

sangat penting dalam proses pembelajaran. Kegiatan membaca dalam 

proses pembelajaran di kelas melibatkan beberapa faktor, antara            

lain : faktor guru, siswa, media, metode dan tempat berlangsungnya 

interaksi belajar mengajar. Dalam proses kegiatan pembelajaran, peranan 

seorang guru sangat penting bagi siswa dalam penyampaian bahan       

ajar, dan juga sebagai sosok yang utama dalam interaksi belajar mengajar. 

Pengajaran membaca diberikan pada sejak usia dini. Supriadi  

(dalam Beto, 2016: 2), meyatakan bahwa pengajaran membaca yang 

diberikan di kelas I dan di kelas II sekolah dasar sepenuhnya ditentukan 

pada segi mekaniknya, yang berarti jenis keterampilan membaca yang 

dilatihkan adalah jenis membaca teknis dengan tujuan utama nya yaitu 

untuk mendidik siswa dari kesulitan membaca menjadi pandai membaca. 

Dari pendapat tersebut yang dimaksudkan dengan membaca teknis 

adalah membaca nyaring. Membaca nyaring (Reading Aloud) maksudnya 

yaitu dapat melatih siswa supaya dapat membaca dengan pelafalan atau 

ucapan yang benar (Tarigan: 2008). Darmiyati Zuchdi dan Budiasih 

(dalam Mar’ah, 2012: 202) Mengemukakan bahwa  

kemampuan membaca yang diperoleh pada saat memulai 

belajar membaca akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

membaca lanjut. Sebagai kemampuan yang mendasari kemampuan 

berikutnya maka kemampuan membaca nyaring benar-benar 

memerlukan perhatian guru, membaca nyaring di kelas tinggi 

seharusnya sudah mencapai tingkat kelulusan karena pada saat di 

kelas rendah merupakan pondasi bagi pengajaran selanjutnya. 

Sebagai pondasi seharusnya dapat kuat dan kokoh, oleh karena itu 

harus di layani dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh.  

Begitupun pada tahap selanjutnya seperti di kelas tinggi, kesabaran 

dan ketelitian sangat diperlukan dalam melatih dan membimbing serta 

mengarahkan siswa demi tercapainya tujuan yang di harapkan. Tarigan 

(2008: 23) menyatakan bahwa “membaca nyaring adalah suatu aktivitas 
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atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca 

bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta 

memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang”. Orang 

yang membaca nyaring pertama-tama haruslah mengerti makna serta 

perasaan yang terkandung dalam bahan bacaan. Dia juga harus 

mempelajari keterampilan-keterampilan penafsiran atas lambang-lambang 

tertulis sehingga penyusunan kata-kata serta penekanan sesuai dengan 

ujaran pembicaraan yang hidup.  

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan 

bahwa membaca nyaring adalah suatu kegiatan menyuarakan kalimat-

kalimat dalam bacaan atau tulisan dengan menggunakan intonasi dan lafal 

dengan tepat serta dapat memperhatikan tanda baca yang ada. Aspek 

terpenting dari penilaian membaca adalah pemahaman. Oleh karena       

itu, alat ukur yang paling tepat adalah berbentuk tes. 

Ada empat standar kompetensi yang diajarkan dalam pelajaran 

bahasa Indonesia yaitu: mendengarkan atau menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Setiap aspek tersebut tidak dapat berdiri sendiri 

melainkan harus saling berkaitan dan berhubungan. Seperti dalam 

kurikulum tingkat satuan pelajaran (KTSP) tahun 2006 pada salah satu 

kompetensi dasar yaitu aspek membaca, berkenaan dengan indikator 

membaca nyaring dengan ucapan yang tepat untuk diri sendiri dan orang 

lain. Dari sinilah dapat dilihat betapa pentingnya membaca dengan ucapan 

intonasi, pelafalan, dan penggunaan tanda baca yang tepat. Agar siswa 

mampu membaca nyaring tersebut, baik diperlukan adanya pembinaan, 

Depdiknas (dalam Ismanuria, 2017: 139).  

Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi atau pengamatan 

beserta wawancara di SD Negeri 1 Cikembar tepatnya di kelas IV. Pada 

saat penulis sedang melakukan observasi dan wawancara, penulis 

menemukan masalah pada rendahnya kemampuan dalam membaca, 

khususnya membaca nyaring. Sebagian siswa masih membaca dengan 

keadaan yang monoton, terkadang siswa membaca dengan cepat karena 



5 
 

 
 

alasan nya ingin cepat selesai tanpa memperhatikan teknik-teknik dari 

membaca nyaring seperti, pelafalan, intonasi, tanda baca, jeda dan lain 

sebagainya. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan 

dengan guru sebagai wali kelas SD  Negeri 1 Cikembar, saat penelitian 

berlangsung terdapat suatu kondisi yang tidak mendukung siswa dalam 

kemampuan membaca nyaring. Kondisi tersebut antara lainnya adalah : 

siswa kurang memiliki kegemaran dalam membaca, siswa tidak 

membiasakan diri untuk sering membaca. Saat di  kelas, siswa tidak akan 

membaca jika tidak mendapatkan perintah dari gurunya sendiri dan juga 

siswa tidak mempunyai rasa percaya diri/ berani jika membaca sendiri di 

depan kelas. Kemudian pembelajaran yang konvensional sehingga guru 

belum bisa memberikan materi pembelajaran yang menarik dan cara 

mengajar yang menarik perhatian siswa. Pembelajaran hanya berlangsung 

satu arah, dimana guru hanya memberikan materi pembelajaran saja dan 

siswa hanya duduk sambil mendengarkan guru berbicara. Maka dari itu 

seharusnya peranan seorang guru bukan hanya memberikan materi 

pembelajaran lalu siswa menerima nya saja, tetapi guru harus mencari cara 

bagaimana untuk dapat merubah keadaan seperti itu menjadi lebih 

menyenangkan dan lebih baik.  

Pernyataan tersebut diperkuat dengan studi awal dari hasil nilai tes 

keterampilan siswa yang didapat pada saat observasi dari 39 siswa yang 

mencapai rata-rata nilai bahasa Indonesia dalam keterampilan membaca 

nyaring 75 hanya 10 siswa (26%) yang tuntas KKM dan siswa yang tidak 

tuntas KKM ada 29 siswa (74%). Hasil dari wawancara bersama guru 

kelas mengenai penerapan metode pembelajaran yang digunakan pada saat 

pembelajaran berlangsung, guru hanya menggunakan metode ceramah, 

diskusi, tanya jawab dan hanya menjelaskan bagaimana unsur-unsur yang 

tertera dalam keterampilan membaca nyaring tanpa memperhatikan dan 

menggunakan metode/ model pembelajaran yang inovativ untuk 

meningkatkan keterampilan membaca nyaring dalam pembelajaran. 
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Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memberikan metode 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, yaitu metode 

Shared Reading (Membaca Bersama). Menurut Anitah (dalam Djadjuri 

dkk, 2015: 48) metode pembelajaran merupakan salah satu komponen 

yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran karena untuk mencapai 

pembelajaran maupun dalam upaya membentuk kemampuan peserta didik. 

Sedangkan menurut Majid (dalam Djadjuri dkk, 2015: 49) metode adalah 

cara untuk menimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.  

 Shared Reading merupakan metode pembelajaran yang dimana 

dalam pembelajaran tersebut di dalam nya terdapat kegiatan membaca 

bersama anatara guru dengan siswa nya. Metode shared reading dapat 

membantu siswa dalam aspek kebahasaan, salah satu aspek kebahasaan itu 

adalah membaca dengan suara keras atau nyaring. Salah satu keunggulan 

dari metode pembelajaran Shared Reading adalah siswa tidak hanya 

sekedar dapat mendengarkan sebuah bacaan, tetapi siswa juga diharapkan 

nantinya dapat membaca nyaring atau memahami bacaan yang telah 

diperlihatkan, kemudian mengembangkan kompetensi diri dan percaya diri 

siswa yang masih mengalami hambatan/kesulitan. 

Penelitian menggunakan metode Shared Reading pernah dilakukan 

dan berhasil oleh Rachim (2016) Dalam penelitian nya tersebut dijelaskan 

bahwa adanya peningkatan setelah menggunakan metode Shared Reading 

seperti siswa mampu dengan mudah memahami bacaan, siswa merasa 

termotivasi dan menjadikan siswa mengetahui makna kata sulit, 

meningkatkan keinginan membaca pemahaman siswa dalam memahami isi 

bacaan, dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam membaca. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Melinda(2017) Dalam penelitian tersebut 

dijelaskan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

Shared Reading mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Juga 

langkah-langkah pembelajaran metode Shared Reading yang sangat 
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bervariasi itu berpengaruh psitif pada proses jalan nya kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa.  

Shared Reading merupakan metode yang dikembangakn oleh 

Down Holdaway. Menurut Down Holdaway, Shared Reading merupakan 

kegiatan belajar secara kolaboratif. Kegiatan ini biasanya dimulai dengan 

seorang guru membaca dari Buku Besar sehingga setiap anak dapat 

melihat teks Wulantina (2013: 4). 

Metode Shared Reading dalam pembelajaran membaca dapat 

dijadikan sebagai alternatif untuk meningkatkan motivasi siswa dalam 

memahami sebuah bacaan serta meningkatkan minat baca siswa. Melalui 

metode ini pembelajaran membaca diharapkan dapat lebih menyenangkan 

dan jauh dari rasa membosankan Munggaran (2013: 3). 

Hill dan Salim (dalam Rachim, 2016: 10) menyatakan bahwa 

Dengan menggunakan metode Shared Reading siswa 

mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam 

membaca maupun belajar untuk menebak bagaimana cerita akan 

maju, memahami bahwa ilustrasi dapat membantu memberitahukan 

makna secara tidak langsung, dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kosakata baru yang belum siswa ketahui 

sebelumnya, serta dapat menggunakan isyarat secara terstruktur 

dan visual untuk membantu siswa dalam proses membaca.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran membaca nyaring dengan 

menggunakan metode pembelajaran membaca bersama (Shared 

Reading) ? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan membaca nyaring siswa melalui 

metode pembelajaran membaca bersama (Shared Reading) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian 

tindakan kelas ini yaitu : 
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1. Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembelajaran membaca 

nyaring siswa dengan menggunakan metode membaca bersama 

(Shared Reading). 

2.  Mendeskripsikan peningkatan kemampuan membaca nyaring siswa 

setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode membaca 

bersama (Shared Reading). 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

a. Manfaat teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan untuk mengembangkan teori dalam meningkatkan 

keterampilan membaca. 

b. Sebagai pijakan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan peningkatakn kemampuan membaca 

nyaring pada siswa Sekolah Dasar serta menjadi bahan kajian 

lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

Dengan penelitian ini memberikan dorongan kepada siswa untuk 

belajar lebih aktif dan menyenangkan dengan pengalaman 

langsung dan mandiri. Juga diharapkan agar dapat memperoleh 

pengetahuan yang lebih dalam tentang membaca nyaring sehingga 

perkembangan kemampuan siswa dapat meningkat. 

b. Bagi guru 

Sebagai masukan bagi guru dalam rangka meningkatkan 

keterampilan membaca nyaring lewat penelitian ini semoga dapat 

menjadi bahan pertimbangan guna memperbaiki serta koreksi diri 

untuk mengembangkan profesionalisme dengan menerapkan 

metode pembelajaran Shared Reading dengan berorientasi pada 

aktifitas siswa. 

. 
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c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran yang tepat 

untuk peningkatan membaca siswa dengan menggunakan metode 

pembelajaran Shared Reading.  

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai cara 

mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan 

penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan serta 

memberikan pengetahuan tersendiri kepada peneliti mengenai 

metode pembelajaran Shared Reading dan dapat di aplikasikan 

sendiri ketika sudah menjadi pendidik.  

 


