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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bahasa Inggris sama dengan pembelajaran bahasa pada 

umumnya terdapat empat keterampilan yang perlu dikuasai peserta didik sebagai 

pengguna bahasa. Dalam bahasa Inggris, keterampilan ini disebut English 

Skills.Empat aspek tersebut yakni menyimak/mendengarkan (listening), berbicara 

(speaking), membaca (reading), dan menulis (writing). 

Keterampilan menyimak dan membaca merupakan keterampilan input 

dalam berbahasa. Jadi dengan keterampilan ini seseorang memperoleh atau 

menerima pengetahuan dan informasi yang mereka butuhkan.Sedangkan berbicara 

dan menulis merupakan keterampilan output. Pengguna bahasa dengan 

pengetahuan yang mereka peroleh dari keterampilan input menghasilkan suatu 

bahasa dalam bentuk lisan dan tulisan.  

Peserta didik di Sekolah Dasar perlu memulai untuk memperdalam 

keterampilan input tersebut atau dapat dikatakan juga keterampilan reception 

sebelum mereka lanjut pada jenjang pendidikan selanjutnya. Karena dengan 

keterampilan tersebut, terutama apabila dibiasakan, peserta didik akan 

memperoleh banyak pengetahuan dan informasi yang mereka butuhkan untuk 

kehidupan mereka. Tanpa penguasaan keterampilan input ini, peserta didik bisa 

jadi akan kesulitan menghasilkan bahasa sebagai hasil keterampilan output. 

Terutama penguasaan dalam keterampilan membaca.Terlebih dengan 

kemajuan teknologi yang semakin canggih dan instan, kita dapat memperoleh 

pengetahuan dan informasi yang ada di sekitar bahkan seluruh dunia yang tak 

mudah dijangkau tanpa perlu beranjak dari tempat kita berada hanya dengan 

membaca.Seperti yang diungkapkan Harmer (2007, hlm. 99) bahwa membaca 

berguna untuk pemerolehan bahasa. Asalkan peserta didik dapat mengerti apa 

yang mereka baca. “The more they read, the better they get at it”. Untuk itu, perlu 

pemahaman dalam kegiatan membaca yang dalam pernyataan tersebut berarti juga 

pembaca perlu banyak membaca untuk dapat memahami sesuatu. 
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Kenyataannya, peserta didik di negara Indonesia masih memegang 

peringkat terendah dalam skor kemampuan membaca pemahaman.Pada tahun 

2010, Indonesia menduduki peringkat ke 57 dari 65 negara yang dinilai.Hal ini 

dinyatakan oleh OECD (Abidin, 2013, hlm. 3) berkenaan dengan penilaian 

kemampuan membaca pemahaman yang dilakukan oleh Programme for 

International Student Assessment (PISA). 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud melaporkan bahwa 

kemampuan membaca anak usia 15 tahun hanya 37,6% anak membaca tanpa bisa 

menangkap makna (Kartika, 2013, hlm. 21). Kemudian dipaparkan data lain dari 

Association for the Educational Achievement yang mencatat bahwa Indonesia 

masuk pada peringkat dua dari bawah dalam tingkat membaca. Untuk itu, perlu 

adanya perhatian dari semua kalangan, termasuk kalangan pendidik untuk 

mengatasi masalah tersebut. 

Kurangnya kemampuan membaca pemahaman peserta didik, termasuk 

peserta didik di Sekolah Dasar dari fakta di atas masih dalam pembelajaran bahasa 

kedua.Artinya, pada pembelajaran bahasa asing yang dalam hal ini Bahasa 

Inggris, kemampuan membaca pemahaman kemungkinan besar menempati 

peringkat yang lebih rendah lagi.Padahal pemerolehan informasi masa kini salah 

satunya adalah mengandalkan kemampuan membaca pemahaman teks bahasa 

Inggris. 

Berdasarkan studi pendahuluan dengan mewawancarai beberapa guru, 

pembelajaran membaca pemahaman khususnya pada mata pelajaran bahasa 

Inggris jarang dilakukan. Kalaupun ada, pembelajaran membaca pemahaman 

dalam pemebelaran bahasa termasuk bahasa Inggris yang dilakukan di sekolah 

umumnya masih konvensional. Teknik yang digunakan guru berupa langkah-

langkah dari memberikan waktu kepada peserta didik untuk membaca bahan 

bacaan di dalam hati.Selanjutnya, karena keterbatasan waktu, guru hanya 

menunjuk beberapa peserta didik untuk membacakan teks bacaan kepada seluruh 

teman-temannya. Setelah itu guru melakukan tanya jawab biasa terkait dengan 

teks. Guru mengaku jarang memberikan pertanyaan bagaimana atau mengapa 

yang merupakan pertanyaan untuk menguji kemampuan pemahaman membaca 
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peserta didik. Setelah guru merasa peserta didik telah memahami bacaan mereka, 

guru memberikan soal sebagai test atas apa yang telah mereka pelajari. 

Media yang digunakan guru masih dapat dikatakan bervariasi, tapi 

seringnya hanya sampai pada gambar yang relevan dengan bacaan. Guru 

mengaku, dengan teknik yang mereka gunakan, mereka masih merasa bahwa 

kemampuan membaca pemahaman peserta didik masih kurang. Faktor lingkungan 

dan dari diri peserta didik mempengaruhi kemampuan mereka dalam membaca 

pemahaman. 

Selain itu, guru masih sering menekankan pengetahuan yang akan 

diperoleh peserta didik dalam teknik kepenulisan dalam halgrammar, kosakata 

(vocabulary), dan pengucapan (pronunciation) pada kegiatan membaca. Sehingga, 

kegiatan membaca pemahaman itu ada namun kurang dimunculkan. 

Padahal membaca pemahaman diperlukan untuk peserta didik memperoleh 

informasi mendalam dan tahan lama dari bacaan mereka. Salah satu tahap dalam 

kegiatan membaca pemahaman adalah mengaitkan pengetahuan awal peserta 

didik dengan pengetahuan yang akan mereka peroleh. Memang, dalam 

pembelajaran ada kegiatan apersepsi untuk mengaitkan pengetahuan yang telah 

dimiliki atau pengalaman peserta didik dengan pengetahuan yang akan mereka 

peroleh. Apersepsidiperlukan dalam kegiatan pendahuluan sebagai kegiatan pre-

membaca, sehingga peserta didik mengetahui maksud dan tujuan mereka 

membaca teks bacaan yang akan disajikan.  

Namun, pengaitan pengetahuan tersebut tidak saja dalam bentuk apersepsi 

dan terletak di kegiatan pendahuluan. Pengaitan diharapkan terjadi selama proses 

membaca berlangsung, karena peserta didik perlu berinteraksi secara langsung 

dengan apa yang tengah mereka baca. Karena menurut Rice (2009, hlm. 3), 

setelah menentukan tujuan untuk membaca, sudah menjadi khas pembaca akan 

mengaktifkan skema atau pengetahuan awal mereka yang relevan dengan bacaan 

selama kegiatan membaca. Pada proses pengaktifan ini, pembaca yang baik akan 

membuat koneksi antara ide-ide yang penting, membuat hipotesis dan 

mengujinya, memparafrase poin yang dapat memberi petunjuk, biasanya mereka 

akan memberi tanda dengan menggarisbawahi beberapa bagian penting. 



4 

 

 

Coady (dalam Shen, 2008, hlm. 104) menguraikan model psikolinguistik 

dasar dalam membaca dan menyarankan agar suatu model membaca hendaknya 

menciptakan interaksi antara pengetahuan awal dengan kemampuan konseptual 

dan strategi proses untuk menghasilkan pemahaman. Karena dalam proses 

membaca, latar belakang pengetahuan atau pengetahuan awal tersebut memainkan 

peranan penting untuk pembaca memperoleh informasi. 

Guru perlu menggunakan berbagai cara, baik dalam  penggunaan strategi, 

metode, media, teknik,  maupun yang lainnya untuk menarik perhatian peserta 

didik terhadap bacaan. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti suatu 

teknik sebagai cara menarik perhatian peserta didik terhadap teks bacaan Bahasa 

Inggris mereka. Teknik yang di dalamnya terdapat langkah mengaitkan pesan 

dalam bacaan dengan pengetahuan yang sudah terbentuk dalam pengetahuan 

peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik akan mengaktifkan skema dan 

menggali pengalaman yang terekam dalam memori mereka. Pengalaman tersebut 

bisa jadi sesuatu yang menyenangkan, berharga, menarik, dan tidak terlupakan 

oleh mereka. Dengan demikian, peserta didik akan lebih fokus dalam kegiatan 

membaca pemahaman. Teknik yang akan diteliti tersebut yakni teknik “Schema 

Chart”. 

Tenik ini mengambil teori skema yang didukung oleh pendekatan 

interaktif (Hood, dkk., 2005). Menurut Hood, dkk. (2005, hlm. 21) bahwa, 

“ Interactive approaches draw on ‘schema theory’ which suggests that our 
knowledge about the world exists through abstract mental frameworks or 
‘schemata’ which we learn through our repeated experiences of activities 
in life.” 
 

Jadi, skemata adalah pengetahuan tentang segala hal yang diperoleh dari 

mengulang pengalaman dalam kehidupan secara abstrak. Maka teknik ini sesuai 

dengan teori skema yang menyatakan bahwa makna direkonstruksi atau 

diciptakan dari proses membaca melalui interaksi antara teks bacaan dengan 

pengetahuan awal pembaca. Jadi, yang harus dilakukan dalam mengajarkan 

membaca pemahaman adalah menghubungkan pengetahuan awal peserta didik 

dengan teks bacaan. Dengan begitu, peserta didik akan mampu memahami secara 

global makna yang terkandung dalam teks bacaan (Shen, 2008, hlm. 105). 
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TeknikSchema Chart membantudan menuntun pembaca untuk lebih 

memahami bacaan dengan menemukan hubungan dari apa yang dibaca dengan 

pengetahuan yang sudah mereka miliki, untuk memperoleh informasi baru, yang 

dapat menyingkirkan miskomunikasi pengetahuan mereka. Diharapkan, peserta 

didik dapat membaca dengan lebih bermakna, karena menghubungkan apa yang 

mereka ingat dan sudah mereka peroleh dengan apa yang mereka baca. Selain itu, 

nantinya  Schema Chart akan dibantu oleh media visual yakni media bagan yang 

akan lebih menarik karena dapat dibuat bersama-sama peserta didik. Media bagan 

ini akan membantu pembelajaran lebih bermakna. Dengan demikian, apa yang 

dibaca akan lebih tahan lama.  

Guru beserta peserta didik akan menemukan satu lagi teknik membaca 

untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Penelitian ini bukan 

hanya menekankan kepada pengetahuan kosakata, memahami lambang dan arti 

per kata atau gramatikal dalam tulisan peserta didik, namun pada kemampuan 

memahami pesan yang disampaikan oleh penulis dalam bacaan. 
 

B. Perumusan Masalah 

1. Identifikasi dan Analisis Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ternyata masih terdapat 

beberapa masalah dalam proses pembelajaran membaca bahasa Inggris di Sekolah 

Dasar, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Guru belum melakukan pembelajaran menggunakan berbagai variasi. 

b. Peserta didik belum banyak termotivasi untuk membaca sehingga hasil 

belajar menjadi tidak optimal.  

c. Rendahnya kebiasaan membaca peserta didik dalam keseharian. 

d. Rendahnya tingkat kemampuan membaca di sekolah. 

e. Teknik Schema Chart belum banyak dilaksanakan oleh guru Sekolah Dasar. 

Kegiatan membaca yang akan diteliti adalah membaca pemahaman. Dalam 

hal ini, pada mata pelajaran bahasa Inggris.Adapun yang menjadi fokus dari 

membaca pemahaman ini bukan sekadar kemampuan peserta didik mengenali 

gramatikal dalam bacaan.Tetapi, mengenai kemampuan kognisi peserta didik 
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dalam memahami informasi yang disajikan, mencari makna, dan membandingkan 

isi bacaan dengan pengetahuan mereka.Hal ini memberikan keuntungan untuk 

peserta didik dapat meluruskan kesalahan pemahaman (jika ada) tersebut dengan 

lebih bermakna, dengan bimbinganguru. 
 

2. Batasan Masalah 

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan sesuatu yang baru untuk 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman peserta didik.Pemecahan 

masalah tersebut dapat dilakukan melalui pemilihan teknik pembelajaran yang 

tepat.Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada penggunaan 

teknik Schema Chart untuk mengetahui pengaruh penggunaannya terhadap 

kemampuan membaca pemahaman dalam pembelajaran bahasa Inggris. 
 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan analisis masalah yang telah dijelaskan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah kemampuan membaca pemahaman dalam pelajaran bahasa 

Inggris peserta didik kelas V SD yang pembelajarannya menggunakan teknik 

Schema Chart? 

b. Apakah terdapat pengaruh penggunaan teknik “Schema Chart” terhadap 

kemampuan membaca pemahaman bahasa Inggris? 

Ketentuannya adalah teknik Schema Chart dikatakan berpengaruh 

terhadap kemampuan membaca pemahaman apabila hasil belajar setelah 

dilakukan eksperimen pada kemampuan membaca pemahaman siswa setelah 

diberikan perlakuan berupa teknik Schema Chart lebih baik daripada hasil belajar 

sebelum dilakukan eksperimen. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui kemampuan membaca pemahaman dalam pembelajaran bahasa 

Inggris siswa kelas V SD dengan teknik Schema Chart. 
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b. Mengetahui pengaruh penggunaan teknik “Schema Chart” terhadap 

kemampuan membaca pemahaman. 
 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari peneliti dalam penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Memberikan informasi tentang kemampuan membaca pemahaman peserta 

didik dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan teknik Schema 

Chart. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Sebagai pengalaman dan pengetahuan baru bagi peneliti tentang pengaruh 

penggunaan teknik Schema Chart terhadap kemampuan membaca pemahaman 

peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris. 

b. Bagi peserta didik 

Membantu meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman mereka.Memberikan teknik membaca 

pemahaman yang dapat peserta didik gunakan sehari-hari. 

c. Bagi guru 

Memberikan informasi mengenai teknik lain selain teknik konvensional 

sehingga menambah teknik yang akan guru gunakan dalam pembelajaran 

membaca pemahaman peserta didik.  

d. Bagi sekolah 

Memberikan informasi tentang pengaruh penggunaan teknik Schema 

Chart terhadap kemampuan membaca pemahaman peserta didik dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris untuk pertimbangan menciptakan pembelajaran yang 

bervariasi dengan teknik selain teknik konvesional sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 
 

E. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi skripsi berupa sistematika penulisan skripsi berisikan 

urutan penulisan pokok-pokok pikiran dari setiap bab dari bab I sampai bab V. 
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Bab I berisi uraian awal atau pendahuluan dari pemikiran peneliti yang 

dijabarkan dalam sub-bab berupa latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi kepenulisan skripsi. 

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis penelitian. Kajian pustaka menyajikan landasan-landasan teori sebagai 

acuan kerangka pemikiran dari penelitian yang dilaksanakan. Selain itu, terdapat 

pula pembahasan mengenai penelitian yang relevan sebagai pembahasan dari 

masalah penelitian. Selanjutnya, uraian-uraian tersebut melandasi penyusunan 

hipotesis penelitian. 

Bab III menjelaskan metode berupa cara-cara atau kegiatan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian guna mendapatkan sumber dan data terkait permasalahan 

yang dikaji. Sub-bab yang terdapat dalam bab ini yakni lokasi dan subjek 

populasi/sampel, desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional, 

instrumen penelitian, serta proses pengembangan instrumen penelitian. 

Bab IV menjabarkan keseluruhan dari hasil penelitian yang dilaksanakan 

dan diperoleh dengan sub-bab hasil penelitian dan pembahasan. Pada pembahasan 

dijelaskan pengolahan data analisis deskriptif. 

Bab V merupakan bab terakhir yang memaparkan kesimpulan dari hasil 

penelitian sebagai jawaban dari perumusan masalah serta saran peneliti terhadap 

masalah penelitian. 


