BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sebagai alat

komunikasi,

bahasa

memegang

kehidupan manusia, karena hampir seluruh aktivitas

peranan

penting

dalam

manusia melibatkan bahasa.

Melalui bahasa manusia dapat berinteraksi dalam menyampaikan pendapat, ide /
gagasan, perasaan serta informasi kepada orang lain. Hal ini sejalan dengan
pendapat Tarigan (2009: 4) yang menyatakan:
“bahasa merupakan alat komunikasi yang paling penting dalam kehidupan
manusia, alat yang kita gunakan untuk bicara, memberikan pendapat dan
menyampaikan perasaan baik itu rasa senang, haru, dan sebagainya.”
Selain itu kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh
manusia sehingga manusia memungkinkan untuk berkembang. Tanpa bahasa
tidak mungkin manusia dapat berpikir lanjut serta mencapai kemajuan dalam
teknologi sebagaimana kemajuan teknologi sekarang ini.
Bagaimana jadinya jika kita tidak memiliki kemampuan berbahasa?

Kita

tidak dapat mengungkapkan pikiran, tidak dapat mengekspresikan perasaan, dan
tidak dapat melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Di pihak lain, kita tidak dapat
memahami pikiran, perasaan, gagasan, fakta yang disampaikan oleh orang kepada
kita.
Namun, kemampuan memperoleh bahasa bukanlah merupakan yang bersifat
alamiah, seperti berkedip atau bernapas. Kemampuan tersebut tidak dibawa sejak
lahir dan dikuasai dengan sendirinya, melainkan harus dipelajari. Saat anak mulai
memasuki dunia sekolah, ia telah siap menerima informasi dalam bahasa yang
dikuasainya, seperti bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Oleh karnanya kedua
bahasa tersebut dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran sekolah
dasar.
Pembinaan bahasa melalui jalur formal adalah tugas semua guru. Dalam hal
ini guru SD harus mampu membentuk dasar yang kuat berupa kesadaran, sikap
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serta kemampuan berbahasa Indonesia. Untuk itu para guru harus membekali
dirinya dengan kesadaran, sikap serta kemampuan berbahasa Indonesia yang
mantap.
Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru dituntut mampu menciptakan
situasi

yang

menumbuhkan

kegairahan

belajar

dan

mampu

mengatasi

permasalahan yang dihadapi secara profesional sesuai dengan kemampuan yang
dimiliki. Permasalahan itu biasa terjadi pada kelas-kelas permulaan, sehingga
guru harus memiliki pengetahuan tentang anak-anak, kesabaran, ketekunan, dan
pengabdian yang dilandasi kasih sayang.
Didalam

bahasa

ada

beberapa

keterampilan

yang

harus

dikuasai.

keterampilan tersebut diantaranya yaitu keterampilan menyimak, keterampilan
berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis.

Hal ini sejalan

dengan pendapat Tarigan (2009: 2) yang menyatakan bahwa:
“Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan. Setiap guru pada
umumnya atau guru bahasa pada khususnya harus benar-benar memahami
bahwa tujuan akhir pengajaran bahasa ialah agar para siswa terampil
berbahasa: terampil menyimak, terampil berbicara, terampil membaca, dan
terampil menulis.”
Jika anak tidak segera menguasai kemampuan membaca, maka ia akan
kesulitan untuk mempelajari bidang studi di kelas yang lebih tinggi. Oleh karena
itu kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai bidang studi lainnya,
sehingga anak harus belajar membaca agar ia dapat membaca untuk belajar
(Lerner dalam Mulyono Abdulrrahman, 2003: 200).
Fakta di lapangan hasil pengamatan di kelas serta diskusi dengan guru, yaitu
kelas I SDN 1 Cibodas kecamatan Lembang kabupaten Bandung Barat, terdapat
permasalahan dalam proses pembelajaran membaca. Rata – rata kemampuan
membaca di kelas tersebut masih rendah. Hal tersebut tampak dari cukup
banyaknya siswa yang tidak bisa membaca. Hal ini di sebabkan karena terdapat
kekurangan - kekurangan yang mempengaruhi kemampuan membaca pada siswa.
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari senin tanggal 17 maret dan 2 mei
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2014 dengan hasil diagnosis ditemukan beberapa kekurangan atau kelemahan
diantaranya:
1.

Siswa bersikap pasif

2.

Pembelajaran sangat berpusat pada guru

3.

Siswa terlihat kurang tertarik dalam kegiatan membaca

4.

Siswa terlihat kurang serius

5.

Siswa tidak percaya diri dan merasa takut dalam membaca

6.

Media yang digunakan dalam kegiatan membaca masih kurang memadai

7.

Siswa asyik bermain bersama temannya

8.

Siswa susah disuruh maju untuk membaca kalimat, kata, atau huruf yang ada
dipapan tulis

Selanjutnya dalam pembelajaran guru hanya memberi contoh membaca dan
siswa disuruh menirukan. Sehingga bagi siswa yang belum dapat membaca hanya
sekedar mengingat ucapan guru tanpa memperhatikan rangkaian huruf yang ada.
Ketika siswa disuruh membaca secara bergantian maka sering terjadi apa yang
diucapkan oleh siswa tidak sesuai dengan rangkaian huruf yang dibaca. Apa yang
diucapkan kadang-kadang keliru dengan bacaan di atasnya atau di bawahnya.
Guru dalam mengajar cenderung menggunakan pembelajaran konvensional, yaitu
siswa menjadi objek pembelajaran, sehingga hasil pembelajaran yang diperoleh
kurang maksimal. Pembelajaran konvensional yang dimaksud di sini adalah guru
menuliskan sejumlah huruf, kemudian huruf-huruf tersebut di rangkai menjadi
suku kata, kata-kata tersebut di rangkan menjadi kalimat sederhana dan
selanjutnya siswa menirukan ucapan guru yang dengan demikian siswa menjadi
pasif. Hal ini sesuai pendapat Wina Sanjaya (2007: 231) menyatakan bahwa :
“dalam pembelajaran konvensional siswa ditempatkan sebagai obyek
belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif serta
pembelajaran bersifat teoretis dan abstrak “
Dengan fenomena rendahnya kemampuan membaca, diharapkan ada suatu
solusi untuk

memecahkan permasalahan tersebut.

Oleh karena itu,
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harus

dilakukan penelitian mengenai cara atau pendekatan atau model pembelajaran
yang cocok agar kemampuan membaca pada siswa meningkat.
Beranjak

dari

latar

belakang

permasalahan

diatas,

penulis

tertarik

melakukan penelitian dengan judul “penerapan pendekatan PAIKEM untuk
meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas I SDN 1 Cibodas,
kabupaten Bandung Barat

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas,
secara

umum

permasalahan

yang

akan

diteliti

adalah,

“Bagaimanakah

meningkatkan kemampuan membaca permulaan dengan menerapkan pendekatan
PAIKEM pada siswa kelas I SDN 1 Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten
Bandung Barat?”
Untuk menjawab masalah tersebut, dibuat beberapa pertanyaan penelitian
yang mengarahkan pada jawaban terhadap permasalahan utama penelitian itu.
a.

Bagaimanakah

perencanaan

pembelajaran

membaca permulaan dengan

menerapkan pendekatan PAIKEM pada siswa kelas I SDN 1 Cibodas?
b.

Bagaimanakah

pelaksanaan

pembelajaran

membaca

permulaan

dengan

menerapkan pendekatan PAIKEM pada siswa kelas I SDN 1 Cibodas?
c.

Bagaimanakah

peningkatan

kemampuan

membaca

permulaan

dengan

menerapkan pendekatan PAIKEM siswa kelas I SDN 1 Cibodas?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan

penelitian

merupakan

sasaran

yang akan diwujudkan melalui

kegiatan suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk:
a.

Mengetahui

perencanaan

pembelajaran

membaca

permulaan

dengan

menerapkan pendekatan PAIKEM pada siswa kelas I SDN 1 Cibodas.
b.

Mengetahui pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan dengan menerapkan
pendekatan PAIKEM pada siswa kelas I SDN 1 Cibodas

c.

Mengetahui peningkatan kemampuan membaca permulaan dengan menerapkan
pendekatan PAIKEM siswa kelas I SDN 1 Cibodas
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D. Manfaat penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dalam
dua kerangka berikut.
1.

Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
memperkaya khazanah keilmuan yang terkait dengan proses pembelajaran
membaca

permulaan

secara

efektif dengan

menerapakan

pendekatan

PAIKEM.
2.

Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dasarnya memiliki dua produk, yaitu: (1) pendekatan
PAIKEM dapat digunakan dalam meningkatkan kemampuan membaca
siswa; dan (2) data deskriptif tentang kemampuan membaca siswa pada
sekolah yang menjadi tempat penelitian. Diharapkan kedua hal ini dapat
bermanfaat pada beberapa konteks kepentingan berikut.
a. Bagi siswa, diharapkan hasil penelitian dapat menumbuhkan keaktifan &
interaksi saat pembelajaran serta dapat memberikan motivasi belajar dan
minat baca siswa sehingga berdampak pada meningkatnya kemampuan
siswa dalam membaca.
b. Bagi guru, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan
mengenai penerapan pendekatan PAIKEM untuk meningkatkan motivasi
dan minat membaca pada siswa dalam proses pembelajaran.
c. Bagi sekolah, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran
dalam menerapkan pendekatan PAIKEM sehingga dapat diterapkan oleh
guru yang lain.
d. Bagi peneliti,

diharapkan

hasil penelitian dapat memberikan ilmu

pengetahuan dan gambaran mengenai pendekatan PAIKEM untuk
penelitian selanjutnya yang digunakan sebagai bahan referensi.
e. Bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan
baru

mengenai pendekatan

PAIKEM

dan implementasinya dalam

pembelajaran membaca permulaan.
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E. Hipotesis Tindakan
Salah satu yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kemampuan membaca
permulaan siswa adalah dengan menerapkan pendekatan PAIKEM. Hal ini
dikarenakan partisipasi siswa dalam pendekatan PAIKEM, akan terlihat terutama
pada kegiatan kerjasama kelompok. Selain itu dengan bervariasinya metode
pembelajaran, siswa tidak akan merasa bosan.
Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis tindakan, jika guru
menerapkan pendekatan PAIKEM dalam pembelajaran membaca permulaan maka
kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 SDN 1 Cibodas akan meningkat.

F. Definisi Operasional
Fokus utama penelitian ini adalah menerapkan pendekatan PAIKEM dalam
membaca

permulaan

siswa

kelas

I

sekolah

dasar.

Untuk

menghindari

kesalahpahaman dalam memahami masalah penelitian, maka istilah – istilah
dalam penelitian ini akan peneliti jelaskan.

Berikut

penjelasan masing-masing

unsur yang terlibat dalam penelitian ini secara oprasional.
1. PAIKEM
PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif
dan menyenangkan. Sehubungan dengan penelitian ini, yang dimaksud
dengan PAIKEM adalah suatu sistem pembelajaran yang diterapkan dalam
proses belajar mengajar yang berorientasi pada pendekatan pembelajaran
yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan pada siswa kelas I
SDN 1 cibodas semester 2 tahun ajaran 2013-2014.
2. Membaca Permulaan
Membaca permulaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu
aktivitas

untuk

mengenalkan

menghubungkannya
menyuarakan

tulisan,

dengan

huruf,

bunyi

kewajaran

kata

dengan

lafal,

dan

kalimat

memperhatikan

kewajaran

intonasi,

serta

ketepatan
kelancaran

membaca, dan kejelasan suara.
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