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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Membaca merupakan salah satu dari kemampuan berbahasa yang 

bersifat reseptif, atau menerima informasi baik dari suatu teks atau 

wacana. Kemampuan berbahasa yang lainya pun sangat penting dan saling 

berkorelasi  yaitu menulis, menyimak, dan berbicara. Dan yang akan 

menjadi kajian dalam penelitian ini adalah kemampuan membaca cepat 

untuk siswa kelas V semester 2. Dalam observasi ditemukan bahwa siswa 

masih lambat dan ada yang kurang lancar atau terbata-bata  

          dalam membaca. 

Berangkat dari alasan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca siswa terlebih lagi 

dalam membaca cepat. Namun, kenyataan di lapangan banyak yang akan 

kita temui, seperti masih ada saja yang membaca terbata-bata dan belum 

lancar. Dan persoalan yang dihadapi adalah bagaimana memberikan solusi 

atau treatment yang dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa 

tersebut. Peran guru dalam pembelajaran tidak hanya mengajarkan 

pelajaran, akan tetapi  juga mendampingi siswa dalam perkembangan 

pelajaranya.  

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud mengembangkan beberapa 

teknik dalam pembelajaran membaca dan mempraktekanya di dalam kelas. 

Dan tidak bertujuan untuk mengintimidasi gaya mengajar guru, disini 

peneliti hanya ingin membantu guru dan siswa dalam proses belajar 

mengajar di kelas. Maka tidak heran penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas, dan selain bertujuan untuk membantu guru dan siswa 

penelitian ini juga bertujuan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa 

khususnya dalam bidang kemampuan berbahasa bagian membaca.  
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Harris dan Sipay (dalam Resmini, dan Hartati, 2006, hlm.107) 

mengemukakan pendapatnya bahwa membaca merupakan proses 

memperoleh makna dari cetakan. Kegiatan membaca bukan sekedar 

aktivitas yang pasif dan reseptif saja, melainkan menghendaki pembaca 

untuk aktif berpikir. Komperensi membaca diperlukan untuk memahami 

isi yang disampaikan penulis. Pemahaman makna tersebut merupakan 

suatu proses interaksi pembaca dengan teks karena pembaca haruslah 

membarikan sumbangan. Untuk memperoleh makna dari teks, pembaca 

harus menyertakan latar belakang ―bidang‖ pengetahuanya, topik, dan 

pemahaman terhadap sistem bahasa itu sendiri tanpa hal-hal tersebut tak 

berarti apa apa bagi pembaca. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan 

cara menggabungkan antara perhatian, pengalaman tanda struktur teks, 

dan hal-hal yang berkaitan dengan topik tertentu termasuk daya ingat serta 

tanggapan terhadap faktor-faktor  luar, sehingga pada kesan minimal untuk 

membaca pemula hal-hal tersebut dianggap sebagai kegiatan membaca.  

Menurut Heilman (dalam Resmini,,Djuanda, Dan Indihadi, 2006, 

hlm.234) mengemukakan bahwa ‖ reading is interacting with language 

that has been coded into print‖. Membaca adalah interaksi dengan bahasa 

yang sudah dialihkodekan dalam tulisan. Dalam arti apabila seseorang 

sudah bisa berinteraksi dalam bahasa yang sudah dialihkodekan dalam 

tulisan, maka orang tersebut bisa disebut telah memiliki kemampuan 

membaca. Apabila dikorelasikan kedalam dunia sekolah dasar terlebih lagi 

siswa di kelas V berarti tujuan membaca adalah supaya siswa memiliki 

kemampuan berinteraksi dengan bahasa yang dialihkodekan dalam tulisan. 

Hasil penelitian terdahulu oleh Shyntia Putri Sungkawa tentang 

membaca cepat telah dibahas dalam sebuah penelitian tindakan kelas dan 

penelitian itu didasari karena rendahnya keterampilan siswa dalam 

membaca cepat untuk memahami informasi dalam bacaan. Hal itu terjadi 

karena siswa kurang menyimak dalam pembelajaran, dan dalam penelitian 

itu menggunkan teknik skimming dalam membaca cepat sehingga 

menghasilkan peningkatan kemampuan siswa dalam membaca cepat. 
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Sementara, dalam penelitian ini Peneliti menggunakan Teknik 

membaca super gaya accelerated learning adalah metode belajar baru yang 

diciptakan oleh Dr. Georgi Lozanov. Beliau adalah pelopor konsep belajar 

cepat, dan membaca cepat juga termasuk didalam teknik membaca super 

gaya accelerated learning, sehingga peneliti bertujuan untuk menerapkan 

teori ini dalam sebuah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 

cerita rakyat sebagai media dalam membaca tersebut. Dari pernyataan 

tersebut maka peneliti menyusun judul yaitu : ― PENGGUNAAN 

TEKNIK MEMBACA SUPER GAYA ACCELERATED LEARNING 

DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT 

PADA SISWA KELAS V SDN MEKARWANGI 2 ‖. 

 

B. Identifikasi Masalah 

a. Kondisi Ideal 

Dalam silabus ktsp bahasa Indonesia untuk kelas V pada 

kompetensi dasar tercantum bahwa siswa harus Menemukan gagasan 

utama suatu teks yang dibaca dengan kecepatan 75 kata permenit. 

Dalam arti, siswa harus membaca cepat, selain itu siswa juga harus 

membuat kesimpulan berdasarkan teks bacaan yang dibaca. 

b. Kondisi di lapangan 

 Dalam penemuan di lapangan pada saat observsi ada beberapa 

siswa yang masih lambat dalam membaca dan kesulitan dalam 

menemukan gagasan pokok dari teks yang dibaca nya. Hal itu terjadi 

karena siswa tingkat konsentrasinya dalam membaca masih rendah. 

Sehingga siswa kurang dapat menangkap instruksi yang diberikan oleh 

gurunya. 

c. Solusi  

Dengan menggunakan teknik membaca super gaya accelerated 

learning dan langkah-langkah membaca cepat yang ada didalam 

teknik tersebut diharapkan siswa mengalami peningkatan dalam 
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membaca cepat dan dapat dengan lancar menemukan gagasan pokok 

dalam teks atau cerita yang dibacanya.    

 

 

 

 

C. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan 

masalah yang peneliti rumuskan yaitu :  

1. Bagaimana aktivitas pembelajaran dengan teknik membaca super 

gaya accelerated learning dalam meningkatkan membaca cepat 

pada Pada Siswa Kelas V Sdn Mekarwangi 2? 

 

2. Bagaimana meningkatkan kemampuan membaca cepat dengan 

menggunakan teknik membaca super gaya accelerated learning  

Pada Siswa Kelas V Sdn Mekarwangi 2 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Untuk mendeskripsikan aktivitas pembelajaran yang tepat dalam 

membaca  super gaya accelerated learning dengan media cerita rakyat 

dalam meningkatkan kemampuan membaca cepat Pada Siswa Kelas V 

Sdn Mekarwangi 2. 

2. Ingin membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca 

cepat  dengan menggunakan teknik membaca super gaya accelerated 

learning Pada Siswa Kelas V Sdn Mekarwangi 2. 

 

 

E. Manfaat Hasil Penelitian  
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1. Bagi Peneliti 

a. Dapat mengetahui secara langsung masalah yang dihadapi  oleh 

guru dalam mengimplementasikan pembelajaran membaca cepat 

suatu teks atau cerita rakyat. 

b. Dapat membantu mengatasi masalah yang dialami siswa dalam 

pembelajaran membaca cepat. 

c. Saling sharing dan tukar pengalaman dengan guru dan siswa dan 

menemukan solusi secara bersama-sama dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 

a. Melalui teknik membaca super gaya accelerated learning dapat 

meningkatkan kemampuan membaca siswa. 

b. Melalui teknik membaca super gaya accelerated learning, 

kemampuan membaca lanjut dan membaca cepat siswa menjadi 

lebih berkembang. 

c. Menimbulkan potensi dan minat siswa dalam membaca dan 

diharapkan mengalami peningkatan dalam kemampuan membaca 

lanjut pada kelas tinggi. 

 

3. Bagi Guru  

1) Sebagai inovasi terhadap guru dalam melaksanakan kegiatan    

pembelajaran  membaca cepat. 

2) Sebagai masukan untuk menentukan langkah—langkah 

pembelajaran   kebahasaan selanjutnya khususnya dalam 

kemampuan membaca cepat. 

3)  Dapat membantu guru dalam meningkatkan kemampuan membaca 

dasar dan lanjut siswa, selain itu untuk mengecek apakah ada 

yang masih terbata-bata dalam membaca atau kurang lancar. 

 

F. Definisi Oprasional  

1. Kemampuan Membaca Cepat  
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Kemampuan Membaca cepat banyak jenisnya dan termasuk 

kedalam kemampuan membaca dalam hati. Dalam tahap perkembangan 

membaca anak usia antara 5 – 6 tahun anak memiliki landasan yang tepat 

untuk mulai mengambil banyak resiko dengan apa yang mereka baca. 

Langkah mereka membaca diawali dengan memilih buku sesuai 

kesukaanya. Anak pada tahap membaca dalam hati bisa menikmati bacaan 

dari dalam hati, terutama jika itu merupakan cerita yang mereka sudah 

ketahui . mereka mungkin membaca buku – buku yang sudah selalu akrab 

dengan mereka, membantu menambah kelancaran mereka, rasa percaya 

diri dan kemampuan untuk membaca dengan memberikan ekspresi. 

Kemampuan mereka untuk mengungkapkan kembali isi cerita didalam 

bentuk lisan maupun tulisan juga meningkat . 

Tarigan (dalam cahyani dan hodijah, 2007, hlm.106) Membaca  

cepat juga termasuk ke dalam jenis membaca ekstensif. Pada era sekarang 

kita mendapatkan informasi tentu dengan banyak sumber baik dari media 

tulis atau media cetak, online atau internet, dan masih banyak sumber 

lainya. Kebutuhan sekarang menuntut kita untuk lebih mencari informasi 

yang cepat, oleh karena itu kemampuan membaca cepat sangat dibutuhkan 

dalam menghadapi situasi sumber informasi pada abad ini. Untuk itu, 

diperlukan strategi- membaca yang efektif.  

 

2. Teknik Membaca Super Gaya Accelerated Learning  

Hernowo (2004 hlm.141) Membaca cepat adalah keterampilan 

yang sangat bermanfaat untuk keperluan membaca sekilas dan biasanya 

mencegah kita bosan. Karena otak berpikir lebih cepat daripada kecepatan 

membaca. Terlalu banyak bagi pikiran untuk mengembara. Sibukanlah 

otak dengan cara membaca cepat, maka konsentrasi pun  akan membaik 

secara otomatis.  

Namun membaca cepat tidaklah diperlukan jika ingin 

mendengarakan kata-kata didalam benak anda. Dan strategi seperti ini 

biasanya bermanfaat atau perlu untuk teks ilmiah atau matematika yang 
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sulit. Tujuan yang berbeda membutuhkan kecepatan membaca yang 

berbeda.  

Masalah juga ketika bahwa mata tidak menangkap baris kalimat di 

buku dalam suatu gerakan mengalir yang mulus. Sebenarnya, hanya 

informasi yang mencapai daerah retina yang kecil dan spesifik (disebut 

fovea) yang dilihat dengan tajam. Mata harus berhenti sepersekian detik 

untuk memfokuskan sejumlah kecil teks pada fovea. Oleh karena itu, 

gerakan mata biasanya terbentuk atas lompatan seperti ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Gerakan Mata Dalam Rangkaian Lompatan Membaca 

   Sumber : Hernowo (2004 hlm.143)  

Titik –titik ini adalah tempat mata berhenti untuk mencatat citra 

yang kuat pada fovea. Kata-kata disekitar titik berhenti inilah yang disebut 

―medan penglihatan peripheral‖. 

Karena membaca dalam serangkaian lompatan atau hentakan. Kita 

sering tergoda untuk membaca ulang (melompat mundur). Untuk 

memeriksa apakah kita benar-benar telah melihat atauu memahami 

sebagian kata sebelumnya. Membaca ulang seperti ini sering terjadi dan 

biasanya memotong kecepatan baca sebanyak sepertiganya.  

 

 


