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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Membaca merupakan salah satu diantara empat jenis keterampilan yang 

diajarkan dalam materi bahasa Indonesia. Sesuai dengan keterangan yang 

tercantum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menyatakan 

bahwa ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen 

kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Membaca adalah salah satu empat 

aspek atau keterampilan berbahasa. 

Tarigan (2013, hlm. 13) menyebutkan salah satu aspek yang ada dalam 

pembelajaran keterampilan membaca adalah materi membaca pemahaman. 

Namun disaat pembelajaran membaca pemahaman dilakuaan siswa tidak mampu 

mengungkapkan informasi secara lisan maupun tulisan (tes tulis). Masih banyak 

siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca pemahaman sesuai dengan hasil 

pengamatan dan pretest rata-rata kelas 65, dan hanya 12 siswa yang lulus dari 

Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) atau persentase 35%.  

Selain itu, pada kenyataan menunjukkan soal-soal ujian tengah semester 

(UTS) dan Ujian Akhir Sekolah (UAS) sebagian besar menuntut pemahaman 

siswa dalam mencari dan menentukan pikiran pokok, kalimat utama, membaca 

grafik, alur/plot, amanat, setting, dan sebagainya. Tanpa kemampuan membaca 

pemahaman yang tinggi, sulit siswa dapat menjawab soal-soal tersebut.Disinilah 

peran penting membaca pemahaman untuk menentukan jawaban yang benar. 

Penyebab yang lain diantaranya, (1) pembelajaran yang digunakan masih 

konvensional, membaca hanya membaca dan menjawab pertanyaan dari isi 

bacaan tidak ada proses cara untuk mendapatkan informasi untuk menjawabnya, 

(2) metode pembelajaran yang digunakan kurang menarik, kejenuhan siswa 

dengan metode pembelajaran yang sudah lama tidak ada perubahan atau 

perkembangan (3) masih ada pemahaman kegiatan pembelajaran membaca hanya 

sepintas membaca saja tanpa dikaji lebih dalam lagi, (4) waktu yang digunakan 
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terlalu sedikit sehingga materi yang akan disampaikan kurang maksimal, (5) 

minat baca siswa masih rendah. 

Kemudian mayoritas karakteristik siswa di kelas merupakan siswa yang 

aktif namun tidak tersalurkan kepada pelajaran, aktif dalam hal tanpa konten, 

dengan demikian siswa difasilitasi dengan model pembelajaran yang membuat 

keaktifan siswa ada wadahnya sehingga memiliki manfaat bagi siswa tersebut 

dibidang akademik. 

Salah satu cara yang bisa dipakai untuk membantu meningkatkan 

kemampuan berbahasa adalah melalui model pembelajaran reciprocal teaching. 

Model reciprocal teaching merupakan salah satu model pengajaran yang 

menekankan pada pemahaman dalam membaca. Dalam hal ini pembaca akan 

mempelajari informasi baru, ide utama dalam bacaan, pendapat orang lain dan 

berusaha mengaitkannya dengan pengalaman sebelumnya. Model reciprocal 

teaching dikembangkan oleh Palinscar & Brown.Menurut Palinscar dan Brown 

(dalam Vaughn, 2012, hlm. 267), model reciprocal teaching mengacu pada suatu 

kegiatan instruksional yang terjadi dalam bentuk dialog antara guru dan siswa 

mengenai teks bacaan. 

Walaupun model reciprocal teaching dilaporkan telah berhasil membantu 

siswa meningkatkan membaca pemahaman “pengaruh model pembelajaran 

reciprocal teaching terhadap pemahaman bacaan ditinjau dari konsep diri 

akademik siswa” (Noriasih, 2012), namun dalam konteks yang berbeda seperti di 

sekolah dasar masih sangat jarang digunakan, kemudian banyak juga model 

pembelajaran ini dipakai untuk pembelajaran matematika dan banyak dilakukan di 

sekolah menengah. 

Berdasarkan kondisi di atas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang 

penerapan model reciprocal teaching untuk meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman bahasa Indonesia siswa sekolah dasar di salah satu sekolah dasar di 

Kecamatan Sukasari Kota Bandung. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka rumusan umum 

masalah penelitian ini adalah bagaimana “penerapan model reciprocal teaching 

untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas tinggi pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia?” kemudian, untuk memperoleh jawaban atas 

pertanyaan tersebut, maka secara khusus dibuat tiga pertanyaan penelitian sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan menerapkan model 

pembelajaran reciprocal teaching untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman siswa? 

2. Bagaimana perkembangan hasil keterampilan membaca pemahaman sekolah 

dasar kelas tinggi pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang menerapkan 

model reciprocal teaching pada proses pembelajarannya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, secara umum tujuan penelitian 

ini adalah mengetahui bentuk penerapan model pembelajaran reciprocal teaching 

untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa sekolah dasar 

kelas tinggi pada mata pelajaran bahasa Indonesia.Kemudian, tujuan khusus 

penelitian ini terdiri dari tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Memperoleh gambaran proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan 

menerapkan model pembelajaran reciprocal teaching untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman siswa. 

2. Memperoleh gambaran perkembangan hasil keterampilan membaca 

pemahaman sekolah dasar kelas tinggi pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

yang menerapkan model reciprocal teaching pada proses pembelajarannya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan masukan bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia 

pendidikan untuk memberikan variasi dan memperbaiki serta meningkatkan 
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kualitas pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan, materi, karakteristik 

siswa dan kondisi pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Penulis 

1) Dengan penelitian ini, diharapkan kemampuan penulis dalam 

mengembangkan potensi dan kebenaran siswa meningkat, sehingga 

pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dan bermakna.  

2) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dan 

menjadi sebuah model pembelajaran untuk meningkatkan prestasi dan potensi 

siswa khususnya dalam memahami bacaan bahasa Indonesia.  

b. Manfaat bagi Siswa 

Siswa dapat pengalaman belajar baru dengan model pembelajaran 

yang bervariatif dan diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas 

belajar dan hasil belajarnya khusunya dalam memahami bacaan untuk 

mendapatkan informasi dan pengetahuan. Membiasakan diri dengan model 

pembelajaran yang mandiri dengan memaksimalkan kemampuan siswa dalam 

menyampaikan informasi kepada siswa yang lainnya. 

c. Manfaat bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan kebijakan dalam upaya 

meningkatkan proses belajar mengajar (PBM) dalam rangka perbaikan dan 

peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya dalam pengajaran membaca 

pemahaman bahasa Indonesia. Dapat dijadikan sebuah model pembelajaran 

yang terus diimplemtasikan dalam pembelajaran rutin yang disesuaikan 

karakteristik kelas. 

d. Manfaat bagi LPTK 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan bagi 

penelitian selanjutnya dan menambah khazanah wawasan keilmuan dibidang 

bahasa Indonesia khusunya tentang pembelajaran membaca pemahaman. 


