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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan 

emosional siswa dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari 

semua bidang studi. Menyadari peran yang demikian, pembelajaran bahasa 

diharapkan dapat membantu siswa mengenal dirinya, budayanya dan budaya 

orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartsipasi dalam 

masyarakat dengan menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta 

menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya 

(Depdiknas, 2006: Hlm. 317). Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan masyarakat Indonesia (Depdiknas, 2006: Hlm. 

231). 

Dalam kebijakan pendidikan kita, bahasa Indonesia diajarkan sejak anak 

usia dini. Hal ini disebabkan pengajaran tersebut dapat memberikan kemampuan 

dasar berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Salah satu aspek pengajaran 

bahasa Indonesia di sekolah dasar yang memegang peran penting adalah 

membaca, khususnya membaca permulaan. Membaca permulaan merupakan 

kegiatan awal untuk mengenal simbol-simbol fonetis (Arifin, 2004: Hlm. 11). 

Pada sisi lain, pentingnya pengajaran membaca permulaan pada anak diberikan 

sejak usia dini ini juga bertolak dari kenyataan bahwa masih terdapat sebelas 

juta anak Indonesia dengan usia 7-8 tahun tercatat masih buta huruf (Infokito, 

2007). Selain itu, menurut laporan program pembangunan 2005 PBB tentang 

daftar negara berdasarkan tingkat melek huruf, Indonesia masih berada pada 

peringkat 95 dari 175 negara. 
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Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, masih banyak siswa 

khususnya kelas rendah 2 di SDN Luginasari 1 Bandung yang mengalami 

kesulitan dalam memahami bacaan. Misalnya saat guru memberikan teks bacaan 

materi IPA tentang lingkungan dan kemudian guru memberikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan teks tersebut, hanya 1 dari 20 siswa yang dapat menjawab 

pertanyaan dengan tepat dan lengkap, kemudian 8 siswa menjawab pertanyaan 

dengan hampir tepat namun tidak lengkap, sedangkan sisanya yaitu 11 siswa 

tidak dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Selain itu misalnya saat guru 

memberikan teka-teki sederhana pada siswa, hanya sebagian siswa yang dapat 

menjawab teka-teki tersebut dengan tepat. Ini artinya, pemahaman siswa dalam 

memahami bacaan pada materi IPA dilihat dari hasil ulangan harian siswa 

tersebut tidak tuntas/tidak berhasil. 

Di bawah ini tersaji grafik rekapitulasi hasil ulangan siswa tersebut, yaitu : 

 

Grafik 1.1 Hasil Ulangan Harian Siswa 

 

Dari grafik ini dapat ditafsirkan bahwa : (1) hanya 9 siswa (45 %) yang 

berhasil memahami bacaan dalam pembelajaran, (2) sedangkan sisanya 

sebanyak 11 siswa (55 %) tidak mencapai keberhasilan memahami bacaan 

dalam pembelajaran. Padahal pemahaman membaca ini pada dasarnya harus 
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sudah dapat dikuasai siswa sejak pertama kali belajar membaca dan mengenal 

suatu bacaan. 

Berpijak dari hal ini, maka peneliti merancang sebuah penelitian tindakan 

kelas dengan menggunakan media gambar. 

Kondisi demikian dapat diatasi dengan memperhatikan strategi 

pembelajaran yang digunakan. Strategi pembelajaran tersebut haruslah 

bersahabat, menyenangkan dan tetap bermakna bagi siswa. Untuk itu guru perlu 

menggunakan media gambar yang banyak tersedia dalam buku-buku, poster, 

ataupun internet dengan berbagai warna yang tentunya akan lebih menarik dan 

membangkitkan minat serta perhatian sehingga siswa lebih mudah memahami 

apa yang dimaksud bacaan tersebut. Perlu dilaksanakan PTK agar terjadi 

peningkatan dalam kemampuan siswa dalam hal memahami bacaan dalam mata 

pelajaran IPA yang tadinya tidak mengerti apa yang dimaksud bacaan menjadi 

mengerti apa maksud dari suatu bacaan. Oleh karena itu PTK ini mengangkat 

judul “Penggunaan Media Gambar Untuk Meningkatkan Pemahaman Membaca 

Pada Materi IPA Siswa Sekolah Dasar”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam kegiatan penelitian 

adalah : 

1) Bagaimanakah pembelajaran dengan menggunakan media gambar dalam 

meningkatkan pemahaman membaca pada materi IPA siswa kelas 2 SDN 

Luginasari 1 Bandung? 

2) Bagaimanakah perkembangan pemahaman membaca pada materi IPA 

dengan menggunakan media gambar siswa kelas 2 SDN Luginasari 1 

Bandung? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : 
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1) Mendeskripsikan pembelajaran dengan menggunakan media gambar dalam 

meningkatkan pemahaman membaca pada materi IPA siswa kelas 2 SDN 

Luginasari 1 Bandung. 

2) Mendeskripsikan perkembangan pemahaman membaca pada materi IPA 

dengan menggunakan media gambar siswa kelas 2 SDN Luginasari 1 

Bandung. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini bermanfaat bagi guru dan siswa : 

1) Manfaat bagi guru adalah : 

a. Memberikan sumbangan pemahaman tentang media gambar yang dapat 

meningkatkan pemahaman membaca pada materi IPA siswa  kelas 2 

SDN Luginasari 1 Bandung. 

b. Memberikan pengetahuan tentang media pembelajaran yaitu gambar 

untuk meningkatkan pemahaman membaca pada materi IPA kelas 2 

SDN Luginasari 1 Bandung. 

 

2) Manfaat bagi siswa adalah : 

a. Sebagai upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

bacaan pada materi IPA. 

b. Sebagai upaya mengarahkan kepada siswa pembelajaran yang menarik, 

menyenangkan dan bermakna. 


