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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003  tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, mata pelajaran Bahasa Indonesia diberikan sejak 

Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Pada lembaga-lembaga pendidikan 

tersebut, mata pelajaran Bahasa Indonesia berfungsi ganda, yaitu sebagai alat 

pendidikan (sebagai mata pelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik) 

dan sebagai media pembinaan Bahasa Indonesia. 

Sebagai alat pendidikan nasional, mata pelajaran Bahasa Indonesia 

bertujuan agar peserta didik (1) memiliki pengetahuan yang sahih (valid) tentang 

bahasa Indonesia, (2) terampil berbahasa Indonesia baik untuk bertutur maupun 

memahami tuturan, dan (3) memiliki siskap mental positif (bangga, hormat, setia, 

dan prihatin) terhadap bahasa Indonesia (Muslich, M., 2010, hlm. 6). 

Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia seperti yang dikemukakan Muslich 

di atas sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan tujuan pembeljaran Bahasa 

Indonesia di SMP dan MTs berdasarkan Kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMP/MTs berdasarkan Kurikulum 2013 adalah (1) memiliki 

sikap religius, (2) memiliki sikap sosial, (3) memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang berbagai genre teks bahasa Indonesia sesuai dengan jenjang pendidikan 

yang ditempuhnya,  dan (4) memiliki keterampilan membuat genre teks bahasa 

Indonesia. 

Rumusan tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di atas sesungguhnya 

mengacu kepada teori Taksonomi Bloom tentang pendidikan yang terdiri atas 

ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor (keterampilan). 

Ranah afektif (sikap) dalam rumusan tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia 

dibedakan atas sikap religius (hablumminallah) dan sikap sosial (hablum-

minannas). 

 Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP/MTs yang ketiga 

(memiliki pengetahuan) tidak hanya terbatas pada penguasaan (pemahaman) 
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pengetahuan yang bersifat teoretis tentang berbagai genre teks bahasa Indonesia, 

tetapi juga mencakup kemampuan memahami isi berbagai genre teks bahasa 

Indonesia baik yang disampaikan  secara lisan maupun secara tertulis melalui 

kegiatan menyimak/mendengarkan dan membaca.  Tafsiran seperti ini perlu 

dikemukakan karena kalau tidak dipahami seperti ini seolah-olah mata pelajaran 

bahasa Indonesia di SMP/MTs berdasarkan Kurikulum 2013 tidak mengajarkan 

keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif (pemahaman) hanya mengajarkan 

keterampilan berbahasa yang bersifat produktif (tujuan yang keempat). 

Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia yang ketiga sebagian bersesuaian 

dengan tujuan pembelajaran pertama dan kedua yang dikemukakan Muslich.  

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang kedua dari Muslich, yaitu terampil 

berbahasa Indonesia baik untuk bertutur maupun memahami tuturan akan 

menjadikan siswa memiliki kemampuan mengungkapkan perasaan, gagasan, 

pikiran, realita yang diketahuinya dan memahami perasaan, gagasan, pikiran, 

realita yang diungkapkan orang lain baik secara lisan maupun tertulis. 

Kemampuan berbahasa yang bersifat reseptif ini akan sangat membantu siswa 

dalam memahami materi bidang studi lainnya. 

Kemampuan berbahasa yang bersifat reseptif, terutama kemampuan 

membaca, sangat penting bukan saja untuk berhasil di sekolah, tetapi juga untuk 

berhasil dalam masyarakat modern. Keberhasilan ini antara lain tergantung dari 

apakah seseorang mampu memahami bacaan yang menyajikan informasi tentang 

perkembangan ilmu dan teknologi yang sebagaian besar disajikan dalam media 

cetak dan elektronik, seperti majalah, surat kabar, buku, brosur, artikel, dan 

sebagainya.   Kemampuan memahami berbagai bacaan ini tidak terlepas dari 

keterampilan menggunakan strategi tertentu untuk mengambil informasi penting 

dalam bacaan dan membuang detail yang tidak penting. Keterampilan ini jarang 

didapatkan melalui pengalaman sehari-hari, melainkan harus melalui program 

terencana seperti di sekolah. 

Di sekolah, sejak tingkat sekolah dasar, siswa menghadapi sejumlah besar 

buku pelajaran yang menyajikan informasi. Buku-buku ini biasanya berisi bacaan 

eksposisi yang cukup panjang dan berisi konsep-konsep yang cukup sulit untuk 
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dipahami. Tujuan membaca buku-buku tersebut di sekolah adalah untuk mencapai 

salah satu tujuan pembelajaran yang paling penting, yaitu belajar. Dengan 

demikian, apabila siswa diharapkan untuk berhasil dalam tugas belajarnya, maka 

siswa harus dibekali strategi untuk memahami berbagai bacaan tersebut.  

Hasil-hasil penelitian tentang kemampuan membaca bangsa Indonesia 

menunjukkan bahwa kemampuan membaca bangsa Indonesia masih rendah. 

Rendahnya kemampuan membaca bangsa Indonesia berbanding lurus dengan 

rendahnya budaya membacanya. Berdasarkan studi “Most Littered Nasion In the 

World”, yang dilakukan  oleh Central Connecticut State University pada Maret 

2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat 

baca (Kompas.com, Senin, 29 Agustus 2016) .   

Hasil survai tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil sensus Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2006 yang menunjukkan sebesar 85,9% masyarakat 

Indonesia memilih menonton televisi daripada mendengarkan radio (40,3%), dan 

membaca koran (23,5%). Hasil survei tersebut kian menegaskan bahwa membaca 

belum menjadi budaya bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih suka 

menonton atau mendengarkan daripada membaca (www.paud-dikmas.go.id, 

Diakses pada 12 April 2016).  

Hasil survai di atas diperkuat oleh data statistik UNESCO yang dilansir 

tahun 2012. Data tersebut menyebutkan bahwa indeks minat baca di Indonesia 

baru mencapai 0,001. Artinya, setiap 1.000 penduduk hanya 1 orang yang 

memiliki minat baca. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Bahkan Taufik 

Ismail pernah membandingkan budaya baca  di kalangan pelajar saat ini.  Ia 

menyebutkan bahwa rata-rata lulusan SMA di Jerman membaca 32 judul buku, di 

Belanda 30 buku, Rusia 12 buku, Jepang 15 buku, Singapura 6 buku, Malaysia 6 

buku, Brunei 7 buku, sedangkan Indonesia nol buku  (www.paud-dikmas.go.id, 

Diakses pada 12 April 2016). 

Secara empiris, kemampuan membaca siswa Indonesia di dunia 

internasional masih lemah. Hasil tes yang dilakukan oleh Progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS) tahun 2011 untuk mengukur hasil 

membaca teks sastra dan teks informasi pada semua butir belum dapat dijawab  
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dengan sempurna oleh siswa kelas 4 SD. Siswa Indonesia mampu menjawab butir 

soal level sempurna 0,1%, mampu menjawab soal level tinggi 4%, mampu 

menjawab soal level sedang 28%, dan mampu menjawab soal level lemah 66%. 

Artinya, siswa Indonesia di level sempurna, tinggi, dan sedang berada di bawah  

persentase median yang dicapai siswa secara internasional, sementara di level 

lemah berada di atas median siswa internasional (Suryaman, 2015, hlm. 171-172). 

 Tiga penelitian terakhir dari PISA (2009, 2012, 2015) menunjukkan 

bahwa kemampuan anak-anak Indonesia usia 15 tahun—usia akhir wajib belajar 9 

tahun—dalam tiga macam literasi, yaitu kemampuan membaca (reading literacy), 

kemampuan menerapkan matematika untuk kehidupan praktis (mathematical 

literacy), serta kemampuan memakai sains dalam keterampilan hidup sehari-hari 

(scientific literacy), berada pada level bawah. Pada tahun 2009 Indonesia berada 

pada peringkat 57 dari 65 negara yang disurvai dengan skor kemampuan 

membaca 402 dan  skor rata-rata OECD 493. Pada tahun 2012  Indonesia berada 

pada peringkat 64 dari 65 negara yang disurvai dengan skor kemampuan 

membaca 396 dan  skor rata-rata OECD 496.  Pada tahun 2015 Indonesia berada 

pada peringkat 65 dari 70 negara yang disurvai dengan skor kemampuan 

membaca 397 dan  skor rata-rata OECD 493.   

United Nations Development Programme (UNDP) menjadikan angka 

melek huruf sebagai salah satu indikator untuk mengukur kualitas bangsa. Tinggi 

rendahnya angka melek huruf menentukan tinggi rendahnya indeks pembangun-

an manusia (IPM) atau Human Development Index(HDI).  

Dalam publikasi UNDP tahun 2011, Indonesia ditempatkan di peringkat 

124 dari 187 negara dalam hal kualitas bangsa (IPM/HDI). Salah satu indikator 

untuk mengukur kualitas bangsa adalah pendidikan yang di dalamnya ada angka 

melek huruf . Di dalam daftar ini Indonesia  berada di bawah  Filipina (112), 

Thailand (103), Malaysia (61), Brunei Darussalam (33), dan Singapura (26). Jelas 

sekali bahwa kualitas bangsa Indonesia masih belum maksimal dan lebih rendah 

dibanding bangsa Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei, dan Singapura. 
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Hasil-hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang 

perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada pengajaran membaca. Hasil penelitian 

menunjukkan pentingnya pengajaran membaca yang efektif.  

Dalam pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran membaca, terlibat 

berbagai komponen.   Komponen-komponen  tersebut berupa manusia, material, 

fasilitas dan perlengkapan, serta prosedur. Komponen manusia antara lain  siswa 

dan guru. Material adalah berbagai bahan pelajaran yang dapat dijadikan sumber 

belajar, seperti buku dan  film. Fasilitas dan perlengkapan adalah segala sesuatu 

yang dapat mendukung jalannya proses pembelajaran. Prosedur adalah kegiatan-

kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, seperti strategi dan metode 

pembelajaran (Sanjaya, 2010 hlm. 6).    

 Komponen-komponen di atas bisa menjadi penyebab keberhasilan atau 

ketidakberhasilan sebuah pembelajaran. Dengan demikian, model pembelajaran 

yang digunakan guru bisa menentukan tinggi rendahnya hasil belajar siswa. Kita 

mengenal berbagai macam model pembelajaran. Menggunakan satu model 

pembelajaran untuk berbagai situasi bukanlah tindakan yang bijaksana. Oleh 

karena itu, guru harus betul-betul memahami prinsip-prinsip berbagai model 

pembelajaran agar ia tidak tergolong guru yang tidak bijaksana. 

Dalam rangka mencari model belajar yang efektif, akhir-akhir ini banyak 

praksis pendidikan yang menerjemahkan hasil-hasil riset otak ke dalam sebuah 

praksis pendidikan. Mereka itu antara lain Tony Buzan dengan Mind Mapping 

(2013); Bobby dePorter dengan Quantum Learning ( 2001), Quantum Teaching 

(2010); Daniel Golemen dengan Emotional Intelegene (2002); Danah Zohar 

dengan Spiritual Intelegence (2000); Howard Gardner dengan Multiple 

Intelegences(2003); Barbara Prashnig dengan The Power of Learning Styles 

(2007), Barbara K. Given dengan Brain-Based Teaching (2007), dan Eric Jensen 

dengan Brain-Based Learning 2008), Guru Super & Super Teaching (2010), dan 

Pemelajaran Berbasis-Otak (2011), Yovan P. Putra dengan Memori dan 

Pembelajaran Efektif (2008), dan Colin Rose dan Malcolm J. Nicholl dengan 

Accelerated Learning for the 21st Century (1997) . 
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Menurut  Pasiak dalam Given (2007, hlm. 29), ”Penggunaan hasil riset 

otak dalam dunia pendidikan wajib dilakukan. Bukan saja karena pendidikan 

mensyaratkan adanya otak (betapa sulitnya mendidik orang yang tidak berotak 

atau otak nirnormal), tetapi juga karena pendidikan memiliki tujuan 

mengoptimalkan penggunaan otak. Tidak saja untuk aspek rasional-kognitif, 

tetapi juga emosi,  fisik, dan spiritual. Otak yang optimal adalah otak yang semua 

potensinya teroptimalkan dengan baik” (Given, 2007, hlm. 29). 

Sejalan dengan pendapat di atas, Rakhmat (2007, hlm. x-xi) berpendapat 

bahwa selama ini otak hanya dipelajari di sebuah sudut kecil fakultas kedokteran-

neurologi. Otak ternyata tidak pernah muncul dalam mata kuliah ilmu pendidikan. 

Para pendidik hampir tidak memiliki informasi mutakhir dari penelitian-penelitian 

otak. Padahal dalam proses belajar mengajar otak selalu terlibat. Oleh karena itu, 

agar terjadi proses belajar yang efektif, proses belajar harus berlangsung dalam 

suasana yang menyenangkan dan melalui berbagai kegiatan yang mengaktifkan 

semua kecerdasan. Kegiatan belajar yang mengaktifkan semua kecerdasan bisa 

terjadi apabila guru melibatkan sekaligus belahan otak kanan dan kiri dalam 

pembelajaran. 

Gagasan menyatukan belahan otak kanan dan kiri dalam pembelajaran 

juga dikemukakan oleh Given (2007, hlm.37). Sistem pembelajaran yang 

menyatukan belahan otak kiri dan kanan ini dia sebut sistem pembelajaran 

alamiah otak. Menurutnya, otak mengembangkan lima sistem pembelajaran 

utama, yaitu emosi, sosial, kognitif, fisik, dan reflektif. Kelima sistem itu 

berkaitan dengan kebutuhan psikologis dasar pikiran untuk menjadi sesuatu (to 

be), untuk menjadi bagian (to belong) untuk mengetahui (to know), untuk 

melakukan (to do), serta  untuk menguji coba dan mengeksplorasi (to experiment 

and explore) (Given, 2007, hlm. 37). 

Pentingnya penggabungan otak kanan dan otak kiri dalam pembelajaran 

dikemukakan pula oleh Kusumoputro dan Sidiarto (2008). Menurutnya pada era 

kesejagatan ini manusia dibanjiri informasi secara bertubi-tubi yang harus diolah 

dan direspons secara relevan. Infomasi yang diterima otak bisa terarah ke belahan 

otak kanan ataupun belahan otak kiri. Informasi tersebut harus dicerna dan 
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direspons baik oleh otak belahan kanan maupun otak belahan kiri. Hal ini bukan 

masalah jika manusia  mampu mengintegrasikan kedua kemampuan otaknya. Jadi, 

manusia harus ditempa melalui pembelajaran atau pelatihan yang tepat agar 

otaknya menjadi prima, dinamis, adaptif, dan fleksibel. 

 Dua model pembelajaran (MPBO dan MPPKB) yang digunakan dalam 

pembelajaran membaca pemahaman ini merupakan model pembelajaran yang 

didasarkan pada cara otak bekerja. Dalam memilih model/strategi/metode 

pembelajaran seorang guru juga harus memperhatikan  tuntutan kurikulum yang 

berlaku tentang bentuk pembelajaran. Dalam Kurikulum 2013 kegiatan 

pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang: (1) berpusat pada peserta didik, 

(2) mengembangkan kreativitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi yang 

menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan ki-

nestetika, (5)  menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan 

berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, 

efektif, efisien, dan bermakna. Pinsip-prinsip tersebut antara lain mewujud dalam 

pendekatan sanitifik (ilmiah) yang menjadi acuan utama dalam pembelajaran 

berdasarkan Kurikulum 2013. 

Sejatinya belum ada penelitian  yang menerapkan model pembelajaran 

berbasis otak (MPBO) dan MPPKB  dalam pembelajaran membaca pemahaman. 

Penelitian yang dilakukan Djiwatampu (1993) terhadap siswa SMPK di Jakarta 

tidak membandingkan model pembelajaran dalam mengajarkan diagram struktur 

bacaan, tapi melihat tingkat keefektifan diagram struktur bacaan dalam 

pemahaman bacaan. Djiwatampu (1993) antara lain menyimpulkan bahwa 

kelompok yang mendapat pelatihan diagram struktur bacan eksposisi dan 

memakainya sebagai alat bantu umtuk memahami suatu bacaan, menunjukkan 

tingkat pemahaman bacaan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang 

mendapat pelatihan membuat kerangka bacaan. 

   Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa otak berperan penting dalam 

pembelajaran sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

perbandingan keefektifan model pembelajaran berbasis otak (MPBO) dan model 
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pembelajaran peningkatan kapasitas berpikir (MPPKB) dalam pembelajaran 

membaca pemahaman. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Uraian di atas menjelaskan bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia  

–termasuk juga pembelajaran membaca pemahaman– masih terdapat banyak 

permasalahan. Permaslahan-permasalahan tersebut ada yang berkaitan dengan 

kompetensi guru, motivasi dan sikap siswa, sarana dan prasarana yang tersedia, 

model belajar, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

 Permasalahan yang berkaitan dengan model belajar adalah model belajar 

yang bagaimanakah yang  paling efektif untuk pembelajaran bahasa Indonesia. 

Untuk menjawab permasalahan ini tentu saja guru harus berani mengadakan 

percobaan-percobaan dalam rangka mencari jawaban terhadap permasalahan ini. 

C. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam maka dipandang 

perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Selain itu, pembatasan ini 

diperlukan karena adanya berbagai keterbatasan yang penulis miliki. Keterbatasan 

itu meliputi keterbatasan kemampuan, kesempatan, keuangan, dan tenaga. Atas 

dasar itu semua maka masalah yang akan  penulis teliti terbatas pada keefektifan 

model belajar berbasis otak dalam pembejaran membaca pemahaman  di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). 

Sesungguhnya keefektifan model belajar tersebut tidak hanya terbatas 

pada hasil belajar, yaitu adanya perbedaan yang signifikan antar gain tes awal dan 

tes akhir pada kelompok eksperimen  dan gain tes awal dan tes akhir pada 

kelompk kontrol, tetapi juga pada prosesnya. Oleh karena itu, penelitian ini juga 

mengkaji persepsi siswa terhadap model belajar tersebut dan persepsi pengamat 

tentang aktivitas siswa dalam model pembelajaran berbasis otak.   

D. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

  Masalah dalam penelitian  ini dirumuskan sebagai berikut. 
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1. Apakah model pembelajaran berbasis otak (MPBO) efektif dalam 

pembelajaran membaca pemahaman di kelas VII SMPN Unggulan Sindang 

Indramayu? 

2. Apakah model pembelajaran peningkatan kapasitas berpikir (MPPKB) efektif 

dalam pembelajaran membaca pemahaman di kelas VII SMPN Unggulan 

Sindang Indramayu? 

3. Apakah terdapat perbedaan keefektifan  antara MPBO dan MPPKB dalam 

pembelajaran membaca pemahaman di  kelas VII SMPN Unggulan Sindang 

Indramayu? 

4. Bagaimana aktivitas belajar siswa pada MPBO dalam pembelajaran membaca 

pemahaman? 

5. Bagaimana persepsi siswa terhadap MPBO dalam pembelajaran membaca 

pemahaman? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah mengetahui dan 

mendeskripsikan: 

1. keefektifan MPBO dalam pembelajaran membaca pemahaman di  kelas VII 

SMPN Unggulan Sindang Indramayu. 

2. keefektifan MPPKB dalam pembelajaran membaca pemahaman di  kelas VII 

SMPN Unggulan Sindang Indramayu. 

3. perbedaan keefektifan antara MPBO dan MPPKB dalam pembelajaran 

diagram struktur bacaan  di kelas VII SMPN Unggulan Sindang Indramayu. 

4. aktivitas belajar siswa dalam MPBO dalam pembelajaran membaca 

pemahaman. 

5. persepsi siswa terhadap MPBO dalam pembelajaran membaca pemahaman. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis  

a. Dapat memberikan sumbangan teoretis terutama dalam pembelajaran 

membaca pemahaman. 
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b. Dapat memberikan gambaran tentang keefektifan teknik diagram struktur 

bacaan dalam membaca pemahaman eksposisi baik dalam pemahaman 

lateral maupun inferensial. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai masukan bagi para guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam 

memilih model pembelajaran membaca pemahaman. 

b. Sebagai masukan bagi para penulis atau penyusun buku  mata pelajaran 

dalam memilih struktur bacaan eksposisi. 

c. Mengingat belajar melaui bacaan sangat penting bagi siswa di sekolah, 

maka hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi semua pihak dalam usaha peningkatan pemahaman bacaan siswa, 

khususnya bacaan  eksposisi. 

 

G. Sistematika Disertasi  

Disertasi ini terdiri atas lima bab. Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi 

penelitian, paradigma penelitian, sistematika disertasi, dan definisi operasional. 

Bab I berkaitan dengan Bab II dalam hal teori yang melandasi penelitian. Teori-

teori ini mendasari hipotesis yang dirumuskan pada akhir Bab II dan hipotesis ini 

merupakan jawaban berdasarkan teori terhadap masalah penelitian yang 

dirumuskan pada Bab I.  

Selain itu, Bab I juga berkaitan dengan Bab III. Rumusan masalah yang 

terdapat pada Bab I menggambarkan pendekatan penelitian, metode penelitian,  

desian penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, dan teknik pengolahan 

data, serta prosedur penelitian. Semuanya itu ada pada Bab III.  

Rumusan masalah pada Bab I akan dijadikan acuan dalam 

pengorganisasian Bab IV. Dengan kata lain, butir-butir yang dibahas pada Bab IV 

mengacu pada rumusan masalah yang terdapat pada Bab I. Adapun kaitan Bab I 

dengan Bab V yaitu pertanyaan penelitian yang ada Bab I jawabannya ada pada 

Bab V.    
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Bab II berisi teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian.  Teori-

teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah teori kognitif mengenai belajar  

seperti memori dan pikiran, membaca dan pemahaman bacaan yang terdiri atas 

pengertian membaca, proses pemahaman bacaan, faktor-faktor yang berperan 

dalam pemahaman bacaan, pengukuran pemahaman bacaan, dan struktur bacaan 

eksposisi. Yang terakhir adalah teori yang berkaitan dengan model pembelajaran 

berbasis otak dan model pembelajaran peningkatan kapaistas berpikir .  

Kaitan Bab II dengan Bab I telah penulis paparkan di atas. Bab II 

berkaitan dengan Bab III terutama pada instrumen pengumpulan data. Adapun, 

kaitan Bab II  dengan Bab IV yaitu teori-teori yang ada pada Bab II akan 

dijadikan acuan dalam pembahasan temuan penelitian ini. Selin itu, hipotesis yang 

dirumuskan pada Bab II akan diuji pada Bab IV. 

Bab III tentang metode penelitian. Pada bab ini akan dikemukakan hal-hal 

yang berkaitan dengan tata cara penelitian. Hal-hal yang berkaitan dengan tata 

cara penelitian itu yaitu pendekatan penelitian, metode penelitian,  desian 

penelitian, populasi, teknik dan instrumen pengumpulan data, dan teknik 

pengolahan data, serta prosedur penelitian. 

Kaitan Bab III dengan Bab I dan Bab II telah penulis paparkan di atas. 

Adapun kaitan Bab III dengan Bab IV terletak pada teknik pengolahan data 

Langkah-langkah pengorganisasian dan pengolahan data yang dijelaskan pada 

Bab III dijadikan acuan pada Bab IV. 

Bab IV tentang temuan dan pembahasan hasil penelitian. Bab ini 

menyampaikan dua hal utama, yaitu (1) temuan penelitian berdasarkan hasil 

pengolahan dan analisis data, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada Bab I.  

Kaitan Bab IV dengan Bab I, Bab II, dan Bab III telah penulis paparkan di 

atas. Adapun kaitan Bab IV dengan Bab V yaitu Bab IV berisi temuan peneitian 

yang akan ditafsirkan dan dimaknai oleh peneliti pada bagian simpulan yang ada 

pada Bab V. 
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Bab V berisi simpulan dan rekomendasi. Kaitan Bab V dengan Bab I, II, 

III, dan IV telah penulis paparkan di atas. Hubungan atau kaitan antarbab dalam 

disertasi ini dapat digambarkan pada diagram berikut ini. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Diagram 1.1 Hubungan Antabab 

 

 

 

H. Definisi Operasional 

Model pembelajaran berbasis otak (MPBO) adalah model belajar yang 

didasarkan pada bagaimana otak bekerja. Otak merupakan himpunan kesatuan 

yang terdiri atas lima sistem pembelajaran utama, yaitu emosi, sosial, kognitif, 

fisik, dan reflektif.   

Pengembangan rencana pembelajaran model pembelajaran berbasis otak 

diawali dengan menentukan apa yang perlu diketahui atau yang bisa dilakukan 

oleh siswa (sistem kognitif). Dengan kata lain, kompetensi apa yang harus 

dimiliki siswa setelah mengikuti sebuah pembelajaran. Dalam kaitannya dengan 

pembelajaran  membaca, kompetensi tersebut adalah kompetensi memahami 

bacaan.. 

Untuk mencapai kompetensi tersebut, guru melakukan curah gagasan 

tentang berbagai hal dengan cara sebagai berikut. 

Pertama, guru menyelaraskan kompetensi tersebut dengan tujuan pribadi siswa 

dan membuat pembelajaran relevan bagi siswa (sistem pembelajarn emosional). 

Kedua, guru memberikan peluang kepada siswa untuk memperoleh pengalaman 

BAB I 

BAB V 

BAB II BAB IV 

BAB III 
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nyata sendiri, dengan teman, dengan kelompok kecil, melalui kerja sama 

guru/siswa yang mendukung pengakuan atas perbedaan dan menciptakan perasaan 

menjadi bagian dari kelompok (sistem pembelajaran sosial). Ketiga, memfasilitasi 

pencarian pengetahuan dan pengembangan kecakapan melalui tantangan berupa 

pemecahan masalah nyata (sistem pembelajaran kognitif). Keempat, guru 

menciptakan keterlibatan siswa secara aktif melalui proyek-proyek pengaruh 

(sistem pembelajaran fisik). Kelima, guru mengajari siswa untuk menganalisis 

kemajuan mereka, memikirkan berbagai cara untuk meningkatkan kemajuan itu, 

dan mengembangkan rencana untuk perkembangan yang berkesinambungan 

(sistem pembelajaran reflektif).  

Model pembelajaran berbasis otak (MPBO) terdiri atas tujuh tahap, yaitu 

tahap prapemaparan, tahap persiapan, tahap inisiasi dan akuisisi, tahap elaborasi, 

tahap inkubasi dan memasukkan memori, tahap verifikasi dan pengecekan 

keyakinan, dan tahap perayaan dan integrasi. 

Model pembelajaran peningkatan kapasistas berpikir (MPPKB) 

merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir 

siswa. Dalam MPPKB, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa. 

Akan tetapi, siswa dibimbing untuk menemukan sendiri konsep yang harus 

dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan 

pengalaman siswa. Pengalaman siswa digunakan sebagai titik tolak berpikir. 

MPPKB terdiri atas enam  tahapan, yaitu tahap orientasi, pelacakan, konfrontasi, 

inkuiri, akomodasi,  dan transfer. 

 Keefektifan berasal dari kata efektif. Kata efektif digunakan sebagai 

tolok ukur keberhasilan MPBO dan MPPKB dalam pembelajaran membaca 

pemahaman. MPBO dan MPPKB dalam pembelajaran membaca pemahaman  

dikatakan efektif apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata tes 

awal dan tes akhir baik kelas MPBO maupun kelas MPPKB.   

 Aktivitas belajar diartikan kegiatan yang dilakukan siswa dalam kelas. 

Kegiatan siswa dalam kelas dikategorikan ke dalam aktivitas belajar jika kegiatan 

itu berhubungan dengan usaha siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Data 
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tentang aktivitas belajar dikumpulkan dengan pedoman observasi. Pedoman 

observasi ini diisioleh guru pengamat.   

Sesungguhnya persepsi merupakan gejala kejiwaan. Oleh karena itu, 

persepsi tidak bisa diamati secara empiris. Yang bisa diamati secara empiris 

adalah tindakan atau perilaku lahir yang merupakan cerminan dari persepsi itu. 

Tindakan atau perilaku lahir seseorang memang belum tentu merupakan cerminan 

sikap batiniahnya. Banyak faktor yang mempengaruhi hubungan sikap batin dan 

perilaku lahir. Akan tetapi, menurut kebiasaan, jika tidak ada faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi, persepsi yang ada dalam batin itu dapat diduga dari tindakan 

atau perilaku lahiriahnya. 

 Untuk mengetahui persepsi siswa terhadap model pembelajaran berbasis 

otak (MPBO) dalam pembelajaran membaca pemahaman digunakan Skala Likert 

(Sugiyono, 2007, hlm. 134) dengan lima pilihan, yaitu SS (sangat setuju), S 

(setuju), N (netral), TS (tidak setuju), dan STS (sangat tidak setuju). Skala Likert 

ini diisi oleh siswa. 

Struktur bacaan eksposisi adalah sarana yang digunakan penulis bacaan 

dalam usaha menghubungkan gagasan-gagasan dalam tulisannya. Dalam setiap 

struktur terdapat bagian-bagian yang berisi informasi-informasi yang berada 

dalam satu kategori dan meragakan hubungan antarbagian. Struktur bacaan ini 

divisualisasikan dalam bentuk diagram, yaitu setiap kotak dalam diagram 

berisikan satu kategori informasi dan hubungan antarkategori ditunjukkan oleh 

garis penghubung. Setiap siswa baik pada kelas MPBO maupun kelas MPPKB 

memahami bacaan melalui pengenalan struktur bacaannya, yaitu daftar, jaringan 

topik, matriks, hierarki, rangkaian kejadian, dan pohon beranting. 

Bacaan eksposisi adalah bacaan yang menyajikan informasi mengenai 

objek atau kejadian. Informasi dapat berupa deskripsi tentang atribut objek, 

perbandingan antara satu objek dengan objek lain, klasifikasi objek, urutan 

kejadian, atau rangkaian sebab-akibat. 

Pemahaman bacaan adalah keterampilan memahami bacaan yang diukur 

dengan suatu tes pemahaman yang terdiri dari subpemahaman tentang gagasan 

utama, fakta, terminologi, hubungan, simpulan, dan elaborasi. Kepada siswa 
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diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dengan kata-kata sendiri. 

Setiap subpemahaman dinilai 5,4,3, 2, 1, atau 0 sesuai dengan pedoman 

penilaian. Nilai akhir dari tes pemahaman merupakan penjumlahan nilai masing-

masing subpemahaman. Skor ini dianggap sebagai indikator sejauh mana siswa 

dapat memahami isi bacaan. Berdasar pada skor inilah kemudian ditetapkan 

klasisifikasi kemampuan pemahaman siswa. Klasifikasi kemampuan pemahaman 

bacaan siswa berpedoman kepada kriteria berikut ini. 

Tabel 1.1 

Klasifikasi Kemampuan Pemahaman Bacaan 

 

Rentang Skor Klasifikasi Kemampuan Pemahaman 

Bacaan 

85.00 – 100 Tinggi 

70.00 – 84.00 Cukup 

56.00 – 69.00 Sedang 

00.00 – 55.00 Rendah 

 

  


