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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 Pasal 1 Butir 1 dan 2  tentang hakikat 

pendidikan bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kompetensi yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

Melalui pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 diharapkan dapat 

mengahasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten dan literat untuk siap 

menghadapi tantangan Abad 21. Abad 21 merupakan abad yang berlandaskan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menuntut sumber daya manusia sebuah 

negara untuk menguasai berbagai bentuk keterampilan, termasuk keterampilan 

berpikir kritis dan pemecahan masalah dari berbagai permasalahan yang semakin  

meningkat.  

Salah satu program baru dari pemerintah Indonesia di sekolah yaitu 

mencanangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dalam kurikulum 2013 diatur 

dalam (Permendikbud 23/2015) mengenai penumbuhan minat  baca melalui 

kegiatan  membaca 15 menit. Hal ini menunjukkan peran pemerintah sangat 

peduli dalam menumbuhkembangkan minat siswa untuk membaca berbagai 

literatur baik fiksi maupun non fiksi di samping buku mata pelajaran, sehingga 

kemampuan membaca siswa dapat berkembang dan meningkat. 

Sejalan dengan hal itu, kompetensi dalam mempelajari bahasa asing 

khususnya bahasa Jepang di SMA/MA, siswa diharapkan mampu menggunakan 

beragam fungsi sosial kebahasaan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan 

dalam berbagai situasi dan topik dengan bahasa Jepang yang mencakup 

kompetensi kemahiran menyimak, berbicara, membaca dan menulis.  

Membaca adalah sebuah kegiatan fisik dan mental (Tampubolon, 1993: 41). 

Melalui membaca, informasi dan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan dapat 

diperoleh. Hal tersebut menjadi motivasi pokok yang mendorong minat membaca. 

Minat berkembang menjadi suatu kebiasaan, bila kegiatan membaca dilandasi 
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minat yang tinggi, maka kegiatan itu akan dilakukan secara tetap dan teratur. 

Minat terhadap membaca yang tinggi akan berdampak pada kebiasaan membaca 

seseorang. Membaca merupakan kegiatan untuk mendapatkan makna dari apa 

yang tertulis di dalam bacaan (Iskandarwassid, 2011: 245). Dengan bacaanlah 

seseorang memperoleh pengetahuan, menambah wawasan dari berbagai informasi 

yang membawa manfaat dalam kehidupan (Haerudin, 2010: 16). 

Dalam kemahiran membaca, kompetensi yang diharapkan adalah siswa 

mampu (1). membaca dengan lancar, cermat dan tepat; (2). Menentukan arti 

kosakata dalam konteks kalimat tertentu, menemukan fakta tersurat dan tersirat 

dalam teks; (3). Menemukan ide pokok dan penunjang; (4). Menghubungkan ide-

ide yang terdapat di bacaan; (4). Menyimpulkan ide pokok bacaan; (5). 

Mengomentari dan mengkritisi isi bacaan  (Mendikbud, 2017).  

Kemampuan membaca menjadi modal utama yang dapat menjunjung 

martabat suatu bangsa dalam mencapai kedudukan yang paling tinggi. Masyarakat 

maju ditandai oleh telah berkembangnya budaya baca. Negara yang 

masyarakatnya sangat maju dan kuat, dalam diri masyarakatnya sudah tertanam 

kebiasaan membaca yang tinggi, sedangkan masyarakat berkembang ditandai oleh 

rendahnya kemampuan baca serta budaya baca yang belum tertanam dengan baik.  

Beberapa fakta menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan baca penduduk 

Indonesia terlihat dari hasil penelitian yaitu berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Programme for International Student Assesment (PISA) yang 

mencakup membaca, matematika, dan sains, kemampuan membaca tahun 2009, 

Indonesia menduduki peringkat ke -57 dari 65 negara dengan nilai 396 (nilai rata-

rata OECD 493). PISA tahun 2012 peringkatnya menurun, yaitu berada di urutan 

ke-64 dengan nilai 396 (nilai rata-rata OECD 496). PISA tahun 2015, Indonesia 

berada di peringkat ke-64 dari 72 negara. Kemudian data statistik UNESCO pada 

2012 juga menyebutkan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. 

Artinya dari 1000 penduduk, hanya satu warga yang tertarik untuk membaca. 

Menurut indeks pembangunan pendidikan UNESCO, Indonesia berada di nomor 

69 dari 127 negara (Republika: 2015).  
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Kendala yang dihadapi pembelajar dalam menggunakan waktu untuk 

membaca sangat kurang karena umumnya mereka tidak suka membaca (Sutedi, 

2009: 49). Membaca dianggap hal yang istimewa, belum dianggap sebagai suatu 

kebutuhan. Hal tersebut menyebabkan pembelajaran membaca masih dianggap 

sebagai pembelajaran yang membosankan dan monoton. Penyebab lain 

menurunnya motivasi membaca pemahaman di kelas bahasa Jepang diantaranya 

adalah pengajar masih memberikan metode pengajaran hanya menterjemahkan 

saja, menjawab pertanyaan yang tersedia di buku atau diberikan oleh pengajar, 

bersifat individu, masing-masing siswa diberikan kesempatan untuk 

menerjemahkan isi wacana tanpa adanya pembelajaran kelompok, sehingga 

pembelajaran menjadi monoton dan menjadikan minat siswa merasa bosan.  

Salah satu kondisi ini disebabkan oleh belum maksimalnya guru 

melaksanakan pembelajaran membaca. Terlihat dari masih kurangnya kreativitas 

pembelajaran membaca yang dilakukan guru di sekolah. Pemberian tugas baca 

yang diakhiri dengan menjawab pertanyaan bacaan merupakan prosedur yang 

banyak diterapkan di sekolah. Di sisi lain, pengembangan kemampuan 

metakognisi siswa melalui penguasaan berbagai strategi membaca masih 

diabaikan guru. 

Dampak nyata dari kondisi di atas adalah kemampuan membaca siswa 

masih sangat rendah. Pembiasaan membaca yang minim dan kurangnya 

penguasaan strategi membaca membuat siswa hanya mampu membaca dengan 

satu gaya membaca untuk semua ragam wacana. Siswa rata-rata membaca dengan 

tanpa memedulikan perilaku membaca yang sebenarnya akan sangat bermanfaat 

bagi peningkatan kemampuannya membaca. Kondisi ini masih sangat jauh dari 

tujuan pembelajaran membaca yakni siswa mampu menjadi pembaca yang efektif 

atau pembaca yang fleksibel sehingga memiliki tingkat pemahaman membaca 

yang baik. 

Siswa hanya membaca wacana tanpa memahaminya sehingga ketika guru 

bertanya, siswa justru menjawab sambil melihat kembali wacana yang mereka 

baca tanpa adanya kemampuan menyimpulkan dengan bahasa sendiri tanpa 

melihat buku (Jannah, 2011: 54). 
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Wahani (2013) mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran bahasa 

Jepang khususnya membaca pemahaman (dokkai), pembelajar mengalami 

kesulitan pada saat membaca teks bahasa Jepang disebabkan faktor: (1) kesulitan 

dalam membaca kana, kanji. (2) kosakata baru yang tidak dipahami. (3) unsur 

gramatikal yang semakin kompleks. (4) kurangnya pemahaman makna secara 

keseluruhan dari isi bacaan. 

Kesulitan pembelajar tersebut berpengaruh pada motivasi dan hasil belajar 

peserta didik, selain itu penguasaan kosakata pun menjadi kesulitan dalam 

membaca sehingga berakibat pada pemaknaan teks wacana. Siswa yang belajar 

bahasa asing menganggap bahwa  kurangnya pengetahuan kosakata  merupakan 

masalah utama ketika membaca ( Barnett, 1989: 75).  

Berkaitan dengan kondisi di atas, diperlukan serangkaian upaya oleh guru 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran membaca di sekolah sehingga tercapai 

tujuan pembelajaran membaca. Salah satu upaya tersebut adalah dengan 

memperkenalkan prosedur pembelajaran membaca yang mampu membentuk 

perilaku membaca sekaligus mampu mengembangkan kemampuan membaca. 

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan bersifat kolaboratif dan kooperatif. 

Sesuai dengan pilar kecakapan abad 21 yang mencakup 4C: kecakapan berpikir 

kritis (critical thinking and problem solving), berkomunikasi (communication 

skill), kreativitas dan inovasi (creativity and innovation), kolaborasi 

(collaboration). 

Salah satu model pembelajaran membaca pemahaman yang berkembang 

saat ini yaitu Cooperative Script dengan model pengembangannya berupa model 

pembelajaran kooperatif MURDER yang pertama kali digagas oleh Dansereau 

(1979). MURDER merupakan akronim dari Mood, Understand, Recall, Digest, 

Expand, Review. Namun, banyak peneliti yang mengganti Digest dan Expand 

menjadi Detect dan Elaborate (Hytecker,1985; O’Donnell, 1999). Dalam 

penelitiannya, pembelajaran kooperatif model ini diakui dapat meningkatkan hasil 

belajar maupun kemampuan membaca siswa karena dalam proses 

pembelajarannya dimulai dengan Mood  siswa dibawa untuk menenangkan 

suasana hatinya sebelum menerima materi. Kesiapan membaca dapat ditunjukkan 
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dengan melihat siswa memegang buku bacaan, membuka buku, terjalinnya 

komunikasi antara guru dengan siswa. Dalam tahap Understand, siswa diberikan 

bacaan dan melakukan kegiatan membaca dengan pasangannya (dyad), tahap 

Recall, pembicara (recaller) menceritakan hasil bacaan kepada pendengar 

(listener) tanpa melihat teks. Tahap Detect, pendengar mendeteksi kesalahan yang 

terjadi dilakukan pembicara sambil melihat teks, pada tahap Elaborate, pembicara 

dan pendengar bersama sama mengkonfirmasi hasil bacaan dan koreksi untuk 

kemudian dibuat ringkasan baru, dan terakhir di tahap Review, siswa bersama 

dengan kelompok lain dan guru menceritakan kembali hasil bacaan. 

Penelitian sudah dilakukan sebelumnya mengenai keefektifitasan model 

pembelajaran kooperatif MURDER dalam meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa, baik dalam bidang sains, teknologi informatika, sosial maupun 

bahasa. Diantaranya M. Hassan Behzadi (2011) menyatakan bahwa pencapaian 

hasil belajar  matematika siswa pada kelas eksperimen yang menggunakan strategi 

belajar MURDER dan PQ3R lebih meningkat dibanding  kelas kontrol. Mailatul 

Jannah (2012) menyatakan penerapan model SPIKPU tiada lain adalah terjemahan 

bahasa Indonesia dari MURDER efektif dalam meningkatkan hasil belajar bahasa 

Indonesia, Cintia Dwi Afsari (2013) menyatakan bahwa terdapat peningkatan 

dalam hasil belajar pola kalimat bahasa Jepang di kelas eksperimen dibanding 

kelas yang tidak menggunakan model MURDER, Geta Ariani (2015) menyatakan 

bahwa dengan penerapan model MURDER dapat meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman dan meningkatkan minat/motivasi siswa, Salmia Nur 

Ardiani (2015) menyatakan bahwa model MURDER dapat mengembangkan 

kemampuan membaca pemahaman dalam aspek menemukan ide pokok dengan 

bantuan menggambar semantic map.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

kooperatif MURDER ini berpengaruh positif terhadap pembelajaran serta efektif 

dalam meningkatkan kemampuan membaca, motivasi dan hasil belajar. Penelitian 

model kooperatif MURDER dalam pembelajaran membaca pemahaman di bidang 

bahasa, baru ditemukan penelitian dalam bidang kajian bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris, namun sepanjang pengetahuan peneliti, kajian literatur mengenai 
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model pembelajaran kooperatif MURDER dalam pembelajaran membaca 

pemahaman teks Bahasa Jepang belum banyak ditemukan, baru ditemukan 

penelitian Cintia Dwi Afsari mengenai pembelajaran pola kalimat Bahasa Jepang. 

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui model kooperatif 

MURDER dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. 

Dalam penelitian ini, setiap pembelajaran dilakukan dengan kegiatan 

membaca pemahaman saja dengan tujuan agar kemampuan membaca pemahaman 

dapat dilatihkan melalui tahapan kooperatif MURDER dalam materi pokok pada 

setiap pertemuannya.  

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, masalah penelitian 

ini dirumuskan dalam beberapa kalimat berikut ini. 

1. Bagaimanakah peningkatan kemampuan membaca para siswa yang telah 

menggunakan model pembelajaran kooperatif MURDER ? 

2. Bagaimanakah perbandingan peningkatan kemampuan membaca siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif MURDER dengan metode 

eklektik? 

3. Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap pembelajaran membaca dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif MURDER? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat efektifitas model 

kooperatif MURDER dalam penguasaan keterampilan membaca 

pemahaman teks Bahasa Jepang. 

 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Peningkatan kemampuan membaca para siswa yang telah menggunakan 

model pembelajaran kooperatif MURDER. 
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2. Perbandingan peningkatan kemampuan membaca siswa yang 

menggunakan Kooperatif MURDER dengan metode eklektik. 

3. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran membaca dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif MURDER. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan 

praktis sebagai berikut.  

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoretis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya dan memperluas wawasan bagi kajian penelitian 

pendidikan yang terkait dengan pembelajaran membaca pemahaman.  

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi: 

1) Siswa 

 Merasa nyaman dan menyenangkan dalam memahami bahasa Jepang, 

khususnya pembelajaran membaca pemahaman. 

 Dengan menggunakan teknik MURDER, siswa dapat dengan mudah 

memahami isi teks, menemukan ide pokok baik kosakata maupun 

struktur kalimat. 

2) Guru 

 Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengajar 

Bahasa Jepang dalam menggunakan mekanisme model kooperatif 

MURDER dalam pembelajaran bahasa Jepang. 

 Dapat dijadikan sebagai salah satu model pengajaran yang kretif, 

kooperatif dan inovatif. 

3) Lembaga pendidikan 

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pembuatan kebijakan 

yang berhubungan dengan model pembelajaran yang digunakan oleh 

pengajar. 
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4) Peneliti 

Dapat dijadikan bahan rujukan/referensi untuk penelitian selanjutnya 

baik dalam penelitian peningkatan kemampuan membaca maupun 

keterampilan bahasa yang lain. 

 

 

 

1.5 Struktur Organisasi 

Dalam penelitian ini, struktur organisasi penelitian terdiri dari: 

1) BAB I, PENDAHULUAN, berisi mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, manfaaat penelitian, struktur organisasi tesis. 

2) BAB II, KAJIAN PUSTAKA, berisi model pembelajaran, pembelajaran 

kooperatif, model kooperatif MURDER, pengertian membaca, membaca 

pemahaman, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, hipotesis penelitian. 

3) BAB III, METODE PENELITIAN, berisi desain penelitian, Partisipan 

(populasi dan sampel), instrumen penelitian, analisis instrmen penelitian, 

hasil pengujian instrumen, teknik pengolahan data, prosedur penelitian. 

4) BAB IV, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi hasil 

penelitian, pembahasan. 

5) BAB V, KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN, berisi kesimpulan, 

implikasi dan saran. 

 


