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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Manusia tidak dapat terlepas dari pendidikan karena pendidikan 

memberikan pengetahuan yang begitu luas. Dengan pesatnya perkembangan 

dunia global secara tidak langsung menuntut manusia untuk memiliki pendidikan 

yang bermutu. Karena pendidikan yang bermutu buruk akan menjadi penghambat 

bagi laju perkembangan manusia itu sendiri. Sehingga pendidikan harus 

menggembangkan kualiatas sumber daya manusia secara utuh dan menyeluruh. 

Seiring dengan berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

berkembang pula. Pada abad ke-21 ini, manusia dituntut untuk memiliki 

kreativitas yang tinggi, memiliki moral yang baik dan mampu bersaing. Dengan 

adanya kualitas pendidikan yang baik, bangsa Indonesia akan mampu bersaing di 

era globalisasi ini.  

 Untuk itu semua diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk melahirkan 

sumber daya manusia yang berkualitas serta berakhlak mulia salah satunya 

melalui bidang pendidikan. Selain itu pelaksanaan pendidikan harus dirancang 

sedemikian rupa, agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. 

Rancangan tersebut tersusun dalam sebuah kurikulum. Kurikulum diarahkan agar 

mampu meningkatkan aspek penting dalam diri manusia yaitu kognitif, efektif 

dan psikomotor. Diharapkan dengan adanya kurikulum tersebut mampu mencapai 

tujuan pendidikan baik secara umum maupun khusus. Proses pembelajaran 

disekolah merupakan salah satu proses pendidikan. Dalam proses pembelajaran 

salah satu faktor penentu keberhasilan adalah penggunaan model pembelajaran. 

Pembelajaran literasi berimplikasi munculnya konsep multiliterasi. Dengan 

pembelajaran multiliterasi siswa dapat mengoptimalkan keterampilan berbahasa, 

sehingga muncul kompetensi berpikir kritis.  

 Literasi dipandang sebagai kemampuan membaca, menulis, menyimak, 

dan berbicara seefisien mungkin untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis,  

berkomunikasi dan berkolaborasi serta kemampuan berpikir kreatif. Bahasa 

Indonesia memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya 



2 
 

Ledi Merlin Purwati, 2018 
PENGARUH MODEL MULTILITERASI INFORMASI DENGAN MODEL MIND MAPPING TERHADAP 
KEMAMPUAN MEMBACA CERMAT TEKS BERITA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

manusia. Karena fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia mencakup empat keterampilan berbahasa yakni, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan 

keterampilan menyimak. Dengan mengembangkan katerampilan tersebut siswa 

akan mampu memiliki kecakapan berbahasa. Kecakapan berbahasa tersebut harus 

diiringi dengan karakter berbahasa agar pembelajaran bahasa dapat dijadikan 

modal untuk dapat bersaing di abad ke-21 ini. Salah satu aspek keterampilan 

berbahasa yaitu membaca, merupakan keterampilan berbahasa yang sangat 

penting karena dapat memperluas pengetahuan. 

Membaca secara umum yaitu proses memperoleh informasi yang 

terkandung dalam teks bacaan dalam bentuk pemahaman atas bacaan tersebut. 

Anderson (dalam Abidin, 2015, hlm.134) menyatakan bahwa membaca 

merupakan proses berpikir yang dilakukan pembaca untuk memadukan berbagai 

informasi dari teks dengan pengetahuan awal yang dimilikinya agar terbangun 

makna yang utuh. Berdasarkan definisi tersebut kegiatan membaca diartikan 

sebagai kegiatan membangun makna, mengaitkan informasi dari teks dengan 

pengalaman siswa. Pembelajaran membaca bukan hanya menuntut siswa mampu 

membaca, melainkan mengarahkan siswa agar memperoleh pemahaman dan 

membentuk karakter positif pada siswa.  

Selain itu membaca juga harus dimanfaatkan untuk mengembangkan 

pengetahuan dan potensi sehingga mampu berpartisipasi dan memecahkan 

masalah dalam masyarakat. Peningkatan minat baca siswa sekolah dasar bisa 

dilakukan dengan hal sederhana, misalnya dengan membaca sebuah teks, dan 

membuat tanggapan dari sebuah teks yang dibacanya. Salah satu jenis teks yang 

dapat meningkatkan daya pikir kritis dan kreatif siswa adalah melalui teks berita. 

Siswa akan lebih tertarik untuk membaca karena teks berita berkaitan dengan 

kegiatan dan kejadian yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Karatekin (2013) 

dalam penelitiannya mengemukakan bahwa siswa sekolah dasar menyadari dan 

mengetahui masalah yang ada disekitar tempat tinggalnya, teutama permasalahan 

lingkungan.  

Kenyataan dilapangan kemampuan membaca cermat siswa dan 

kemampuan membuat tanggapan siswa terhadap sebuah informasi masih rendah. 
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Siswa cenderung kurang perhatian terhadap berita atau informasi yang 

berkembang. Kemampuan siswa dalam membuat tanggapan atas sebuah informasi 

itu penting mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan informasi serta 

media sosial. Berdasarkan studi penilitian yang peneliti lakukan di sekolah 

diperoleh informasi bahwa kesulitan yang dihadapi siswa diantaranya adalah 

dalam memahami suatu teks bacaan dan menemukan informasi dari sebuah teks 

serta membuat tanggapan atas sebuah informasi yang diperoleh. Untuk menangani 

permasalahan tersebut, perlu adanya suatu model pembelajaran yang bisa 

digunakan guru dalam pembelajaran. Oleh sebab itu ada beberapa alternatif model 

yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran membaca teks. Dua diantaranya 

adalah model multiliterasi informasi dan model mind mapping.  

Kaur dan Sidhu (2014) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa 

literasi dalam implikasi pedagogis dapat mengajarkan siswa keterampilan kritis 

ditingkat yang lebih tinggi. Dimana secara bertahap membuat siswa sadar akan 

pentingnya membaca secara kritis, mengevaluasi teks dan membentuk siswa 

memproses informasi secara efektif. Maka dari itu dalam memahami bacaan, 

siswa harus memahami secara kritis informasi yang terdapat didalam sebuah teks. 

Dalam model multiliterasi informasi siswa menemukan, mencatat, menganalisis, 

mengkritisi, dan membuat perspektif baru atas sebuah informasi, sehingga siswa 

akan mudah memahami dengan cermat sebuah teks.  

Selain model multiliterasi informasi ada juga model mind mapping. Dalam 

model mind mapping siswa menghasilkan gagasan, mencatat informasi yang 

mereka peroleh dari bacaan dan secara kreatif membuat peta pikiran dari 

informasi yang diperoleh. Molcho dan Schneor (2015) dalam penelitiannya 

mengungkapkan mind mapping menangkap pengetahuan dalam konteks yang 

dilihat dalam perspektif pengguna tertentu. Informasi yang didapat berkurang 

secara signifikan hanya pengetahuan dalam konteks yang relevan yang diberikan. 

Siswa akan mudah memahami bacaan dengan membuat peta pikiran dari 

informasi relevan yang mereka peroleh dari sebuah teks. Dan secara kreatif siswa 

membentuk peta pikiran tersebut agar menarik dan mudah dipahami. Kedua 

model tersebut dirasa mampu untuk meningkatkan kemampuan membaca cermat 

teks berita. Karena dua model tersebut memiliki keunikan tersendiri dalam proses 
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pembelajaran. Kedua model tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu solusi untuk 

mengatasi permasalahan membaca khususnya dalam membaca cermat teks berita.  

Siswa Sekolah Dasar Negeri 05 Cinunuk dan Sekolah Dasar Negeri 01 

Sukahaji memiliki minat yang cukup rendah terhadap kegiatan membaca hal 

tersebut didukung dengan sulitnya siswa dalam menemukan informasi yang 

terdapat dalam bacaan. Selain itu siswa tidak dibiasakan untuk bisa mengemukkan 

pendapatnya sendiri terkait suatu teks. Sehingga peneliti ingin mengetahui 

pengaruh kedua model tersebut dalam meningkatkan kemampuan membaca 

cermat teks berita. Berdasarkan hal diatas, maka dari itu peneliti menuangkannya 

dalam sebuah penelitian eksperimen yang berjudul” Pengaruh Model Multiliterasi 

Informasi dengan Model Mind Mapping Terhadap Kemampuan Membaca Cermat 

Teks Berita” . 

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat pengaruh terhadap kemampuan siswa dalam membaca 

cermat teks berita pada pembelajaran dengan model multiliterasi informasi? 

2. Apakah terdapat pengaruh terhadap kemampuan siswa dalam membaca 

cermat teks berita pada pembelajaran dengan model mind mapping? 

3. Apakah terdapat perbedaan pada kemampuan membaca cermat teks berita 

antara siswa yang mendapatkan pembelajaran model multiliterasi informasi 

dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran model mind mapping? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai oleh 

peneliti adalah sebagai berikut; 

1. mengetahui kemampuan membaca cermat teks berita siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model multiliterasi informasi; 

2. mengetahui kemampuan membaca cermat teks berita siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model mind mapping; 
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3. mengetahui perbedaan kemampuan membaca cermat teks berita antara siswa 

yang mendapatkan pembelajaran dengan model multiliterasi informasi dan 

yang mendapatkan pembelajaran dengan model mind mapping. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian eksperimen ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

secara teoritis dan praktis yakni sebagai berikut: 

1. manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran mengenai model-model yang efektif dalam kemampuan membaca 

cermat teks berita di sekolah dasar. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan dan perbaikan bagi pengembangan model pembelajaran 

sehingga pembelajaran disekolah menjadi lebih efektif; 

2. manfaat praktis  

Bagi peneliti, kegiatan penelitian ini diharapkan mampu melatih dan 

mengembangkan berbagai ilmu serta pengetahuan yang di peroleh selama dalam 

kegiatan perkuliahan. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu 

referensi bagi pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama 

pada pembelajaran bahasa Indonesia dan dapat meningkatkan kualitas siswa yang 

akan berimbas pada kualitas sekolah. Bagi siswa, Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memfasilitasi siswa dalam meningkatkan kemampuan dalam bidang 

membaca cermat teks berita. 

 

1.5. Struktur Organisasi 

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi 

menganai hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian, rumusan masalah 

yang menjadi hal pokok penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

struktur organisasi yang berisi deskripsi sistematika penulisan skripsi ini. Bab II 

berisi kajian pustaka yang memaparkan konsep-konsep dan teori-teori yang 

berkaitan dengan variabel yang diteliti, dan kerangka berpikir yang berisi masalah 

dan solusi yang diteliti dalam penelitian ini. 
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Bab III merupakan metodologi penelitian yang berisi rancangan alur 

penelitian peneliti, yang meliputi metode penelitian dan desian penelitian, sampel 

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

dan teknis analisis data. Bab IV temuan dan pembahasan, temuan diperoleh dari 

penelitian berdasarkan hasil pengelolaan dan analisis data. Sedangkan 

pembahasan yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Bab V berisi 

simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Simpulan berisi jawaban dari rumusan 

masalah, dan implikasi dan rekomendasi berisi saran yang diajukan untuk 

pembaca maupun pengguna hasil penelitian. sebagai bahan untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya. 

 


