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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Membaca merupakan salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa yang harus di kuasai oleh setiap siswa pada jenjang sekolah 

dasar. Memahami isi dari sebuah bacaan merupakan hal yang sangat 

penting dan esensial dalam kegiatan membaca. Alfulaida (2014, hlm. 1) 

berpendapat bahwa pada tingkatan sekolah dasar seorang siswa harus 

mampu memahami isi sebuah bacaan dengan baik. Agar dapat memahami 

isi bacaan, siswa sekolah dasar harus dilatih untuk mencari dan 

menemukan sendiri informasi penting yang terkandung dalam sebuah 

bacaan. 

Idealnya, dalam rangka memahami isi sebuah bacaan agar 

informasi-informasi penting yang terkandung bisa di dapatkan oleh 

seorang pembaca, maka salah satu nya adalah harus mampu menentukan 

ide pokok pada sebuah paragraf. Anderson (dalam Tarigan, 2015, hlm.9) 

berpendapat bahwa menentukan ide pokok/ gagasan utama pada sebuah 

bacaan merupakan salah satu indikator dalam memahmi isi sebuah 

bacaan. Dalam menentukan ide pokok paragraf siswa harus mampu 

menunjukan letak kalimat utama pada sebuah paragraf karena ide pokok 

biasanya terdapat pada kalimat utama paragraf, kedua siswa mampu 

memilih ide pokok yang paling tepat dalam sebuah paragraf karena 

biasanya ide pokok terdapat di awal atau diakhir kalimat pada sebuah 

paragraf, kemudian yang ketiga adalah menuliskan ide pokok secara 

lengkap. Maka dari itu menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf 

merupakan hal yang sangat penting agar siswa mampu memahami dan 

menemukan informasi penting yang terdapat pada sebuah teks bacaan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas IV 

sekolah dasar negeri 013 Pasirkaliki Bandung ditemukan berbagai 

permasalahan. Salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan 

perhatian dan tindakan yaitu rendahnya kemampuan siswa dalam 

menentukan ide pokok/ pokok pikiran paragraf faktanya dilihat dari hasil 

tes yang diberikan kepada siswa nilai rata-rata yang di dapatkan adalah 

45,6 dari jumlah keseluruhan siswa yaitu 27 orang dan yang hadir pada 

saat tes 25 orang, hanya tiga orang yang mencapai nilai KKM artinya 

hanya 12% yang mencapai nilai KKM dan 88% yang belum mencapai 

KKM dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 70 dengan skor 
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maksimal adalah 100. Dalam tes tersebut hampir seluruh siswa belum 

mampu menunjukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kemudian 

belum mampu memilih ide pokok yang paling tepat dalam sebuah 

paragraf, dan belum mampu menuliskan ide pokok secara lengkap dan 

masih banyak yang keliru. Selain dari hasil tes yang diberikan oleh guru, 

ketika tes berlangsung kebanyakan siswa masih bingung cara menentukan 

ide pokok paragraf.  

Selama pembelajaran berlangsung ketika siswa diinstruksikan 

untuk mencari ide pokok paragraf dalam sebuah teks bacaan, guru tidak 

menggunakan langkah-langkah yang membantu siswa dalam mencari ide 

pokok. Selain itu, tidak digunakannya sebuah model atau metode yang 

membimbing siswa dalam menentukan ide pokok/ pokok pikiran paragraf 

secara langsung dengan bimbingan guru menjadi salah satu penyebab 

pemahaman dan kemampuan siswa dalam menentukan ide pokok/ pokok 

pikiran paragraf masih kurang. Karena itu dibutuhkan sebuah model atau 

metode yang dapat membimbing siswa secara langsung untuk 

menentukan pokok pikiran paragraf agar pemahaman dan kemampuan 

siswa dalam menentukan ide pokok/ pokok pikiran paragraf dapat 

meningkat. 

Berdasarkan hasil kajian dari berbagai sumber terdapat model 

pembelajaran yang dapat membimbing siswa secara langsung dalam 

menuntun siswa untuk menentukan ide pokok paragraf dalam sebuah 

bacaan, model yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

dalam menentukan ide pokok/ pokok pikiran paragraf yaitu menggunakan 

model KWL (Know-Want-Learned). Rahim (2011, hlm. 41) 

mengemukakan bahwa model pembelajaran Know-Want-Learned 

merupakan sebuah model pembelajaran yang membimbing siswa untuk 

berfikir tentang apa yang telah dia ketahui mengenai topik yang akan dia 

bacaan, serta mengarahkan siswa untuk menentukan poin-poin penting 

yang harus dia temukan dari setiap paragraf yang terdapat pada teks 

bacaan dengan bimbingan guru melalui pertanyaan-pertanyaan, sehingga 

di akhir apa yang telah siswa pelajari dari teks bacaan, siswa dapat 

menentukan ide pokok/pokok pikiran dari setiap paragraf. Model Know-

Want-Learned merupakan model pembelajaran yang dapat membimbing 

siswa secara langsung dalam menentukan ide pokok paragraf. 

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas maka dapat 

dilakukan suatu tindakan yang dapat mengatasi permasalahan yang terjadi 
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di kelas tersebut. Oleh karena itu maka penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan menentukan ide pokok paragraf dengan 

menerapkan model pembelajaran Know-Want-Learned di kelas IV SDN 

013 Pasirkaliki. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, secara 

umum dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah Bagaimanakah penerapan model pembelajaran Know-Want-

Learned untuk meningkatkan kemampuan menemukan ide pokok 

paragraf siswa kelas IV sekolah dasar. Rumusan masalah tersebut dapat 

dijabarkan menjadi beberapa adapun rumusan masalah khusus sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran dengan menerapkan 

model Know-Want-Learned untuk meningkatkan kemampuan 

menentukan ide pokok paragraf siswa kelas IV sekolah dasar? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model 

Know-Want-Learned untuk meningkatkan kemampuan menentukan 

ide pokok paragraf siswa kelas IV sekolah dasar? 

3. Bagaimanakah peningkatan kemampuan menentukan ide pokok 

paragraf siswa kelas IV sekolah dasar dengan model pembelajaran 

Know-Want-Learned? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini 

memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Know-

Want-Learned untuk meningkatkan kemampuan menentukan ide pokok 

paragraf pada siswa kelas IV Sekolah Dasar. Sedangkan tujuan khusus 

dari penelitian ini adalah 

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran dengan penerapan 

model Know-Want-Learned untuk meningkatkan kemampuan 

menentukan ide pokok paragraf siswa kelas IV sekolah dasar, 
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2. mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan model Know-

Want-Learned untuk meningkatkan kemampuan menentukan ide 

pokok paragraf siswa kelas IV sekolah dasar, 

3. mendeskripsikan peningkatan kemampuan menentukan ide pokok 

paragraf siswa kelas IV sekolah dasar dalam menerapkan langkah-

langkah model pembelajaran Know-Want-Learned. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari masalah penelitian dan tujuan penelitian diatas terdapat 

manfaat sebagai berikut. 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan pemahaman siswa tentang ide pokok paragraf dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

b. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menentukan ide pokok suatu 

paragraf dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

2. Bagi Guru 

a. Mendapatkan pengalaman ilmiah dalam mengembangkan dan 

melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran Know-Want-Learned. 

b. Mendorong guru agar menciptakan sebuah pembelajaran yang dapat 

mengarahkan siswa untuk menemukan ide pokok suatu paragraf 

sehingga meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan 

menentukan ide pokok suatu paragraf.  

3. Bagi Sekolah 

a. Sebagai contoh dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran 

dalam meningkatkan kemampuan menentukan ide pokok paragraf 

b. Meningkatkan prestasi sekolah dengan adanya perbaikan proses dan 

hasil belajarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 


