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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus 

dimiliki oleh siswa. Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dalam 

Depdiknas (2008, hlm.317), bahasa memiliki peran sentral dalam 

perkembangan intelektual, sosial dan emosional peserta didik dan merupakan 

penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Banyak ilmu 

yang didapatkan dengan membaca, karena itulah membaca disebut juga 

sebagai jendela ilmu.  Kegiatan membaca  bukan hanya dilakukan pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, tetapi juga pada semua mata pelajaran. Oleh 

karena itu dalam Permendikbud No. 20 tahun 2016  tentang Standar 

Kompetensi Lulusan, keterampilan merupakan salah satu aspek yang harus 

dikembangkan dan ditingkatkan oleh siswa, salah satunya keterampilan 

membaca.  

Di kelas tinggi sekolah dasar, pembelajaran membaca sudah memasuki 

tahap membaca lanjut atau membaca pemahaman. Sajian teks-teks yang 

terdapat dalam buku siswa mengarahkan dan menuntut siswa untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan baik bersifat tersurat atau tersirat, sehingga 

membutuhkan pemahaman teks yang telah dibaca. Untuk memahami isi teks, 

maka proses membaca harus bermakna bagi siswa sebagaimana yang 

ditegaskan oleh Linse yang mengemukakan bahwa ‘membaca merupakan 

seperangkat keterampilan berpikir untuk menggali makna yang terkandung 

dalam bacaan’ (Abidin, 2015, hlm. 133). Klein, dkk yang dikutip dalam Hartati 

dan Cuhariah (2015, hlm. 75) juga mengemukakan bahwa ‘definisi membaca 

merupakan suatu proses, membaca adalah strategis dan membaca merupakan 

kegiatan interaktif.’ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa diperlukan 

strategi untuk membaca agar proses membaca dapat menjadi sebuah kegiatan 

yang aktif. Cara aktif tersebut melibatkan aktifitas fisik dan mental sehingga 

kegiatan membaca yang dilakukan oleh siswa dapat bermakna. 
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Di kelas IV SD, siswa sudah dikenalkan jenis-jenis bacaan fiksi dan non 

fiksi dengan bentuk teks yang cukup panjang. Pada jenis teks fiksi, siswa 

diminta untuk mengidentifikasi unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Agar siswa 

dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, maka kegiatan membaca harus 

dilaksanakan secara aktif dan bermakna. Di sekolah perlu diadakan 

pembiasaan membaca dan metode mengajar yang memperhatikan langkah-

langkah membaca dengan aktivitas pra baca, membaca dan pasca baca. 

Untuk meningkatkan keterampilan dan minat siswa dalam membaca, 

maka pada tahun 2016 pemerintah mewajibkan agar setiap sekolah 

melaksanakan gerakan literasi. Pada pelaksanaannya, gerakan literasi ini masih 

pada tahap pembiasaan, belum ada tindak lanjut secara nyata dan konsisten 

terhadap proses maupun hasil dari kegiatan literasi membaca. Setelah kegiatan 

membaca, tidak ada kegiatan mendiskusikan dan mempresentasikan hasil 

bacaan. Hal tersebut menyebabkan siswa kurang bersungguh-sungguh dalam 

membaca dan memahami isi bacaan, siswa juga terlihat kurang kondusif saat 

membaca. Lamb dan Arnol dalam Sumadayo (2011, hlm 27) menyatakan 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman adalah 

faktor lingkungan.  

Dari hasil pengamatan gerakan literasi yang dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran di kelas terlihat kurang efektif, karena metode pembelajaran 

yang digunakan belum tepat. Dalam kegiatan membaca, siswa langsung 

ditugaskan membaca teks dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi 

teks tanpa memperhatikan kegiatan prabaca dan pasca baca. Implikasinya, 

hanya sebagian siswa yang mampu menjawabnya pertanyaan yang diberikan 

secara langsung. Siswa pun menjawab pertanyaan tersebut dengan mencari 

terlebih dahulu jawabannya dalam teks. Hal tersebut dapat menjadi salah satu 

indikator yang menandakan bahwa ketika membaca siswa kurang fokus 

sehingga tidak mengingat hal-hal penting yang terdapat pada teks bacaan. 

Padahal, hal-hal penting dari isi bacaan dapat membantu siswa untuk 

mengingat dan memaknai isi bacaan. Selain itu, saat guru meminta siswa untuk 

maju kedepan dan menceritakan mengenai isi buku yang dibacanya, hanya 2 

dari 31 siswa yang berani maju ke depan dan menceritakannya. Metode 
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pembelajaran yang digunakan oleh guru sangat mempengaruhi proses 

pemahaman membaca siswa.  

Dari observasi hasil belajar khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

20 dari 31 siswa mendapat nilai dibawah KKM dan mendapat nilai rata-rata 63 

pada KD 3.9 tentang mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 

Setelah dilakukan wawancara, wali kelas mengatakan bahwa siswa kurang 

cermat dalam mengerjakan tugas dan selalu ingin cepat selesai, sehingga nilai 

mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa tergolong cukup rendah dibandingkan 

dengan KKM yang harus dicapai. Siswa juga mengakui bahwa pelajaran 

Bahasa Indonesia cukup sulit dan banyak mengecoh. Cukup sulit disini karena 

banyak siswa kurang memahami pertanyaan serta kurang teliti dalam membaca 

dan menjawab pertanyaan sehingga siswa menganggap soal Bahasa Indonesia 

dapat mengecoh. Selain itu dari hasil wawancara, ternyata dari 31 siswa, hanya 

7 siswa yang hobbi membaca di rumah. Buku yang mereka baca biasanya 

adalah buku cerita dan buku pelajaran. Siswa yang senang membacapun 

mengakui bahwa mereka membaca hanya kadang-kadang jika sedang merasa 

bosan atau ada tugas saja. Kemapuan membaca seseorang sangat ditentukan 

oleh faktor kuantitas membacanya sebagaimana yang dikatakan oleh Yap 

(Sumadoyo, 2011, hlm. 29). 

Berdasarakan hasil pengamatan, wawancara dan pengamatan dokumen 

hasil belajar, peneliti memutuskan untuk meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman di kelas IV SD. Keterampilan membaca pemahaman penting 

dimiliki oleh siswa sebagai penunjang untuk memahami materi pelajaran pada 

mata pelajaran apapun. Selain itu, akan banyak sekali kegiatan membaca dan 

mengidentifikasi isi bacaan pada tema selanjutnya.  

Metode-metode pembelajaran membaca pemahaman yang menjadi 

bahan pertimbangan untuk digunakan oleh peneliti diantaranya, metode 

pembelajaran DRTA, SQ3R, PQ4R, CIRC dan metode-metode lain yang 

khusus untuk mengembangkan kemampuan membaca. Dari berbagai metode 

tersebut, peneliti memilih menggunakan Metode Pembelajaran PQ4R untuk 

Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa Kelas IV SD. 

Model PQ4R ini terdiri dari preview, question, reading, reflect, recite dan 
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review. Dengan keenam langkah tersebut peserta didik dapat melakukan 

kegiatan membaca yang lebih bermakna karena menggunakan strategi 

elaborasi. Metode ini dapat memudahkan siswa memahami isi bacaan dengan 

melibatkan proses interaktif antara bahasa dan pikiran (Trianto, 2014, hlm. 

179). Pada metode ini juga terdapat tahap reflect yaitu, mengaitkan 

pengetahuan atau pengalaman siswa dengan hasil bacaannya, sehingga 

kegiatan membaca dapat lebih bermakna bagi siswa. Dalam metode 

pembelajaran PQ4R sudah tersirat kegiatan prabaca, membaca dan pasca baca 

pada pada setiap langkah-langkahnya. Pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Idzni Mitsali pada tahun 2017 pada siswa kelas V, metode 

pembelajaran PQ4R terbukti dapat meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan 

masalah secara umum dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan 

metode pembelajaran PQ4R untuk meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman siswa kelas IV Sekolah Dasar?”. 

Adapun rumusan masalah secara khusus yaitu :  

1. Bagaimanakah Rerencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) melalui 

penerapan metode pembelajaran PQ4R untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman siswa di kelas IV SD? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran PQ4R untuk meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman siswa di kelas IV SD? 

3. Bagaimanakah peningkatan keterampilan membaca pemahaman pada 

siswa di kelas IV SD dengan metode pembelajaran PQ4R? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, secara umum tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran 
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PQ4R meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV SD. 

Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan penerapan metode 

pembelajaran PQ4R untuk meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman siswa di kelas IV SD. 

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran 

PQ4R untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa di 

kelas IV SD. 

3. Peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa di kelas IV SD 

dengan metode pembelajaran PQ4R. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Siswa  

a. Memfasilitiasi siswa dalam mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks 

fiksi yang dibaca untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. 

Mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks dapat 

membantu siswa memahami alur cerita dalam teks fiksi yang 

dibacanya. 

b. Menjadikan pembelajaran yang bermakna dengan menghubungkan 

informasi yang didapatkan dari isi teks bacaan dengan pengetahuan 

dan pengalaman yang telah dimiliki siswa. Proses pemaknaan ini 

dapat membantu siswa mengingat informasi yang diperoleh untuk 

disimpan dalam memori jangka panjang. 

c. Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi kejadian 

utama dalam setiap paragraf dengan memperhatikan dan menandai 

hal-hal penting yang dialami tokoh dalam teks fiksi. Mengidentifikasi 

kejadian utama dapat membantu siswa mengorganisasikan informasi 

dalam pikiran sehingaa siswa dapat lebih memahami rincian isi teks 

yang telah dibaca. 

d. Melatih siswa untuk  menemukan bukti-bukti pemahaman baik secara 

tersurat maupun tersirat mengenai karakter tokoh dalam teks fiksi. 

Aktivitas menemukan bukti pemahaman dapat membantu siswa 
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menemukan kebenaran dari jawaban atas pertanyaan yang diberikan 

yang dibuktikan dalam wujud fakta-fakta dari isi teks. 

e. Meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat pertanyaan dan 

mengomunikasikan pemahaman dari isi teks yang telah dibaca baik 

secara tertulis maupun secara lisan dengan percaya diri.  

2. Manfaat bagi Peneliti 

a. Memahami langkah-langkah kegiatan prabaca, membaca dan 

pascabaca untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan 

membaca. 

b. Melatih kemampuan mengorganisasi kelas agar tetap kondusif. 

c. Memahami pentingnya membaca cermat untuk membentuk ketepatan 

dan kelancaran dalam membaca pemahaman bagi siswa. 

3. Manfaat bagi Guru 

a. Mengembangkan kreativitas guru dalam mengemas proses 

pembelajaran khususnya pada kegiatan membaca pemahaman agar 

siswa tidak merasa bosan. 

b. Pada proses pembelajaran, guru mengetahui langkah-langkah metode 

PQ4R yaitu lebih mengutamakan pada membaca cermat. 

c. Melihat perbedaan dan perbandingan pelaksanaan pembelajaran 

antara kegiatan belajar secara berkelompok maupun individual 

sehingga dapat merencanakan pelaksanaan pembelajaran yang lebih 

baik dan berpusat pada siswa. 

d. Sebagai bahan referensi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan 

aspek keterampilan membaca pemahaman. 

e. Mengembangkan gerakan literasi sekolah dalam proses pembelajaran 

melalui metode membaca pemahaman untuk membantu 

meningkatkan minat siswa dalam membaca. 

4. Manfaat bagi Lembaga/Sekolah  

a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk meningkatkan 

kulitas dan pengembangan lembaga sekolah. 

b. Mengurangi kesulitan dalam proses pembelajaran di kelas yang 

dialami oleh sekolah. 
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c. Dapat dijadikan masukan positif bagi sekolah dalam meningkatkan 

kualitas sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan. 

d. Meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah, sehingga meningkatkan 

kualitas siswa di sekolah. 

5. Manfaat bagi Peneliti Lain 

a. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman. 

b. Sebagai titik tolak penelitian yang lebih lanjut mengenai keterampilan 

membaca pemahaman, karena pada penelitian ini hanya berfokus 

sampai pada tingkatan membaca interferensi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Pada skripsi penelitian ini, tersusun dari Bab I Pendahuluan, Bab II 

Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Temuan dan Pembahasan 

dan Bab V Simpulan dan Rekomendasi. Pada Bab I Pendahuluan berisi tentang 

latar belakang dilakukannya penelitian dengan mengungkapkan kondisi ideal 

dan kondisi lapangan yang ditemukan oleh peneliti. Selain itu, pada bab I 

terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sisematika penelitian.  

Bab II Kajian Pustaka merupakan kumpulan teori-teori yang 

melandasi penelitian ini. Teori tersebut menjadi 3 sub judul, yaitu mengenai 

metode PQ4R, keterampilan membaca pemahaman dan penerapan metode 

PQ4R untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman. Pada bab 

selanjutnya, yaitu Bab III, membahas tentang metode dan model penelitian 

yang digunakan, prosedur administratif dan prosedur substantif penelitian, 

serta dideskripsikan cara pengolahan data yang akan dilakukan. 

Bab IV mengenai temuan dan pembahasan akan dideskripsikan 

pelaksanaan pada setiap siklus yang dilakukan. Setelah pendeskripsian 

perencanaan, pelaksanaan dan hasil dari penelitian selanjutnya akan dibahas 

secara ringkas dan jelas. Pada Bab V Simpulan dan Rekomendasi, berisi 

tentang simpulan penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya. 


