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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

sangat penting di samping tiga keterampilan berbahasa lainnya yakni 

(menyimak, berbicara, dan menulis) yang penting untuk dipelajari dan 

dikuasai oleh setiap individu. Berkaitan dengan pentingnya sebuah bahasa 

maka mengharuskan manusia untuk belajar bahasa sejak dini, sehingga 

pelajaran Bahasa Indonesia diberikan di semua jenjang pendidikan formal 

termasuk di Sekolah Dasar, sesuai dengan UU Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas) No. 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu struktur kurikulum yang 

dipelajari di sekolah dasar. 

Tarigan (2008, hlm. 1) menyatakan bahwa keterampilan berbahasa 

dalam kurikulum di sekolah biasanya mencakup empat segi, yaitu: 

keterampilan menyimak atau mendengarkan, keterampilan membaca, 

keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan 

berbicara. Seseorang dapat dikatakan berhasil apabila telah menguasai 

keempat keterampilan berbahasa dengan baik. 

Menurut Hartati, dkk (2006, hlm. 185) pembelajaran membaca di 

sekolah dasar terdiri dari dua bagian yakni membaca permulaan dan 

membaca lanjut. Menurut Abidin (2012, hlm. 147) membaca juga dapat 

dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang terkandung 

dalam teks bacaan. Membaca jenis ini dapat dikatakan sebagai membaca 

pemahaman. Dengan demikian, membaca mempunyai tujuan untuk 

memperoleh isi bacaan yang telah dibaca, dan dalam membaca 

pemahaman dituntut untuk mampu memahami isi bacaan.  

Pada kenyataannya keterampilan membaca pada siswa saat ini 

sangatlah rendah, hal ini ditemukan pada saat kegiatan observasi di salah 

satu Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sumur Bandung. Dari hasil 

kegiatan observasi ditemukan fakta bahwa kesulitan yang terjadi ditandai 
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dengan beberapa hal, yakni: (1) siswa dirasa masih sulit menentukan ide 

pokok teks bacaan; (2) siswa masih sulit untuk menjawab pertanyaan 

yang berkaitan dengan teks bacaan; (3) siswa masih belum bisa 

menyimpulkan teks bacaan dan menceritakannya kembali. Hal tersebut 

juga terbukti dari 24 siswa kelas IV sekolah dasar Negeri di Kecamatan 

Sumur Bandung hanya memiliki presentase ketuntasan belajar untuk 

membaca pemahaman pada cerita anak hanya mencapai 30%. Hal ini jauh 

dengan harapan guru dimana KKM yang ditetapkan untuk pelajaran 

Bahasa Indonesia yaitu 75. Sejalan dengan pendapat di atas fakta yang 

didapatkan peneliti ketika melaksanakan praktik mengajar di kelas IV 

Sekolah Dasar, ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam memahami 

bacaan masih rendah.  

Penyebab rendahnya pemahaman membaca pada siswa sekolah 

dasar berdasarkan hasil observasi diantaranya cara yang digunakan oleh 

guru pada saat pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya membaca 

pemahaman masih menggunakan pengajaran konvensional, strategi a tau 

teknik pembelajaran yang digunakan guru kurang sesuai dengan kondisi 

siswa, hal tersebut dikarenakan guru tidak membuat perencanaan 

pelaksanaan pembelajaran atau RPP terlebih dahulu ketika akan 

melakukan kegiatan pembelajaran. Dari temuan di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa rendahnya pemahaman membaca siswa kelas IV 

Sekolah Dasar karena siswa tidak dibiasakan membaca untuk dipahami 

isinya, Siswa hanya diperintahkan untuk membaca sebuah teks bacaan 

yang bersumber dari buku siswa kemudian siswa menjawab pertanyaan 

dari didalam buku tersebut. Kemudian RPP yang sudah ada dirasa masih 

kurang tepat dalam perencanaan penggunaan strategi pembelajaran 

khususnya pada pembelajaran membaca, dimana guru menggunakan 

metode yang sama dan model yang sama ketika pembelajaran sehingga 

kurangnya penanaman konsep pada siswa mengenai unsur-unsur yang 

terdapat dalam bacaan. Selain itu juga sumber bacaan yang terbatas 

menjadi salah satu penyebab rendahnya keterampilan membaca 

pemahaman karena siswa masih kekurangan bahan bacaan pada saat 

pembelajaran. Faktor lain yang dapat menyebabkan rendahnya 

keterampilan membaca pemahaman siswa, yaitu factor yang berasal dari 
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diri siswa maupun dari luar diri siswa. Oleh karena itu, perlu adanya 

perhatian dari guru untuk mengetahui keterampilan membaca 

pemahaman siswa. Dalam hal ini peranan guru sangat penting untuk 

membimbing siswa dalam meningkatkan keterampilan membaca 

pemahamannya. 

Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan sebuah strategi yang 

efektif dengan tujuan meningkatkan keterampilan  membaca pemahaman 

siswa terhadap suatu bacaan. Beberapa strategi pembelajaran yang dapat 

dijadikan solusi untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman 

diantaranya: Direct Reading Thinking Activity (DRTA), Cooperative 

Integrated Reading Composition (CIRC), serta Survey, Question, Read, 

Recite, Review  (SQ3R).  

Pada tahapan Strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA) 

siswa memprediksi bacaan terlebih dahulu sebelum ke tahapan membaca 

melalui judul dan gambar. Dalam strategi DRTA siswa menghubungkan 

pengetahuan yang telah ia miliki dengan bahan bacaan yang baru. 

Sedangkan pada Strategi Cooperative Integrated Reading Composition 

(CIRC) menekankan pada pengintegrasian suatu bacaan secara 

menyeluruh kemudian mengkomposisikannya menjadi bagian-bagian 

penting yang bertujuan untuk membantu siswa memahami bacaan 

menggunakan tim-tim kooperatif (Wibowo, 2016, hlm. 70), dan pada 

strategi Survey, Question, Read, Recite, Review  (SQ3R) untuk memahami 

suatu bacaan siswa melalui 5 tahapan diantaranya tahapan Survey, dimana 

siswa mendapatkan informasi secara garis besar melalui judul teks 

bacaan, gambar, dan keterangan. Robinson mengatakan bahwa dengan 

mensurvey teks sebelum membaca akan membuat siswa memiliki 

pemahaman gagasan utama yang lebih baik. Tahap kedua adalah 

Question, siswa membentuk pertanyaan dari hasil survey teks bacaan. 

Tahap Question ini membantu proses membaca agar siswa mencari 

jawaban atas pertanyaannya didalam bacaan. Robinson berpendapat “this 

will arouse your curiosity and so increase comperhension” yang 

dimaksud akan membangkitkan rasa ingin tahu dan meningkatkan 

pemahaman siswa. Dengan membangkitkan rasa ingin tahu siswa, 

susunan pengetahuan yang sebelumnya dan pemahaman terhadap bacaan 
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yang akan dibaca akan terbentuk dengan cepat. Tahapan s elanjutnya yaitu 

Read, dimana pada tahapan membaca ini siswa diarahkan membaca untuk 

menjawab pertanyaan yang telah dibuatnya. Robinson menjelaskan 

tahapan membaca pada SQ3R sebagai “an active search for the answer” 

atau tahap pencarian aktif untuk mencari jawaban. Tahap selanjutnya 

adalah  Recite, kegiatan ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan dengan 

tepat setelah kegiatan membaca dilakukan. Siswa tidak boleh membaca 

teks kembali untuk menjawab pertanyaanya. Siswa membuat sebuah 

catatan singkat tentang judul dan sub judul pada saat membaca. Tahapan 

terakhir adalah Review, yaitu tahapan peninjauan ulang dimana siswa 

meninjau, mengamati, dan membaca ulang catatan yang dimiliki sambil 

mengingat kembali setiap gagasan-gagasan utama yang telah dibaca 

(Asiri, 2017, hlm. 3-4). Dengan strategi SQ3R ini, diharapkan siswa 

mampu meningkatkan keterampilan membaca pemahamannya.  

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti berasumsi bahwa strategi 

SQ3R cocok untuk mengatasi masalah di lapangan sesuai dengan hasil 

observasi. Karena di dalam kelima tahapan SQ3R dapat menunjang 

keterampilan membaca pemahaman siswa. Seperti yang diungkapkan 

oleh Artis (dalam Asiri, 2017, hlm. 3-4) yang mengungkapkan 

signifikansi penggunaan strategi SQ3R karena siswa secara mandiri dapat 

mempelajari dasar-dasar materi pembelajaran melalui membaca. Ia 

berpendapat bahwa strategi ini memungkinkan siswa untuk terlibat aktif 

dalam pembelajaran dan mengubah kesan negatif siswa terhadap 

membaca buku/teks bacaan. Strategi SQ3R juga memperkenalkan 

beragam teknik membaca yang dengan mudah dipahami dan 

diimplementasikan oleh siswa. Salah satu studi khusus yang dilakukan 

oleh Adams, Carnin, dan Gersten (dalam Baier, 2011, hlm. 31) 

menemukan bahwa strategi SQ3R efektif dalam meningkatkan 

pemahaman siswa kelas lima sekolah dasar. Salah satu kelebihan yang 

dimiliki strategi SQ3R adalah siswa dapat menggunakan dan 

memodifikasi strategi saat mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang 

sekolah menengah, perguruan tinggi, dan seterusnya. 

Berdasarkan uraian di atas dan latar belakang yang telah 

disampaikan, maka peneliti akan melakukan Penelitian Tindakan Kelas 
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(PTK) dengan judul penelitian, “Strategi Survey, Question, Read, Recite, 

Review (SQ3R) untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca 

Pemahaman Pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar” sehingga di akhir 

penelitian ini diasumsikan dengan diterapkannya strategi SQ3R dapat 

menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

juga keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas IV Sekolah 

Dasar. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah bagaimanakah penerapan 

strategi pembelajaran Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) 

untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman pada siswa 

kelas IV Sekolah Dasar. Rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan 

menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah rencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

dengan menerapkan strategi Survey, Question, Read, Recite, 

Review (SQ3R) pada siswa kelas IV Sekolah Dasar? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan proses pembelajaran dengan 

menerapkan strategi Survey, Question, Read, Recite, Review 

(SQ3R) pada siswa kelas IV Sekolah Dasar? 

3. Bagaimanakah peningkatan hasil pembelajaran dengan 

menggunakan strategi Survey, Question, Read, Recite, Review 

(SQ3R) pada siswa kelas IV Sekolah Dasar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang 

akan dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

dengan menerapkan strategi Survey, Question, Read, Recite, 

Review (SQ3R) pada siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan 

menerapkan strategi Survey, Question, Read, Recite, Review 

(SQ3R) pada siswa kelas IV Sekolah Dasar. 
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3. Untuk mengetahui peningkatan hasil pembelajaran dengan 

menerapkan strategi Survey, Question, Read, Recite, Review 

(SQ3R) pada siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritik 

Penelitan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

penggunaan strategi membaca khususnya untuk siswa Sekolah Dasar. 

Selain itu diharapkan penelitian ini dijadikan sebuah kajian keilmuan 

yang memberikan bukti secara ilmiah mengenai keefektifan penerapan 

strategi SQ3R dalam meningkatkan keterampilan membaca pemahaman 

siswa. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan keterampilan membaca pemahaman yang dimiliki 

siswa. 

b. Membantu siswa untuk menentukan ide pokok dari setiap paragraf 

teks bacaan. 

c. Membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan 

isi teks yang telah dibaca. 

d. Membantu siswa untuk dapat membuat kesimpulan dari isi teks 

bacaan. 

e. Membantu siswa untuk mengingat isi cerita secara keseluruhan 

sehingga dapat menceritakan kembali isi teks bacaan 

menggunakan kalimatnya sendiri. 

2. Bagi Guru 

a. Menambah pengetahuan baru tentang teori strategi Survey, 

Question, Read, Recite, Review (SQ3R) untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman siswa.  
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b. Mengetahui rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan 

menerapkan strategi Survey, Question, Read, Recite, Review 

(SQ3R) untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman 

siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman pada siswa sehingga 

hasil belajar siswa menjadi lebih baik dan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah dalam rangka meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman siswa. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan bagi 

peneliti untuk mengetahui penerapan strategi Survey, Question, Read, 

Recite, Review (SQ3R) untuk meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman pada siswa. Bagi peneliti lain, hasil dari penelitian serta saran 

dan masukan dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

melaksanakan penelitian selanjutnya. 


