
 

1 
Ida Rahmawati, 2013 
Modifikasi Pembelajaran Aktivitas Permainan Bola Voli Untuk Meningkatkan Gerak Dasar 
Manipulasi Pada Siswa Kelas IV SDN Sukarasa 3 Dan 4 Kota Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semua jenis kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, baik dalam keluarga 

maupun di dalam masyarakat, tidak terlepas dari bahasa. Manusia menyadari 

pentingnya interaksi antar sesama manusia memerlukan bahasa. Fungsi utama 

bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Dengan bahasa seseorang dapat 

menyampaikan pemikiran dan pendapat kepada orang lain.  

Menurut Tampubolon (2008:3) “dari segi kognitif, bahasa adalah alat 

berpikir, menyatakan pikiran, dan memahami pikiran. Maka pembicara perlu 

berkomunikasi lisan, menguasai bahasa lisan dan cara-cara berbicara itu sendiri”. 

Oleh karena itu, sasaran pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah adalah 

keterampilan berbahasa. Hal ini sejalan sebagaimana menurut Tarigan (2008:1) 

bahwa “ada empat keterampilan dalam berbahasa yaitu menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis”. 

Dari keempat keterampilan tersebut membaca memegang peran penting 

dalam mengembangkan kemampuan berbahasa. Membaca dapat memperluas 

pengetahuan, wawasan dan kemampuan seseorang. Oleh karena itu, membaca 

termasuk kedalam kurikulum pendidikan yang terdapat pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia. Pembelajaran membaca pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi teks. 

Kemampuan membaca merupakan dasar utama yang harus dimiliki siswa, 

sebab tidak berpengaruh terhadap pembelajaran bahasa saja, tetapi seluruh 

aktivitas pembelajaran melibatkan kemampuan membaca. Dengan membaca, 

siswa akan memperoleh pengetahuan dan informasi yang diinginkan melalui 

bahan bacaan karena “setiap aspek kehidupan melibatkan kegiatan membaca di 

samping itu, kemampuan membaca merupakan tuntutan realitas kehidupan sehari-

hari” (Rahim, 2008:1).  



      

Ida Rahmawati, 2013 
Modifikasi Pembelajaran Aktivitas Permainan Bola Voli Untuk Meningkatkan Gerak Dasar 
Manipulasi Pada Siswa Kelas IV SDN Sukarasa 3 Dan 4 Kota Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

2 

Begitu penting kemampuan membaca bagi siswa, terutama dalam proses 

pembelajaran dengan kemampuan membaca, akan mempermudah siswa baik 

dalam memperoleh pengetahuan, maupun mengembangkan pola pikir siswa. Jika 

tujuan itu tercapai, maka pembelajaran membaca harus dilaksanakan secara 

intensif.  

Aktivitas membaca bagi siswa, tidak selamanya berlangsung sesuai 

dengan harapan. Masih terdapat banyak kekurangan pada proses pembelajaran 

bahasa Indonesia terutama dalam membaca pemahaman. Pembelajaran membaca 

pemahaman teks di sekolah dasar bagi siswa kelas tinggi cenderung diabaikan 

seharusnya pembelajaran membaca pemahaman bukan hanya menjawab 

pertanyaan, menyuarakan bunyi, cepat dan lambatnya membaca melainkan 

melibatkan siswa berpikir mengenai bacaan sehingga siswa terlibat aktif dalam 

membaca. 

 Hambatan dalam proses pembelajaran membaca, terutama membaca 

pemahaman siswa di kelas tinggi cenderung tidak aktif, hal itu disebabkan 

kemampuan guru dalam memanfaatkan media maupun metode yang digunakan 

kurang menarik minat dan perhatian siswa dalam proses pembelajaran membaca.  

Hal serupa terjadi pada siswa kelas V SDN 2 Suntenjaya. Hal ini diketahui 

setelah dilakukan pengamatan di kelas. Dari hasil pengamatan dapat dikatakan 

bahwa membaca pemahaman di kelas V masih sangat rendah, hal itu tercermin 

dari nilai siswa yang rata-ratanya hanya 5,96 dengan KKM kelas 65. Siswa kelas 

V di SDN 2 Suntenjaya berjumlah 26 orang. Metode yang digunakan guru dalam 

pembelajaran membaca kurang efektif sehingga membuat siswa bosan dan jenuh 

mengikuti pembelajaran. Kebanyakan guru hanya memberikan bahan bacaan, 

kemudian siswa menjawab pertanyaan sesuai bacaan sehingga siswa tidak terlibat 

aktif dalam pembelajaran, terbatasnya kreativitas siswa dalam membaca, tidak 

memberi kesan pada siswa saat pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kemampuan membaca siswa di 

sekolah dasar dipengaruhi faktor fisiologis, faktor intelektual, lingkungan, dan 

psikologis. Siswa belum mampu memahami isi bacaan, mengurutkan cerita, 
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menjelaskan kembali isi cerita dan menyimpulkan isi bacaan karena metode yang 

digunakan guru dalam membaca sangat monoton sehingga siswa merasa bosan 

dalam pembelajaran membaca. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan 

Iskandarwassid (2009:246) bahwa: 

Pengajaran membaca harus memperhatikan kebiasaan cara berpikir teratur 

dan baik. Hal ini disebabkan membaca sebagai hal yang sangat kompleks, 

dengan melibatkan semua proses mental yang lebih tinggi, seperti ingatan 

pemikiran, daya khayal, pengaturan, penerapan dan pemecahan masalah. 

 

Kemampuan membaca pemahaman perlu ditingkatkan melalui metode 

pembelajaran yang menarik minat siswa sehingga merangsang siswa untuk terlibat 

aktif dalam pembelajaran membaca. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan 

metode DRTA (Directed Reading Thingking Activity) untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa. Metode DRTA ini merupakan salah 

satu metode untuk pengajaran membaca pemahaman. 

“Metode DRTA lebih  memfokuskan keterlibatan siswa  dengan teks, 

karena siswa memprediksi dan membuktikan ketika mereka membaca” (Rahim, 

2008:47). Siswa diajak membuat prediksi berdasarkan petunjuk judul, membuat 

prediksi berdasarkan petunjuk gambar dan menilai ketepatan prediksi sehingga 

siswa diajak berpikir mengenai isi bacaan dengan pengetahuan awal yang 

dimiliki. 

Dalam metode DRTA proses membaca suatu teks melalui media gambar, 

sehingga mendorong anak berpikir dan memprediksi mengenai bacaan suatu teks. 

Dalam memprediksi bahan bacaan akan memudahkan siswa dalam memahami isi 

suatu bacaan dan memudahkan siswa menyerap informasi dari bacaan suatu teks. 

Oleh karena itu, dengan penerapan metode DRTA, kemampuan membaca 

pemahaman siswa diharapkan dapat semakin meningkat.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memfokuskan penelitian yang 

diberi judul, “Penerapan Metode DRTA (Directed Reading Thingking Activity) 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 2 Suntenjaya Kabupaten Bandung Barat”. Semoga dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan 
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terutama mengenai membaca pemahaman dalam pembelajaran siswa di sekolah 

dengan metode yang diterapkan.   

  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran membaca pemahaman dengan 

metode DRTA pada siswa kelas V SDN 2 Suntenjaya? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan metode DRTA pada siswa kelas V SDN 2 

Suntenjaya? 

3. Bagaimanakah peningkatan kemampuan membaca pemahaman dengan 

metode DRTA pada siswa kelas V SDN 2 Sutenjaya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, 

maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk : 

1. Mengetahui perencanaan pembelajaran membaca pemahaman dengan metode 

DRTA pada siswa kelas V SDN 2 Suntenjaya. 

2. Mengetahui pelaksanaan metode DRTA pada siswa kelas V SDN 2 

Suntenjaya. 

3. Mengetahui peningkatan kemampuan membaca pemahaman dengan metode 

DRTA pada siswa kelas V SDN 2 Sutenjaya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dalam 

dua kerangka berikut : 

Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan 

deskriptif tentang meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada siswa 

sekolah dasar melalui metode DRTA yang diberikan. 
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Manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang 

berguna: 

1. Bagi siswa hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. 

b. Mengetahui sejauhmana kemampuan membaca pemahaman siswa. 

c. Mengembangkan kemampuan membaca pemahaman. 

2. Bagi guru hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Memberikan gambaran mengenai penerapan dan pengembangan metode 

DRTA dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. 

b. Menambah pengetahuan mengenai metode pembelajaran membaca 

pemahaman. 

c. Menjadi acuan dalam pembelajaran membaca pemahaman. 

3. Bagi sekolah hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Memberikan pengaruh dalam mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya 

dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa sekolah 

dasar. 

b. Menjadi salah satu metode alternatif yang dapat digunakan para guru 

dalam pembelajaran membaca pemahaman. 

c. Meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada siswa.  

4. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan  dalam meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman siswa sekolah dasar melalui metode DRTA. 

b. Sebagai dasar penelitian lanjut mengenai kemampuan membaca 

pemahaman dengan metode DRTA. 

c. Menambah informasi mengenai membaca pemahaman siswa. 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini adalah adalah sebagai berikut: Dengan menerapkan 

metode DRTA (Directed Reading Thingking Activity) dapat meningkatkan 
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kemampuan membaca pemahaman pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa 

kelas V SDN 2 Suntenjaya. 

 

 

 

 

F. Penjelasan Istilah 

Penjelasan Istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan 

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Maria (2012:6) 

“penerapan adalah hal, cara atau hasil”. Adapun menurut Lukman Ali dalam 

Maria (2012:6) “penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan”. Mengacu 

pada pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah cara 

yang kemudian diterapkan pada suatu proses kegiatan untuk mencapai suatu 

tujuan. 

2. Metode  

Menurut Abidin (2012:73) bahwa “metode adalah rencana keseluruhan 

proses pembelajaran dari tahap penentuan tujuan pembelajaran, peran guru, peran 

siswa, materi, sampai tahap evaluasi pembelajaran”. Berdasarkan pendapat ahli 

diatas, maka dapat disimpulkan metode adalah cara atau langkah-langkah dalam 

suatu perencanaan yang akan diterapkan secara tersusun demi tercapai tujuan.  

3. Metode DRTA 

Menurut Abidin (2012:81) “metode DRTA (Directed Reading Thingking 

Activity) adalah salah satu metode dalam pembelajaran membaca yang 

menggunakan tiga tahapan yaitu prabaca, membaca dan pascabaca.” Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh para ahli, maka metode DRTA dalam penelitian ini 

adalah suatu cara atau langkah-langkah yang diterapkan pada pembelajaran 

membaca pemahaman supaya mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam 

membaca dengan memprediksikan isi cerita dari judul yang diberikan kemudian 

memprediksi dari sebuah gambar sehingga siswa dituntut untuk berpikir mengenai 
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bacaan yang akan diberikan kemudian pada tahap terakhir siswa diberikan teks 

bacaan berupa cerita maupun wacana sehingga bisa mengetahui prediksi mereka 

salah atau benar.  

4. Membaca 

Menurut Tarigan (2008:7) menyatakan bahwa “membaca adalah suatu 

proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh 

pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis. 

Mengacu pendapat ahli, maka membaca adalah suatu proses yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh informasi dari sebuah bacaan yang tertera dalam 

tulisan maupun lisan. Melalui membaca seseorang dapat mendapatkan ilmu 

pengetahuan, informasi yang ingin diketahui dan belajar dari pengalaman 

seseorang sehingga menambah wawasan.  

5. Kemampuan Membaca 

“Kemampuan membaca ialah kecepatan membaca dan memahami isi 

secara keseluruhan” (Tampubolon, 2008:7). Mengacu pada pendapat ahli diatas 

maka kemampuan membaca ialah daya serap seseorang dalam memahami isi 

bacaan secara keseluruhan yang diperoleh ketika membaca teks sehingga dapat 

memperoleh informasi, menyimpulkan bacaan, menceritakan kembali dan 

mengetahui nilai-nilai kehidupan yang terkandung dari teks yang dibaca pada saat 

siswa melaksanakan tes. 

6. Membaca Pemahaman 

“Membaca pemahaman atau reading for understanding adalah salah satu 

bentuk dari kegiatan membaca dengan tujuan membacanya untuk memahami isi 

pesan yang terdapat dalam bacaan” (Resmini dan Juanda, 2008:80). Dari pendapat 

ahli tersebut maka membaca pemahaman yang dimaksud adalah kegiatan 

membaca untuk memahami isi bacaan secara mendalam yang bertujuan untuk 

mengetahui makna yang terkandung pada suatu bacaan. 
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