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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan membantu manusia untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki setiap individu serta mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pengembangan potensi setiap 

individu sudah diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 

20 tahun 2003 Pasal 1 butir 1: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara”. 
 

Pendidikan yang telah dijelaskan menurut UU Sindiknas ini harus dapat 

menimbulkan perubahan pada diri peserta didik. Perubahan ini agar peserta 

didik memiliki sikap yang baik, karena hasil utama dari pendidikan adalah 

adanya perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik. Perubahan-perubahan 

akan terjadi berdasarkan pada kurikulum pendidikan yang berlaku. 

Berkembangnya pendidikan di Indonesia ini membuat sistem kurikulum 

sudah banyak berganti, salah satunya adalah Kurikulum 2013 yang terbaru dan 

mulai berjalan sampai saat ini. Adanya Kurikulum 2013 sebagai penyempurna 

dari kurikulum-kurikulum sebelumnya dan memperbaiki sistem pendidikan 

yang telah berjalan sebelumnya. Kurikulum 2013 menekankan pada 

seimbangnya aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta mengembangkan 
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keseimbangan antara sikap spiritual, sosial, kreativitas, kerjasama, dan 

menjadikan individu memiliki keterampilan lebih. Hal ini akan menjadikan 

peserta didik lebih aktif, karena pembelajaran berpusat pada siswa dan guru 

hanya sebagai fasilitator, sehingga peserta didik secara mandiri dapat 

mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki. Salah 

satu keterampilan yang harus dikembangkan peserta didik dalam Kurikulum 

2013 adalah keterampilan berbahasa, karena pada dasarnya pembelajaran 

bahasa pada Kurikulum 2013 lebih mengedepankan pada keterampilan 

berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

Pembelajaran bahasa sangat penting diajarkan di sekolah dasar. Bahasa 

memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan seseorang, 

khususnya anak sekolah dasar. Depdiknas dalam Ahmad (2013: 1) menyatakan 

bahwa bahasa mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia yaitu, sebagai alat untuk menyampaikan informasi berupa pikiran, 

perasaan, atau gagasan dan untuk mengidentifikasi diri. Adanya bahasa, 

seseorang dapat mengembangkan kemampuan intelektual, sosial, dan 

emosionalnya. Agar seseorang dapat menyampaikan informasi dengan baik 

dan benar, pembelajaran bahasa di sekolah dasar diarahkan agar peserta didik 

mampu memahami dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi secara 

efektif, baik dengan cara lisan maupun tulis. Pentingnya bahasa sebagai alat 

komunikasi yang efektif ini perlu dikembangkan pada anak sekolah dasar, 

salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai adalah keterampilan 

membaca. 
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Membaca pada dasarnya berkomunikasi dengan orang lain melalui 

media tulisan serta bertujuan untuk memahami semua isi bacaan dan mampu 

mengapresiasi bacaan. Mengingat keterampilan membaca sangat penting dalam 

proses belajar selanjutnya, apabila keterampilan membaca masih kurang, maka 

akan mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dan hasilnya tidak 

maksimal. Pentingnya keterampilan membaca ini tidak diimbangi dengan 

minat membaca yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari minat membaca peserta 

didik yang masih sangat rendah. 

Rendahnya minat dan kebiasaan membaca dapat lihat dari hasil survei 

PISA yang dilakukan oleh OECD dan survei PIRLS yang dilakukan oleh 

Mullis. Hasil survei PISA (Programme for International Student Assesment) 

tahun 2015, Indonesia peringkat ke-62 dari 70 negara dengan skor 397 dari 

skor rata-rata yaitu 493. Hasil survei PIRLS (Progress International Reading 

Literacy Study) tahun 2011, Indonesia peringkat ke-42 dari 45 negara dengan 

skor 428 dari skor rata-rata 500. Berdasarkan hasil survei tersebut, minat dan 

kebiasaan membaca masih sangat rendah, maka untuk mengatasi rendahnya 

membaca perlu adanya pengembangan keterampilan berbahasa khususnya 

membaca, sehingga peserta didik akan memiliki keterampilan dalam 

berkomunikasi dengan orang lain melalui media tulis. Rendahnya minat dan 

kebiasan membaca juga terjadi di SD Negeri 1 Beji, sehingga peserta didik 

tidak memiliki keterampilan membaca yang baik. Hal ini dibuktikan dari hasil 

wawancara antara peneliti dengan guru kelas IV dan hasil observasi 

pembelajaran di kelas IV SD Negeri 1 Beji. 
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Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan guru kelas IV SD 

Negeri 1 Beji, bahwa terdapat kendala dalam pembelajaran yaitu peserta didik 

kesulitan memahami isi bacaan. Hal ini diperkuat dari hasil observasi bahwa 

ketika pembelajaran membaca buku cerita dan bacaan yang ada di buku siswa, 

peserta didik mengalami kesulitan memahami isi bacaan. Peserta didik tidak 

mampu menceritakan kembali isi bacaan secara lengkap dengan menggunakan 

bahasa sendiri. Ketika ditanya oleh guru terkait isi bacaan yang mereka baca, 

peserta didik tidak dapat menjawabnya dan peserta didik kesulitan untuk 

menggarisbawahi pesan-pesan penting yang terkandung dalam bacaan. Hal ini 

dikarenakan peserta didik kesulitan memahami isi bacaan dan peserta didik 

belum memiliki gambaran apa yang akan disampaikan ketika di depan kelas. 

Masalah tersebut diperparah dengan penggunaan media pembelajaran yang 

masih sangat jarang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga 

peserta didik menjadi kurang tertarik mengikuti pembelajaran. Masalah-

masalah yang ada berdampak pada keterampilan membaca pemahaman peserta 

didik yang dapat dilihat berdasarkan nilai ketuntasan membaca sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Nilai Ketuntasan Membaca Peserta Didik Kelas IV 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

KKM   Tuntas Tidak Tuntas 

Peserta 

Didik 

Persentase Peserta 

Didik 

Persentase 

18 70 6 33% 12 67% 
 

Berdasarkan kendala-kendala proses pembelajaran yang telah 

dijelaskan, perlu adanya strategi-strategi dan media pembelajaran khusus untuk 

menanggulangi hal tersebut. Strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengatasi kendala-kendala yang ada yaitu dengan menggunakan strategi PQ4R 
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(Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review). Al-Tabany (2014: 178) 

strategi PQ4R merupakan bagian dari strategi elaborasi. Strategi ini digunakan 

untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka baca, dan membantu 

proses belajar mengajar di kelas yang dilaksanakan dengan kegiatan membaca 

buku. Diharapkan dengan penggunaan strategi PQ4R (Preview, Question, 

Read, Reflect, Recite, Review) peserta didik mampu mengingat isi dari bacaan 

dalam jangka yang panjang dan juga dapat meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman. Mengingat kelebihan dari strategi PQ4R yang dapat 

membantu peserta didik memahami isi bacaan yang mereka baca dalam jangka 

waktu yang lama. Selain penggunaan strategi PQ4R ini, pembelajaran akan 

lebih efektif jika dibantu dengan media cerita bergambar. 

Media cerita bergambar akan memperjelas cerita yang dibacanya dan 

peserta didik lebih tertarik untuk membacanya karena pada dasarnya anak 

menyukai gambar-gambar yang penuh warna. Adipta (2016: 989) menyatakan 

bahwa pada usia anak SD pemilihan penggunaan cerita bergambar merupakan 

pilihan yang bagus karena pada usia tersebut anak-anak masih menyukai cerita-

cerita dan gambar-gambar yang penuh warna. Pemanfaatan cerita bergambar 

sebagai sumber bacaan yang dapat menambah kebermaknaan pembelajaran dan 

juga dapat dijadikan variasi dalam pembelajaran. Adanya cerita bergambar 

membuat peserta didik lebih tertarik untuk membaca, sehingga minat membaca 

peserta didik akan meningkat. 

Permasalahan yang muncul di kelas IV SD Negeri 1 Beji diharapkan 

dapat diatasi menggunakan strategi PQ4R dengan bantuan media cerita 
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bergambar. Judul penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan permasalahan 

yang ada yaitu “Upaya meningkatkan keterampilan membaca pemahaman 

peserta didik melalui strategi PQ4R dengan bantuan media cerita bergambar di 

kelas IV SD Negeri 1 Beji”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana strategi PQ4R dengan bantuan media cerita bergambar 

dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman peserta didik di kelas 

IV SD Negeri 1 Beji?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peningkatan kualitas membaca pemahaman peserta didik 

menggunakan strategi PQ4R dengan bantuan media cerita bergambar di kelas 

IV SD Negeri 1 Beji. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun Penelitian Tindakan Kelas dapat memberikan manfaat yang dapat 

diambil, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk 

menentukan arah dalam pemilihan strategi pembelajaran membaca 
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pemahaman dan penggunaan media yang sesuai, sehingga hasil 

pembelajaran membaca akan meningkat dengan maksimal dan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi 

beberapa pihak seperti peserta didik, guru, dan sekolah. Adapun manfaat 

praktis akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Bagi Peserta Didik 

1) Meningkatkan kualitas membaca pemahaman peserta didik. 

2) Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran 

membaca yang diajarkan oleh guru. 

b. Bagi Guru 

1) Meningkatkan profesionalisme guru dalam proses kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 

2) Menambah pengetahuan tentang strategi dan media pembelajaran 

yang sesuai, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

c. Bagi Sekolah 

1) Memberikan kontribusi bagi sekolah dalam upaya meningkatkan 

kinerja guru dan kualitas pembelajaran. 

2) Memberikan masukan bagi sekolah dalam menentukan strategi dan 

media yang tepat untuk meningkatkan mutu dan keberhasilan dalam 

pembelajaran. 
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