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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

maju, terutama dalam percetakan  maka semakin banyak informasi yang tersimpan di 

dalam buku.Untuk memperoleh informasi tersebut diperlukan kegiatan membaca. 

Dengan membaca, pembaca akan memperoleh banyak informasi yang sebelumnya 

belum pernah didapatkan. Semakin banyak membaca semakin banyak pula informasi 

yang diperoleh. Sebaliknya, jika malas membaca pembaca akan ketinggalan 

informasi.Mengingat pentingnya kegiatan membaca, kegiatan membaca dianjurkan di 

sekolah. Membaca menduduki peran yang sangat penting dalam kehidupan, 

khususnya bagi para pelajar.Bahkan banyak pakar pendidikan menyatakan bahwa 

membaca merupakan jantungnya pendidikan.Setiap mata pelajaran tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan membaca, jadi seorang siswa hendaknya memiliki 

kemampuan membaca yang baik. 

Pada dasarnya pembelajaran membaca dialami anak sejak dini memasuki usia 

sekolah. ia akan belajar membaca mulai dari mengenal huruf sampai merangkai 

huruf–huruf tersebut menjadi sebuah kata bahkan menjadi sebuah kalimat. Kebiasaan 

membaca perlu dibiasakan sejak dini yakni mulai dari anak mengenal huruf.Dalam 

pembelajaran membaca, kemampuan membaca yang baik tentunya merupakan target 

dalam proses pembelajaran membaca di sekolah. dalam pembelajaran membaca 

pastinya mereka ditekankan ketekunan dan latihan untuk melatih membaca khususnya 

membaca pemahaman dapat dicapai. Meskipun demikian keberhasilan belajar 
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membaca tidak hanya ditentukan oleh latihan tetapi juga ditentukan antara lain adalah 

faktor motivasi belajar membaca siswa. Motivasi ini akan mendorong siswa untuk 

membiasakan diri membaca.  

Bahasa merupakan alat komunikasi.Sebagai alat komunikasi, maka bahasa 

sangat penting peranannya dalam kegiatan belajar mengajar.Kegiatan belajar 

mengajar tidak mungkin akan berhasil jika tidak ada komunikasi baik melalui 

mendengarkan, membaca, menulis, maupun berbicara. Menurut Tarigan (1979: 1), 

keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen yaitu keterampilan menyimak 

(listening skills), keterampilan berbicara (speaking skills), keterampilan membaca 

(reading skills) dan keterampilan menulis (writing skills). Empat keterampilan 

berbahasa tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dan saling 

berkorelasi. Misalnya seorang bayi yang awalnya ia hanya dapat mendengar dan 

menyimak apa yang dikatakan oleh seorang yang ada di sekitarnya. Kemudian secara 

berangsur ia akan menirukan suara atau kata – kata yang di dengarnya dengan belajar 

berbicara.Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam setiap jenjang pendidikan 

baik di tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, pengajaran bahasa menjadi salah satu 

bidang studi yang masuk dalam kurikulum lembaga pendidikan tersebut. 

Kemampuan membaca merupakan salah satu kemampuan yang perlu 

dikembangkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, disamping kemampuan aspek 

berbicara, mendengarkan, dan menulis.Pada kenyataan yang ada kebiasaan membaca 

para pelajar sangat kurang dan kondisi yang tidak kondusif secara langsung 

berpengaruh pada rendahnya minat baca anak, khususnya siswa. 

Ketika peneliti bertemu dengan salah satu seorang guru(dalam perjalanan 

pulang) dari Purwokerto penulis berbincang dengan seorang guru di SMP Negeri 3 
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Purworejo Klampok.Iamengeluhkam kebiasaan membaca para siswa yang sangat 

berkurang. Sebagian siswa yang mempunyai kebiasaan membacanya cukup baik, 

ternyata mereka tidak paham dengan apa yang telah dibacanya.  Kenyataan ini cukup 

membingungkan penulis dan menimbulkan pertanyaan apakah ada yang salah dengan 

persepsi kebiasaan membaca siswa atau guru tersebut? Atau ada kesalahan cara 

mengukur pemahaman membaca? Tetapi secara mudah dapat disimpulkan bahwa 

hampir semua siswa yang dimaksudkan oleh guru tersebut memiliki kemampuan 

membaca yang rendah yang disebabkan oleh rendahnya kebiasaan membaca mereka. 

Fakta semacam ini tampaknya bukan sebuah kebetulan saja.Rendahnya 

kebiasaan membaca di negeri ini juga tercermin dari beberapa hasil survei yang 

dilakukan oleh berbagai lembaga.Hasil survei UNESCO menunjukkan bahwa 

Indonesia merupakan negara dengan minat baca masyarakat paling rendah di 

ASEAN.Minat baca merupakan indikator penting dari kemajuan sebuah bangsa. 

Makin maju suatu negara akan tercermin dari tingginya minat dan kebiasaan membaca 

warga negaranya. Begitu juga sebaliknya, ketika penduduk sebuah negara memiliki 

animo membaca yang rendah maka kemajuan negara itu juga bergerak sangat 

lamban.Peningkatan minat baca masyarakat akan mempercepat kemajuan bangsa 

Indonesia, karena tidak ada negara yang maju tanpa buku(Republika, 2011). 

Berdasarkan studi lima tahunan yang dikeluarkan oleh progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS) pada tahun 2006, yang melibatkan 

siswa sekolah dasar (SD), hanya menempatkan Indonesia pada posisi 36 dari 40 

negara yang dijadikan sampel penelitian. Posisi Indonesia itu lebih baik dari Qatar, 

Kuwait, Maroko, dan Afrika Selatan, ujar ketua Center For Social Marketing (CSM), 

Yanti Sugarda di Jakarta, Rabu (7/7). Selanjutnya penelitian Human Development 
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Index (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP untuk melek huruf pada 2002 

menempatkan Indonesia pada posisi 110 dari 173 negara. Posisi tersebut kemudian 

turun satu tingkat menjadi 111 di tahun 2009.Data CSM menyebutkan bahwa 

perbandingan jumlah buku yang dibaca siswa SMA di 13 negara, termasuk Indonesia. 

Di Amerika Serikat, jumlah buku yang wajib dibaca sebanyak 32 judul buku, Belanda 

30 buku, Jepang 22 buku, Swiss 15 buku, Kanada 13 buku, Brunei 7 buku, Singapore 

6 buku, Thailand 5 buku, dan Indonesia 0 buku.  

Budaya baca masyarakat Indonesia menempati posisi terendah dari 52 negara 

di kawasan Asia Timur berdasarkan data yang dilansir. Organisasi Pengembangan 

Kerja sama Ekonomi (OECD), kata Kepala Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya 

Arini. Saat berbicara dalam seminar “Libraries and Democracy” digelar Perpustakaan 

Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya bersama Goethe- Institut Indonesian dan 

Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) di Surabaya, Rabu 

dia mengatakan, OECD juga mencatat 34,5 persen masyarakat Indonesia masih buta 

huruf. Kompas (Kamis, 18 Juni 2009). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di kelas VII di SMP Negeri 3 

Purworejo Klampok, kemampuan membaca pada siswa kelas VII termasuk dalam 

kategori rendah.Keluhan tentang rendahnya kebiasaan membaca dan kemampuan 

membaca di tingkat Sekolah MenengahPertama  (SMP), tidak bisa dikatakan sebagai 

kelalaian guru pada sekolah yang bersangkutan. Namun hal ini harus dikembalikan 

lagi pada kebiasaan membaca ketika siswa  waktumasih kecil. Peranan orang tualah 

yang lebih dominan dalam membentuk kebiasaan membaca anak. Bagaimana seorang 

anak akan  memiliki kebiasaan membaca yang tinggi sedangkan orang tuanya tidak 
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pernah memberikan contoh dan mengarahkan anaknya agar terbiasa membaca. Karena 

seorang anak akan lebih tertarik dan termotivasi melakukan sesuatu kalau disertai 

dengan pemberian contoh, bukan hanya sekedar teori atau memberi tahu saja. Ketika 

anak memasuki usia sekolah, barulah guru memiliki peran dalam mengembangkan 

minat baca yang kemudian dapat meningkatkan kebiasaan membaca siswa. Dengan 

demikian, orang tua dan guru sama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam 

membentuk dan meningkatkan kebiasaan membaca anak. 

Guru dalam mengajar cenderung masih menggunakan pembelajaran 

konvensional sehingga hasil pembelajaran yang diperoleh kurang maksimal. Selain 

itu, guru tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk berlatih membaca.Kenyataan 

tersebut menunjukkan bahwa guru harus mencari solusi yang terbaik dalam 

pembelajaran. Terlebih lagi untuk pembelajaran Bahasa Indonesia awal di kelas VII, 

guru dituntut untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan disertai 

improvisasi, afektif, kreatif dan menyenangkan. Guru harus dapat menanamkan 

keterampilan membaca Bahasa Indonesia dalam suasana yang menyenangkan 

sehingga siswa merasa bahwa belajar Bahasa Indonesia itu tidak sulit.  

Dengan kondisi demikian, maka dapat dianalisis kekurangan dalam 

pembelajaran guna mengetahui hambatan yang ditemukan untuk perbaikan 

pembelajaran berikutnya.Dalam melakukan perbaikan pembelajaran diupayakan 

pembelajaran yang lebih baik untuk meningkatkan hasil belajar siswa.Hal inilah yang 

menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara 

kebiasaan membaca dengan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas VII di 

SMP Negeri 3 Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu : “ Bagaimanakah hubungan antara kebiasaan 

membaca dengan kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 3 Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara tahun ajaran 2012/2013 ?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut maka 

penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan 

membaca dengan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara tahun ajaran 2012/2013. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi sekolah  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi sekolah untuk mengetahui hasil 

peningkatan kemampuan membaca sehingga dengan dicapainya hasil tersebut, 

sekolah akan terpacu semangatnya untuk lebih meningkatkan kinerja guru secara 

optimal. Hal ini juga dikarenakan apabila seluruh komponen yang ada di sekolah 

dapat bekerja secara optimal, maka proses belajar mengajar yang efektif dan efisien 

dapat dicapai dengan mudah.  

 

2. Bagi guru 

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi guru tentang kemampuan dan 

kebiasaan membaca dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Khususnya aspek 
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membaca pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 Purworejo Klampok. Guru diharapkan 

mengetahui strategi pembelajaran yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan 

disampaikan. 

 

3. Bagi siswa  

Penelitian ini memberikan informasi kepada siswa tentang bagaimana 

meningkatkan minat baca.Sehingga dapat meningkatnya kemampuan memahami 

bacaan,diharapkansiswa dapat lebih cepat memahami materi dan dapat meningkatkan 

prestasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


