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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kedudukan bahasa Jawa di Indonesia sebagai salah satu bahasa daerah 

yang berasal dari daerah Jawa khususnya pada propinsi Jawa Tengah 

mewajibkan adanya pelajaran bahasa Jawa disetiap jenjang pendidikan sejak 

dulu. Sejatinya setelah diterapkannya pelajaran bahasa daerah disetiap 

propinsi dapat memberikan kosntribusi terhadap tercapainya tujuan-tujuan 

pendidikan, karena  pelajaran bahasa Jawa isinya dikaitkan dengan 

lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya. Dengan itu bahasa 

Jawa memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi masyarakat. 

Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Jawa penting untuk dipelajari, 

karena dapat mencerminkan adanya norma-norma susila, tata krama, 

menghargai yang lebih muda, menghormati yang lebih tua dan mengenal 

serta melestarikan peninggalan terdahulu seperti wayang kulit, cerita-cerita 

wayang dan lain sebagainya. Pemerintah melakukanlah sebuah kebijakan 

dengan adanya pelajaran bahasa daerah (bahasa Jawa). Kurikulum bahasa 

Jawa masuk pada kurikulum muatan lokal dan mendapat alokasi waktu 2 jam 

pelajaran (2 x 35menit) setiap kelasnya. Ada empat aspek ketrampilan mata 

pelajaran bahasa Jawa yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu berbicara, 

menulis, membaca dan mendengarkan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas IV, 

ditemukan permasalahan dalam pembelajaran bahasa Jawa bahwa membaca 
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pemahaman siswa masih rendah yaitu 1) siswa belum mampu memahami isi 

bacaan dengan baik hal ini terlihat dari saat guru menanyakan isi bacaan 

khususnya cerita wayang belum banyak siswa yang mampu menjawab 

dengan jawaban yang tepat, 2) siswa dituntut untuk lebih memahami bacaan 

cerita wayang dengan membaca secara berulang-ulang, menemukan kata-kata 

sulit yang ada pada bacaan, 3) jawaban siswa pada lembar soal terkait dengan 

isi teks bacaan cerita wayang masih banyak yang keliru. Kondisi ini 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; bahan bacaan yang kurang 

menarik dan sulit dipahami bagi siswa, jam belajar untuk materi yang sangat 

terbatas. Hal ini tentu dapat menjadikan proses pembelajaran di kelas menjadi 

kurang efektif. Maka dari itu kegiatan membaca ini perlu adanya bimbingan 

dari guru agar lebih mudah siswa dalam memahami bacaan. 

Hasil pengamatan terhadap pemahaman siswa dalam membaca  

menunjukkan bahwa proses pembelajaran berlangsung siswa kesulitan 

memahami isi cerita wayang dalam bahasa Jawa, dalam membaca bacaan 

cerita wayang tersebut siswa hanya sekedar membaca tanpa memahami apa 

maksud dari isi cerita. Seringkali siswa menemukan beberapa kata-kata sulit 

yang belum mereka ketahui maknanya, tetapi mereka kurang memiliki 

inisiatif untuk mencari makna kata itu. Siswa juga malu untuk menanyakan 

materi yang kurang dipahaminya baik kepada guru maupun teman.  

Guru juga menunjukkan data mengenai rendahnya keterampilan 

membaca pemahaman siswa dalam belajar bahasa Jawa terutama pada 

Kompetensi Berbicara : 6. Mampu memahami cerita, puisi, dan drama serta 

dapat memberikan kesan dan dapat mengemukakan perasaan dan gagasan 
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untuk berbagi keperluan dalam berbagai situasi dengan tata cara yang sopan 

dan santun secara lisan, kemudian dengan Kompetensi Dasar 6.2 

Menceritakan tokoh wayang, dengan pencapaian hasil nilai masih dibawah 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). Standar KKM yang telah disetujui oleh 

guru dan sekolah yaitu 63. Berdasarkan nilai ulangan harian bahasa Jawa dari 

20 siswa yang mencapai nilai ≥ 63 hanya 40%. 

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, peneliti dan guru sepakat untuk 

mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan sebuah upaya perbaikan 

pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman 

terutama pada materi teks cerita wayang Mahabarata khususnya pada cerita 

wayang Puntadewa dan Bima dengan menerapkan strategi membaca yang 

berbeda dari sebelumnya guru terapkan di kelas. Alternatif penggunaan 

strategi yang disepakati adalam penelitian ini adalah strategi PQ4R (Preview, 

Question, Read, Reflect, Recite dan Review).  

Penggunaan strategi PQ4R ini memberikan suasana baru yang lebih 

menyegarkan dan sistematis dalam menghadapi proses pembelajaran dengan 

prosedur-prosedur teknik yang efektif. Strategi PQ4R meliputi 6 langkah 

dalam kegiatan membaca yaitu preview, question, read, reflect, recite, dan 

review. Strategi ini digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang 

mereka baca, jadi akan sangat membantu siswa yang daya ingatnya lemah. 

Trianto (2014: 178) menyatakan bahwa PQ4R mudah diterapkan juga pada 

semua jenjang pendidikan serta mampu membantu siswa dalam memahami 

teks lebih baik serta mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap teks 

Upaya Meningkatkan Keterampilan..., Intan Noviana, FKIP UMP 2018 



4 
 

bacaan. Siswa yang telah memiliki pemahaman pada isi bacaan, maka akan 

mudah pula untuk menjelaskannya dan dapat melatih kemampuan siswa 

untuk menjelaskan apa yang telah siswa baca. Penerapan strategi ini berkaitan 

dengan permasalahan yang timbul, sehingga diharapkan dapat meningkatkan  

kemampuan siswa dalam membaca khususnya dalam membaca pemahaman. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan 

judul  Upaya Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa 

Kelas IV Materi Teks Cerita Wayang Mahabarata Mata Pelajaran Bahasa 

Jawa Melalui Strategi PQ4R di Kelas IV SD Negeri Karangturi. 

Inovasi dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti berupaya untuk 

mengembangkan cara pembelajaran baru dengan menggunakan strategi PQ4R 

dalam pembelajarn bahasa Jawa. Strategi PQ4R ini diharapkan mampu 

memberikan dampak positif terhadap siswa. Penggunaan ini dimaksudkan 

untuk mencegah kepunahan bahasa Jawa dan melestarikan bahasa Jawa serta 

dapat menarik siswa untuk lebih minat lagi terhadap mata pelajaran bahasa 

Jawa. Salah satu upaya yang peneliti lakukan adalah untuk meningkatkan 

keterampilan membaca siswa ini merupakan upaya yang dimaksudkan 

peneliti untuk mempertahankan keutuhan cerita wayang pada bahasa Jawa itu 

sendiri. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana upaya meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman siswa pada materi Teks Cerita Wayang 
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Mahabarata di kelas IV SD Negeri Karangturi dengan menerapkan strategi 

PQ4R?”. Rumusan masalah tersebut dapat diuraikankan menjadi pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi PQ4R dapat meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman siswa pada materi Teks Cerita Wayang Mahabarata di kelas 

IV SD Negeri Karangturi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah  di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk: 

1. Meningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa  pada materi Teks 

Cerita Wayang dengan menerapkan strategi PQ4R di Kelas IV SD Negeri 

Karangturi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan referensi untuk mengkaji permasalahan pendidikan 

dengan lingkup yang lebih luas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Melalui penerapan strategi pembelajaran PQ4R diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa 
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terhadap materi teks cerita wayang. Melalui strategi pembelajaran 

PQ4R diharapkan ada peningkatan prestasi belajar siswa. 

b. Bagi Guru 

Memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada guru tentang 

strategi pembelajaran PQ4R yang dapat meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman siswa, sehingga guru tidak terpaku pada 

pembelajaran yang konvensional. 

c. Bagi Sekolahan 

Memberikan sumbangan pengalaman dan pengetahuan tentang  

strategi PQ4R yang lebih efektif sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran di sekolah dan meningkatkan kualitas kinerja 

guru. 
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