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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Pasal 4 (5) disebutkan bahwa 

Pendidikan diselenggarakan untuk mengembangkan budaya membaca, 

menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.  

Sebagai upaya mewujudkan amanat pasal 4 (5) tersebut. Mata pelajaran 

bahasa Indonesia di sekolah dasar sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut. 

(1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis; (2) menghargai dan bangga 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

negara; (3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan 

tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan; (4) menggunakan bahasa 

Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan 

emosional dan sosial; (5) menikmati dan memanfaatkan karya sastra 

untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; (6) menghargai 

dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia (Depdiknas, 2008 : 118). 

 

Aspek keterampilan berbahasa dan apresiasi sastra yang diajarkan di 

sekolah dasar meliputi aspek keterampilan mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis. Guru diharapkan dapat membekali siswa untuk dapat 

mencapai tujuan tersebut. 
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Aktivitas menulis bagi siswa merupakan kegiatan yang amat penting 

dilakukan untuk kesuksesan studi. Dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang 

tersurat dan tersirat dalam buku pelajaran siswa tidak hanya melakukan 

aktivitas membaca, tetapi juga perlu menulis hal-hal yang menjadi esensi dan 

pengetahuan yang telah dipelajarinya. Pentingnya menulis tidak hanya dalam 

mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi pada keseluruhan mata pelajaran yang 

diberikan di sekolah.  

Kemampuan menulis juga sangat diperlukan dalam rangka menuangkan 

gagasan dan ide serta pengalaman yang diperoleh selama proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran seperti ini, siswa dituntut berpikir menggunakan 

apa yang sudah dipelajari berkenaan dengan pertanyaan yang harus dijawab 

dengan menggunakan bahasa sendiri, sesuai dengan gagasan, tanggapan, ide 

yang dipikirkannya. 

Untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan tanggapan diungkapkan dalam 

bentuk tulisan bagi anak memang tidak mudah dan membutuhkan latihan 

secara berulang-ulang. Pemahaman anak terhadap menulis mengandung 

kaidah-kaidah yang harus diikuti, sehingga kalimat tersebut akan mudah 

dipahami oleh pembaca.  

Sebagai salah satu desain induk penumbuhan budi pekerti, Gerakan 

Literasi Sekolah perlu melibatkan para pemangku kepentingan secara 

terprogram dengan satu tujuan agar peserta didik, terutama di tingkat 

pendidikan dasar, menjadi insan berbudaya literasi. 
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Gerakan Literasi Sekolah yang digagas dan dikembangkan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan kepedulian atas 

rendahnya kompetensi peserta didik Indonesia dalam bidang matematika, sains, 

dan membaca. 

Kompetensi literasi dasar (menyimak-berbicara, membaca-menulis, 

berhitung-memperhitungkan, dan mengamati menggambar) sudah selayaknya 

ditanamkan sejak pendidikan dasar, lalu dilanjutkan pada jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan untuk 

mengakses informasi dan pengetahuan.Selain itu, peserta didik mampu 

membedakan informasi yang bermanfaat dan tidak bermanfaat.Hal itu karena 

literasi mengarahkan seseorang pada kemampuan memahami pesan yang 

diwujudkan dalam berbagai bentuk teks (lisan, tulis, visual). 

Ada empat aspek keterampilan bahasa yang hendaknya dikuasai oleh 

seseorang yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara dan menulis. 

Membaca sebagai salah satu dari keterampilan bahasa tulis, menduduki urutan 

setingkat lebih awal dibandingkan dengan kemampuan menulis. Komunikasi 

antara penulis dan pembaca  terjadi pada proses membaca dengan cara melihat 

lambang-lambang bahasa tulis yang melibatkan pemahaman, pemikiran, 

pengertian, dan perasaan sehingga dapat memahami makna yang terkandung 

dalam bahasa tulis tersebut. 

Menurut Nuriadi (2008:29) dalam Sigit Mangun Wardoyo (2013:11), 

membaca merupakan proses aktivitas fisik dan mental. Aktivitas membaca 
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umumnya dilakukan oleh setiap orang. Dengan membaca orang akan berpikir 

memahami dan memutuskan sikap perilakunya.  

Anak-anak yang memahami pentingnya membaca akan termotivasi 

dalam belajarnya, dan sebaliknya anak-anak yang tidak mengetahui pentingnya 

membaca motivasi belajarnya juga rendah. Sedangkan membaca adalah kunci 

untuk belajar. Terdapat beberapa alasan yang melatari yaitu bahwa membaca 

adalah sumber belajar yang paling lengkap, mudah didapat, paling murah, 

paling cepat, dan paling modern sehingga tidak pernah ketinggalan zaman. 

Selain itu, dengan membaca kita mempelajari banyak hal sekaligus dan 

membaca adalah usaha untuk mengembangkan diri. 

Membaca adalah kebutuhan setiap manusia yang menginginkan 

kemajuan. Baik dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan, informasi 

maupun sekedar hiburan. Banyak sedikitnya pengetahuan yang dimiliki 

seseorang melalui membaca tidak lepas dari kemampuan orang itu dalam 

memahami isi wacana tersebut. Setiap orang mempunyai kemampuan 

membaca tinggi akan lebih akurat dalam memperoleh informasi sehingga dapat 

mengikuti perkembangan IPTEK yang makin cepat. 

Kepandaian membaca menjadi pertanda kemajuan dan peradaban suatu 

bangsa. Melalui kegiatan membaca, orang mudah mempelajari keterampilan 

baru dengan tidak banyak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, pemerintah 

manapun sekarang berusaha agar rakyatnya pandai membaca dan menulis.  

Tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan kita 

untuk selalu belajar. Proses belajar yang efektif adalah membaca. Semakin 
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banyak membaca, semakin banyak pengetahuan dan informasi yang kita 

dapatkan. 

Pengajaran membaca seringkali hanya dilakukan sekedar menjawab 

pertanyaan, mencari kata-kata sulit, atau menentukan ide pokok. Padahal 

dengan membaca dapat kita lakukan dengan diskusi/debat, menanggapi bacaan, 

atau bahkan sebagai acuan dalam kegiatan keterampilan yang lain, seperti 

menulis atau berbicara. 

Membaca merupakan bagian yang sangat esensial dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia, namun dalam kenyataannya pembelajaran ini kurang 

mendapat perhatian yang sewajarnya. Sebagian guru lebih memfokuskan 

materi teoritik yang mengarah keberhasilan siswa dalam pencapaian nilai Ujian 

Nasional. Hal ini membuat keterampilan membaca siswa kurang memadai. 

Kurangnya perhatian dalam pembelajaran inilah, yang menjadi penyebab 

salah satu dari rendahnya kemampuan membaca siswa.Padahal kemampuan 

tersebut merupakan persoalan yang penting dalam dunia pendidikan. Membaca 

adalah kegiatan fisik dan mental yang dapat berkembang menjadi kebiasaan, 

untuk membentuk sebagai suatu kebiasaan dibutuhkan waktu yang lama. 

Di zaman sekarang ini, nampaknya sebagian besar pelajar kurang 

memiliki kemampuan membaca, terutama buku non pelajaran.Ini diakibatkan 

karena sebagian pelajar tidak memiliki metode yang baik, sehingga pada saat 

melakukan kegiatan timbul rasa malas, bosan, menjemukan, serta munculnya 

rasa mengantuk. 
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Begitu pentingnya membaca bagi seseorang dan kemajuan suatu bangsa 

mengundang perhatian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Banjarnegara sehingga menghimbau sekolah untuk melaksanakan program 

gemar membaca pada tahun pelajaran 2015/2016.  

Tujuan dari program gemar membaca di SD Negeri 3 Slatri ini adalah 

sebagai berikut: (1) Menumbuhkan rasa suka siswa terhadap membaca.                    

(2) Siswa memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber bacaan 

sehingga memiliki pengetahuan yang luas yang dapat bermanfaat bagi 

kehidupannya. (3) Mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Kegiatan ini dapat dilakukan secara bebas, seperti membaca dalam hati, 

membaca cepat, membaca intensif/pemahaman, maupun membaca kritis.Hal 

ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Semakin sering 

dilaksanakan maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan siswa. 

Membaca sangat berkaitan dengan seluruh proses kegiatan belajar-

mengajar di sekolah. Pendidikan merupakan salah satu sarana penting untuk 

meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Melalui pendidikan diharapkan dapat 

tercipta  manusia-manusia  berkualitas.  Karena  hanya  manusia-manusia 

berkualitas yang nantinya akan mampu menghadapi persaingan global. Salah 

satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pendidikan adalahdengan 

dituangkannya tujuan pendidikan nasional ke dalam Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3, yaitu: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan danmembentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalamrangka mencerdaskan 
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kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi Warga 

Negara yang demoktratis sertabertanggung jawab. 

Globalisasi membawa dampak bagi segala aspek kehidupan, baik dalam 

bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.Kondisi ini berpengaruh terhadap 

persaingan yang semakin ketat dalam berbagai aspek kehidupan.Tantangan 

utama bagi bangsa Indonesia di era globalisasi adalah daya saing yang 

mengutamakan kamampuan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu dengan 

meningkatkan kebiasaan membaca. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern siswa antara lain 

tidakadanya kemauan atau niat pada diri siswa dalam hal membaca. Faktor 

ekstern siswa antara lain pengaruh pergaulan dan lingkungan. Kemajuan 

teknologi yangsangat tinggi akan mempengaruhi gaya hidup dan kebiasaan 

individu. 

Pengaruh kemajuan teknologi terhadap kebiasaan siswa yaitu siswa 

akanlebih banyak menghabiskan waktu bermain dengan teknologi yang 

menjadi tren saat ini seperti hp, internet, dll sehingga akan 

berpengaruhterhadap kebiasaan belajar siswa. Bila siswa dilema dengan 

kemajuan teknologitersebut dan tidak dapat mengendalikan emosinya terhadap 

kemajuan tersebut,maka prestasi belajarnya akan menurun. Kenyataan di 

lapangan sekarang minimnya tenaga perpustakaan yang mengakibatkan 

Pengaruh Program Membaca…, Enny Setiyowati, Program Pascasarjana UMP, 2018



8 
 

 
 

pengelolaan perpustakaan kurang memadai dan tidak semua sekolah 

mendapatkan buku yang menarik siswa untuk membaca. 

Selain membaca, kebiasaan belajar diduga memiliki pengaruh yang 

besardengan prestasi belajar yang dicapai siswa. Setiap siswa memiliki 

kebiasaanberbeda dalam belajar.Ada siswa yang teratur dalam belajar, ada 

siswa yangmenunda mengerjakan tugas, ada siswa yang asal-asalan dalam 

belajar, adasiswa yang fokus dalam mengikuti pelajaran, dan sebagainya. 

Dengan program membaca yang baik tentunya akan berdampak positif 

terhadapkemampuan menulis puisi dan narasi. Sementara program membaca 

yang baik juga akan mendorong siswa dalam meraih prestasi belajar yang 

maksimal disekolah. Dengan demikian dapat diperoleh kejelasan bahwa 

program membaca akanmemiliki pengaruh terhadap kemampuan menulis pusi 

dan narasi. 

Apabila siswa hidup dalam tradisi lisan dimana pelatihan mendengarkan 

dan berbicara siswa cukup banyak mendapat kesempatan dan rangsangan di 

luar kelas tidak demikian halnya dengan membaca dan menulis, sekolah harus 

member perhatian khusus untuk mengkondisikan kebiasaan menulis atau 

mengarang karena memang sulit menumbuhkan tradisi membaca apalagi 

menulis. 

Keberhasilan siswa dalam studi ditentukan kemampuan membaca juga 

menulis yang memadai. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran di sekolah 

dasar hendaknya guru mengkondisikan agar siswa memiliki kompetensi 
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membaca dan menulis yang baik sebagai bekal untuk dapat menuangkan ide 

yang dipakai baik dalam menulis karangan dan puisi. 

Dari survey yang peneliti lakukan di SD Negeri 3 Slatri diketahui 

nilaiUlangan Harian Pertama Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 

VI/Semester 2 Tahun Pelajaran 2016/2017 masih di bawah batas nilai KKM              

( <75 ). Hasil nilai ini menunjukkan prestasi belajar Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas VI/Semester 2 Tahun Pelajaran 2016/2017 masih rendah. 

Penelitian ini akan mencari pengaruh dari program membaca teks sastra 

anak dengan kemampuan menulis puisi dan program membaca teks sastra anak 

dengan kemampuan menulis narasi di SD Negeri 3 Slatri Kecamatan 

Karangkobar Kabupaten Banjarnegara. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat pengaruh positif antara program membaca teks sastra 

anak dengan kemampuan menulis puisi di SD Negeri 3 Slatri Kecamatan 

Karangkobar Kabupaten Banjarnegara? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif antara program membaca teks sastra 

anak dengan kemampuan menulis Narasi di SD Negeri 3 Slatri Kecamatan 

Karangkobar Kabupaten Banjarnegara? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh program membaca teks sastra anak dengan 

kemampuan menulis puisi di SD Negeri 3 Slatri Kecamatan Karangkobar 

Kabupaten Banjarnegara. 

2. Untuk mengetahui pengaruh program gemar membaca teks sastra anak 

dengan kemampuan menulis Narasidi SD Negeri 3 Slatri Kecamatan 

Karangkobar Kabupaten Banjarnegara. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Secara Teoritis penelitian ini, diharapkan: 

1. Dapat memberikan masukan dalam rangka mendukung teori yang 

berkaitan dengan hubungan antara program membaca teks sastra anak 

dengan kemampuan menulis puisi dan narasi. 

2. Dapat memperluas pengetahuan di bidang pendidikan terkait dengan 

hubungan antara program membaca teks sastra anak dengan kemampuan 

menulis pusi dan narasi. 

3. Hasil penelian ini dapat dijadikan acuan penelitian-penelitian selanjutnya 

yang mempunyai objek yang sama. 

Secara Praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat 

1. Bagi Guru 

Bagi guru khususnya guru bahasa Indonesia dapat memberikan 

pengetahuan tentang pengaruh antara program membaca teks sastra 
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anak dengan kemampuan menulis puisi dan narasi, sehingga dapat 

digunakan sebagai acuan dalam memilih bahan bacaan yang tepat 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

2. Bagi Sekolah 

Bagi Sekolah khususnya SD Negeri 3 Slatri dapat memberikan 

pengetahuan tentang pengaruh antara program membaca teks sastra 

anak dengan kemampuan menulis pusi dan narasi, sehingga dapat 

digunakan sebagai acuan dalam memberikan kebijakan tentang 

program kegiatan di sekolah tersebut. 

3. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menambah dan meningkatkan 

wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh antara program 

membaca teks sastra anak dengan kemampuan menulis pusi dan narasi. 

 

E. Definisi Operasional 

Penelitian ini menggunakan tiga variable, yaitu program membaca teks sastra 

anak, kemampuan menulis puisi, dan kemampuan menulis narasi. Ketiga 

variabel tersebut dapat didefinikasikan sebagai berikut. 

1. Program membaca teks sastra 

Suatu usaha/kegiatan yang dirancang dengan sengaja untuk memberikan 

efek rasa suka terhadap kegiatan membaca terhadap teks-teks sastra/teks 

yang disusun sebagai ngkapan pribadi manusia yang berupa penglaman, 

pemikiran, perasaa, ide, semangat, dan keyakinan dalam bentuk gambaran 
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konkrit yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. 

2. Menulis puisi 

Mengekspresika pemikiran dan membangkitkan perasaan dan merangsang 

imajinasi panca indra dalam suasana berirama. Puisi juga didefinisikan 

sebagai bentuk pengucapan bahasa yang memperhitungkan adanya aspek 

bunyi-bunyi di dalamnya yang mengungkapkan pengalaman imajinatif, 

emosional, dan intelektual penyair yang ditimbal dari kehidupan individu 

dan sosialnya diungkapkan dengan teknik pilihan tertentu sehingga mampu 

membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca dan 

pendengarnya. 

3. Menuli cerita yang menyenangkan 

Satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian 

peristiwanya dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, 

dan akhir. 
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