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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 2016, Puspendikbud Kemendikbud dalam program 

Indonesian National Assessment Progam (INAP) atau Asesmen Kompetensi 

Siswa Indonesia (AKSI) menguji keterampilan membaca,matematika, dan 

sains siswa SD Kelas V. Khusus dalam membaca, hasilnya adalah 48,83% 

dalam katagori kurang, 47,11% dalam kategori cukup,dan hanya 6,0% dalam 

katagori baik. Sayangnya, hasil PILRS,INAP dan PISA siswa Indonesia 

khususnya dalam keterampilan memahami bacaan masih tergolong rendah. 

Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan belum secara maksimal dapat 

mengembangkan kompetensi dan minat siswa terhadap pengetahuan. Semua 

pengukuran diatas menunjukkan permasalahan kemampuan membaca siswa 

adalah cerminan budaya baca masyarakat kita masih rendah. Permasalah ini 

menegaskan bahwa pemerintah perlu strategi khusus agar kemampuan 

membaca siswa dapat meningkat dengan mengintegrasikan/menindaklanjuti 

program literasi sekolah dengan kegiatan dalam keluarga dan masyarakat 

yang diwadahi dalam gerakan literasi. Membangaun gerakan literasi bersama 

didalam ranah/spektrum kerja literasi: sekolah,masyarakat dan keluaraga 

adalah kebutuhan mendesak. (David Efendi dalam Dewan Perpustakaan 

Jakarta 2017). 
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Permendiknas nomor 22 tahun 2006 menyebutkan bahwa 

pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap 

hasil karya kesastraan manusia indonesia. Selanjutnya disebutkan pula bahwa 

ruang lingkup pembelajaran bahasa meliputi empat aspek keterampilan 

berbahasa, yaitu: mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.  

Pada hakikatnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh 

karena itu pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kememampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik 

secara lisan maupun tertulis. Dalam pembelajarannya ke empat aspek 

keterampilan berbahasa disajikan dalam porsi yang seimbang dan 

dilaksanakan secara terpadu. Bahan pembelajaran pemahaman diambil dari 

bahan mendengarkan dan membaca, yang meliputi pengembangan 

kemampuan untuk menyerap gagasan, pendapat, pengalaman, pesan dan 

perasaan yang dilisankan atau ditulis. Bahan pemehaman tersebut mencakup 

dua karya satra baik asli indonesia maupun terjemahan (daerah/asing).  

Keterampilan membaca adalah salah satu keterampilan reseptif 

disamping keterampilan mendengarkan. Sebagai salah satu keterampilan 

reseptif, membaca merupakan komponen pemahaman. Dalam kegiatan 

pembelajaran membaca, selain guru dituntut untuk memahami kurikulum 

juga harus memahami dan menguasai materi pembelajaran, guru juga harus 

mempu merancang pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Pada 
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akhirnya, pada saat pelaksanaan pembelajaran membaca, guru tidak sekedar 

menugasi siswa membaca (dalam hati) kemudian mengerjakan tugas – tugas 

yang ada dalam wacana tersebut. 

Berdasarkan kuesioner atau angket yang disebarkan pada siswa kelas 

V SDN 1 Arcawinangun UPK Purwokerto Timur Kabupaten 

Banyumas,untuk memperoleh informasi dari responden peserta didik pada 

proses belajaar membaca pemahaman, siswa mengalami kesulitan memahami 

isi cerita. Dari hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2018 dengan guru kelas 

V peneliti menyimpulkan bahwa guru belum mengembangkan metode 

pembelajaran dalam proses pembelajaran membaca pemahaman. Hal ini 

menujukkan bahwa guru belum terbiasa untuk mengembangkan metode 

pembelajaran yang menarik dan memudahkan siswa dalam belajar, sehingga 

diperlukan usaha – usaha untuk pengembangan metode pembelajaran sebagai 

salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Selain dari pada itu  kebanyakan guru masih memilih untuk 

kemudahan dan kenyamanan dirinya saja dalam mengajar, sekedar lepas 

tanggung jawab, guru masih cenderung dengan kondisi yang biasa saja, 

melaksanakan pembelajaran secara konvensional dan masih mengandalkan 

metode ceramah, tanya jawab dan tugas. Hal ini disebabkan kurangnya 

kesadaran akan pentingnya mengembangkan metode yang sesuai dengan 

Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) dan kebutuhan peserta didik. 

Efek dari penerapan kegiatan pembelajaran konvensional adalah 

terhambatnya peningkatan hasil belajar peserta didik dalam aspek 
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kognitif,afektif, dan psikomotor yang seterusnya. Oleh karena itu perlu 

dicarikan alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik,  agar peserta didik mampu memperoleh hasil belajar yang baik 

yaitu dengan mengembangakan metode pembelajaran.  

Upaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan belajar siswa 

diantaranya dapat dilakukan melalui upaya memperbaiki proses 

pembelajaran. Dalam perbaikan proses pembelajaran ini peranan guru sangat 

penting yaitu menetapkan metode pembelajaran yang tepat. Oleh karena 

sasaran pembelajaran adalah siswa, maka dalam menetapkan metode 

pembelajaran fokus perhatian guru adalah pada upaya membelajarkan siswa. 

Sesungguhnya mengajar hendaknya dilakukan dengan metode pembelajaran 

atau cara yang efektif agar diperoleh hasil lebih baik. Oleh karena itu, 

diperlukan kemampuan mengajar yang baik pula dengan menguasai metode 

pembelajaran selain diperlukan pula sikap mental untuk mau memperbaiki 

atau meningkatkan kemampuan mengajar.  

Guru seharusnya mampu menentukan metode pembelajaran yang 

dipandang dapat membelajarkan siswa melalui proses pembelajaran yang 

dilaksanakan, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan hasil 

belajarpun  diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Metode pembelajaran dapat 

ditentukan oleh guru dengan memperhatikan tujuan dan materi pembelajaran. 

Pertimbangan pokok dalam menentukan metode pembelajaran terletak pada 

keefektifan proses pembelajaran. Tentu saja orientasi guru adalah kepada 
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siswa belajar. Jadi, metode pembelajaran yang digunakan pada dasarnya 

hanya berfungsi sebagai bimbingan agar siswa belajar.  

Praktek pembelajaran menuntut guru dalam merancang berbagai 

metode pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses belajar aktif  

pada diri siswa. Rancangan ini merupakan acuan pada panduan, baik bagi 

guru itu sendiri, maupun bagi siswa.  

Metode Lirik Bapa adalah metode belajar yang menuntut siswa untuk 

aktif dalam hal memahami bacaan dengan cara 

melihat,bertanya,membaca,mencatat,mengulang apa yang telah dibaca dan 

membuat kesimpulan dari bacaan. Belajar dengan menggunakan metode 

Lirik Bapa meliputi beberapa unsur yaitu, LI (lihat), RIK (tertarik), BA 

(baca) PA (paham). Membaca dengan menggunakan metode Lirik Bapa 

menuntut pembaca untuk terlebih dahulu melihat–lihat buku dari sampul 

yang mana sampul tersebut terdapat judul buku, nama penulis dan gambar. 

Dari judul dan gambar tersebut menimbulkan rasa ingin  tahu atau 

ketertarikan pembaca tentang isi bacaan. Setelah itu, pembaca mengajukan 

sejumlah pertanyaan (question) berkenaan dengan cerita yang bersangkutan, 

yang jawabannya terdapat dalam cerita tersebut. Usai menentukan 

pertanyaan, pembaca mulai membaca cerita (read) dengan sungguh-sungguh. 

Selanjutnya PA (paham), pembaca menghubungkan informasi yang diperoleh 

sebelumnya dengan informasi selanjutnya untuk memahami bacaan. 

Akhirnya, pembaca diminta untuk mengulang kembali isi bacaan tersebut 

dengan bahasa/kalimatnya sendiri dan membuat kesimpulan isi cerita. 
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Metode membaca Lirik Bapa, yang memiliki tahapan mengulang dan disertai 

tahapan-tahapan yang kronologis, dipandang tepat digunakan sebagai metode 

untuk meningkatkan pemahaman membaca cerita.      

Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan 

budaya literat pada anak didik. Untuk itu, tiap sekolah tanpa terkecuali harus 

memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan literasi. Di sekolah 

dengan budaya literasi yang tinggi, peserta didik akan cenderung lebih 

berhasil dan guru lebih bersemangat mengajar. Oleh sebab itu penulis lewat 

penelitian ini ingin membuktikan Pengembangan metode Lirik Bapa dalam 

budaya Literasi dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa Sekolah 

Dasar. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman saat ini 

olehgurukelas V SDN 1 Arcawinangun UPK Purwokerto Timur ? 

2. Desain metode Lirik Bapa dalam Budaya literasi hasil pengembangan 

seperti apakah yang dilaksanakansesuai dengan kebutuhan guru dan siswa 

? 

3. Bagaimanakah tingkat efektifitas desain metode Lirik Bapa dalam Budaya 

Literasi yang dihasilkan, yang dilihat dari aspek peningkatan prestasi siswa 

? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaanpembelajaran membaca pemahaman saat 

ini di SDN 1 Arcawinangun UPK Purwkerto Timur. 

2. Untuk mengetahuidesain metode Lirik Bapa dalam Budaya Literasiyang 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa 

3. Untuk mengetahui keefektifan metode Lirik Bapa dalam Budaya Literasi 

pada aspek prestasi belajar siswa. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat dari ini baik secara teoritis  akademik maupun praktis 

dalam pengembangan metode Lirik Bapa dalam budaya literasi pada 

keterampilan membaca pemahaman adalah : 

1. Secara Teoritis 

Dapat untuk mengembangkan metode pembelajaran membaca 

pemahaman yaitu metode Lirik Bapa dalam Budaya literasi yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran membaca pemahaman. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pilihan metode 

pembelajaran yang mendukung kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia 

yang interaktif, inspiratif, menyenangkan dan memotivasi siswa untuk 

gemar membaca. 
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3. Bagi peneliti  

Suatu pengalaman untuk mengetahui kualitas metode pembelajaran yang 

di butuhkan dan masukan untuk mengembangkan metode pembalajaran 

selanjutnya serta sebagai wahana untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

di kemudian hari. 
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