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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya zaman, sekolah merupakan alternatif terbaik 

untuk bisa bersaing di era yang sangat maju ini. Hal ini sangat penting karena 

dengan sekolah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup. Bahkan 

bukan cuma itu saja, kita bisa memeroleh keterampilan yang nantinya akan 

bermanfaat. Kunci utama dari itu semua ialah dengan gemar membaca. 

Membaca adalah salah satu cara termudah untuk menstimulasi otak 

manusia. Layaknya kegiatan bermain catur, membaca dapat mengurangi atau 

bahkan mencegah resiko kepikunan. Dengan membaca, otak kita akan terpacu 

untuk lebih aktif bekerja, dan dengan demikian mencegah penurunan 

fungsinya. 

Membaca merupakan pondasi dasar pada keterampilan akademik. 

Sistem pendidikan mengetahui fakta ini sangat baik, dan karenanya menjadi 

prioritas utama dalam pendidikan dasar. Banyak yang percaya bahwa 

membaca merupakan ukuran yang tepat dari orang-orang sukses di bidang 

akademik. Sebagian besar mata pelajaran yang diajarkan kepada kita 

didasarkan pada konsep sederhana seperti Membaca, mensintesis, 

menganalisis, dan memproses informasi. 
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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut terciptanya 

masyarakat yang gemar belajar. Proses belajar yang efektif antara lain 

dilakukan melalui membaca. Masyarakat yang gemar membaca memeroleh 

pengetahuan dan wawasan baru yang akan semakin meningkatkan 

kecerdasannya sehingga mereka lebih mampu menjawab tantangan hidup 

pada masa-masa mendatang.
1
 

Menurut hasil survey di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Paju 

Ponorogo,  khususnya kelas III, tingkat rata-rata membaca yang dilakukan 

sangatlah minim. Alhasil, para siswa merasa kesulitan dan belum fasih dalam 

hal membaca. Hal  ini juga berdampak buruk terhadap kemampuan lainnya 

seperti bertanya. Para siswa belum berani untuk bertanya. Hasilnya 

kemampuan membaca dan bertanya masih sedikit rendah.
2
 

Pada dasarnya membaca merupakan proses pengolahan bacaan secara 

kritis kreatif dengan tujuan memeroleh pemahaman secara menyeluruh 

tentang suatu bacaan, penilaian terhadap keadaan, nilai, dan dampak bacaan. 

Kegiatan membaca merupakan aktivitas mental memahami apa yang 

disampaikan penulis melalui teks atau bacaan. Membaca juga sebagai salah 

satu pembelajaran keterampilan berbahasa yang menggunakan pendekatan 

sesuai rambu-rambu pembelajaran dalam kurikulum. Membaca pada 

hakikatnya adalah suatu yang rumit melibatkan banyak hal, tidak hanya 
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sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visuai, berpikir, 

psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual membaca merupakan 

proses menerjemahkan symbol tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan. Dengan 

membaca, orang lebih terbuka cakrawala pemikirannya. Melalui bacaan, 

seseorang berkesempatan melakukan refleksi dan meditasi, sehingga budaya 

baca lebih terarah kepada budaya intelektual dari pada budaya hiburan yang 

dangkal. Karena itu, para pakar menyimpulkan, untuk membangun 

masyarakat yang beradab dan maju, maka budaya baca perlu di tumbuhkan.
3
 

Manfaat membaca sudah jelas. Karena itu, wajar jika budaya baca-

tulis distrategikan sejak dini. Pemerintah, melalui kurikulum pendidikan dasar 

dan menengah, bahkan memasukkan membaca dan menulis sebagai materi 

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.  

Meski dalam setiap pergantian kurikulum selalu terjadi penekanan dan 

perbedaan istilah, membaca dan menulis tidak pernah dipisahkan. Keduanya 

selalu serangkai, sebab hubungan membaca-menulis bagaikan kepingan mata 

uang. Demikian yang kita lihat pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), yang diluncurkan pada 2006. Sebelumnya, Kurikulum 2004, yang 

popular dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), juga 

memasukkannya.
4
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MIN Paju Ponorogo merupakan suatu lembaga pendidikan yang 

berusaha menuntun dan membawa siswa/siswinya untuk selalu unggul dalam 

segala bidang. Kemampuan membaca siswa/siswi di MIN Paju Ponorogo 

sangat diperhatikan oleh para guru. Dalam kenyataan siswa kelas bawah di 

MIN Paju masih banyak yang terbata-bata dalam membaca. Hal ini peneliti 

benar-benar sangat tertarik untuk mengetahui mengapa siswa-siswi tersebut 

mengalami permasalahan tersebut.
5
 

Peneliti sangat tertarik untuk meneliti kemampuan membaca karena 

melihat kondisi dan kenyataan pentingnya pendidikan sebagai usaha membina 

dan mengembangkan semua potensi siswa yaitu kemampuan membaca dan 

bertanya. Berdasarkan hal itu, peneliti berharap agar lembaga pendidikan 

mengacu kepada pengembangan kedua aspek tersebut agar tercipta 

siswa/siswi yang mahir dalam segala bidang. Selain itu lembaga pendidikan 

memiliki peranan penting sebagai pelanjut proses pendidikan, karena 

terbatasnya pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua, maka 

siswa/siswi diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan. Tujuannya 

agar lembaga pendidikan tersebut memberikan pendidikan yang maksimal 

terutama dalam hal membaca pada kelas bawah. Alasan peneliti memilih MIN 

Paju sebagai lokasi penelitian adalah banyaknya prestasi yang diraih oleh  
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siswa/siswi, tetapi disatu sisi muncul masalah kurangnya kemampuan 

membaca dan bertanya siswa/siswi.  

Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti merasa tertarik dan 

semangat untuk meneliti kemampuan membaca dan bertanya siswa yang 

dirasa masih kurang dan perlu perbaikan. Hal ini oleh peneliti dituangkan 

dalam skripsi dengan judul “ Penerapan Strategi Reading Aloud Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca dan Bertanya pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Siswa Kelas III MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015 “. 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Dari permasalahan yang ditemukan  di atas, maka permasalahan dapat 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Kemampuan membaca dan  bertanya Siswa kelas III MIN Paju 

Ponorogo masih kurang lancar. 

2. Rendahnya kedisiplinan dan minat siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pembahasan 

objek penelitian sebagaimana  tujuan awal penelitian ini, perlu diadakan 

pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Adapun pembatasan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Penerapan Strategi Reading Aloud dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca dan Bertanya pada Mata Pelajaran 
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Bahasa Indonesia Siswa Kelas III MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan atas munculnya latar belakang dan identifikasi masalah, maka 

peneliti merumuskan berbagai masalah yang diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagaimana peningkatan kemampuan membaca melalui strategi Reading 

Aloud siswa kelas III MIN Paju Ponorogo ? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan  bertanya melalui strategi Reading 

Aloud siswa kelas III MIN Paju Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam hal ini, peneliti mempunyai beberapa tujuan yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan membaca siswa pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan strategi reading 

aloud. 

2. Untuk menjelaskan peningkatan kemampuan bertanya siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan strategi reading aloud. 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan di MIN Paju Ponorogo, tentunya akan 

membawa manfaat baik teoretis ataupun praktis, yang diantaranya sebagai 

berikut ini. 
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1. Manfaat teoretis 

Setelah melalui penelitian ternyata strategi reading aloud dapat 

meningkatkan kemampuan membaca dan bertanya pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas III MIN Paju Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015. Hal ini dikontribusikan untuk mata kuliah 

Strategi Belajar Mengajar (SBM). 

2. Manfaat praktis 

Dengan diadakanya penelitian ini, sangat diharapkan mampu 

memberikan  manfaat, antara lain : 

a) Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi sekolah tersebut dalam mengambil langkah 

baik itu sikap maupun tindakan untuk meningkatkan kemampuan 

membaca pada  mata pelajaran bahasa Indonesia, serta sebagai 

landasan bagi sekolah dalam menentukan kebijakan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

b) Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

membaca dan bertanya dengan baik serta minat membaca yang 

tinggi. 
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c) Bagi guru 

Hal ini diharapkan dapat Meningkatkan tingkat keprofesionalisme 

guru dalam pengelolaan proses pembelajaran, serta dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan guru akan pentingnya 

strategi yang efisien dalam proses pembelajaran. 

d) Bagi Peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

wawasan pengetahuan serta mendapat pengalaman dalam 

mengadakan penelitian. Hal ini juga diharapkan dapat dijadikan 

kajian dan penunjang dalam pengembangan pengetahuan 

penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian tindakan kelas terdiri dari 

lima bab berikut ini. 

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat hasil penelitian tindakan kelas, dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua berisi kajian pustaka, yang berisi tentang landasan teoritik, 

telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis 

tindakan.  
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Bab ketiga adalah metode penelitian, yang meliputi obyek tindakan 

kelas, setting penelitian, dan subjek penelitian, variabel yang diamati, 

prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. 

Bab keempat adalah temuan hasil penelitian, yang berisi gambaran 

singkat setting lokasi penelitian, penjelasan persiklus, proses analisis data 

persiklus, dan pembahasan. 

Bab lima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran .  


