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ABSTRAK

Khotimah, Amalia Khusnul. 2016. Analisis Kemampuan Membaca Pemahaman
berdasarkan Taksonomi Barret Pada Siswa SD Negeri Gugus Dwija
Harapan Kecamatan Mijen. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1,

Arif Widagdo, S.Pd., M.Pd., dan Pembimbing 2 Drs. Sutaryono, M.Pd.

272 Halaman.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar Bahasa Indonesia 

di SD N Gugus Dwija Harapan. Hal ini disebabkan karena siswa masih kesulitan 

dalam memahami bacaan. Penelitian ini membahas mengenai kemampuan 

membaca pemahaman siswa berdasarkan Taksonomi Barret. Adapun aspek 

pemahaman tersebut antara lain pemahaman literal, pemahaman inferensial, 

pemahaman reorganisasi, pemahaman evaluatif, dan pemahaman apresiasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kemampuan 

membaca pemahaman berdasarkan taksonomi barret pada siswa kelas IV SD N 

Gugus Dwija Harapan Kecamatan Mijen”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kemampuan membaca pemahaman berdasarkan Taksonomi Barret 

pada siswa kelas IV SD N Gugus Dwija Harapan Kecamatan Mijen. Penelitian 

ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Gugus Dwija Harapan Kecamatan Mijen

di kelas IV pada bulan April-Mei 2016. Metode yang digunakan pada penelitian 

ini adalah metode deskriptif. Data penelitian diperoleh menggunakan tes objektif 

dan wawancara guru dan siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase nilai rata-rata yang 

diperoleh pada tingkat pemahaman literal adalah 74%, pada tingkat pemahaman 

reorganisasi sebesar 71%, pada tingkat pemahaman inferensial adalah 68%, pada 

tingkat pemahaman evaluatif adalah 56%, dan pada tingkat pemahaman apresiasi 

adalah 58%. Berdasarkan wawancara dengan siswa dapat disimpulkan beberapa 

hal yang menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami bacaan antara lain: 1) 

kondisi pengelihatan kurang baik; 2) belum lancar dalam membaca; 3) 

pemparafrasean yang salah; 4) penghilangan kata; 5) pengulangan kata; 6) 

kesulitan menganalisis struktur kata; dan 7) tidak mengenali makna kata dalam 

kalimat. Berdasarkan kesulitan tersebut solusi yang dapat dilakukan antara lain: 

1) mengelompokan siswa secara khusus; 2) meningkatkan minat baca siswa; 3) 

menggunakan strategi pengenalan makna; dan 4) menggunakan metode 

pembelajaran yang menyenangkan. 

Simpulan dari penelitian ini adalah rata-rata kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas IV SD Negeri Gugus Dwija Harapan termasuk dalam 

kategori cukup. Saran yang diberikan adalah adanya kerja sama yang baik antara 

guru, orangtua, dan siswa sehingga pembelajaran membaca pemahaman akan 

berjalan baik 

Kata kunci: Kemampuan Membaca Pemahaman; Taksonomi Barret.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat yang 

tertulis dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke-

empat, maka dari itu semua elemen bangsa wajib meningkatkan 

kecerdasan bangsa, yang salah satunya melalui dunia pendidikan 

formal. Pendidikan adalah usaha sadar yang dapat menumbuhkan 

potensi sumber daya manusia melalui proses pembelajaran dengan 

cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. Pokok-pokok mengenai pendidikan formal di Indonesia 

telah diatur pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 yang berisi 

tentang sistem pendidikan nasional.

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagaman, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, dalam Bab II Pasal 3 

menyebutkan bahwa fungsi dari pendidikan nasional yaitu 
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mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kratif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk 

berkomunikasi. Bahasa tidak hanya berbentuk lisan, melainkan juga 

tulisan. Dengan adanya bahasa, manusia dapat menyampaikan apa 

yang sedang dipikirkannya. Dengan demikian manusia dapat 

berkomunikasi dengan manusia lainnya sehingga dapat mengerti apa 

yang dimaksudkan. Sementara itu apabila berbicara tentang bahasa 

atau keterampilan berbahasa, berarti akan membicarakan hal-hal 

yang terdapat dalam aspek keterampilan berbahasa. Aspek 

keterampilan berbahasa itu sendiri yaitu menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Salah satu dari keempat keterampilan 

berbahasa yang penting dikuasai dan dikembangkan di sekolah 

adalah keterampilan membaca.

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta 

dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis 
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(Tarigan, 2013: 7). Farr (dalam Dalman, 2013: 5) mengemukakan 

bahwa “Reading Is The Heart Of Education” yang artinya membaca 

merupakan jantung pendidikan. Ilmu yang diperoleh siswa tidak 

hanya didapat dari proses belajar mengajar di sekolah, tetapi juga 

melalui kegiatan membaca dalam kehidupan siswa sehari-hari. Oleh 

karena itu, kemampuan membaca dan kemampuan memahami 

bacaan menjadi prasyarat penting bagi penguasaan dan peningkatan 

ilmu pengetahuan siswa. Membaca pemahaman adalah membaca 

kognitif (membaca untuk memahami) (Dalman, 2013: 87). Dengan 

demikian setelah membaca teks, pembaca harus mampu memahami 

isi dari teks bacaan tersebut. 

Pentingnya pembelajaran membaca tertuang dalam UU No 

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasioonal Pendidikan pasal 6 ayat 5 

yang menyatakan bahwa kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket 

A atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya 

kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan 

berhitung, serta kemampuan berkomunikasi. Pemerintah melalui 

Dinas Pendidikan Nasional membuat kebijakan untuk mengajarkan 

membaca di sekolah mulai tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. 

Sesuai kurikulum, standar kompetensi awal yang dituntut pada siswa 

kelas IV SD adalah memahami teks dengan membaca sekilas, 

membaca memindai, dan membaca cerita anak (Kurikulum Standar 

Isi 2006). Untuk mencakupi standar tersebut maka siswa perlu 
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diajarkan membaca pemahaman.  Pembelajaran membaca pada 

tingkat dasar yang seharusnya menjadi prioritas cenderung 

diabaikan. Lemahnya tingkat kemampuan membaca pemahaman 

siswa merupakan kendala untuk mendapatkan nilai yang 

memuaskan. Hal ini yang membuat rendahnya nilai hasil belajar 

siswa. Padahal keterampilan membaca mempunyai peranan untuk 

dapat menunjang keterampilan lain seperti menyimak, berbicara, dan 

menulis.

Menurut IEA (dalam Iskandarwasid, 2013:244), masyarakat 

di daerah berkembang ditandai oleh rendahnya kemampuan baca 

serta budaya baca yang belum tertanam dengan baik. Fakta 

menunjukan bahwa Indonesia, Venezuela, dan Trinidad-Tobago, 

kemampuan baca penduduknya berada di urutan terakhir dari 27 

negara yang diteliti. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) 

mencatat tahun 2009 angka buta aksara di Indonesia sebanyak 10,1 

juta orang dengan usia 15 tahun ke atas. Buta aksara ini,

mempengaruhi kemampuan membaca siswa di Indonesia. 

Pada tahun 2012 UNESCO menyatakan bahwa Indonesia 

berada di peringkat ke-64 dari 120 berdasarkan penilaian Education 

Development Index (EDI) atau Indeks Pembangunan Indonesia. 

Total nilai EDI itu diperoleh dari rangkuman perolehan empat 

kategori penilaian yaitu, angka partisipasi pendidikan dasar, angka 

melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut 
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kesetaraan gender, dan angka bertahan siswa hingga kelas V Sekolah 

Dasar. Lemahnya kemampuan membaca siswa sekolah dasar juga 

dibuktikan dengan  adanya penelitian PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) yaitu suatu studi literasi 

membaca yang dirancang untuk mengetahui kemampuan anak 

sekolah dasar dalam memahami bermacam macam bacaan.

Simpulan tersebut diduga terjadi pada siswa kelas IV

Sekolah Dasar Negeri di Gugus Dwija Harapan Kecamatan Mijen.

Hal ini dibuktikan oleh data hasil belajar Bahasa Indonesia kelas IV

SD N Jatisari belum maksimal yaitu dari 72 siswa  sebanyak 37

siswa belum memenuhi KKM yaitu 75. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru, siswa masih kesulitan memahami soal dan 

bacaan. Untuk memahami soal tersebut siswa hendaknya 

membacanya dengan cermat dan berulang ulang agar lebih paham.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa 

sebagian besar kemampuan membaca pemahaman siswa SD Kelas 

IV di wilayah Mijen masih rendah. Berdasarkan survei awal yang 

penulis lakukan, kemampuan membaca pemahaman siswa belum 

diketahui, ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca 

pemahaman siswa kurang diperhatikan oleh guru, pelaksanaan 

membaca khususnya membaca pemahaman belum begitu dilakukan 

pada siswa. Pada pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman, 

biasanya guru menggunakan metode pembelajaran tradisional. Guru 
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hanya memberikan tugas kepada siswa untuk membaca teks. 

Sebelum kegiatan dilaksanakan, guru berceramah tentang informasi 

yang dianggap penting berkaitan dengan apa yang harus dilakukan 

siswa. Kegiatan membaca dilakukan dari awal sampai akhir teks, 

yang selanjutnya siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal yang 

sudah disiapkan guru.

Penelitian mengenai kemampuan membaca pemahaman juga 

pernah dilakukan oleh Basuki yang berjudul “Kemampuan 

Membaca Pemahaman Siswa Kelas IV SD Berdasarkan Tes 

Internasional dan Tes Lokal” dalam jurnal Bahasa dan Seni, Tahun 

39 No 2, Agustus 2011 yang menunjukan bahwa kemampuan 

membaca pemahaman siswa  SD kelas IV sangat rendah. 

Selain Basuki, Sari dkk dalam jurnal E-JUPEKhu volume 3 

Nomor 1, Januari 2014 yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Pemahaman Melalui Teknik Penataan Gagasan Bagi 

Anak Kesulitan Belajar” juga menunjukan bahwa kemampuan 

membaca pemahaman anak kesulitan belajar setelah diberikan 

intervensi melalui teknik penataan gagasan dapat meningkat. Dalam 

hal ini kemampuan memahami suatu bacaan menjadi hal penting 

bagi peserta didik, karena sesuatu yang dikerjakan akan selalu 

menuntut peserta didik untuk memahami apa yang dibacanya. Ketika 

peserta didik mampu memahami bacaan dengan baik, maka peserta 

didik tersebut akan mampu memahami perintah tertulis dengan baik. 
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Ness dalam Jurnal of Research in Chilhood Education,

25:98-117, tahun 2011 yang berjudul “Explicit Reading 

Comprehension Instruction in Elementary Classrooms: Teacher Use 

of Reading Comprehension Strategies” yang mengungkapkan bahwa 

guru di Kelas 1 sampai 5 terus membutuhkan dukungan yang 

berkelanjutan mengenai pengajaran membaca pemahaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan 

penelitian diskriptif yang berjudul “Analisis Kemampuan Membaca 

Pemahaman Berdasarkan Taksonomi Barret Pada Siswa Kelas IV

SD Negeri Se-Gugus Dwija Harapan Kecamatan Mijen”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Rumusan Masalah Umum

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka 

secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana kemampuan membaca pemahaman berdasarkan 

Taksonomi Barret pada siswa kelas IV SD di Gugus Dwija 

Harapan Kecamatan Mijen?”.

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus 

Adapun secara khusus rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut.

1) Bagaimanakah kemampuan pemahaman literal siswa kelas 

IV SD Negeri Gugus Dwija Harapan Kecamatan Mijen?
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2) Bagaimanakah kemampuan mereorganisasi bacaan siswa 

kelas IV SD Negeri Gugus Dwija Harapan Kecamatan 

Mijen?

3) Bagaimanakah kemampuan pemahaman inferesial siswa 

kelas IV SD Negeri Gugus Dwija Harapan Kecamatan 

Mijen?

4) Bagaimanakah kemampuan evaluatif bacaan siswa kelas IV 

SD Negeri Gugus Dwija Harapan Kecamatan Mijen?

5) Bagaimanakah kemampuan pemahaman apresiasi siswa 

kelas IV SD Negeri Gugus Dwija Harapan Kecamatan 

Mijen?

6) Bagaimanakah kesulitan membaca pemahaman yang 

dialami siswa kelas IV SD Negeri Gugus Dwija Harapan?

7) Bagaimanakah solusi untuk meminimalisir kesulitan

membaca pemahaman yang dialami siswa kelas IV SD 

Negeri Gugus Dwija Harapan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV

SD Negeri Gugus Dwija Harapan Kecamatan Mijen.
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1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1) Untuk mengetahui kemampuan pemahaman literal siswa 

kelas IV SD Negeri Gugus Dwija Harapan Kecamatan 

Mijen.

2) Untuk mengetahui kemampuan mereorganisasi bacaan 

siswa kelas IV SD Negeri Gugus Dwija Harapan

Kecamatan Mijen.

3) Untuk mengetahui kemampuan pemahaman inferensial 

siswa kelas IV SD Negeri Gugus Dwija Harapan 

Kecamatan Mijen.

4) Untuk mengetahui kemampuan evaluatif bacaan siswa kelas 

IV SD Negeri Gugus Dwija Harapan Kecamatan Mijen.

5) Untuk mengetahui kemampuan apresiasi bacaan siswa kelas 

IV SD Negeri Gugus Dwija Harapan Kecamatan Mijen.

6) Untuk mengetahui kesulitan siswa kelas IV SD Negeri

Gugus Dwija Harapan dalam membaca pemahaman.

7) Untuk mendeskripsikan solusi yang tepat untuk 

meminimalisir kesulitan membaca pemahaman yang 

dialami siswa kelas IV SD Negeri Gugus Dwija Harapan.
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bersifat 

teoritis maupun praktis.  Secara teoritis manfaat yang diharapkan 

dapat memberikan sumbangan yang berharga di dalam memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan pada 

umumnya dan khususnya dalam bidang Bahasa Indonesia. Secara 

praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut. 

1) Bagi siswa 

Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca 

pemahaman.

2) Bagi guru 

Manfaat yang diharapkan adalah sebagai bahan masukan untuk 

perkembangan Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya tentang materi membaca pemahaman.

3) Bagi sekolah 

Manfaat yang diharapkan adalah sebagai bahan masukan untuk 

menginspirasi sekolah atau lembaga pendidikan agar dapat 

menghasilkan siswa-siswi yang berkualitas dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia untuk menuju ke jenjang pendidikan 

selanjutnya.
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4) Bagi peneliti

Manfaat yang diharapkan adalah penelitian ini memberikan 

kesempatan pada peneliti untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV SD Negeri 

Gugus Dwija Harapan Kecamatan Mijen.

1.5 DEFINISI OPERASIONAL 

1.5.1 Keterampilan Membaca 

Membaca adalah kegiatan memahami dan 

menginterpretasikan lambang/tanda/tulisan yang bermakna 

sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh 

pembaca (Dalman, 2013).

1.5.2 Kemampuan Membaca pemahaman 

Kemampuan membaca pemahaman adalah kemampuan 

seseorang dalam merekonstruksi pesan yang terdapat dalam teks 

yang dibaca dengan menghubungkan pengetahuan yang dimiliki

untuk mengerti ide pokok, detail penting, dan seluruh pengertian 

serta mengingat bahan yang dibacanya.

1.5.3 Taksonomi Barret

Taksonomi Barret adalah taksonomi membaca yang 

dikembangkan oleh Thomas Barret tahun 1968 yang terdiri dari 

pemahaman literal, pemahaman reorganisasi, pemahaman 

inferensial, evaluasi, dan apresiasi. 
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Pendidikan

2.1.1.1 Pengertian Pendidikan

Jalalludin dan Idi (2007: 20) menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah bimbingan secara sadar dari pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju 

terbentuknya manusia yang memiliki kepribadian yang utama dan 

ideal. Lebih lanjut Poerwakawatja (Jalalludin dan Idi, 2007) 

mengartikan pendidikan sebagai semua perbuatan dan usaha dari 

generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, pengalaman, 

kecakapan, dan ketrampilannya kepada generasi muda sebagai 

usaha menyiapkan generasi muda agar dapat memahami fungsi 

hidupnya baik jasmani maupun rohani.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan 

pendidikan ditujukan untuk menghasilkan manusia seutuhnya, 

manusia yang lebih baik, yaitu manusia dimana sikap dan 

prilakunya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dijiwai 

oleh nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu 

pemikiran yang mendalam untuk memahami masalah pendidikan 

yaitu melalui filsafat pendidikan. 
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2.1.1.2 Pengertian Filsafat Pendidikan

Nasution (Jalaludin dan Idi, 2007: 6) menerangkan bahwa 

filsafat adalah berfikir menurut tata tertib (logika), bebas (tidak 

terikat pada tradisi, dogma, serta agama) dan dengan sedalam-

dalamnya sehingga sampai kedasar-dasar persoalan. Sedangkan 

Bakry (Soegiono dan Muis, 2012) mengemukakan bahwa filsafat 

merupakan sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu 

secara mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan 

manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan bagaimana 

hakikatnya, sejauh yang dapat dicapai manusia dan bagaimana 

sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan. 

Menurut Seogiono dan Muis (2012: 20) filsafat diposisikan 

sebagai induk segala ilmu dimana filsafat dipakai sebagai salah 

satu kriteria dalam menetapkan apakah suatu bangunan 

pengetahuan disebut ilmu atau bukan, bergantung pada apakah 

bangunan tersebut memiliki tiga aspek kefilsafatan, yaitu aspek 

ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang khas yang berbeda 

dengan ilmu-ilmu yang sudah ada sebelumnya. 

Jalalludin dan Idi (2007) menyebutkan bahwa filsafat 

pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan 

yang merupakan penerapan analisis filosofis dalam lapangan 

pendidikan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dikatakan 



14
 

 

bahwa filsafat pendidikan harus mampu memberikan pedoman 

kepada para perencana pendidikan, dan orang-orang yang bekerja 

dalam bidang pendidikan.  

2.1.1.3 Konsepsi Dasar Pendidikan

Menurut Munib (2012), ada beberapa konsepsi dasar 

tentang pendidikan diantara sebagai berikut.

a. Bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup (life long 

education). Dalam hal ini berarti bahwa usaha pendidikan 

sudah dimulai sejak manusia itu lahir dari kandungan ibunya 

sampai tutup usia, sepanjang ia mampu untuk menerima 

pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya.

b. Bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung 

jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

c. Bagi manusia, pendidikan itu merupakan suatu keharusan, 

karena pendidikan menuasia akan memiliki kemampuan dan 

keperibadian yang berkembang.

2.1.1.4 Empat Pilar Pendidikan 

Menurut UNESCO (Sanjaya, 2007), pendidikan meliputi 

empat pilar yaitu sebagai berikut. 

a. Learning to know (belajar mengetahui) 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk 

mencari agar mengetahui informasi yang dibutuhkan dan 

berguna bagi kehidupan. Belajar untuk mengetahui (learning 
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to know) dalam prosesnya tidak sekedar mengetahui apa 

yang bermakna tetapi juga sekaligus mengetahui apa yang 

tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Untuk 

mengimplementasikan “learning to know” (belajar untuk 

mengetahui), guru harus mampu menempatkan dirinya 

sebagai fasilitator. Di samping itu guru dituntut untuk dapat 

berperan ganda sebagai kawan berdialog bagi siswanya 

dalam rangka mengembangkan penguasaan pengetahuan 

siswa.

b. Learning to be (belajar melakukan sesuatu) 

Pendidikan juga merupakan proses belajar untuk bisa 

melakukan sesuatu (learning to do). Proses belajar 

menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan 

kompetensi, serta pemilihan dan penerimaan secara sadar 

terhadap nilai, sikap, penghargaan, perasaan, serta kemauan 

untuk berbuat atau merespon suatu stimulus. Pendidikan 

membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi 

lebih jauh untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu 

sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi 

kehidupan. 

c. Learning to be (belajar menjadi sesuatu) 

Penguasaan pengetahuan dan keterampilan 

merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri (learning
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to be). Hal ini erat sekali kaitannya dengan bakat, minat, 

perkembangan fisik, kejiwaan, tipologi pribadi anak serta 

kondisi lingkungannya. Misalnya bagi siswa yang agresif, 

akan menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan cukup 

luas untuk berkreasi. Sebaliknya bagi siswa yang pasif, peran 

guru sebagai kompas penunjuk arah sekaligus menjadi 

fasilitator sangat diperlukan untuk menumbuhkembangkan 

potensi diri siswa secara utuh dan maksimal. 

d. Learning to live together (belajar hidup bersama) 

Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, 

saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu 

dikembangkan di sekolah. Kondisi seperti inilah yang 

memungkinkan tumbuhnya sikap saling pengertian antar ras, 

suku, dan agama. Dengan kemampuan yang dimiliki, 

sebagai hasil dari proses pendidikan, dapat dijadikan sebagai 

bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana 

individu tersebut berada, dan sekaligus mampu 

menempatkan diri sesuai dengan perannya. Pemahaman

tentang peran diri dan orang lain dalam kelompok belajar 

merupakan bekal dalam bersosialisasi di masyarakat 

(learning to live together).

Untuk itu semua, pendidikan di Indonesia harus diarahkan 

pada peningkatan kualitas kemampuan intelektual dan 
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profesional serta sikap, kepribadian dan moral. Dengan 

kemampuan dan sikap manusia Indonesia yang demikian maka 

nantinya akan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi 

masyarakat yang bermartabat di mata dunia.

2.1.1.5 Dimensi Pendidikan

Pendidikan adalah proses menjadikan manusia 

berpendidikan. Menurut Danim (2011) ada empat dimensi yang 

harus dipenuhi untuk menjadi berpendidikan. Dimensi yang 

dimaksud adalah agen pembelajaran, katalis belajar, konteks 

pembelajaran, dan cita-cita yang terbangun dari hasil 

pembelajaran

Agen pembelajaran siswa biasanya mengintegral dengan 

peran yang ditampilkan oleh sekolah. Katalis belajar adalah 

seseorang atau sesuatu yang bergerak dalam hubungan mendalam 

dengan dan berusaha memahami bagaimana katalis itu cocok 

menjadi agen. Katalis itu berperan dalam proses pembelajaran, 

terutama dalam kerangka pengembangan hubungan di mana 

siswa akan membuka dirinya sendiri untuk transformasi internal 

di bawah pengaruh katalis tersebut.

Konteks pembelajaran adalah semua aspek biologis, 

psikologis, budaya, sosial, dan faktor ekologi lainnya yang 

membentuk bagaimana agen tersebut berhubungan dengan 

katalis. Konteks pembelajaran merupakan segala sesuatu yang 
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akan menentukkan kondisi klimaks dalam situasi belajar. Menu 

yang ditransformasikan dalam pembelajaran berikut dimensi-

dimensi sekundernya, harus mampu menginspirasi anak untuk 

berpikir akan menjadi manusia seperti apa dia di masa depan. 

Materi pembelajaran haruslah membangkitkan obsesi anak untuk 

menjalani kehidupan yang akan datang. 

2.1.1.6 Objek Pendidikan 

Menurut Danim (2011:38) menjelaskan bahwa 

pendidikan memiliki objek tersendiri. Objek pendidikan terdiri 

dari objek formal dan objek material. Objek formal ilmu 

pendidikan adalah semua gejala insani, berupa proses atau situasi 

pendidikan yang menunjukkan keadaan nyata yang dilakukan 

atau dialami, serta harus dipahami oleh manusia. Objek materil 

ilmu pendidikan adalah manusia itu sendiri. Pemikiran ilmiah 

tentang pendidikan berkaitan dengan objek pendidikan itu 

sendiri. Hal ini berkaitan dengan proses atau situasi pendidikan 

yang tersusun secara kritis, metodis, dan sistematis.

2.1.1.7 Aliran Filsafat Pendidikan

Pemahaman mengenai aliran pendidikan memiliki arti 

yang sangat penting untuk pendidik atau calon pendidik hendak 

menangkap hakikat dari setiap dinamika perkembangan 

pemikiran tentang pendidikan yang telah terjadi. Setiap aliran 

pendidikan memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang 
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perkembangan manusia. Menurut Sadulloh (2008) ada empat 

aliran pendidikan yaitu sebagai berikut.

a. Filsafat Pendidikan Eksistensialisme

1) Gambaran umum filsafat eksistensialisme

Filsafat eksistensialisme merupakan filsafat yang 

memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu. 

Eksistensialisme merupakan filsafat yang memandang 

segala gejala berpangkal pada eksistensi. Eksistensi adalah 

cara manusia berada di dunia. Cara berada manusia berbeda 

dengan cara beradanya benda-benda materi. Manusia 

berada bersama manusia lain sedangkan benda materi 

bermakna karena adanya manusia. Bagi eksistensialisme, 

benda-benda materi, alam fisik, dunia yang berada diluar 

manusia tidak akan bermakna atau tidak memiliki tujuan 

apa-apa kalau terpisah dari manusia. 

2) Kurikulum Pendidikan Berdasarkan Filsafat 

Eksistensialisme

Tujuan pendidikan menurut aliran filsafat ini adalah untuk 

mendorong individu mengembangkan potensi dirinya. Oleh 

karena itu, kurikulum yang diyakini baik adalah kurikulum 

yang dapat memberikan kebebasan yang luas pada siswa 

untuk mengajukan pertanyaan, melakukan pencarian dan 

menarik kesimpulan sendiri. 
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Mata pelajaran merupakan materi dimana individu akan 

dapat menemukan dirinya dan kesadaran akan duninya. 

Sehingga, tidak ada satu mata pelajaran tertentu yang lebih 

penting dari yang lainnya, karena setiap siswa memiliki 

kecenderungan yang berbeda. Namun, kurikulum 

eksistensialisme memberikan perhatian yang besar pada 

humaniora dan seni, karena kedua materi tersebut 

diperlukan agar individu dapat mengadakan introspeksi dan 

mengenalkan gambaran dirinya. 

3) Peranan Guru berdasarkan filsafat eksistensialisme

Menurut filsafat ini, guru berperan dalam memberikan 

semangat kepada siswa untuk memikirkan dirinya, 

membimbing dan mengarahkan siswa dengan seksama agar 

siswa mampu mengontrol dirinya dalam kebebasan 

akademik yang dimiliki, semua peran tersebut dijalankan 

melalui proses diskusi.  Oleh karena itu, dalam filsafat ini 

guru harus hadir dalam kelas dengan wawasan yang luas 

agar bisa menghasilkan diskusi yang baik. 

b. Filsafat Pendidikan Perenialisme

1) Gambaran Umum Filsafat Perenialisme

Perenialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh 

kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama 

dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Oleh 
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karena itu, perlu ada usaha mengamankan ketidakberesan 

tersebut. Perenialisme memandang pendidikan sebagai 

jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia 

sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. 

2) Kurikulum Pendidikan Berdasarkan Filsafat Perenialisme

Kurikulum menurut kaum parenealis harus menekankan 

pertumbuahan intektual siswa pada seni dan sains. Untuk 

menjadi “terpelajar secara kultural” para siswa harus 

berhadapan dengan bidang-bidang ini (seni dan sains) yang 

merupakan karya terbaik dan paling signifikan yang 

dicipkan manusia. 

3) Peranan Guru Berdasarkan Filsafat Perenialisme

Berdasarkan filsafat parenialisme tugas utama pendidikan 

adalah guru, dimana tugas pendidikan yang memberikan 

pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik. Faktor 

keberhasilan anak dalam akalnya adalah guru. Dalam hal 

ini guru mempunyai peran yang dominan dalam 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar didalam kelas.

c. Filsafat Pendidikan Rekonstruksionisme

1) Gambaran Umum Filsafat Rekonstruksionisme

Rekonstruksionisme dipelopori oleh George Count dan 

Harrold Rugg pada tahun 1930, yang ingin membangun 

masyrakat baru yaitu masyarakat yang pantas dan adil. 
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Aliran ini berpendapat bahwa sekolah harus mendominasi 

atau mengarahkan perubahan atau rekonstruksi pada 

tatanan sosial saat ini. Tujuan pendidikan adalah 

menumbuhkan kesadaran terdidik yang berkaitan dengan 

masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang

dihadapi manusia dalam skala global, dan memberi 

keterampilan kepada mereka agar memiliki kemampuan 

untuk memecahkan masalah-masalh tersebut. 

2) Kurikulum Pendidikan Berdasarkan Filsafat 

Rekonstruksionisme

Melalui suatu pendekatan rekonstruksionis sosial pada 

pendidikan, para siwa belajar metode-metode yang tepat 

untuk berurusan dengan krisis-krisis signifikan yang 

melanda dunia, seperti: perang, depresi ekonomi, terorisme 

internasional, kelaparan, inflasi dan percepatan 

peningkatan teknologi. Kurikulum disusun untuk 

menyoroti kebutuhan akan beragam reformasi sosial, 

apabila dimungkinkan, membolehkan siswa untuk 

memiliki pengalaman tangan pertama dalam berbagai 

kegiatan reformasi. Para guru menyadari bahwa mereka 

dapat memainkan suatu peran yang signifikan dalam 

kontrol dan penyelesaian permasalahan-permasalahan, 
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dimana mereka dan para siswa tidak perlu terpukul oleh 

krisis-krisis yang dialami.

3) Peranan Guru Berdasarkan Filsafat Rekonstruksionisme

Guru harus menyadarkan anak terdidik terhadap masalah-

masalah yang dihadapi manusia, membantu terdidik 

mengidentifikasi masalah-msalah untuk dipecahkan, 

sehingga terdidik memiliki kemampuan memecahkan 

masalah tersebut. Guru harus mendorong terdidik untuk 

dapat memikirkan alternatif dalam memecahkan masalah  

tersebut. Guru juga harus mampu menciptakan aktivitas 

belajar yang berada secara serempak. 

d. Filsafat Pendidikan Esensialisme

1) Gambaran Umum Filsafat Esensialisme

Menurut filsafat esensialisme, pendidikan sekolah harus 

bersifat praktis dan member anak-anak pengajaran yang 

logis yang mempersiapkan mereka untuk hidup, sekolah 

tidak boleh mencoba mempengaruhi atau menetapkan 

kebijakan-kebijakan sosial. Tujuan pendidikan 

esensialisme adalah untuk meneruskan warisan budaya dan 

warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi 

dan telah bertahan dalam murun waktu yang lama, serta 

merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu 

dan telah dikenal. 
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2) Kurikulum Pendidikan Berdasarkan Filsafat Esensialisme

Beberapa orang esensialis bahkan memandang seni dan 

ilmu sastra sebagai embel-embel dan merasa bahwa mata 

pelajaran IPA dan teknik serta kejuuran yang sukar adalah 

hal-hal yang benar-benar-benar penting yang diperlukan 

siswa agar dapat member kontribusi pada masyarakat. 

Penguasaan terhadap materi kurikulum tersebut merupakan 

dasar yang esensial bagi general education (filsafat, 

matematika, IPA, sejarah, bahasa, seni, dan sastra) yang 

diperlukan dalam hidup. Dalam aliran ini, keterampilan 

berkomunikasi adalah esensial untuk mencapai prestasi 

skolastik hidup sosial yang layak.

3) Peranan Guru Berdasarkan Filsafat Esensialisme

Menurut filsafat ini, Guru harus terdidik, secara moral ia 

merupakan orang yang dapat dipercaya dan secara teknis 

harus memiliki kemahiran dalam mengarahkan proses 

belajar. Dalam hal ini penanan guru kuat dalam 

mempengaruhi dan menguasi kegiatan kegiatan dikelas. 

Guru juga berperan dalam pengawasan nilai-nilai dan 

penguasaan pengetahuan atau gagasan. 

2.1.1.8 Tujuan dan Fungsi Pendidikan

Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan 

generasi yang baik, manusia-manusia yang lebih berkebudayaan, 
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manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih 

baik. Di sini jelas bahwa yang menjadi tujuan dari pendidikan 

ialah kedewasaan yang di dalamnya menyangkut mutu (kualitas), 

maupun dari segi materi suatu individu. Menurut Langeveld 

(dalam Munib, 2012: 45) menyebutkan adanya berbagai macam 

tujuan pendidikan, yakni sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum ialah tujuan di dalam pendidikan yang 

seharusnya menjadi tujuan orang tua atau pendidik. Tujuan 

ini berakar dari tujuan hidup dan berhubungan dengan 

pandangan tentang hakikat manusia, tentang apa tugas dan 

arah hidup manusia di dunia.

b. Tujuan Tidak Sempurna

Tujuan tidak sempurna atau tidak lengkap adalah tujuan yang 

menyangkut segi-segi tertentu, seperti : kesusilaan, 

keagamaan, kemasyarakatan, keindahan, dll. Semuanya itu 

tidak terlepas dari tujuan umum.

c. Tujuan Sementara

Disebut sebagai tujuan sementara karena merupakan tempat 

pemberhentian sementara. Contoh dari tujuan sementara 

yakni belajar membaca, menulis, berhitung, dsb. Semua itu 

merupakan jalan untuk mencapai tujuan sebenarnya yang 

lebih tinggi tingkatanya dalam kehidupan.
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d. Tujuan Perantara

Tujuan ini ditentukkan dalam rangka mencapai tujuan 

sementara. Sebagai contoh yaitu dalam mata pelajaran 

aritmatika tujuan sementaranya adalah anak dapat menguasai 

perkalian bilangan satu sampai seratus.

e. Tujuan Insidental

Tujuan ini hanya merupakan peristiwa-peristiwa yang 

terlepas demi saat dalam proses menuju pada tujuan umum

f. Tujuan Khusus

Tujuan ini pengkhususan dari tujuan umum. Misalnya 

sehubungan dengan gender, maka diselenggarakan sekolah 

SMK (khusus putri) dan STM (khusus putra).

Adapun tujuan pendidikan dasar adalah meletakan dasar 

kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lebih lanjut. Untuk mencapai tujuan pendidikan tingkat dasar 

tersebut peran guru dituntut dalam proses pembelajaran agar 

siswa memiliki keseimbangan antara kognitif, afektif, 

psikomotorik. 

Sedangkan fungsi pendidikan secara nyata tertuang dalam 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas bahwa di Indonesia, 

pendidikan nsaional dikonsepsikan berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
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bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan juga berfungsi mengoptimalkan kapasitas atau 

potensi dasar siswa. Fungsi pendidikan sesungguhnya adalah 

membangun manusia yang beriman, cerdas, kompetitif, dan 

bermartabat (Danim, 2011:45). 

2.1.2 Peserta Didik

2.1.2.1 Hakikat Peserta Didik

Untuk memahami hakikat atau siapa sebenarnya peserta 

didik itu, kita mulai dari ketentuan Undang-Undang RI No 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

menyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu.

Untuk lebih jelas berikut ini dikemukakan beberapa 

pendapat ahli tentang pengertian peserta didik. Menurut Jalaludin 

(dalam Dirman, 2014:5) bahwa peserta didik merupakan sasaran 

(objek) dan sekaligus sebagai subjek pendidikan. Kemudian 

Jalaludin juga mengutip pendapat sebagai berikut:

a. peserta didik adalah raw input (masukan mental) atau raw 

material (bahan mentah dalam proses transformasi yang 

disebut pendidikan). (Muri Yusuf).
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b. peserta didik adalah peserta didik yang sedang tumbuh dan 

berkembang, baik secara fisik maupun fisiologis untuk 

mancapai tujuan pendidikan melalui lembaga pendidikan.  

(Muhaimin dan Abdul Mujid)

Pandangan lain dikemukakan  oleh Djamarah (dalam 

Dirman, 2014:6) bahwa peserta didik adalah setiap orang yang 

mendapat pengaruh dari seseorang atau kelompok orang yang 

menjalankan kegiatan pendidikan. Menurut Sadulloah (dalam 

Dirman, 2014:7)  peserta didik merupakan seseorang yang sedang 

berkembang, memiliki potensi tertentu, dan dengan bantuan 

pendidik ia mengembangkan potensinya tersebut secara optimal. 

Untuk mengetahui siapa pesrta didik perlu dipahami bahwa, ia 

manusia yang sedang berkembang menuju kearah kedewasaan.

Menurut Arifin (dalam Dirman, 2014:7) dalam perspektif 

psikologis, peserta didik adalah peserta didik yang sedang berada 

dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun 

psikis menurut fitrahnya masing-masing, sehingga memerlukan 

bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah 

optimal kemampuan fitrahnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik pada hakikatnya adalah individu 

sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

berbagai potensi diri melalui proses pendidikan atau 
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pembelajaran untuk menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang diharapkan.

2.1.2.2 Karakteristik Peserta Didik

Perkembangan manusia itu berlangsung secara bertahap. 

Tiap-tiap tahap perkembangan memiliki karakteristik sendiri-

sendiri. Dilihat dari perkembangannya, peserta didik SD yang 

berusia 6–12 tahun berada pada tahap kanak-kanak akhir. Ciri 

khas pada tahap ini adalah bermain. 

Menurut Iskandarwassid dan Sunendar (2013:141) 

Karakteristik siswa SD meliputi sebagai berikut.

a. Keadaan jasmani tumbuh sejalan dengan prestasi sekolah.

b. Sikap tunduk kepada peraturan permainan yang tradisional.

c. Ada kecenderungan suka memuji diri sendiri.

d. Suka membandingkan dirinya dengan anak lain, kalau hal itu 

menguntungkan.

e. Kalau tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal itu 

dianggapnya tidak penting.

f. Pada masa ini, anak menghendaki nilai yang baik tanpa 

mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai 

baik atau tidak.

g. Minat pada kehidupan praktis sehari-hari.

h. Realistis dan ingin tahu.
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i. Menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal 

mata pelajaran khusus.

j. Sampai kira-kira umur 11 tahun, umumnya naak-anak 

berusaha menyelesaikan tugasnya sendiri. 

2.1.2.3 Perkembangan Peserta Didik

Piaget (dalam Satori, 2011: 36) mendeskripsikan 

perkembangan kognitif ke dalam empat periode, yakni sebagai 

berikut.

a. Periode Sensomotorik (0-1,5 tahun), pada periode ini 

berpusat pada sensomotorik. Bayi mengembangakan dan 

mengkoordinasikan sejumlah ragam keterampilan perilaku, 

namun perkembangan verbal dan kognitif masih sangat 

miskin.

b. Periode Operasi Awal (1,5-7 tahun), pada periode ini anak-

anak menginternalisasi skema sensomotorik ke dalam bentuk 

skema kognitif. Pada masa ini imajinasi dan kecakapan anak 

meningkat, maka belajar menjadi sesuatu yang bersifat 

akumulatif dan tidak bergantung kepada kehadiran objek dan 

pengalaman konkret.

c. Periode Operasi Konkret (7-12 tahun), pada periode ini lebih 

berupa skema kognitif, terutama yang berkaitan dengan 

keterampilan berpikir dan memecahkan masalah. Belajar 

mempelajari keterampilan dan kecakapan berpikir logis 
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dalam hal ini membantu anak memaknai pengalamannya. 

Periode operasi konkret ini merupakan komponen penting 

dari kesiapan sekolah. 

d. Periode Operasi Formal (12 tahun ke atas), ciri utama periode 

operasi formal adalah perkembangan kecakapan berpikir 

simbolis dan pemahaman isi secara bermakna tanpa 

bergantung kepada keberadaan objek fisik, atau bahkan 

kepada imajinasi masa lalu akan objek sejenis. 

Vigotsky membagi perkembangan kemampuan bahasa 

dalam 4 atahap yaitu: 

a. Preintellectual Speech, kemampuan ini telah disiapkan 

secara alamiah sebagai dasar perkembangan selanjutnya. 

Kemampuan ini membutuhkan interaksi dengan pihak luar.

b. Naive Psychology, kemampuan ini ditandai dengan mulai 

menyadari bahasa mempengaruhi daya pikirnya.

c. Egocentric Speech, kemampuan ini dimulai dengan 

mengucapkan pengetahuannya baik ada orang di sekitarnya 

maupun tidak.

d. Inner Speech, kemampuan ini memberi fungsi untuk 

menuntun dan merencanakan tingkah lakunya.
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2.1.2.4 Hubungan Guru dengan Peserta Didik

Menurut Priansa (2015: 47-48), hubungan guru dan 

peserta didik dikatakan baik apabila memiliki sifat-sifat sebagai 

berikut:

a. Memahami 

Guru memberikan pemahaman yang tepat pada peserta didik 

agar ia tanggap terhadap proses pembelajaran yang sedang 

dialaminya, sehingga peserta didik paham bahwa belajar dan 

proses pembelajaran yang dialaminya adalah untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki.

b. Saling Terbuka

Guru dan peserta didik perlu saling bersikap jujur dan saling 

terbuka dalam memberikan informasi sebagai sumber 

masukan bagi peningkatan proses pembelajaran.

c. Komunikasi

Guru dan peserta didik harus berkomunikasi secara aktif agar 

terbentuk pemahaman yang baik, yang dapat memudahkan 

proses belajar dan pembelajaran.

d. Kebebasan

Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan-tahapan 

perkembangan kedewasaannya, kepribadiannya, serta 

kreativitasnya.



33
 

 

e. Dukungan

Guru dan peserta didik harus saling mendukung agar 

kepentingannya dapat terpenuhi dengan baik.

2.1.2.5 Identifikasi dan Pola Tingkah Laku Peserta Didik

Terkait dengan proses identifikasi peserta didik menurut 

Priansa, (2015: 55-56) yang perlu diperhatikan adalah:

a. Tahap Meminta Perhatian

Tahap ini biasanya ditandai dengan guru yang terganggu oleh 

peserta didik, maka kemungkinan peserta didik tersebut 

meminta perhatian (attention getting).

b. Tahap Ingin Berkuasa

Terjadi apabila guru merasa dikalahkan atau terancam oleh 

perbuatan peserta didiknya, maka kemungkinan peserta didik 

tersebut berada pada tahap ingin berkuasa.

c. Tahap Ingin Membalas Dendam

Terjadi apabila guru merasa tersinggung atau sakit hati oleh 

peserta didiknya, kemungkinan peserta diidk tersebut sedang 

dalam tahap ingin membalas dendam.

d. Tahap Ketidakmampuan

Terjadi apabila guru merasa benar-benar tidak mampu lagi 

berbuat apa-apa untuk mengahadapi sikap dan prilaku pserta 

didik, kemungkinan peserta didik ingin mengetahui 

sejauhmana ketidakmampuan guru dalam mengaturnya. 
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2.1.2.6 Kecerdasan Berganda

Teori kecerdasan berganda atau multiple intelligence 

(Kadarsih, 2012), dikembangkan oleh Howard Gardner 

(professor psikologi dari Harvard University). Ia menyatakan 

bahwa seorang individu pada dasarnya memiliki kecerdasan 

ganda, yang terdiri dari:

a. Kecerdasan Bahasa, yaitu kemampuan dan keterampilan 

peserta didik untuk memanfaatkan kata-kata dan bahasa dalam 

penyampaian yang dipikirkan dan dirasakannya. Maka peserta 

didik mampu menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang sedang dihadapi.

b. Kecerdasan Matematis/Logis, yaitu kecerdasan peserta didik 

dalam melakukan perhitungan, menggunakan proposisi dan 

hipotesis, dan melakukan operasi matematis yang kompleks.

c. Kecerdasan Spasial, yaitu pesera didik yang memiliki 

kapasitas berpikir secara tiga dimensi.

d. Kecerdasan Kinestetik, yaitu kecerdasan yang memungkinkan 

peserta didik untuk memanipulasi objek dan terampil dalam 

melakukan aktivitas yang berhubungan dengan fisik.

e. Kecerdasan Musikal, yaitu kecerdasan yang dilihat dari 

kemampuan dalam memahami nada, melodi, maupun irama 

musik.
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f. Kecerdasan Interpersonal, yaitu kecerdasan peserta didik 

untuk dapat memahami dan berinteraksi secara efektif dengan 

orang lain.

g. Kecerdasan Intrapersonal, yaitu kecerdasan yang dilihat dalam 

bentuk kecerdasan peserta didik untuk membangun persepsi 

yang akurat tentang dirinya sendiri dan memanfaatkan 

kemampuan tersebut untuk menyusun rencana dan 

mengarahkan orang lain yang ada di sekitarnya.

h. Kecerdasan Naturalis, yaitu kecerdasan yang dimiliki untuk 

dapat mengenali dan mengkategorikan spesies flora dan fauna 

di lingkungannya.

2.1.2.7 Keaktifan Belajar Peserta Didik

Menurut Yamin, (Priansa, 2015: 64) keaktifan peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran terjadi jika:

a. pembelajaran yang dilakukan lebih berpusat pada peserta 

didik;

b. guru berperan sebagai pembimbing supaya terjadi 

pengalaamn dalam belajar;

c. tujuan kegiatan pembelajaran tercapai kemampuan minimal 

peseratd didik (kompetendi dasar);

d. pengelolaan kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada 

kreativitas peserta didik, meningkatkan kemampuan 
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minimalnya, dan mencapai peserta didik yang kreatif serta 

mampu menguasai konsep-konsep;

e. melakukan pengukuran secara kontinu dalam berbagai aspek 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

2.1.2.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Belajar

Faktor-faktor yang dapat menumbuhkan timbulnya 

keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran menurut 

Gagne dan Briggs (Priansa, 2015: 65-66) adalah sebagai berikut.

a. Memberikan motivasi atau menarik perhatian peserta didik, 

sehingga mereka berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran.

b. Menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar kepada 

peserta didik).

c. Mengingatkan kompetensi belajar kepada peserta didik.

d. Memberikan stimulus (massalah, topik, dan konsep yang 

akan dipelajari).

e. Memberi petunjuk peserta didik cara mempelajarinya.

f. Memunculkan aktivitas, partisipasi peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran.

g. Memberi umpan balik (feed back).

h. Melakukan tagihan-tagihan terhadap peserta didik berupa 

tes, sehingga kemampuan peserta didik selalu terpantau dan 

terukur.
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i. Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir 

pembelajaran.

2.1.2.9 Kebutuhan Murid

Dalam tahap-tahap perkembangan individu murid ada 

satu aspek yang paling menonjol ialah adanya bermacam 

kebutuhan yang meminta kepuasan. Maslow menyatakan bahwa 

kebutuhan-kebutuhan psikologis akan timbul setelah kebutuhan-

kebutuhan psikologis terpenuhi. Kebutuhan dasar tersebut 

sebagai berikut.

a. Kebutuhan-kebutuhan akan keselamatan (safety needs).

b. Kebutuhan-kebutuhan memiliki dan mencintai 

(belongingness and love needs).

c. Kebutuhan-kebutuhan akan penghargaan (esteem needs).

d. Kebutuhan-kebutuhan untuk menonjolkan diri (self 

actualizing needs).

Maslow, dalam Sumantri dan Syaodih (2008: 3.25) 

membagi berbagai aspek kebutuhan secara berjenjang menjadi 7 

aspek kebutuhan yang dapat digambarkan sebagai berikut:
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Bagan 2.1 Hierarki Kebutuhan Maslow

Kebutuhan yang rendah dalam hierarki ini harus terpenuhi 

sebagian atau seluruhnya sebelum kebutuhan yang lebih tinggi 

pada hierarki tersebut menjadi sumber motivasi yang penting.

2.1.3 Guru

2.1.3.1 Guru Ideal

Guru merupakan tenaga pendidik profesional yang 

mempunyai tugas utama untuk mendidik, membimbing, 

mengajar, mengarahkan, menilai, melatih, serta mengevaluasi 

murid pada pendidikan jalur pendidikan formal. Guru 

ideal merupakan guru profesional. Guru profesional merupakan 

guru yang bisa melakukan tugasnya dengan baik. Menurut 

Kebutuhan 
aktualisasi diri

Kebutuhan estetik: keserasian, 
keteraturan, dan keindahan.

Kebutuhan akan penghargaan: 
berprestasi, berkompetisi, dan 

mendapatkan dukungan dan pengakuan.

Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki: berafiliasi 
dengan orang lain, diterima, dan memiliki.

Kebutuhan akan rasa aman: merasa aman dan terlindungi, jauh 
dari bahaya.

Kebutuhan fisiologis: rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya.
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Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 

10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat 

kompetensi guru tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kompetensi Pedagogik, adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini mencakup (Rifa’i 

dan Anni, 2012: 7): (1) menata ruang kelas, (2) menciptakan 

iklim kelas yang kondusif, (3) memotivasi siswa agar 

bergairah belajar, (4) memberi penguatan verbal maupun non 

verbal, (5) memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas kepada 

siswa, (6) tanggap terhadap gangguan kelas, (7) menyegarkan 

kelas jika kelas mulai lelah.

b. Kompetensi Profesional adalah kemampuan penguasaan 

materi pelajaran secara luas dan mendalam. Menurut Johnson 

(dalam Satori 2011: 1.35) kriteria kompetensi professional 

guru mencakup: (1) penguasaan materi pelajara yang terdiri 

atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-

konsep keilmuan dari bahan yang diajarkan, (2) penguasaan 

dan penghayatan atas landasan, dan wawasan kependidikan 

dan keguruan, (3) penguasaan proses-proses kependidikan, 

keguruan, dan pembelajaran.
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c. Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan kepribadian 

yang mantap, berakhlak  mulia,  arif  dan  berwibawa  serta  

menjadi  teladan  peserta  didik. Menurut Johnson (Satori 

2011: 1.35) kriteria kompetensi pribadi guru mencakup:  (1) 

penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya 

sebagi guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan 

beserta unsure-unsurnya, (2) pemahaman penghayatan dan 

penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang 

guru.

d. Kompetensi Sosial, menurut Johnson (Satori 2011: 1.35) 

kompetensi social mencakup kemampuan untuk 

menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan 

sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang guru yang ideal 

adalah guru yang harus menguasai empat kompetensi dasar guru. 

Kompetensi tersebut adalah kompetensi pedagogik, kompetensi 

professional, kompetensi pribadi, dan kompetensi sosial.

2.1.3.2 Guru Efektif

Gary A. Davis dan Margaret A. Thomas (dalam Suyanto 

dan Asep 2012:6) telah mengelompokkan ciri-ciri guru efektif 

menjadi empat kelompok besar, yaitu:

a. Guru memiliki kemampuan yang tekait dengan iklim belajar 

di kelas, yang dapat dirinci menjadi: (1) memiliki 
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keterampilan antar personal, (2) memiliki hubungan baik 

dengan siswa, (3) mampu menerima, mengakui, dan 

memperhatikan siswa secara tulus, (4) menunjukkan 

antuasisme yang tinggi dalam mengajar, (5) mampu 

menciptakan atmosfer untuk tumbuhnya kerjasama dan 

kekohesifan antar kelompok siswa, (6) mampu melibatkan 

siswa dalam mengorganisasikan dan merencanakan 

pembelajaran, (7) mampu mendengarkan siswa dan 

menghargai hak siswa untuk berbicara dalam setiap diskusi, 

(8) mampu meminimalkan friksi-friksi di kelas jika ada.

b. Kemampuan yang terkait dengan strategi manajmen 

pembelajaran, yang meliputi: (1) memilliki kemampuan 

untuk menghadapi dan menangani siswa yang tidak memiliki 

perhatian, suka menyela, mengalihkan pembicaraan, dan 

mampu memberikan transisi substansi bahan ajar dalam 

proses pembelajaran, (2) mampu bertanya atau memberikan 

tugas yang memerlukan tingkatan berpikir yang berbeda 

untuk semua siswa.

c. Memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan 

balik dan penguatan, yang meliputi : (1) mampu meberikan 

umpan balik yang positif terhadap renpons siswa, (2) mampu 

memberikan respons yang bersifat membantu terhadap siswa 

yang lamban belajar, (3) mampu memberikan tindak lanjut 
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terhadap jawaban siswa yang kurang memuaskan, (4) 

mampu memberikan bantuan professional kepada siswa jika 

diperlukan.

d. Memiliki kemampuan yang terkati dengan peningkatan diri, 

meliputi: (1) mampu menerapkan kurikulum dan metode 

mengajar secara inovatif, (2) mampu memperluas dan 

menambah pengetahuan mengenai metode-metode 

pengajaran, (3) mampu memanfaatkan perencanaan guru 

secara kelompok untuk menciptakan dan mengembangkan 

metode pengajaran yang relevan. 

2.1.3.3 Profil Guru Profesional

Profesi guru sangat lekat dengan integritas dan 

kepribadian. Seorang guru ibarat seorang ilmuwan yang sedang 

bereksperimen terhadap nasib anak manusia dan juga anak 

bangsa. Jika seorang guru tidak memiliki integritas keilmuwan 

dan personalitas yang berkualitas, maka bangsa ini tidak akan 

memiliki masa depan yang baik.

Semua orang dapat menjadi guru, namun guru yang 

memiliki keahlian dalam pendidik perlu pendidikan, pelatihan 

dan jam terbang yang memadai. Menurut Suyanto dan Asep 

(2012:5) menjadi guru professional setidaknya memiliki standar 

minimal yaitu : 1) memiliki kemampuan intelektual yang baik, 2) 

memiliki kemampuan memahami visi dan misi pendidikan 
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nasional, 3) memiliki keahlian mentransfer ilmu pengetahuan 

kepada siswa secara efektif, 4) memahami konsep perkembangan 

psikologi anak, 5) memiliki kemampuan mengorganisasi proses 

belajar, dan 6) memiliki kreativitas dan seni mendidik.

Sebagai salah satu elemen tenaga pendidikan, seorang 

guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara professional, 

dengan selalu berpegang teguh pada etike kerja, merdeka, 

produktif, efektif, efisien, dan inovatif, serta siap melakukan 

pelayanan prima berdasarkan pada kaidah ilmu atau teori yang 

sistematis, kewenangan professional, pengakuan masyarakat 

dank ode etik yang regulatif.

Guru profesional dituntut untuk memiliki tiga 

kemampuan. Pertama,  kemampuan kognitif, berarti guru harus 

menguasai materi, metode, media, media, dan mampu 

merencanakan dan mengembangkan kegiatan pembelajarannya. 

Kedua, kemampuan efektif, berarti guru memiliki akhlak yang 

juju, terjaga perilakunya sehingga ia akan mampu menjadi model 

yang bisa diteladani oleh siswanya. Ketiga, kemampuan 

psikomotorik, berarti guru dituntut memiliki pengetahuan dan 

kemampuan dalam menerapkan ilmu yang dimiliki dalam 

kehidupan sehari-hari.
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2.1.3.4 Peran Guru

Menurut Sugiyono dan Hariyanto (dalam Wiyani & 

Irham, 2014: 143) menjelaskan peran guru sebagai berikut:

a. memberikan stimulus kepada siswa dengan tugas-tugas 

pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi intelektual, 

emosional, spiritual, dan sosial,

b. berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian 

siswa dalam berdiskusi, menjelaskan, menegaskan, 

merefleksi, dan menilai,

c. menunjukkan manfaat atau keberartian yang akan diperoleh 

dari materi atau pokok bahasan yang dipelajari,

d. membantu, mengarahkan, dan mengilhami siswa dalam 

mengembangkan diri. 

Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai 

pendidik, atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi 

guru. Djamarah (2010: 43) peranan guru dapat diuraikan sebagai 

berikut:

a. Korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik 

dan mana nilai yang buruk.

b. Inspirator, guru harus memberikan ilham yang baik bagi 

kemajuan belajar anak didik.

c. Informator, guru harus dapat memberikan informasi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain 
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sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang 

telah diprogramkan dalam kurikulum.

d. Organisator, guru mempunyai kegiatan pengelolaan kegiatan 

akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender 

akademik, dan sebagainya.

e. Motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar 

bergairah dan aktif belajar.

f. Inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide 

kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran.

g. Fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang 

memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik.

h. Pembimbing, kehadiran guru di sekolah adalah untuk 

membimbing anak didik menjadi menjadi manusia dewasa 

susila yang cakap.

i. Demonstrator, untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami 

anak didik, guru harus berusaha dengan membantunya, 

dengan cara memperagakan apa yang diajarkan secara 

didaktis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan 

pemahaman anak didik, tidak terjadi kesalahan pengertian 

antara guru dan anak didik.

j. Pengelola Kelas, kelas yang dikelola dengan baik akan 

menunjang jalannya interaksi edukatif. Sebaliknya, kelas 
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yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan 

pengajaran.

k. Mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam 

berbagai bentuk dan jenisnya, baik media nonmaterial 

maupun materiil.

l. Supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, 

dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. 

m. Evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator 

yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang 

menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik.

Jadi, sedikitnya ada tigabelas peran guru. Peran-peran 

tersebut harus dikuasai oleh guru agar dapat menciptakan 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 

2.1.4 Hakikat Bahasa 

2.1.4.1 Pengertian Bahasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indenesia bahwa bahasa 

merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter, yang digunakan 

oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, 

dan mengidentifikasi diri. Menurut Dalman (2013), bahasa adalah 

suatu ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia sebagai 

lambing bunyi yang bersifat arbitrer dan memiliki satuan arti 

yang lengkap. Sedangkan Iskandarwassid dan Sunendar (2013: 
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45) menjelaskan bahwa bahasa merupakan sebuah sistem yang 

mempunyai variasi atau ragam, dimana setiap ragam mempunyai 

gejala bahasa tertentu, peranan, dan fungsi tertentu, serta kawasan 

pemakaian tertentu pula. 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa 

bahasa merupakan alat komunikasi antaranggota masyarakat 

yang berupa bunyi ujaran dan didalamnya mengandung unsur 

bunyi dan makna. Dalam hal ini, orang yang dikatakan mampu 

berbahasa adalah orang yang mampu berkomunikasi. 

2.1.4.2 Perkembangan Bahasa 

Perkembangan bahasa sangat berkaitan dengan 

perkembangan manusia sejak dari masa kelahiran hingga masa 

dewasa. Ormrod (dalam Surna dan Pandeirot, 2014: 93) 

membuat klasifikasi perkembangan kemampuan berbahasa anak 

sesuai dengan tingkat usia, dan karakteristik kemampuan 

berbahasa anak dalam berikut ini: 

Tabel 2.1 

TINGKATAN USIA DAN KEMAMPUAN BERBAHASA ANAK

Tingkatan Usia dan Kemampuan Berbahasa
K-2 1. Menguasai 8.000 hingga 14.000 kata pada usia 6 tahun.

2. Mengalami kesulitan untuk memahami kalimat yang 

kompleks.

3. Terlalu percaya dalam menggunakan kata perintah, dan juga 

mengaitkan kata-kata ketika membuat interpretasi. 

4. Belum mampu menjadi pendengar yang baik.

5. Menginterpretasikan pesan dan perintah masih dangkal.

6. Kemampuan menceritakan cerita meningkat.

7. Memahami bentuk-bentuk bahasa ujaran (suara), terkadang 

mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata-kata tetentu.

8. Mulai memahami etika dasar dalam berbicara.

9. Segan memulai percakapan dengan orang dewasa. 
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3-5 a) Berkembangnya pemahaman pemakaian kata waktu, juga kata 

perbandingan.

b) Terkadang menemui kesulitan menggunakan kata berlawanan.

c) Belum menguasai dengan baik bentuk kata tak beraturan.

d) Berkembangnya kesadaran jika anak tidak menggunakan 

bahasa ujar sesuai dengan tata bahasa.

e) Pada usia 9 tahun,  anak telah mampu menggunakan ucapan 

kata dan kalimat dengan benar.

f) Telah memiliki kemampuan berdialog dengan membahas 

topik-topik tertentu.

g) Meningkatnya kemampuan mendengarkan menjelaskan yang 

berkaitan dengan pengetahuan.

h) Kemampuan untuk membuat cerita dengan memahami 

hubungan sebab-akibat.

i) Berkembangnya kreativitas dalam menggunakan permainan 

kata.

6-8 1. Menguasai sekitar 50.000 kata pada usia 12 tahun.

2. Berkembangnya kesadaran untuk menggunakan terminologi di 

dalam disiplin akademik yang berbeda.

3. Terkadang masih menemui hambatan ketika menggunakan 

kata penghubung 

4. Kemampuan memahami kalimat yang kompleks dan memiliki 

banyak implikasi.

5. Berkembangnya kemampuan melakukan interpratasi, 

memahami bentuk dan penggunaaan kata kerja, dan juga 

mampu memahami arah jika kemungkinan terdapat kata 

sindiran tajam atau arah pembelotan kata menjadi sindiran.

6. Berkembangnya kemampuan untuk melakukan percakapan 

yang panjang sekalipun topiknya abstrak.

7. Berkembangnya secara signifikan pengetahuan tentang dasar 

dan hakikat bahasa, seperti kesadaran analisis dasar bahasa 

sehingga menjadi pengetahuan yang terstuktur dalam kognitif. 

9-12 1. Menguasai sekitar 80.000 kata.

2. Lancar menggunakan banyak kosakata yang berkaitan dengan 

akademik.

3. Berkembangnya kemampuan mengelola kalimat. 

4. Menguasai penggunaan kata sambung.

5. Berkembangnya kemampuan memahami bahasa lambang.

(Ormrod dalam dalam Surna dan Pandeirot, 2014: 93-94)

Tarigan (1991) menerangkan bahwa tahap-tahap 

perkembangan bahasa dan pikiran seseorang dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN BAHASA

0.0 - 0.5 Tahap mengubah (Pralinguistik Pertama)

0.5 - 1.0 Tahap mengubah (Pralinguistik Kedua: Kata-kata 

Nonsens)
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1.0 - 2.0 Tahap Linguistik I: Holofastik: Kalimat Satu Kata

2.0 - 3.0 Tahap Linguistik II: Kalimat/ Ucapan Dua Kata

3.0 - 4.0 Tahap Linguistik III: Pengembangan Tata Bahasa

4.0 - 5.0 Tahap Linguistik IV: Tata Bahasa Menjelang 

Dewasa

5.0 Tahap Linguistik V: Kompetensi Penuh

(Tarigan, 1991: 442-443)

2.1.4.3 Teori Dasar Pendidikan Bahasa

a. Teori Behaviorisme

Teori ini menerangkan bahwa setiap tingkah laku atau 

kegiatan seseorang merupakan respon terhadap adanya 

stimulus. Proses belajar tidak lain daripada mekanisme 

stimulus respon tersebut. Menurut Iskandarwassid dan 

Sunendar (2013: 47) secara rinci teori behaviorisme adalah 

sebagai berikut.

1) Proses belajar sangat bergantung kepada faktor yang 

berada di luar dirinya, sehingga ia memerlukan stimulus 

dari pengajarnya.

2) Hasil belajar banyak ditentukan oleh proses peniruan, 

pengulangan, dan penguatan.

3) Belajar harus mengenai tahap-tahap tertentu, sedikit demi 

sedikit, yang mudah mendahului yang sulit. 

b. Teori Gestalt

Teori ini beranggapan bahwa setiap individu mempunyai 

kajian mendalam. Kajian ini berfungsi untuk mengasimilasi 
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atau mereka-reka objek yang sedang diamati, sehingga diterima 

sebagai objek yang utuh. Bagi seseorang, yang tampak pertama 

adalah struktur atau keseluruhan dari sebuah benda, baru 

kemudian diikuti oleh pengamatan akan unsur-unsurnya. 

Dalam pengajaran bahasa teori ini dinyatakan berupa anjuran 

agar bahan pengajaran jangan diberikan sepotong-potong, 

melainkan harus diberikan secara utuh dan dalam struktur yang 

bermakna (Iskandarwassid dan Sunendar, 2013: 47). 

c. Teori kognitif

Menurut teori kognitif, segala aktivitas manusia yang 

dilakukan dengan sadar bersumber pada otak dan digerakan 

oleh kognitif yang meliputi segala aspek kegiatan, mulai dari 

menyadari adalnya masalah, mengidentifikasikannya, 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan informasi atau data, 

mengambil simpulan, mengevaluasi simpulan, hingga strategi

untuk mencapai tujuan. Pusat kognitif terletak di dalam 

susunan syaraf pusat, dengan kemampuan untuk mengolah dan 

menyimpan informasi yang hamper tidak terbatas jumlah dan 

gamnya (Iskandarwassid dan Sunendar, 2013). 

2.1.4.4 Fungsi Bahasa 

Pada hakikatnya bahasa berfungsi sebagai alat 

komunikasi, baik komunikasi lisan maupun tertulis. Berkaitan 
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dengan hal tersebut Santoso (Faisal: 2007) berpendapat bahawa 

bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi sebagai berikut.

a. Fungsi informasi, yaitu untuk menyampaikan informasi 

timbal-balik antaranggota keluarga ataupun anggota-anggota 

masyarakat.

b. Fungsi ekspresi diri, yaitu untuk menyalurkan perasaan, 

sikap, gagasan, emosi atau tekanan-tekanan perasaan 

pembaca. Bahasa sebagai alat mengekspresikan diri ini dapat 

menjadi media untuk menyatakan eksistensi (keberadaan) 

diri, membebaskan diri dari tekanan emosi dan untuk 

menarik perhatian orang.

c. Fungsi adaptasi dan integrasi, iatu untuk menyesuaikan dan 

membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Melalui 

bahasa seorang anggota masyarakat sedikit demi sedikit akan 

belajar menganai adat istiadat.

d. Fungsi kontrol sosial, yaitu bahasa berfungsi untuk 

mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. 

Menurut Doyin dan Wagiran (2012: 10-15), berdasarkan 

kedudukannya Bahasa Indonesia memiliki fungsi antara lain 

sebagai berikut.

a. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional

Sebagai bahasa nasional, Bahasa Indonesia memiliki fungsi 

sebagai berikut:
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1) lambang kebanggan nasional;

2) lambang identitas nasional;

3) alat pemersatu bangsa; dan

4) alat perhubungan antarbudaya antardaerah.

b. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara 

Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, Bahasa 

Indonesia berfungsi sebagai berikut:

1) bahasa resmi kenegaraan;

2) bahasa pengantar dalam dunia pendidikan;

3) bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan serta kepentingan 

pemerintah; dan

4) alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

2.1.4.5 Tujuan Pendidikan Bahasa

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi 

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik 

secara lisan maupun tulis. Pembelajaran bahasa juga 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia 

Indonesia. 

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia 

mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemafempuan 
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bersastra yang meliputi aspek mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis. Sedangkan tujuan mata pelajaran Bahasa 

Indonesia agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut (BSNP, 2006: 119-120):

a. berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika 

yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis

b. menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara

c. memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan 

tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan

d. menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan  intelektual, serta kematangan emosional dan 

sosial

e. menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk

memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa 

f. menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.

2.1.4.6 Ketrampilan Berbahasa 

Menurut Tarigan (1979) hakikatnya ketrampilan 

berbahasa dalam kurikulum di sekolah mencakup empat segi, 

yaitu: (1) ketrampilan menyimak/mendengarkan, (2) ketrampilan 

berbicara, (3) ketrampilan membaca, dan (4) keterampilan 
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menulis.  Selanjutnya Dawson (Tarigan, 1979) mengatakan 

bahwa  keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan 

satu  kesatuan, merupakan  catur-tunggal. Dalam hal ini setiap 

ketrampilan saling berhubungan dengan proses proses yang 

mendasari bahasa. 

Selanjutnya Iskandarwassid dan Sunendar (2013) 

mengatakan bahwa menyimak adalah proses psikomotorik untuk 

menerima gelombang suara melalui telinga dan mengirimkan 

impuls-impuls tersebut ke otak. Ada dua aspek tujuan menyimak 

yaitu: (1) persepsi, yakni ciri kognitif dari proses mendengarkan 

yang didasarkan pada pemahaman pengetahuan tentang kaidah-

kaidah kebahasaan, dan (2) resepsi, yakni pemahaman pesan atau 

penafsiran pesan yang dikehendaki oleh pembicara. Menurut 

aliran komunikatif dan pragmatik, keterampilan berbicara dan 

keterampilan menyimak berhubungan secara kuat 

(Iswkandarwassid dan Sunendar; 2013). Dalam hal ini, 

keterampilan berbicara mensyaratkan adanya pemahaman 

minimal dari pembicara dalam membentuk sebuah kalimat. 

Menurut Lado (Tarigan; 1979) membaca adalah 

memahami pola-pola bahasa dari gambaran tertulisnya. Dengan 

demikian membaca bertujuan untuk mencari serta memperoleh 

informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Selanjutnya 

Dalman (2015) menyatakan bahwa menulis merupakan suatu 
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kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan secara tertulis 

kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat 

atau medianya. Dengan kata lain menulis dan membaca 

merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis, dimana seorang 

penulis menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi dalam 

bentuk tulisan sedangkan pembaca mencoba memahami gagasan, 

perasaan atau informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan 

tersebut.

2.1.5 Sintaksis

2.1.5.1 Pengertian Sintaksis 

Secara etimologi, sintaksis berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu sun yang berarti dengan dan tattein yang berarti 

menempatkan. Jadi, sintaksis berarti menempatkan bersama-

sama kata-kata menjadi kelompok kata atau 

kalimat. Selanjutnya Supriyadi (2014) menyebutkan bahwa 

sintaksis adalah bagian dari tatabahasa yang membahas 

mengenai kaidah penggabungan kata menjadi satuan gramatik 

yang lebih besar yang disebut frasa, klausa, dan kalimat, serta 

penempatan morfem suprasegmental sesuai dengan struktur 

semantic yang diinginkan pembicara sebagai dasarnya. 

2.1.5.2 Satuan Sintaksis dan Hubungan Antarsatuan Sintaksis

Sintaksis memiliki unsur-unsur pembentuk yang disebut 

dengan istilah satuan sintaksis. Satuan tersebut adalah kata, 
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frase, klausa, dan kalimat. Pembahasan kata dalam tataran 

sintaksis berbeda dengan pembahasan kata pada tataran 

morfologi. Dalam tataran sintaksis, kata merupakan satuan 

terkecil yang membentuk frase, klausa, dan kalimat. Oleh 

karena itu kata sangat berperan penting dalam sintaksis, sebagai 

pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan sebagai 

perangkai satuan-satuan sintaksis. 

Menurut Supriyadi (2014) frasa adalah satuan gramatik 

yang terdiri atas satu suku kata atau lebih yang tidak melebihi 

batas fungsi tertentu. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa frasa 

memiliki dua sifat yaitu 1) frasa merupakan unsur gramatik 

yang terdiri atas satu kata atau lebih; dan 2) frasa merupakan 

satuan yang tidak melebihi batas fungsi, dengan kata lain frasa 

selalu terdapat dalam satu fungsi tertentu, seperti dalam S, P, O, 

PEL, atau K. Klausa adalah sebuah konstrukesi yang 

didalamnya terdapat kata yang mengandung unsur predikatif 

(Keraf, dalam Supriyadi: 2014) Dalam hal ini, kalusa 

berpotensi menjadi kalimat. Manaf (2009) menjelaskan bahwa 

yang membedakan klausa dan kalimat adalah intonasi final di 

akhir satuan bahasa tersebut. Intonasi tersebut dapat berupa 

intonasi berita, Tanya, perintah, dan kagum.

Widjono (2007) menjelaskan bahwa kalimat adalah 

satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Manaf 
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(2009) membedakan kalimat menjadi bahasa lisan dan bahasa 

tulis. 

2.1.5.3 Analisis Sintaksis

Struktur kalimat dapat dianalisis dari tiga segi, yaitu segi 

fungsi, kategori, dan peran semantis. Berdasarkan segi fungsi, 

struktur kalimat dapat terdiri atas unsur subjek, predikat, objek, 

pelengkap, dan keterangan. Subjek biasanya didefinisikan 

sebagai sesuatu yang menjadi pokok, dasar, atau hal yang ingin 

dikemukakan oleh pembicara atau penulis. Predikat adalah 

pernyataan mengenai subjek atau hal yang berhubungan dengan 

subjek. Setelah predikat, biasanya diletakkan objek. Keberadaan 

objek sangat tergantung pada predikatnya. Jika predikatnya 

berbentuk verba transitif maka akan muncul objek. Namun, jika 

predikatnya berbentuk verba intransitif maka yang akan muncul 

kemudian adalah pelengkap. Unsur selanjutnya adalah

keterangan, yaitu unsur kalimat yang berisi informasi tambahan. 

Informasi tersebut biasanya berhubungan dengan tempat, 

waktu, cara, dan sebagainya.

Berdasarkan kategorinya. Dalam tata bahasa tradisional, 

istilah kategori sering disebut dengan istilah kelas kata. Dalam 

bahasa Indonesia ada empat kategori sintaksis utama, yaitu: (a) 

Nomina atau kata benda, (b) Verba atau kata kerja, (c) Ajektiva 

atau kata sifat, dan (d) Adverbia atau kata keterangan.
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Dari segi peran, analisis kalimat  berhubungan dengan

semantis. Suatu kata dalam konteks kalimat memiliki peran 

semantis tertentu. Beberapa pakar linguistik menggunakan 

istilah yang berbeda untuk pembicaraan peran-peran dalam 

sintaksis, namun sebenarnya substansinya sama.

2.1.6 Semantik

2.1.6.1 Pengertian Semantik

Kata semantik berasal dari bahasa Yunani sema (kata

benda) yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah 

semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Menurut 

Ferdinand de Saussure tanda atau lambang yaitu tanda linguistik 

(signe) seperti yang dikemukakan oleh yaitu yang terdiri dari (1) 

komponen yang mengartikan, yang berwujud bentuk-bentuk 

bunyi bahasa dan (2) komponen yang diartikan atau makna dari 

komponen yang pertama itu. Jadi, setiap tanda linguistik terdiri 

dari unsur bunyi dan makna. 

Menurut Djajasudarma (1993) semantik adalah ilmu 

bahasa yang mempelajari makna. Lyons (1979) menjelakan 

bahwa mengakaji atau memberikan suatu makna ialah 

memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan 

hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut 

berbeda dari kata lain.  
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2.1.6.2 Jenis-jenis Makna

Pembicaraan tentang jenis makna dapat menggunakan 

berbagai kriteria atau sudut pandang. Berdasarkan jenis 

semantiknya, makna dapat diklasifikasikan atas makna leksikal 

dan gramatikal, berdasarkan ada tidaknya referen pada sebuah 

kata/leksem dapat dibedakan adanya makna referensial dan 

nonreferensial, berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah 

kata dapat dibedakan adanya makna konotatif dan denotatif, 

berdasarkan ketepatan maknanya dikenal adanya makna kata 

dan istilah atau makna khusus dan umum. 

Makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang 

bersifat leksikon, bersifat leksem atau bersifat kata. Berdasarkan 

hal tersebut, dapat dikatakan bahwa makna leksikal adalah 

makna yang sesuai referennya, makna sesuai dengan hasil 

observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata 

dalam hidup kita. Makna gramatikal adalah makna yang hadir 

sebagai akibat adanya proses gramatika seperti afiksasi, 

reduplikasi, dan komposisi.

Referen, adalah sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh 

suatu kata. Bila suatu kata mempunyai referen, maka kata 

tersebut dikatakan bermakna referensial. Sebaliknya, jika suatu 

kata tidak mempunyai referen maka kata tersebut bermakna 

nonreferensial. Sebuah kata disebut bermakna konotatif apabila 
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kata itu mempunyai nilai rasa positif maupun negatif. Jika tidak 

memiliki nilai rasa maka dikatakan tidak memiliki konotasi atau 

disebut netral. Makna denotatif  sama dengan makna 

referensial. Makna ini biasanya diberi penjelasan sebagai makna 

yang sesuai dengan hasil observasi (penglihatan, penciuman, 

pendengaran, perasaan) atau pengalaman lainnya. Pada dua kata 

yang bermakna denotasi sama dapat melekat nilai rasa yang 

berbeda sehingga memunculkan makna konotasi. Apabila suatu 

kata digunakan secara umum maka yang muncul adalah makna 

kata yang bersifat umum, sedangkan jika kata-kata tersebut 

digunakan sebagai istilah dalam suatu bidang maka akan 

muncul makna istilah yang bersifat khusus. Istilah memiliki 

makna tetap dan pasti karena istilah hanya digunakan dalam 

bidang ilmu tertentu.

2.1.6.3 Relasi Makna dan Perubahan Makna

Relasi makna atau hubungan makna adalah hubungan 

kemaknaan antara sebuah kata atau satuan bahasa (frase, klausa, 

kalimat) dengan kata atau satuan bahasa lainnya. Hubungan ini 

dapat berupa kesamaan makna (sinonimi), kebalikan makna 

(antonimi), kegandaan makna (polisemi), kelainan makna 

(homonimi), ketercakupan makna (hiponimi), dan ambiguitas.

Secara harafiah, kata sinonimi berarti nama lain untuk 

benda atau hal yang sama. Sedangkan Verharr secara semantik 
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mendefinisikan sinonimi sebagai ungkapan (dapat berupa kata, 

frase, atau kalimat) yang maknanya kurang lebih sama dengan 

makna ungkapan lain (Verhaar, 1993). Sinonimi dapat 

dibedakan atas beberapa jenis, tergantung dari sudut pandang 

yang digunakan. Yang harus diingat dalam sinonim adalah dua 

buah satuan bahasa (kata, frase atau kalimat) sebenarnya tidak 

memiliki makna yang persis sama. Menurut Verhaar yang sama 

adalah informasinya. Hal ini sesuai dengan prinsip semantik 

yang mengatakan bahwa apabila bentuk berbeda maka makna

pun akan berbeda, walaupun perbedaannya hanya sedikit. Selain 

itu, dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang bersinonim belum 

tentu dapat dipertukarkan begitu saja.

Antonimi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang terdiri 

dari kata onoma yang berarti nama, dan anti yang berarti 

melawan. Arti harfiahnya adalah nama lain untuk benda lain 

pula. Menurut Verhaar antonim ialah ungkapan (biasanya kata, 

frase atau kalimat) yang dianggap bermakna kebalikan dari 

ungkapan lain.

Polisemi adalah satuan bahasa yang memiliki makna lebih 

dari satu. Namun sebenarnya makna tersebut masih 

berhubungan. Adapun homonimi berasal dari bahasa Yunani 

Kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan homos yang berarti 

sama. Jadi, secara harafiah homonimi dapat diartikan sebagai 
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‘nama sama untuk benda lain’. Secara semantis, Verhaar 

mendefinisikan homonimi sebagai ungkapan (kata, frase, atau 

kalimat) yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tetapi 

berbeda makna. Kata-kata yang berhomonim dapat dibedakan 

atas tiga macam, yaitu homonim yang: (a) homograf, (b) 

homofon, dan (c) homograf dan homofon.

Kata hiponimi berasal dari Yunani Kuno yang terdiri dari 

kata onoma ‘nama’ dan hypo’di bawah’. Secara harfiah 

hiponimi berarti ‘nama yang termasuk di bawah nama lain 

(Verhaar, 1993). Secara semantis, hiponimi dapat didefinisikan 

sebagai ungkapan (kata, frase, ata kalimat) yang maknanya 

dianggap merupakan bagian dari makna ungkapan lain.

Istilah ambiguitas berasal dari bahasa Inggris (ambiguity)

yang menurut Kridalaksana berarti suatu konstruksi yang dapat 

ditafsirkan lebih dari satu arti (Kridalaksana, 1982). Ambiguitas 

dapat terjadi pada komunikasi lisan maupun tulisan. Namun, 

biasanya terjadi pada komunikasi tulisan. Dalam komunikasi 

lisan, ambiguitas dapat dihindari dengan penggunaan intonasi 

yang tepat. Ambiguitas pada komunikasi tulisan dapat dihindari 

dengan penggunaan tanda baca yang tepat. Makna-makna dalam 

bahasa Indonesia dapat mengalami perubahan makna, seperti 

perluasan makna, penyempitan makna, penghalusan makna, dan 

pengasaran makna.
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2.1.7 Psikolinguistik dan Sosiolinguistik

2.1.7.1 Psikolinguistik

Menurut Simanjutak (Harras, 2009) psikolinguistik 

merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis 

yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan 

memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi 

dan bagaimana kemampuan berbahasa iru diperoleh manusia. 

Selanjutnya Harras (2009) mengungkapkan bahwa tujuan 

utama psikolinguistik adalah mencari suatu teori bahasa yang 

tepat dan unggul dari segi linguitik dan psikologi yang 

mampun menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. 

Dengan demikian psikolinguistik menerangkan mengenai 

hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur ini diperoleh 

dan digunakan pada waktu bertutur dan memahami kalimat-

kalimat. 

Corder (Harras, 2009) menyatakan bahwa suatu 

masyarakat bahasa atau masyarakat ujaran adalah sekelompok 

orang yang satu sama lain dapat saling mengerti sewaktu 

mereka berbicara. Sedangkan Fishman (Harras, 2009)

menyatakan suatu masyarakat bahasa adalah satu masyarakat 

yang semua anggotanya memiliki bersama paling tidak satu 

ragam ujaran dan norma-norma untuk pemakaiannya yang 

cocok. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa 
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persetujuan dari para anggota masyarakat suatu bahasa tentang 

penggunaan kata-kata untuk merujuk pada makna tertentu 

sangat memegang peranan penting. 

Selanjutnya Bloomfield (Harras, 2009) menyatakan 

bahwa sekelompok orang yang menggunakan sistem tanda-

tanda ujaran yang sama disebut satu masyarakat bahasa. 

Masyarakat bahasa itu terbentuk karena adanya saling 

pengertian, terutama karena adanya kebersamaan dalam kode-

kode linguistik (seperti sistem bunyi, sintaksis, dan semantik).

2.1.7.2 Sosiolinguistik 

Menurut Chaer (2010) sosiolinguistik adalah bidang ilmu 

antar disiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya

dengan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Masyarakat 

sebagai pengguna bahasa terdiri atas berbagai anggota yang 

memiliki berbagai latar belakang. Baik latar belakang usia, 

jenis kelamin, pendidikan, maupun pekerjaan. Setiap anggota 

masyarakat tersebut melakukan kegiatan yang beragam. 

Dengan kata lain, dapat dikatakan kita semua memiliki urusan 

masing-masing. Keberagaman latar belakang dan kegiatan 

kita sebagai anggota masyarakat akhirnya berdampak pula 

pada keragaman bahasa yang kita gunakan sebagai alat 

komunikasi. 
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Menurut Chaer (2010) variasi bahasa dilihat sebagai 

akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa. Apabila 

penutur bahasa itu adalah kelompok yang homogen, baik etnis, 

status sosial maupun lapangan pekerjaannya, maka variasi itu 

tidak akan ada, artinya bahasa menjadi seragam. Beberapa 

pakar linguis mencoba membedakan variasi bahasa dengan 

menggunakan berbagai sudut pandang. Di antaranya adalah 

Preston dan Shuy (Chaer, 2010) yang membedakan variasi 

bahasa (bahasa Inggris Amerika) berdasarkan (1) penutur, (2) 

interaksi, (3) kode, dan (4) realisasi. Sedangkan Mc David 

(Chaer, 2010) membagi variasi bahasa berdasarkan (1) 

dimensi regional, (2) dimensi sosial, dan (3) dimensi temporal.

Berdasarkan segi penutur, variasi bahasa dapat dibedakan 

atas idiolek, dialek, kronolek, dan sosiolek. Berdasarkan segi 

pemakaian atau fungsiolek, variasi bahasa dapat dibedakan 

atas bahasa sastra, jurnalistik, militer, pertanian, pelayaran, 

dan kegiatan keilmuan. Berdasarkan tingkat keformalannya 

variasi bahasa atas lima macam, yakni ragam beku, ragam 

formal, ragam konsultatif atau usaha, ragam santai (casual), 

dan ragam akrab (intimate). Berdasarkan segi sarananya, 

variasi bahasa dapat dibedakan atas ragam lisan dan tulisan.
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2.1.8 Hakikat Membaca

2.1.8.1 Pengertian membaca 

Menurut Dalman (2013) membaca adalah suatu proses 

perubahan bentuk lambang/tanda/tulisan menjadi wujud bunyi 

yang bermakna. Iskandarwasid (2013) mengungkapkan bahwa 

membaca merupakan kegiatan untuk mendapatkan  makna dari 

apa yang tetulis dalam teks. Selanjutnya Tarigan (1979)

mengungkapkan bahwa membaca adalah suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh 

pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-

kata atau bahasa tulis.

Menurut Soedarso (2006:4) menyatakan bahwa membaca 

adalah aktivitas yang kompleks dengan mengerahkan sejumlah 

besar tindakan yang terpisah-pisah. Meliputi: orang harus 

menggunakan pengertian dan khayalan, mengamati, dan 

mengingat-ingat. Sedangkan menurut Tampubolon (dalam 

Haryadi, 2012), membaca merupakan mengubah lambang-

lambang tulis menjadi lambang-lambang lisan. Menurut 

Hamijaya (2008:7), membaca adalah bentuk belajar dengan 

bantuan bahan tertulis, seperti buku, majalah, brosur. 

Menurut Anderson (dalam Haryadi, 2012:8) 

menjelaskan, bahwa membaca adalah suatu proses penyandian 

kembali dan pembacaan sandi (a recording and decoding 
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process). Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit 

yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekadar melafalkan 

tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikr, 

psikolinguistik, dan metakognitif (Rahim, 2011:2). Pengertian 

lain menurut Tarigan (2008:7), bahwa membaca adalah suatu 

proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oelh penulis 

melalui media kata-kata/bahasa tulis.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa 

membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh informasi maupun pesan yang 

hendak disampaikan penulis melalui tulisannya. Dengan 

membaca, pembaca memperoleh banyak manfaat. Manfaat 

tersebut yaitu dapat memperluas pengetahuan,  memperoleh 

informasi, maupun pesan tertulis yang terdapat dalam bacaan. 

2.1.8.2 Tujuan membaca

Tarigan (1979) mengatakan bahwa kegiatan membaca 

hakikatnya mempunyai tujuan untuk mencari serta memperoleh 

informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Ada 

bermacam-macam variasi tujuan membaca antara lain: (a) 

membaca untuk tujuan studi (telaah ilmiah); ( b) membaca untuk 

tujuan menangkap garis besar bacaan; (c) membaca untuk 

menikmati kiarya sastra; (d) membaca untuk mengisi waktu 
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luang; (e) membaca untuk mencari keterangan tentang suatu 

istilah (Nurhadi, 1989). Dengan demikian tujuan membaca 

seseorang didasari oleh kebutuhan seseorang atas informasi 

maupun hiburan yang dirasa penting baginya. Hal ini juga 

diungakapkan oleh Iskandarwasid (2013) yang merumuskan 

tujuan membaca secara umum meliputi: (a) reading for plesure,

maksudnya adalah membaca untuk memperoleh kesenangan; dan 

(b) reading for information, yaitu membaca untuk memperoleh 

informasi. 

Menurut Nababan (1993: 164) tujuan membaca adalah: 

(1) untuk mengarti atau memahami isi/pesan yang terkandung 

dalam suatu bacaan seefesien mungkin; dan (2)  Morrow (1981, 

op. Cit: 89-104) mengatakan bahwa tujuan membaca ialah untuk 

mencari informasi yang (a) kognitif dan intelektual, yakni yang 

digunakan seseorang untuk menambanh keilmiahannya sendiri; 

(b) referensial dan faktual; yakni yang digunakan seseorang untuk 

mengetahui fakta-fakta yang nyata di dunia ini; dan (c) afektif dan 

emosional, yakni yang digunakan seseorang untuk mencari 

jenikmatan dalam membaca. 

Secara khusus terdapat beberapa hal penting mengenai 

tujuan membaca yaitu sebagai berikut.

a) Membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan 

penemuan yang telah dilakukan oleh tokoh; apa-apa yang 

telah dibuat oleh tokoh; apa yang telah terjadi pada tokoh 

khusus, atau untuk memecahkan masalah-masalah yang 
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dibuat oleh tokoh. Membaca seperti ini disebut membaca 

untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta 

(reading for details or facts).
b) Membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan 

topik yang baik dan menarik, masalah yang terdapat 

dalam cerita, apa-apa yang dipelajari atau yang dialami 

tokoh, merangkumkan hal-hal yang dilakukan oleh tokoh

untuk mencapai tujuannya. Membaca seperti ini disebut 

membaca untuk memperoleh ide-ide utama (reading for 
main ideas).

c) Membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang 

terjadi pada setiap bagian cerita, apa yang terjadi mula-

mula pertama, kedua, dan ketiga/seterusnya – setiap tahap 

dibuat untuk memecahkan masalah suatu masalah, adegan 

adegan dan kejadian, kejadian buat dramatisi. Ini disebut 

membaca untuk mengetahui urutan atau susunan, 

organisasi cerita (reading for squence or organization).
d) Membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa 

para tokoh merasakan seperti cara mereka itu, apa yang 

hendak diperlihatkan oleh pengarang kepada pembaca, 

mengapa para tokoh berubah, kualitas-kualitas yang 

dimiliki pada tokoh yang membuat mereka berhasil atau 

gagal. Hal  ini disebut membaca untuk menyimpulkan, 

membaca inferensi (reading for inference).
e) Membaca untuk menemukan serta mengetahui apa-apa 

yang tidak biasa, tidak wajar mengenai seorang tokoh, apa 

yang lucu dalam cerita, atau apakah cerita itu benar atau

tidak benar. Ini disebut membaca untuk mengelompokan, 

membaca untuk mengklasifikasikan (reading to classify).
f) Membaca untuk menemukan apakah tokoh berhasil atau 

hidup dengan ukuran ukuran tertentu, apakah kita ingin 

berbuat seperti apa yang diperbuat oleh tokoh, atau 

bekerja seperti cara tokoh bekerja dalam cerita itu. Ini 

disebut membaca menilai, membaca mengevaluasi 

(reading to evaluate). 
g) Membaca untuk menemukan bagaimana caranya tokoh 

yang berubah, bagaimana hidupnya berbeda dari 

kehidupan yang kita kenal, bagaimana dua cerita 

mempunyai persamaan, dan bagaimana tokoh menyerupai 

pembaca. Ini disebut membaca untuk memperbandingkan 

atau mempertentangkan (reading to compare or contrast)
(Anderson dalam Tarigan, 1997: 9-11).

Menurut Haryadi (2012) untuk mendapatkan informasi 

pembaca perlu membuat atau mengikuti sistem atau cara kerja 
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dalam membaca, dimana sistem kerja tersebut meliputi cara kerja 

fisik dan psikis. Cara kerja fisik meliputi bagaimana mata 

membaca atau memandang bacaan sedangkan cara kerja psikis 

berkaitan dengan bagaimana otak memahami bacaan. 

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

hakikatnya tujuan utama dalam membaca adalah mendapatkan 

informasi dari bacaan yang dibaca.

2.1.8.3 Pendekatan dan Teori Membaca

Pendekatan yang selama ini diterapkan dalam kajian 

membaca untuk menghasilkan teori membaca menurut 

Depdikbud 1995 (dalam Haryadi, 2012: 41) ada tiga , yaitu 

pendekatan konseptual, empirikal, dan eksperimental.

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang 

didasarkan atas konsep atau teori yang sudah ada. Tokoh 

dalam pendekatan ini adalah Kenneth S. Goodman. Awalnya 

ia menerapkan teori linguistik dan teori komunikasi dalam 

proses membaca. Ia menyatakan bahwa membaca pada 

hakikatnya merupakan proses komunikasi, yaitu komunikasi 

antara pembaca dengan tuturan tertulis (bacaan) yang 

dibacanya (Goodman 1970). Pembaca berkomunikasi dengan 

penulis karena bacaan merupakan wakil dari penulis.
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Teori linguistik tersebut kemudian direvisi, dan diganti teori 

Transformasi Generatif penemuan Noam Chomsky yang 

dikenal dengan Model Membaca Goodman (The Goodman 

Model of Reading). Teori ini menekankan bahwa membaca 

adalah seperangkat recoding, decoding, dan encoding.

Recoding adalah proses mencocokkan code lisan yang berupa 

bunyi-bunyi bahasa lisan dengan code tulisan atau grafis. 

Decoding adalah proses memberikan makna kepada input 

yang berupa grafis (tulisan). Proses pemberian makna atau 

memahami makna yang telah di encode oleh penulis dalam 

simbol tulis atau makna yang telah di-code-kan oleh penulis.

Teori membaca lainnya memandang bahwa membaca adalah 

suatu proses yang rumit, pembaca melakukan rekonstruksi 

dalam tingkatan tertentu terhadap pesan yang dituangkan oleh 

penulis dalam bahasa tulis atau bacaan.

b. Pendekatan Empirikal

Pendekatan ini mencakup bermacam-macam pendekatan yang 

bertolak dari pengalaman dan penghayatan atas proses 

membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun dari 

orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Ada lima teori 

yang dimanfaatkan dalam pendekatan ini.

Teori pertama, yang memandang membaca sebagai proses 

berpikir dirintis pengembangannya oleh Edward L. Thorndike. 
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Menurutnya berpikir adalah kegiatan jiwa yang tidak bisa 

dilepaskan dari keseluruhan proses membaca. bahaimana 

bekerjanya kegiatan berpikir dan bernalar dalam proses 

membaca itu diuraikan oleh Guilford. Ia mengungkapkan 

bahwa dalam membaca bekerja bermacam-macam tipe 

berpikir, antara lain: (1) kegiatn mengkognisi (cognition),

yaitu kegiatan mengenal kata, (2) kegiatan mengingat 

(memory), yaitu kegiatan mengingat pengalaman yang 

dimiliki untuk menafsirkan makna kata-kata, simbol-simbol, 

dan ide-ide, (3) kegiatan berpikir konvergentif, yaitu 

menghasilkan nalar secara induktif, (4) kegiatan berpikir 

divergentif, yaitu menghasilkan nalar secara deduktif, (5) 

kegiatan menilai yang meliputi kegiatan membanding-

bandingkan, mengkritik, dan memutuskan.

Teori kedua, memandang proses membaca sebagai penerapan 

seperangkat keterampilan atau dikenal sebagai teori 

keterampilan. Tokohnya yang terkemuka adalah William S. 

Gray. Jenis keterampilan yang dianggap mendasar siafatnya 

adalah (1) keterampilan mengenai atau mengkognisi kata, (2) 

keterampilan memahami isi tersurat yang mencakup (a) 

keterampilan menangkap ide pokok paragraf dan ide-ide

penjelasnya, (b) keterampilan menemukan hubungan antar ide 
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dalam bacaan, dan (c) keterampilan menangkap isi pokok 

bacaan, dan (3) keterampilan memahami isi tersirat.

Teori ketiga, memandang bahwa membaca sebagai proses 

mempersepsi. Ada dua macam teori dalam persepsi ini. Teori 

pertama, teori sitetik memandang bahwa persepsi terbentuk 

dalam proses belajar mengasosiasikan stimulus dengan respon 

bermakna. Teori kedua adalah teori analistik yang 

menerangkan bahwa pembentukan persepsi berlangsung 

secara bertahap.

Teori keempat, yaitu teori visual yang memandang membaca 

semata-mata sebagai kegiatan visual. Teori ini memusatkan 

perhatiannya kepada proses gerak mata pada saat seseorang 

membaca. perintisnya adalah Emile Javal.

Teori kelima, yaitu memandang membaca sebagai 

pengalaman berbahasa. Teori ini memegang konsep bahwa 

belajar membaca merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari proses perkembangan bahasa pada siswa. Tokoh 

perintisnya adalah AR. Van Allen. Allen memegang 

asumsinya seperti yang diungkapkannya, “Apa yang dapat kita 

pikirkan, dapat pula kita bicarakan, dapat pula kita tuliskan”.

c. Pendekatan Eksperimental

Pendekatan ini melahirkan teori membaca dari hasil penelitian 

dan eksperimen. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tiga 
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hal. Ketiga hal itu adalah bagaimana pemahaman berlangsung, 

jenis-jenis kemampuan intelektual apa saja yang bekerja 

dalam proses pemahaman itu, dan faktor apa saja yang 

berpengaruh dalam pemahaman itu.

Pertama, eksperimental tentang masalah pemahaman dalam 

membaca. masalah yang dikaji pada dasarnya berkisar di 

sekitar proses pemahaman atau penangkapan makna dari 

tuturan tertulis yang dibaca (bacaan). Beberapa penemuan 

yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengajaran 

membaca ada tiga. Pertama adalah penemuan-penemuan 

mengenai proses mempresepsi makna yang antara lain 

meliputi (1) persepsi atau penganalan atau pemahaman akan 

makna material bahasa bacaan (kata-kata dan kalimat) 

berdasarkan pengalaman pembaca langsung berhubungan 

dengan material bahasa itu, (2) dalam memahami makna, 

pembaca cenderung memanfaatkan kunci-kunci penanda 

makna, atau menganalisis pola bentukan bahasa bacaan (3) 

presepsi yang kuat atau baik terhadap makna bahasa bacaan 

sebagai hasil menghayati dan menganalisis bahasa bacaan itu 

akan membuat pembaca miliki inagatan yang baik pula 

terhadap mana bacaan itu.

Kedua, hasil yang ditemukan tentang komponen-komponen 

kemampuan kejiwaan yang dominan sifatnya dalam 
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pemahaman pada waktu membaca. tokoh yang terkemuka 

adalah F. B. Davis. Davis menyimpulkan bahwa ada empat 

keterampilan intelektual yang diterapkan pembaca dalam 

membaca komprehensif, yaitu (1) mengingat makna kata dan 

menarik kesimpulan tentnag makna suatu kata dari konteks 

bacaan, (2) menangkap makna tersurat dari bagian-bagian 

bacaan dan menerangkan ide-ide dalam bacaan, (3) menarik 

kesimpulan tentang isi bacaan, dan (4) menangkap tujuan atau 

maksud pengarang bacaan, sikapnya seleranya, dan teknik 

pemaparannya.

Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses 

membaca adalah faktor intelegensia, sikap, perbedaan jenis 

kelamin, penguasaan bahasa, status ekonomi sosial, bahan 

bacaan, dan guru. 

2.1.8.4 Jenis Jenis Membaca 

Menurut Dalman (2013) ada dua jenis membaca yaitu 

membaca nyaring dan membaca dan membaca senyap. Membaca 

nyaring adalah kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara 

atau kegiatan melafalkan lambang-lambang bunyi bahasa dengan 

suara yang cukup keras. Membaca senyap adalah kegiatan 

membaca yang dilakukan tanpa menyarakan isi bacaan yang 

dibacanya. 
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Broughton (dalam Tarigan, 1979; 13) membagi membaca 

dalam hati (membaca senyap menjadi dua yaitu membaca 

ekstensif (extensive reading) dan membaca intensif (intensive 

reading). Selanjutnya, membaca ekstensif ini mencakup:

a. membaca survey (survey reading);

b. membaca sekilas (skimming);

c. membaca dangkal (superficial reading).

Sedangkan, membaca intensif dapat dibagi atas:

a. membaca telah isi (content study reading) yang mencakup:

1) membaca teliti (colose reading);

2) membaca pemahaman (comphrehensive reading);

3) membaca kritis (critical reading);

4) membaca ide (reading for ideas),

b. membaca telaah bahasa (language study reading) yang 

mencakup:

1) membaca bahasa asing (foreign language reading);

2) membaca sastra (literary reading).

Selanjutnya Haryadi (2012) membagi membaca menjadi 

tiga jenis, yaitu sebagai berikut

a. Membaca memindai, digunakan untuk menemukan makna 

kata sulit atau istilah dalam kamus, buku telepon, 

ensiklopedi; menemukan informasi dari indeks; 

merangkum buku dan isi tabel, grafik atau diagram.
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b. Membaca intensif, digunakan untuk menemukan gagasan 

utama; menemukan informasi untuk bahan diskusi; 

membedakan fakta dan opini iklan dan editorial; mengubah 

sajian tabel, grafik atau diagram; menemukan perbedaan 

paragraf deduktif dan induktif. 

c. Membaca ekstensif, digunakan untuk menyimpulkan isi, 

menyimpulakan gagasan utama teks, menemukan 

informasi dalam tabel, masalah utama dalam beberapa 

berita, menemukan gagasan artikel/buku, ide pokok, 

pokok-pokok isi, menentukan kalimat simpilan deduktif 

dan induktif 

2.1.9 Hakikat Kemampuan Membaca Pemahaman

2.1.9.1 Pengertian kemampuan membaca pemahaman 

Menurut Tarigan (1979: 58)  membaca pemahaman (atau 

reading for understanding) yang dimaksudkan disini adalah 

sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami: (a) standa-

standar atau norma-norma kesusastraan (literary standars); (b)

resesnsi kritis (critical review); (c) drama tulis (printed drama);

(d) pola-pola fiksi (patterns of fiction). Selanjutnya Dalman 

(2013) mengatakan bahwa membaca pemahaman merupakan 

kelanjutan dari membaca permulaan. Pembaca tidak lagi dituntut 

untuk melafalkan huruf dengan benar dan merangkai setiap bunyi 
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bahasa menjadi bentuk kata, frasa, dan kalimat tetapi pembaca 

juga dituntut untuk memahami isi bacaan yang dibacanya. 

Pemahaman atau komprehensi adalah kemampuan 

membaca untuk mengerti: ide pokok, detail yang penting, dan 

seluruh pengertian. Untuk pemahaman itu perlu: (1) menguasai 

perbendaharaan katanya dan (2) akrab dalam struktur dasar 

dalam penulisan (kalimat, pararaf, tata bahasa) (Soedarso, 2010; 

58). Sedangkan Somadayo mengatakan bahwa (2011:10) 

membaca pemahaman adalah suatu proses pemerolehan makna 

yang secara aktif melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang 

telah dimiliki oleh pembaca serta dihubungkan dengan isi bacaan.

Dalam hal ini terdapat tiga hal pokok dalam membaca 

pemahaman, yaitu 1) pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimiliki tentang topik; 2) menghubungkan pengetahuan dan 

pengalaman dengan teks yang akan dibaca; 3) proses memperoleh 

makna secara aktif sesuai dengan pandangan yang dimiliki.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan membaca 

pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam merekonstruksi 

pesan yang terdapat dalam teks yang dibaca dengan 

menghubungkan pengetahuan yang dimiliki untuk mengerti ide 

pokok, detai penting, dan seluruh pengertian serta mengingat 

bahan yang dibacanya.
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2.1.9.2 Tahap Membaca Pemahaman

Dalam pembelajaran membaca pemahaman, diperlukan 

tahapan pembelajaran agar pembelajaran terstruktur dengan baik 

sehingga hasilnya lebih maksimal. Tahapan pembelajarn 

membaca pemahaman menurut Somadayo (2011: 35-38), adalah:

a. Tahap Prabaca

Tahap ini dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan 

membaca. guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan 

skemata siswa yang berhubungan dengan topik bacaan. 

Skemata adalah latar belakang pengetahuan dan pengalaman 

yang telah dimiliki siswa tentang suatu informasi atau konsep 

yang tersusun dalam diri seseorang yang dihubungkan dengan 

obyek, tempat-tempat, tindakan, atau peristiwa.

b. Tahap Saat Baca

Tahap saat baca digunakan strategi metakognitif untuk 

meningkatkan pemahaman membaca siswa. Metakognitif 

merujuk pada pengetahuan seseorang tentang fungsi 

intelektual yang datang dari pikiran mereka sendiri serta 

kesadaran mereka untuk memonitor dan mengontrol fungsi 

tersebut. Untuk membantu siswa dalam mengembangkan daya 

metakognisinya maka anak perlu menjadi pembelajar yang 

aktif. Rubin (dalam Somadayo, 2011: 37), menyatakan bahwa 
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kegiatan saat baca dilakukan dengan cara guru mendorong 

terjadinya diskusi tentang materi bacaa.

c. Tahap Pascabaca

Burns (dalam Somadayo, 2011: 38), menyatakan bahwa 

kegiatan pascabaca dilakukan untuk membantu siswa 

memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skemata 

yang telah dimilikinya sehingga diperoleh tingkat pemahaman 

yang lebih tinggi. Pada tahap ini, anak-anak diberi kesempatan 

mengembangkan belajar mereka dengan menyuruh siswa 

mempertimbangkan apakah siswa tersebut membutuhkan 

informasi lebih lanjut tentang topik tersebut dan dimana 

mereka bisa menemukan informasi lebih lanjut.

2.1.9.3 Jenis Membaca Pemahaman

Pada dasarnya membaca pemahaman merupakan suatu 

proses membaca untuk memahami bacaan. Menurut Dalman 

(2013) berdasarkan tingkat pemahamannya kemampuan 

membaca dikelompokan menjadi empat tingkatan, yaitu: 

pemahaman literal, interpretatif, kritis, dan kreatif. Berikut ini, 

penjelasan keempat jenis pemahaman tersebut.

a. Pemahaman Literal

Kemampuan membaca literal yaitu kemampuan 

pembaca mengenal dan mengangkap bahan bacaan yang 

tertera secara tersurat. Artinya, pembaca hanya menangkap 
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informasi yang tercetak secara liteal (tampak jelas) dalam 

bacaan. Dalam hal ini pembaca tidak menangkap makna 

yang lebih dalam lagi, yaitu makna dibalik baris-baris.

b. Pemahaman Interpretatif

Membaca Interpretatif merupakan kegiatan membaca 

yang bertujuan agar para siswa mampu menafsirkan maksud 

pengarang. Membaca interpretatif di sekolah dasar bertujuan 

untuk membangkitkan daya imajinasi siswa sehingga 

nantinya siswa dapat berimajinasi secara kreatif. Tarigan 

(Dalman; 2013) menjelaskan bahwa membaca interpretatif 

kelas III dan IV SD termasuk dalam tingkat D-E  yang 

bertujuan sebagai berikut. 

1) Menentukan tujuan dan sifat sang pengarang.

2) Menetapkan fakta atau fiksi.

3) Menentukan sifat-sifat dan perubahan pada tokoh.

4) Memperlihatkan reaksi emosional pada tokoh.

5) Memperhatikan gaya bahasa, bahasa kias yang terdapat 

pada bacaan.

6) Meramalkan pengaruh atau dampak cerita. 

c. Pemahaman Kritis

Kemampuan membaca kritis adalah kemampuan 

pembaca mengolah bahan bacaan secara kritis untuk 

menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna 
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tersurat, maupun makna tersiratnya, melalui tahap mengenal, 

memahami, menganalisis, mensintesis, dan menilai 

(Nurhadi: 1989). Dengan kata lain, selain mampu memahami 

bacaan secara literal dan interpretatif, pembaca juga harus 

mampu memahami bacaan secara kritis. Pembaca dituntut 

untuk menganalisis atau menelaah secara mendalam dan 

mengevaluasi isi teks yang dibacanya.

d. Pemahaman Kreatif

Kemampuan membaca kreatif yaitu kemampuan 

membaca dimana dalam penerapannya pembaca tidak hanya 

sekedar menangkap makna tersurat (reading the lines), 

makna antarbaris (reading between the lines), dan makna 

dibalik baris (reading beyond the lines), tetapi juga mampu 

secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk 

kepentingan sehari hari.

Lebih lanjut Rofi’udin dan Zuchdi (2001: 173-174) 

membagi tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam membaca 

pemahaman yaitu  aspek pemahaman bahasa dan lambang 

tertulis; gagasan; serta nada dan gaya. Penjabaran ketiga aspek  

pengajaran membaca pemahaman tersebut adalah sebagai 

berikut.

a. Pemahaman bahasa dan lambang tertulis meliputi:

1) kata-kata yang dipakai dalam bacaan;
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2) istilah atau kata yang dipakai untuk makna tertentu yang 

terdapat dalam bacaan;

3) pola-pola kalimat dan bentuk bentuk kata yang dipakai 

dalam bacaan;

4) mengikuti bagian bagian yang makin panjang dan sulit yang 

terdapat dalam bacaan; dan

5) menafsirkan dengan tepat lambang/tanda baca yang 

digunakan dalam bacaan.

b. Pemahaman gagasan meliputi:

1) maksud dan gagasan pokok;

2) gagasan pendukung;

3) hubungan antar gagasan pendukung; dan

4) menarik kesimpulan dan penalaran yang tepat.

c. Pemahaman nada dan gaya meliputi:

1) mengenal sikap pengarang terhadap masalah yang 

dikemukakan serta sikap pengarang terhadap pembaca;

2) memahami nada tulisan atau bacaan; dan

3) mengenal macam-macam teknik dan gaya penulisan.

2.1.9.4 Prinsip Membaca Pemahaman

Menurut Laughlin dan Allen (Rahim, 2008: 4) ada 

beberapa prinsip membaca yang dapat mempengaruhi membaca 

pemahaman sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut:

a. Pemahaman merupakan proses konstruktivis sosial.
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b. Keseimbangan kemahiraksaraan adalah kerangka kerja 

kurikulum yang membantu perkembangan pemahaman.

c. Guru membaca yang profesional (unggul) mempengaruhi 

belajar siswa.

d. Pembaca yang baik memegang peranan yang strategis dan 

berperan aktif dalam proses membaca.

e. Membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna.

f. Siswa menemukan manfaat membaca yang berasal dari 

berbagai teks pada berbagai tingkat kelas.

g. Perkembangan kosa kata dan pembelajaran mempengaruhi 

pemahaman membaca.

h. Pengikutsertaan adalah suatu faktor kunci pada proses 

pemahaman.

i. Strategi dan ketrampilan membaca bisa diajarkan.

j. Assesment yang dinamis menginformasikan pembelajaran 

membaca pemahaman.

Brown (dalam Somadayo, 2011: 16) menyatakan bahwa 

prinsip utama pembaca yang baik ialah pembaca yang 

berpartisipasi aktif dalam proses membaca. Jadi tujuannya jelas 

serta memonitor tujuan mereka dari teks bacaan yang mereka 

baca. Pembaca yang baik menggunakan strategi pemahaman 

untuk mempermudah membangun makna. Strategi tersebut 

meliputi yinjauan, membuat pertanyaan sendiri, membuat 
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hubungan, memvisualisasikan, mengetahui bagaimana kata-kata 

membentuk makna, memonitor, meringkas, dan mengevaluasi.

Berdasarkan prinsip membaca pemahaman diatas maka 

peranan guru sangat diharapkan untuk dapat menemukan ide 

kreatif dalam mengajar siswa agar siswa mampu memahami isi 

bacaan yang dibacanya. 

2.1.9.5 Faktor Yang Mempengaruhi Membaca Pemahaman 

Pada kegiatan pembelajaran disekolah, pengajaran 

membaca bertujuan untuk membina siswa dalam bidang 

membaca. Misalnya, dengan adanya pembelajaran membaca 

maka siswa memiliki kemampuan atau ketrampilan yang baik 

dalam membaca. 

Pada hakikatnya kemampuan setiap orang dalam 

memahami bacaan berbeda-beda. Soedarso (2010) mengatakan 

bahwa  kemampuan pemahaman setiap orang tergantung pada 

perbendaharaan kata yang dimiliki, minat, jangkauan mata, 

kecepatan interpretasi, latar belakang pengalaman sebelumnya, 

kemampuan intelektual, keakraban dengan ide yang dibaca, 

tujuan membaca, dan keluwesan mengatur kecepatan. 

Menurut Lamb dan Arnold (Rahim, 2008:16-18) ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman yaitu 

faktor fisiologis, faktor intelektual, faktor lingkungan, dan faktor 

psikologis.
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a. Faktor fisiologis

Faktor ini meliputi kesehatan fisik (kesehatan alat bicara, alat 

pendengaran, dan alat penglihatan), pertimbangan neurologis 

(berbagai cacat otak), dan jenis kelamin.

b. Faktor intelektual

Haris dan Sipay, 1980 (Rahim, 2008:23) menyatakan bahwa 

terdapat hubungan positif (tetapi rendah) antara kecerdasan 

yang diindikasikan oleh IQ dengan rata rata peningkatan 

remedial membaca.

c. Faktor lingkungan mencakup latar belakang dan pengalaman 

siswa dirumah dan sosial ekonomi siswa. 

1) Latar belakang dan pengalaman anak dirumah

Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan 

kemampuan bahasa anak. Kondisi itu pada gilirannya 

dapat membantu anak, danpengalaman anak dirumah 

juga penting bagi kemajuan belajar membaca.

2) Sosial ekonomi siswa 

Anak yang berasal dari rumah yang banyak memberikan 

kesempatan membaca, dalam lingkungan yang penuh 

dengan bahan bacaan yang beragam akan mempunyai 

kemampuan membaca yang tinggi.
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d. Faktor psikologis

Faktor psikologis mencakup motivasi, minat, kematangan 

sosial, emosi, dan penyesuaian diri.

Menurut Ampuni (1998: 22) ada tiga hal yang 

mempengaruhi pemahaman bacaan yaitu karakteristik pembaca, 

karakteristik bacaan, dan lingkungan. Adapun secara lebih rinci 

dijelaskan sebagai berikut.

a. Karakteristik pembaca 

Karakteristik pembaca berkaitan dengan pembaca tersebut 

seperti pengalaman pembaca mengenai teks yang dibacanya, 

pengalaman pembaca dalam mereaksi bahasa tertulis dengan 

pengertian dan pemikiran, bagaimana pembaca menetapkan 

tujuan membaca, maupun faktor kognitif dan emosi dari 

pembaca. 

b. Karakteristik bacaan

Karakteristik bacaan berpengaruh terhadap pemahaman 

bacaan. Dalam hal ini, bacaan yang lebih mudah dipahami 

pembaca adalah bacaan-bacaan yang mengandung konsep, 

kosakata, tata kalimat, istilah-istilah teknis, dan pengertian-

pengertian khusus yang familiar bagi pembaca (Otto dalam 

Ampuni, 1998). Hal ini juga diperkuat oleh Glover (Ampuni,

1998) yang menyebutkan bahwa bacaan yang merangsang 
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khayal akan lebih mudah dipahami daripada yang kurang 

merangsang khayal. 

c. Lingkungan 

Selain karakteristik pembaca dan karakteristik bacaan, 

linkungan juga berpengaruh dalam pemahamn bacaan. 

Faktor lingkungan yang dimaksud dapat berupa faktor sosial 

seperti banyaknya orang disekitar maupun non-sosial seperti 

suhu, cuaca, maupun suara. 

Kemampuan membaca pemahaman seseorang berbeda satu 

sama lain sesuai faktor yang mempengaruhi. Menurut Swan 

(dalam Somadayo, 2011: 28-29), ada beberapa penyebab 

kesulitan memahami bacaan. Penyebab kesulitan akarnya 

masalahnya adalah kebiasaan membaca yang salah. Kebiasaan-

kebiasaan yang dimaksud adalah:

a. Terlalu banyak memperhatikan butir demi butir informasi 

sehingga gagal memberikan makna pada teks.

b. Kurang memberikan perhatian kepada detail sehingga gagal 

untuk memahami butir-butir tertentu.

c. Terlalu imajinatif, terutama bila pembaca menganggap telah 

mengetahui topik tertentu yang dibicarakan dalam bahan 

bacaan, sehingga pembaca akan menafsirkan makna teks dari 

sudut pengetahuan dan pengalaman sendiri.
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d. Kalimat-kalimat yang tersaji di dalam teks mempunyai tingkat 

kompleksitas yang tinggi serta keruwetan sintaksis.

e. Gaya penulisan yang bertipe mengulang-ulang gagasan 

dengan ungkapan-ungkapan dan kata-kata yang khusus.

f. Gaya penggunaan pokok pikiran penting secara tidak langsung 

mengharuskan pembaca mengambil inferensi atas informasi-

informasi yang tidak tersurat.

g. Penggunaan kata yang tidak akrab dengan pembacanya.

2.1.9.6 Kesulitan Siswa dalam Membaca Pemahaman

Menurut Rofi’udin dan Zuhdi (2001: 44) ada empat 

kategori masalah yang dialami anak dalam membaca yaitu 

kategori pramembaca, kategori membaca bersuara, dan 

pemecahan decoding. Kategori pramembaca terjadi ketika 

siswa kurang mengenali huruf. Adapun kategori membaca 

bersuara terjadi apabila siswa (1) membaca kata demi kata, (2) 

pemparafrasean yang salah, (3) kesalahan pengucapan, (4) 

penghilangan kata, (5) pengulangan kata, (6) pembalikan kata, 

(7) penyisipan kata, (8) penggantian kata, dan (9) penggunaan 

gerakbibir, penggunaan jari telunjuk, dan penggerakan kepala.

Sedangkan kategori pemecahan decoding terjadi apabila siswa 

(1) kesulitan konsonan, (2) kesulitan vokal, (3) kesulitan 

kluster, diftong, dan digraf, (4) kesulian menganalisis struktur 

kata, dan (5) tidak mengenali makna kata dalam kalimat.
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Menurut Lovitt (dalam Abdurrahman, 2012: 149), 

ada berbagai penyebab kesulitan kesulitan belajar bahasa, 

yaitu (a) kekurangan kognitif, (b) kekurangan dalam memori, 

(c) kekurangan kemampuan melakukan evaluasi, (d) 

kekurangan kemampuan memproduksi bahasa, dan (e) 

kekurangan dalam bidang pragmatik atau penggunaan 

fungsional bahasa.

a. Kekurangan Kognitif

Kekurangan kognitif ada tujuh jenis, yaitu sebagai berikut.

1) Kesulitan memahami dan membedakan makna bunyi 

wicara.

Anak kesulitan belajar sering memiliki kesulitan 

untuk memahami dan membedakan makna bunyi 

wicara. Kondisi ini menyebabkan anak mengalami 

kesulitan menguraikan fonem, segmentasi bunyi, 

membedakan nada, mengatur kenyaringan, dan 

mengatur durasi bunyi.

2) Kesulitan membentuk konsep dan 

mengembangannya ke dalam unit-unit sematik

Pemahaman terhadap unit-unit sematik (kata dan 

konsep) menunjukkan adanya pengetahuan tentang 

kekeluargaan kata dengan tepat. Banyak di anatara 

anak-anak berkesulitan belajar yang memiliki 
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masalah dalam pembentukan konsep tergantung pada 

kemampuan abstraksi, generalisasi, kategorisasi, dan 

faktor-faktor lainnya. Contoh, anak berkesulitan 

belajar mungkin hanya memiliki satu makna tentang 

kata “puasa”, yaitu tidak makan dan minum pada 

siang hari.

3) Kesulitan mengklasifikasikan kata

Anak berkesulitan belajar sering mengalami kesulitan 

dalam mengelompokkan kata-kata. Sebagai contoh 

adalah apabila mereka dihadapkan pada kata-kata 

seperti bayam, kangkung, selada, dan seledri, yang 

seharusnya dikelompokkan sebagai sayuran, tetapi 

mereka mengelompokkan atas warna, yaitu hijau.

4) Kesulitan dalam relasi semantik

Anak berkesulitan belajar sering mengalami kesulitan 

dalam menemukan dan menetapkan kata yang ada 

hubungannya dengan kata lain. Contohnya, anak akan 

mengalami kesulitan dalam menetapkan hubungan 

antara kata “bangun”, “mandi”, “pakaian”, “sarapan”, 

“buku”, dan “sekolah” dalam tugas menyusun 

kalimat yang terkait dengan urutan waktu.
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5) Kesulitan dalam memahami sistem semantik

Banyak anak berkesulitan belajar yang memiliki 

kesulitan membaca pemahaman. Kesulitan ini diduga 

berkaitan dengan kesulitan dalam bercerita dan 

penjelasan mereka sering tidak tersusun secara baik 

dan benar.

6) Transformasi semantik

Pengenalan dan kemampuan membuat perubahan 

makna kata mencerminkan suatu pemahaman 

transformasi semantik. Hal ini dibuktikan dengan 

mereka mengalami kesulitan dalam menggunakan 

kata yang banyak makna, langgam suara (idioms), 

dan kiasan (metaphors).

7) Implikasi Semantik

Tingkat kemampuan tertinggi untuk memahami 

bahasa adalah kemampuan menangkap informasi 

yang diimplikasikan, yang tidak dinyatakan secara 

jelas. Oleh karena itu, anak berkesulitan belajar sering 

mengalami kesulitan dalam memahami pepatah, 

cerita perumpamaan, dongeng, atau mitos.  

b. Kekurangan dalam Memori

Anak-anak berkesulitan belajar sering memperlihatkan 

kekurangan dalam memori auditoris. Adanya kekurangan 
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dalam memori auditoris tersebut dapat menimbulkan 

kesulitan dalam memproduksi bahasa, mereka 

memperlihatkan adanya kekurangan khusus dalam 

mengulang urutan fonem, mengingat kembali kata-kata, 

mengingat simbol, dan memahami hubungan sebab-

akibat.

c. Kekurangan Kemampuan Menilai

Anak berkesulitan belajar sering memiliki kesulitan dalam 

menilai kemantapan atau keajegan arti dari suatu kata baru 

terhadap informasi yang telah mereka peroleh 

sebelumnya. Akibatnya anak mungkin akan menerima 

saja kalimat atau kata yang salah.

d. Kekurangan Kemampuan Produksi Bahasa

Produksi bahasa akan dipermudah oelha danya 

kemampuan mengingat, prilaku afektif dan psikomotorik 

yang baik. Hasil penelitian Idol-Maetas seperti dikutip 

oleh Lovitt (1989: 156) menunjukkan bahwa bahasa anak-

anak berkesulitan belajar mengandung lebih sedikit kata-

kata bermakna daripada anak-anak yang berkembangan 

bahasanya normal.

e. Kekurangan Pragmatik

Anak berkesulitan belajar umumnya memperlihatkan 

kekurangan dalam mengajukan berbagai pertanyaan, 
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memberikan reaksi yang tepat terhadap berbagai pesan, 

menjaga atau mempertahankan percakapan, dna 

mengajukan sanggahan berdasarkan argumentasi yang 

kuat. Mereka juga umumnya lebih banyak mengalah 

dalam percakapan, dan kurang mampu mengatur cara 

berdialog dengan orang lain.

Kesulitan belajar yang telah dipaparkan tersebut sangat 

berdampak pada proses belajar. Namun, ada pula siswa SD yang 

karena proses kelahiran atau musibah mengalami cidera otak, 

sehingga siswa itu tidak mampu untuk belajar. 

2.1.10 Tes  Kemampuan Membaca Pemahaman 

Nurkancana (Iskandarwassid dan Sunandar; 2013) 

menjelaskan bahwa tes adalah suatu cara untuk mengadakan 

penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang 

harus dikerjakan oleh anak atau sekelompok anak sehingga 

menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi anak 

tersebut, yang disbanding dengan nilai yang dicapai oleh anak-

anak lain atau dengan nilai standar yang ditetapkan. Selanjutnya 

Nurgiyantoro (2010, 376) menyatakan bahwa tes membaca 

pemahaman adalah cara mengukur kompetensi peserta didik 

memahami isi informasi yang terdapat dalam bacaan. Menurut 

Zuhdi dan Rofiudin (2001) tes kemampuan membaca pemahaman 

adalah alat untuk mengukur kemampuan testi dalam menggali 
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informasi yang terdapat dalam teks, yang didalamnya melibatkan 

aspek-aspek membaca pemahaman. Seorang guru tidak hanya 

dituntut untuk mampu mengajarkan cara membaca yang efektif. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, guru harus mampu 

mengukur tingkat pemahaman siswanya sesuai tujuan 

pembelajaram yang hendak dicapai. Tingkat pemahaman siswa 

dalam membaca pemahaman harus dapat diukur. Pengukuran 

kemampuan tersebut dilakukan melalui sejumlah tes berdasarkan 

kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. 

Dalam melakukan tes kemampuan membaca pemahaman 

hendaknya teks bacaan yang digunakan mengandung informasi 

yang menuntut untuk dipahami. Menurut Nurgiantoro (2010: 371) 

dalam memilih wacana hendaknya dipertimbangkan dari segi 

tingkat kesulitan, panjang pendek, isi, dan jenis wacana. 

a. Tingkat kesulitan wacana 

Tingkat kesulitan bacaan salah satunya dipengaruhi oleh 

faktor kekompleksan kosakata dan struktur yang terdapat 

dalam bacaan. 

b. Isi teks bacaan

Dalam memilih teks bacaan hendaknya isi disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan jiwa, minat, kebutuhan, atau menarik 

perhatian peserta didik. 
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c. Panjangnya pendeknya teks bacaan 

Dalam memilih teks bacaan hendaknya tidak terlalu panjang 

atau terlalu pendek, tetapi dapat menampung ide secara utuh.

d. Jenis wacana 

Menurut Rofiudin dan Zuhdi (2001: 178) teks yang dapat 

digunakan sebagai bahan tes membaca dapat berbentuk prosa 

(argumentasi, persuasi, narasi, maupun deskripsi) atau dialog. 

Teks dapat diambil dari buku pelajaran, majalah, surat kabar, 

atau jurnal. 

Menurut Djiwandono (2011: 116) sasaran dari tes 

kemampuan membaca adalah memahami isi yang dipaparkan 

secara tertulis. Dengan demikian tes membaca dapat berisi butir-

butir tes yang menanyakan pemahaman rincian teks yang secara 

eksplisit disebutkan, rincian teks yang isinya terdapat dalam teks 

meskipun dengan kata-kata dan susunan bahasa yang berbeda, 

menarik kesimpulan tentang isi teks, memahami nuansa sastra 

yang terkandung dalam teks, memahami gaya dan maksud 

penulisan yang terungkap dalam teks.  

Menurut Nurgiantoro (2010) Kompetensi yang harus 

dicapai peserta didik dilakukan dengan dua cara yaitu  tes 

kompetensi membaca pemahaman dengan merespon jawaban dan 

tes kompetensi membaca dengan mengkonstruksi jawaban. 
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a. Tes kompetensi membaca dengan merespon jawaban

Pengukuran kompetensi membaca pemahaman dengan cara ini 

dilakukan siswa dengan cara memilih jawaban yang 

disediakan. Soal ujian yang lazim dipilih adalah bentuk 

objektif atau pilihan ganda.

b. Tes kompetensi membaca dengan mengkonstruksi jawaban 

Tes jenis ini tidak sekedar meminta siswa untuk memilih 

jawaban yang disediakan, melainkan harus mengemukakan 

jawaban sendiri dengan mengkreasi berdasarkan 

pengalamannya, kemudian mereka mengerjakan tugas yang 

diberikan.

Selanjutnya Mulyati (2009) mengungkapkan ada beberapa 

jenis tes yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur kemampuan 

membaca antara lain: (1) tes cloze; (2) menceritakan kembali; (3) 

meringkas; (4) tes subjektif; dan (5) tes objektif.  Setiap teknik tes 

pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Harris dkk (Rofiudin 

dan Zuhdi; 2001) menerangkan bahwa kelebihan yang dimiliki tes 

objektif antara lain: diskor secara objektif dan mekanis; jangkauan 

bahannya luas; dan mudah dalam pemeriksaannya. Sedangkan 

kelemahan dari tes objektif yaitu: sulit dalam pembuatannya; 

dalam pengertian menyita banyak waktu dan tenaga; tidak dapat 

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi; dan memberikan 

kesempatan testi untuk berspekulasi.
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Berdasarkan pemaparan diatas, tes yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah tes kompetensi membaca dengan merespon 

jawaban, yaitu menuntut siswa mengidentifikasi, memilih, atau 

merespon jawaban yang disediakan. Bentuk tes yang digunakan 

adalah tes objektif. Meskipun tes objektif dengan berbagai 

ragamnya kurang mirip dengan kegiatan membaca yang 

sebenarnya, namun tes ini memudahkan testi untuk mengungkap 

jawabannya. Dengan demikian siswa tidak perlu menyusun kalimat 

sendiri sehingga kemampuan memahami teks tidak tersamar oleh 

kemampuan lain. 

2.1.11 Taksonomi Membaca Pemahaman

Menurut Rofi’udin dan Zuchdi (2001: 178) terdapat dua 

taksonomi untuk mengukur kemampuan membaca pemahaman 

yaitu Taksonomi Bloom dan Taksonomi Barret. 

2.1.11.1 Taksonomi Bloom

Bloom membedakan adanya 3 ranah (domain), yaitu: 

ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Tes pemahaman ranah 

kognitif dibedakan menjadi enam yaitu sebagai berikut.

a. Tes membaca tingkat ingatan 

Tes membaca tingkat sintesis menuntut testi untuk 

menghubungkan dan menggeneralisasikan antarhal, konsep, 

masalah, atau pendapat yang terdapat dalam wacana. 

Aktivitas yang dituntut dari jenis tes ini dapat berupa: 
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kemampuan berfikir secara kritis dan kreatif, kemampuan 

penalaran, kemampuan menghubungkan berbagai fakta atau 

konsep, serta menarik generalisasi.

b. Tes membaca tingkat pemahaman 

Pada tes membaca tingkat pemahaman, siswa dituntut untuk 

dapat  memahami wacana yang dibacanya, memahami isi 

bacaan, mencari  hubungan antar hal, hubungan sebab akibat, 

perbedaan dan persamaan hal  dalam wacana. 

c. Tes membaca tingkat penerapan

Tes membaca tingkat penerapan menuntut siswa untuk dapat 

menerapkan pemahamannya pada situasi atau hal lain yang 

berkaitan. Siswa dituntut  untuk menerapkan atau memberi 

contoh baru dari suatu konsep, ide,  pengertian, atau pikiran 

yang terdapat dalam teks bacaan.

d. Tes membaca tingkat analisis

Tes membaca tingkat analisis menuntut siswa untuk 

menganalisis informasi yang terdapat dalam wacana, 

mengenali, mengidentifikasi, serta membedakan pesan 

dengan informasi. Pemahaman yang dituntut pada jenis tes 

ini lebih bersifat kritis dan terinci, diantaranya berupa:

1) penentuan ide-ide pokok dan pikiran pikiran penjelas 

dalam wacana, 

2) menentukan kalimat yang berisi ide pokok, 
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3) ide pokok, dan 

4) penentuan jenis alinea dan penentuan tanda penghubung 

antar alinea.

e. Tes membaca tingkat sintesis

Tes membaca tingkat sintesis menuntut siswa untuk 

menghubungkan atau menggeneralisasikan antara hal, 

konsep, masalah atau pendapat yang terdapat dalam 

wacana.aktivitas yang dituntut dari jenis tes ini berupa:  

1) kemampuan berpikir secara kritis dan kreatif, 

2) kemampuan penalaran,  

3) kemampuan menghubungkan berbagai fakta atau 

konsep, dan  

4) menarik generalisasi.  

f. Tes membaca tingkat evaluasi 

Tes membaca tingkat evaluasi menuntut siswa untuk dapat 

memberikan penilaian terhadap wacana yang dibacanya, baik 

isi permasalahan yang dikemukakan maupun dari segi bahasa 

serta cara penuturannya. Aktivitas yang diukur dalam tes ini 

merupakan aktivitas kognitif tingkat tertinggi yang 

difokuskan pada proses berpikir.
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2.1.11.2 Taksonomi Barret 

Taksonomi Barret merupakan taksonomi yang khusus 

diciptakan untuk keterampilan membaca pemahaman. Tingkat  

pemahaman bacaan berdasarkan taksonomi barret adalah sebagai 

berikut:

a. Pemahaman Literal

Pemahaman literal memberikan tekanan pada pokok 

pokok pikiran dan informasi yang secara gamblang 

diungkapkan dalam wacana. Tujuan membaca dan 

pertanyaan yang dirancang untuk memancing jawaban mulai

dari pertanyaan sederhana sampai pertanyaan yang rumit. 

Menurut Clymer (1968) proses kognitif yang terjadi meliputi 

pengenalan dan pengingatan terhadap: a) detai-detail fakta; 

b) pikiran-pikiran utama; c) urutan/rangkaian; d) 

perbandingan; e) hubungan sebab akibat; f) sifat-sifat 

karakter.

b. Mereorganisasi 

Menghendaki siswa menganalisis, mensintesis, dan 

mereorganisasikan pikiran atau informasi yang dikemukakan 

secara eksplisit didalam wacana. Pada tingkat ini dapat 

dilakukan dengan memparafrasekan atau menterjemahkan 

ucapan-ucapan penulis. Menurut Clymer (1968) hasil 
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pemahaman dalam tingkat ini berupa: a) klasifikasi; b) 

outline; c) rangkuman; dan d) sintesis.

c. Pemahaman inferensial 

Pemahaman inferensial yang ditujukan oleh siswa 

apabila ia menggunakan hasil pemikiran atau informasi 

secara gamblang dikemukakan dalam wacana, intuisi, dan 

pengalaman pribadinya. Pemahaman inferensial tersebut, 

pada umumnya dirancang oleh tujuan membaca dan 

pertanyaan yang menghendaki pemikiran dan imajinasi 

siswa. Pada tingkat ini pembaca tidak lagi hanya mengambil 

informasi yang tersurat, tetapi juga menggunakan intuisi dan 

pengetahuan lamanya untuk merumuskan kesimpulan 

tentang isi bacaan. Menurut Clymer (1968) kesimpulan yang 

diambil pembaca berupa keputusan tentang: a) detail-detail 

fakta; b) pikiran-pikiran utama; c) urutan/rangkaian; d) 

perbandingan; e) hubungan sebab akibat; f) sifat-sifat 

karakter.  

d. Evaluatif

Tujuan membaca dan pertanyaan guru dalam hal ini 

adala minta respon siswa yang menunjukan bahwa ia telah 

mengadakan tinjauan evaluasi dengan membandingkan buah 

pikiran yang disajikan didalam wacana dengan kriteria luar 

yang berasal dari pengalaman dan pengetahuan siswa, atau 
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nilai nilai dari siswa. Menurut Clymer (1968) pada tingkat ini 

pembaca memberikan penilaian-penilaian tentang: a) realita 

atau fantasi; b) fakta atau opini; c) keabsahan; d) kesesuaian; 

e) penghargaan dan penerimaan. 

e. Apresiasi

Pemahaman apresiasi melibatkan seluruh dimensi kognitif 

yang telah disebutkan sebelumnya, karena apresiasi 

berhubungan dengan dampak psikologis dan estetis terhadap 

pembaca. Apresiasi menghendaki supaya pembaca secara 

emosional dan estetis peka terhadap suatu karya dan 

memintanya bereaksi terhadap nilai dan kekayaan unsur-

unsur  psikologis dan artistik yang ada dalam karya itu. 

Menurut Clymer (1968) apresiasi ini mencakup pengetahuan 

tentang a) respon emosional terhadap isi teks; b) identifikasi 

terhadap karakter dan kejadian; c) reaksi terhadap 

penggunaan bahasa penulis; d) imaginery, yaitu perasaan 

pembaca sebagai respon terhadap kemampuan penulis dalam 

menuliskan idenya. 

Dasar penyusunan tes membaca pemahaman dalam 

penelitian ini berdasarkan pada Taksonomi Barret karena 

taksonomi barret lebih mengembangkan keterampilan memahami 

bacaan dan secara langsung meliputi pemahaman tentang 

informasi maupun isi bacaan. 
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2.1.12 Hakikat Pembelajaran di Sekolah Dasar

2.1.12.1 Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran berdasarkan pada makna leksikal berarti 

proses, cara, perbuatan mempelajari. Pembelajaran berpusat pada 

peserta didik. Pembelajaran adalah dialog interaktif. 

Pembelajaran merupakan proses organik dan konstruktif, bukan 

mekanis seperti halnya pengajaran (Suprijono, 2014:13). 

Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan 

mengajar (Susanto, 2013:18)

Sedangkan Bringgs (dalam Rifa’i dan Anni, 2012:157), 

menyatakan bahwa pembelajaran adalah seperangkat peristiwa 

(events) yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa 

sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Selain itu 

Gagne (dalam Rifa’i dan Anni, 2012:158) menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta 

didik yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. 

Pendapat lain mengemukakan pembelajaran adalah usaha sadar 

guru untuk membantu siswa atau anak didik, agar mereka dapat 

belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah perbuatan mempelajari suatu materi

pelajaran yang berasal dari sumber belajar yang terjadi antara 
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guru dan siswa agar tumbuh pemahaman terhadap suatu materi 

pelajaran sesuai minat dan kemampuan siswa.

2.1.12.2 Komponen-komponen Pembelajaran

Menurut (Rifa’i dan Anni, 2012: 159-161), komponen-

komponen pembelajaran meliputi:

a. Tujuan

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya 

melalui kegiatan pembelajaran adalah instructional effect

biasanya itu berupa pengetahuan dan keterampilan atau sikap 

yang dirumuskan secara eksplisit dalam TPK semakin 

spesifik dan operasional.

b. Subyek belajar

Subyek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan 

komponen utama karena berperan sebagai subyek sekaligus 

obyek.

c. Materi pelajaran

Materi pelajaran juga komponen utama dalam proses 

pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberi warna 

dan bentuk dari kegiatan pembelajaran.

d. Strategi pembelajaran

Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan 

proses pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.
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e. Media pembelajaran

Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan 

pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu 

penyampaian pesan pembelajaran.

f. Penunjang

Komponen penunjuang yang dimaksud dalam sistem 

pembelajaran adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat 

pelajaran, bahan pelajaran, dan semacamnya.

2.1.12.3 Teori Pembelajaran

Menurut Cahyo (2013: 27), secara garis besar teori 

pembelajaran yang sering digunakan dalam dunia pendidikan ada 

dua macam, yaitu:

a. Teori Pembelajaran Klasik (Behavioristik)

Penganut paham ini diantaranya adalah Thornike dan Skinner. 

Thornike menyatakan bahwa belajar merupakan peristiwa 

terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang 

disebut stimulus (S) dan respons (R) yang diberikan atas 

stimulus tersebut. Dengan demikian, menurut pandangan ini, 

dasar terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi antara 

stimulus dan respons. Sedangkan Skinner mengemukakan 

bahawa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan 

(reinforcement). Maksudnya pengetahuan yang terbentuk 

melalui ikatan stimulus-stimulus respons akan semakin kuat 
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bila diberi penguatan. Skinner membagi penguatan menjadi 

dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif.

b. Teori Pembelajaran Kontemporer (Konstruktivisme)

Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses 

mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran 

yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, 

sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Berkaitan 

dengan konstruktivisme, terdapat dua teori belajar yang dikaji 

serta dikembangkan oleh Jean Piaget dan Vygotsky.

1) Teori Belajar Konstruktivisme Jean Piaget

Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan 

dalam otaknya, seperti sebuah kotak-kotak yang masing-

masing mempunyai makna yang berbeda-beda.

e. Teori Belajar Konstruktivisme Vygotsky

Berkaitan dengan pembelajaran, Vygotsky 

mengemukakan empat prinsip seperti yang dikutip oleh 

(Slavin, 1997) yaitu:

1) Pembelajaran sosial (social learning)

Vygotsky menyatakan bahwa siswa belajar melalui 

interaksi bersama dengan orang dewasa atau teman 

yang lebih cakap.
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2) ZPD (zone of proximal development)

Bahwa siswa akan dapat mempelajari konsep-konsep 

dengan baik jika dalam ZPD.

3) Masa magang kognitif (cognitive apprenticesship)

Suatu proses yang menjadikan siswa sedikit demi 

sedikit memperoleh kecakapan intelektual melalui 

interaksi dengan orang yang lebih ahli, orang dewasa, 

atau teman yang lebih pandai.

4) Pembelajaran termeditasi (mediated learning)

Siswa diberi masalah yang kompleks, sulit, dan 

ralistis lalu diberi bantuan secukupnya dalam 

memecahkan masalah siswa.

2.1.12.4 Prinsip-prinsip Pembelajaran di Sekolah Dasar

Beberapa perinsip pembelajaran di sekolah dasar menurut 

Susanto (2013: 87-88) adalah sebagai berikut:

a. Prinsip motovasi adalah uapaya guru untuk menumbuhkan 

dorongan belajar, baik dari dalam diri anak atau dari luar diri 

anak, sehingga anak belajar seoptimal mungkin sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya.

b. Prinsip latar belakang adalah upaya guru dalam proses belajar 

mengajar memperhatikan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang telah dimiliki anak agar tidak terjadi pengulangan 

yang membosankan.
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c. Prinsip pemusatan perhatian adalah usaha untuk memusatkan 

perhatian anak denganjalan mengajukan masalah yang hendak 

dipecahkan lebih terarah untuk mencapai tujuan yang hendak 

dicapai.

d. Prinsip keterpaduan, dalam menyampaikan materi hendaknya 

mengaitkan suatu pokok bahasan dengan pokok bahasan lain 

agar anak mendapat gambaran keterpaduan dalam proses 

perolehan hasil belajar.

e. Prinsip pemecahan masalah adalah situasi belajar yang 

dihadapkan pada masalah-masalah, agar anak peka dan juga 

mendorong mereka untuk mencari, memilih, dan menentukan 

pemecahan masalah sesuai dengan kemampuannya.

f. Prinsip menemukan adalah kegiatan menggali potensi yang 

dimiliki anak untuk mencari, mengembangkan hasil 

perolehannya dalam bentuk fakta dan informasi.

g. Prinsip belajar sambil bekerja, yaitu kegiatan yang dilakukan 

berdasarkan pengalaman untuk mengembangkan dan 

memperoleh pengalaman baru.

h. Prinsip belajar sambil bermain, merupakan kegiatan yang 

dapat menimbulakan suasana menyenangkan bagi siswa dalam 

belajar, karena dengan bermain pengetahuan, keterampilan, 

sikap, dan daya fantasi anak berkembang.
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i. Prinsip perbedaan individu, yakni uapaya guru dalam proses 

belajar mengajar yang memperhatikan perbedaan individu dari 

tingkat kecerdasan, sifat, dan kebiasaan atau latar belakang 

keluarga.

j. Prinsip hubungan sosial adalah sosialisasi pada masa anak 

dalam masa pertumbuhan yang banyak dipengaruhi 

lingkungan sosial.

2.1.12.5 Pembelajaran Membaca di Sekolah dasar

Menurut Zulela (2012) sesuai dengan SKKD di sekolah 

dasar fokus pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas tinggi 

meliputi: (a) membaca lanjutan; (b) membaca nyaring; (c) 

membaca teknik; (d) membaca lancar; (e) membaca indah; (f) 

membaca dalam hati; (g) membaca pemahaman; (h) membaca 

bahasa; (i) membaca kritis; (j) membaca cepat; (k) membaca 

pustaka; (l) membaca memindai. Adapun bentuk penilaiannya 

meliputi: (a) menilai ketepatan bunyi/suara dalam mengucapkan 

lambang-lambang bunyi; (b) menilai lafal, intonasi, mimik, 

pantomimik; (c) menilai kelancaran ucapan lambang-lambang 

bunyi; (d) menilai lafal, intonasi, penjiwaan, ekspresi/mimik, 

pantomimik; (e) menilai dengan tes pemahaman terhadap isi teks; 

(f) menilai pemahaman terhadap aspek kebahasaan; menilai 

kekritisan terhadap isi teks; menilai pemahaman terhadap isi teks

dalam waktu yang sangat terbatas. 
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Tabel 2.3

SK DAN KD  BAHASA INDONESIA ASPEK 

KETERAMPILAN MEMBACA KELAS IV

Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

I

3. Memahami teks 

agak panjang (150-

200 kata), petunjuk 

pemakaian, makna 

kata dalam 

kamus/ensiklopedi. 

3.1 Menemukan pikiran 

pokok teks agak panjang 

dengan cara membaca 

sekilas.

3.2 Melakukan sesuatu 

berdasarkan petunjuk 

pemakaian yang dibaca.

3.3 Menemukan makna dan 

informasi secara tepat 

dalam kamus/ ensiklopedi 

melalui membaca 

memindai.

II

7. memahami teks 

melalui membaca 

intensif, membaca 

nyaring, dan 

membaca pantun.

7.1 Menemukan kalimat utama 

pada tiap paragraph 

melalui membaca intensif.

7.2 Membaca nyaring suatu 

pengumuman dengan lafal 

dan intonasi yang tepat.

7.3 Membaca pantun anak 

secara berbalasan dengan 

lafal dan intonasi yang 

tepat.

Berdasarkan penjelasan diatas, guru dapat merancang 

pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan tingkat 

perkembangan siswanya. Terlebih lagi perkembangan 

keterampilan berbahasa seperti membaca sangat berkaitan dengan 

keterampilan berbahasa yang lainnya. Dari pemaparan diatas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran membaca di sekolah harus 

disesuaikan dengan tingkatan perkembangan anak sehingga siswa 
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dapat menguasai kemampuan membaca dengan sebagaimana 

mestinya. 

2.1.12.6 Metode Efektif Pembelajaran Bahasa

Komponen pendukung dalam pembelajaran yang banyak 

mendapatkan perhatian adalah masalah metode pembelajaran 

bahasa. Terutama metode yang mampu mengembangkan pikiran 

pembelajar untuk berpikir kreatif dan inovatif. Dalam 

pembelajaran metode seperti itu disebut dengan istilah PAIKEM, 

yakni Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 

Beberapa metode yang dapat dikategorikan sebagai metode

PAIKEM adalah sebagai berikut (Pranowo, 2014: 271-277):

a. Metode Kooperatif

Metode ini diterapkan dalam bentuk serangkaian aktivitas 

yang diorganisasikan secara sistematis dengan memfokuskan 

diri pada tukar-menukar informasi antar pembelajar dalam 

kelompok, tetapi masing-masing bertanggung jawab atas 

pembelajaran yang mereka jalani.

b. Metode Pembelajaran Berbasis Masalah

Pembelajaran di kelas perlu dikembangkan pembelajaran 

yang berbasis masalah. Hal ini dikarenakan anak hidup di 

lingkungan masyarakat, materi yang harus di ajarkan anak 

harus autentik seperti masalah yang benar-benar terjadi di 

lingkungan hidup anak.
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2.1.12.7 Hubungan Pembelajaran Bahasa dengan Pendidikan Karakter

Bahasa Indonesia dapat berperan membangun karakter 

yang baik dan dapat pula memunculkan karakter yang tidak baik. 

Kita menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari 

interaksi intrapersonal, interpersonal, maupun yang meluas pada 

kehidupan berbangsa dan bertanah air, bahasa memegang peran 

utama. Peran tersebut meliputi bagaimana proses mulai dari 

tingkat individu hingga suatu masyarakat yang luas memahami 

diri dan lingkungannya. Sehingga, pada saat inilah fungsi bahasa 

secara umum, yaitu sebagai alat untuk berekspresi, 

berkomunikasi, dan alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi 

sosial, memberikan perannya.  

Peran penting bahasa Indonesia adalah alat untuk 

membentuk kepribadian dan karakter. Pada awal pertumbuhan 

bahasa Indonesia, setiap warga pengguna bahasa Indonesia 

sangat berhati-hati “berbicara” karena bahasa (yang digunakan 

pemakainya) adalah sebagai refleksi kepribadian. Secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa pengajaran bahasa Indonesia 

adalah pengajaran mengenai teks berbahasa Indonesia yang 

meliputi mulai dari ejaan, kosa kata, kalimat hingga wacana. 

Dalam pembelajaran bahasa, anak-anak harus didorong 

menggunakan bahasa kebajikan dan guru harus menghindari 

bahasa negatif seperti "jangan terlambat” atau “jangan lupa“, dan  
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mengganti ini dengan “tepat waktu” atau “bersiaplah”. Perilaku 

positif yang harus dilatihkan kepada peserta didik terdiri atas 

banyak aspek yang satu diantaranya adalah cara berbicara. 

Dengan demikian, melatih kemampuan berbicara yang 

mengandung perilaku positif menjadi kewajiban guru terutama 

dalam pembelajaran bahasa.  

Keterampilan berbahasa pun tidak dapat dilatihkan secara 

terpisah antar satu keterampilan dengan keterampilan berbahasa 

yang lain. Sebagai guru yang profesional, menyusun strategi  

pembelajaran bahasa Indonesia yang selalu terkait dengan 

pendidikan karakter tidak lagi menjadi suatu beban.

2.2 KAJIAN EMPIRIS

Penelitian yang relevan mengenai kemampuan membaca 

pemahaman antara lain: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Molly Ness dalam Jurnal of 

Research in Chilhood Education, 25:98-117, tahun 2011 yang 

berjudul “Explicit Reading Comprehension Instruction in 

Elementary Classrooms: Teacher Use of Reading 

Comprehension Strategies” yang mengungkapkan bahwa guru 

di Kelas 1 sampai 5 terus membutuhkan dukungan yang 

berkelanjutan mengenai pengajaran pemahaman bacaan.
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b. Penelitian yang dilakukan oleh Hassan Soleiman dan Sajedah 

Hajghani yang berjudul “ The Effect Of Teaching Reading 

Comprehension Strategies On Iranian Efl Pre-University 

Students Reading Compherension Ability” dalam jurnal 

International Reasearch Journal Of Applied and Basic Sciences

Vol 05 tahun 2013. Penelitian ini menyelidiki potensi 

menerapkan instruksi strategi membaca dalam meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman peserta didik di Iran. Untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan , tiga jenis instrumen yang 

digunakan , tes membaca pemahaman , kuesioner dan 

wawancara . Temuan penelitian menunjukkan bahwa sementara 

latihan strategi muncul untuk meningkatkan kemampuan 

membaca siswa

c. Penelitian yang dilakukan oleh Kasim Yildrim yang berjudul “ 

Silent And Oral Reading Fluency: Which One Is The Best 

Predictor Of Reading Comprehension Of Turkish Elementary 

Student?” dalam  jurnal internasional New Trends In Education 

dnd Their Implications Vol 03 Tahun 2012. Penelitian ini 

menggunakan desain korelasional dan sampel penelitian terdiri 

dari jumlah 100 siswa SD kelas V di Turki.  Temuan penelitian  

menjelaskan bersama 23% dari varians dalam pemahaman 

membaca senyap atau diam memiliki kontribusi yang lebih 
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signifikan untuk prediksi membaca pemahaman dari membaca 

nyaring. 

d. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Gocer dalam International 

Journal of Languages Education and Teaching Volume 3/ 2014 

yang berjudul “The Assesment of Turkish Written Examination 

Question Based On The Text in Accordance With The Barret’

Taxonomy” yang mengungkapkan bahwa kemampuan 

pemahaman terkonsentrasi siswa berdasarkan Taksonomi Barret 

adalah kurang memuaskan.

e. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Agus Basuki dalam 

jurnalnya yang berjudul “Kemampuan Membaca Pemahaman 

Siswa Kelas IV SD Berdasarkan Tes Internasional dan Tes 

Lokal” tahun 2011. Menurut Imam lemahnya kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas IV versi PIRLS juga patut 

diduga karena penggunaan tes yang bersifat internasional. 

Penggunaan tes yang bersifat internasional memungkinkan teks 

yang digunakan sebagai bahan bacaan tes tidak dikenali anak 

Indonesia karena tidak berlatar budaya Indonesia.  Untuk 

memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kemampuan 

membaca siswa diperlukan tes yang didasarkan bacaan berlatar 

Indonesia. Untuk itu, mendeskripsikan kemampuan membaca 

siswa berdasarkan tes internasional dan tes yang berlatar 

Indonesia perlu dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian  dapat 
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disimpulkan  bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa 

kelas IV SD tergolong sangat rendah. Rata-rata persentase 

pemahamannya, baik melalui tes internasional maupun tes lokal, 

baik pada bacaan informasi maupun bacaan sastra, kurang dari 

40%.

f. Penelitian yang dilakukan oleh Rikke Kurniawati dalam jurnal 

yang berjudul “Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas 

XII SMA di Surabaya”, dimana dalam penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa tingkat kemampuan membaca pemahaman 

peserta didik kelas XII SMA di Surabaya mencapai 117,85 Kpm 

dan pemahaman bacaan sebesar 51%, kemampuan tersebut 

termasuk dalam krikeria kurang baik, karena kurang dari 70% 

pemahaman dengan minimum kelulusan SMA 250 kpm. 

g. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyono dalam jurnal yang 

berjudul  “Korelasi Antara Kebiasaan Membaca Dengan 

Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas VI SDN 1 

Josari Kabupaten Ponorogo” volum 02, Nomor 5 Tahun 2014. 

Kemampuan membaca seseorang sangat ditentukan oleh tingkat 

keseringan (frekuensi) dan panjang pendeknya waktu (durasi) 

untuk membaca. Ini berarti, semakin sering dan banyak waktu 

untuk aktivitas membaca, besar kemungkinan semakin tinggi 

tingkat kemampuan dan semakin mudah dalam memahami isi 

bacaan. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang 



118
 

 

dilakukan oleh peneliti, dapat dikemukakan beberapa 

kesimpulan (1) kebiasaan membaca siswa kelas VI SDN 1 Josari 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 

2013/2014 dalam kategori B (baik), yaitu 92,22 (76,85%), (2) 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas VI SDN 1 Josari 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 

2013/2014 dalam kategori B (baik), yaitu 22,63 (75,42%), dan 

(3) terdapat korelasi positif yang signifikan antara kebiasaan 

membaca dengan kemampuan membaca pemahaman siswa 

kelas VI SDN 1 Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

tahun pelajaran 2013/2014, dengan tingkat korelasi yang sangat 

kuat, yaitu 0,856.

h. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili dalam jurnalnya yang 

berjudul “Pengukuran Tingkat Keterbacaan Wacana Dalam LKS 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 4-6 SD dan 

Keterpahamannya” pada tahun 2011. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan, menjelaskan bahwa kesebelas teks wacana 

tersebut dapat dipergunakan untuk siswa sesuai dengan 

penentuan kelas pada LKS setelah diperbaiki beberapa aspek. 

i. Penelitian yang dilakukan oleh KN Yasa, dkk dalam jurnal yang 

berjudul “Kecermatan Formula Flesch, Fog Index, Grafik Fry, 

Smog, dan BI Sebagai Penentu Keefektifan Teks Berbahasa 

Indonesia” pada tahun 2013. Hasil penelitian menunjukan Hasil 
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uji beda kecermatan keempat formula yang berbasis teks 

berbahasa Inggris tersebut dengan formula BI menunjukkan 

tidak ada perbedaan kecermatan yang signifikan. Artinya, daya 

ramal semua formula keterbacaan yang diuji dalam penelitian ini 

dalam menentukan tingkat keterbacaan teks berbahasa  

Indonesia sama. Kesamaan ini menunjukkan adanya pola yang 

sama dalam penentuan kriteria factor penentu keterbacaan.

j. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Alfu Laila dalam jurnal yang 

berjudul “Pengaruh Pendekatan Whole Language Terhadap 

Hasil Belajar Membaca Pemahaman Bahasa Indonesia Siswa 

Kelas IV SD” pada tahun 2014 yang dilatar belakangi oleh 

banyaknya siswa kelas IV di SD Madinaturramlah kesulitan 

memahami isi bacaan. 

k. Penelitian yang dilakukan Irmala Sari, dkk dalam jurnal yang 

berjudul “Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman 

Melalui Teknik Penataan Gagasan Bagi Anak Kesulitan 

Belajar” pada tahun 2011. Berdasarkan hasil studi pendahuluan 

yang dilakukan di SDN 18 Koto Luar siswa masih bingung 

menentukan ide pokok dari masing-masing paragraph, dan 

sering salah dalam menjawab pertanyaan mengenai detail 

bacaan yang penting dalam suatu wacana. Teknik penataan 

gagasan penulis pilih sebagai strategi alternatif untuk membantu 

kesulitan yang dialami anak kesulitan membaca dalam 
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memahami bacaan. Berdasarkan analisis data yang telah 

dipaparkan di atas terbukti bahwa intervensi melalui teknik 

penataan gagasan dapat meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman anak kesulitan belajar kelas IV SDN 18 Koto Luar.

l. Penelitian yang dilakukan Nurdia Artu dalam jurnal yang 

berjudul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Pemahaman Siswa Kelas IV SDN Pembina Liang Melalui 

Penerapan Strategi SQ3R”. Tujuan penelitian ni adalah untuk 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 

IV SD N Pembina Liang. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa strategi SQ3R dapat meningkatkan 

kemampuan membaca pemahman siswa kelas IV SDN Pembina 

Liang. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas IV sekolah dasar. Berdasarkan

survei awal dapat dijelaskan bahwa hasil belajar siswa sekolah dasar 

kelas IV di Gugus Dwija Harapan rendah. Berdasarkan wawancara 

dengan guru dapat diketahui bahwa siswa mengalami kesulitan di 

dalam pembelajaran membaca pemahaman. Selain itu di sekolah 

dasar Gugus Dwija Harapan khususnya kelas IV belum pernah 

dilakukan tes kemampuan membaca pemahaman. Oleh karena itu, 
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peneliti akan melakukan riset tentang kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas IV di sekolah dasar, menemukan kesulitan 

yang dialami, serta penawaran solusi untuk meminimalisir kesalahan 

tersebut.

Untuk mengukur kemampuan memahami bacaan diperlukan 

bahan tes membaca yang berupa teks bacaan. Dalam memilih teks 

bacaan sebagai bahan tes membaca ada beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan meliputi: tingkat kesulitan bacaan, panjang pendek 

bacaan, isi bacaan, dan bentuk wacana. Pada penelitian ini peneliti 

memilih menggunakan taksonomi Barret karena dalam teori ini 

dikelompokan tingkatan pemahaman mulai dari yang sederhana 

sampai ke pemahaman yang lebih sulit. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menentukan 

pertanyan pokok yang dapat mewakili tujuan dari rumusan masalah. 

Untuk pengumpulan data, peneliti akan menggunakan metode tes dan 

wawancara. Penelitian ini akan mendeskripsikan kemampuan siswa 

dalam membaca pemahaman serta menemukan kesulitan yang 

dialami siswa sehingga, dapat menemukan solusi yang tepat untuk 

meminimalisir kesulitan siswa dalam memahami bacaan. Berdasarkan 

uraian di atas maka alur kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut:
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Bagan 2.2. Skema Kerangka Berpikir

kemampuan membaca 
pemahaman siswa kelas IV SD

Analisis Kemampuan Membaca 
Pemahaman berdasarkan 

Taksonomi Barret

kesulitan siswa dalam 
memahami bacaan 

solusi meminimalisir kesulitan 
siswa dalam memahami bacaan 
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi data penelitian yang diperoleh dan 

pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas IV SD Negeri Gugus 

Dwija Harapan termasuk dalam kategori cukup. Meskipun dalam 

kategori cukup, namun hasil rata-rata tes membaca pemahaman siswa 

SD Negeri Gugus Dwija Harapan masih dibawah KKM yang 

ditentukan. Adapun nilai rata-rata yang diperoleh adalah 6,6 sedangkan 

KKM yang ditentukan adalah 75. 

Pada tingkat pemahaman literal, rata-rata skor yang diperoleh 

adalah 7,41 dengan skor terendah adalah 2 dan tertingggi 13. Pada 

tingkat pemahaman reorganisasi, rata-rata skor yang diperoleh adalah 

7,13 dengan skor terendah adalah 1 dan tertingggi 9. Pada tingkat 

pemahaman inferensial, rata-rata skor yang diperoleh adalah 6,81 

dengan skor terendah adalah 3 dan tertingggi 17. Pada tingkat 

pemahaman evaluatif, rata-rata skor yang diperoleh adalah 5,68 dengan 

skor terendah adalah 1 dan tertingggi 12. Pada tingkat pemahaman 
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apresiasi, rata-rata skor yang diperoleh adalah 5,79 dengan skor 

terendah adalah 0 dan tertingggi 8. 

Berdasarkan wawancara dengan siswa dapat disimpulkan 

beberapa hal yang menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami 

bacaan antara lain: 1) kondisi pengelihatan kurang baik; 2) belum lancar 

dalam membaca; 3) pemparafrasean yang salah; 4) penghilangan kata; 

5) pengulangan kata; 6) kesulitan menganalisis struktur kata; dan 7)

tidak mengenali makna kata dalam kalimat. 

Berdasarkan analisis kesulitan tersebut maka diperlukan solusi 

untuk meminimalisir kesulitan siswa dalam membaca pemahaman. 

Adapun solusi yang dapat dilakukan antara lain: 1) mengelompokan 

siswa secara khusus; 2) meningkatkan minat baca siswa; 3) 

menggunakan strategi pengenalan makna; dan 4) menggunakan metode 

pembelajaran yang menyenangkan. 

5.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut.

1. Perlu adanya perhatian guru mengenai kemampuan membaca 

pemahaman siswa serta memotivasi siswa untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman. Guru juga perlu memberikan 
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pengetahuan tentang membaca pemahaman, baik teori maupun 

praktik. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, siswa 

akan lebih menguasai dan memahami materi pembelajaran 

membaca pemahaman. Dalam hal ini guru sangat berperan penting 

untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Hal 

ini sesuai dengan peran guru berdasarkan filsafat eksistensialisme, 

perenialisme, rekonstruksionisme, maupun esensialisme. 

2. Siswa juga diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan membaca pemahaman, yang akan mempengaruhi hasil 

prestasi belajar siswa. Selain itu dengan meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman inti dari tujuan membaca yaitu mendapatkan 

informasi akan terpenuhi. Dengan demikian hakikat dari 

pendidikan yaitu learning to know (usaha untuk mencari agar 

mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi 

kehidupan.) dapat tercapai. 

3. Perlu adanya kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa 

dalam mengembangkan kemampuan membaca pemahaman 

sehingga kemampuan siswa dalam memahami bacaan menjadi 

lebih baik. Hal ini berkaitan dengan konsepsi dasar tentang 

pendidikan dimana tanggung jawab pendidikan merupakan 

tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan 

pemerintah.
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5.3 IMPLIKASI

Implikasi yang diharapkan berdasarkan penelitian ini adalah 

sebagai berikut.

1. Siswa lebih mengembangkan kemampuan membacanya sehingga 

kemampuan memahami bacaan menjadi lebih baik. 

2. Guru dapat lebih memperhatikan kemampuan membaca siswa 

sehingga kemampuan membaca pemahaman siswa menjadi lebih 

baik.

3. Terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa 

dalam mengembangkan kemampuan membaca pemahaman.
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