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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Membaca merupakan suatu kegiatan penting dalam kehidupan 

ini, terutama pada dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan 

membaca mempunyai peran yang sangat vital karena digunakan untuk 

mendapatkan informasi serta menambah wawasan semakin luas dari 

pembacanya. 

Tetapi pada kenyataannya pada era modern saat ini, banyak 

manusia yang belum menjadikan membaca sebagai suatu kebutuhan 

atau budaya. Mereka beranggapan bahwa membaca itu hanya 

membuang waktu dan membosankan. Padahal dengan membaca 

manusia mendapatkan hal-hal positif seperti yang disebutkan 

sebelumnya. 

Sebelum lebih jauh, peneliti akan menjelaskan mengapa peneliti 

mengambil penelitian terkait dengan judul ini. Hal ini berangkat dari 

latar belakang subjek yang digunakan untuk penelitian ini. Subjek 

dalam penelitian ini diambil dari SD Kristen Terang Bangsa 

Semarang. Siswa pada sekolah ini memiliki latar belakang yang 

beragam, sebagian dari mereka adalah orang-orang yang kurang 

mampu. Kehidupan mereka setelah pulang sekolah ada yang bekerja 

sebagai “pengemis jalanan”.  Namun ada juga yang berasal dari 
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kalangan yang mampu seperti pengusaha, guru, pendeta hingga 

dokter. 

Berdasarkan hasil wawancara pada lima siswa, ditemukan 

bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaan 

terutama pada pelajaran bahasa Indonesia. Apabila mereka memaksa 

untuk memahami isi bacaan, mereka mengaku akan cenderung merasa 

bosan dan juga membuat mereka menjadi mengantuk. Bagi mereka 

membaca dengan memahami itu memerlukan proses pemikiran yang 

lebih keras dari membaca yang biasa orang lakukan selama ini. Hal 

ini yang membuat kemampuan membaca mereka dalam memahami 

kurang baik. 

Ungkapan dari beberapa anak diatas juga di dukung oleh 

pernyataan beberapa guru. Mereka mengatakan bahwa siswa dalam 

memahami suatu pelajaran khususnya pelajaran bahasa Indonesia 

yang membutuhkan proses pemikiran, siswa masih kesulitan untuk 

menyerap arti dan memahami bacaan. Contohnya ketika siswa 

mendapatkan pertanyaan seperti menemukan ide pokok pikiran pada 

bacaan mereka sangat kesulitan dan biasanya mereka terjebak pada 

jawaban yang hampir menyerupai, hal ini dikarenakan hampir ada 

kemiripan jawaban pada setiap bacaan. 

Selain dengan guru bahasa Indonesia, peneliti juga melakukan 

wawancara dengan guru matematika yang mengatakan bahwa siswa 

mereka sering mendapatkan nilai baik dari hasil soal perhitungan 

dibandingkan dengan soal cerita. Hal ini dikarenakan mereka 

terkadang susah untuk memahami soal cerita yang ada, terkadang 
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mereka sampai harus membaca berulang kali untuk dapat mengerti 

maksud dari soal cerita tersebut yang mengakibatkan mereka 

kekurangan waktu dalam proses pengerjaan. Guru tersebut juga 

mengatakan bahwa dalam satu kelas biasanya terdapat kurang lebih 

sebelas anak saja  yang mampu untuk memahami soal matematika 

yang berbentuk soal cerita dari rata-rata tiap kelas 25 siswa.   

Hasil wawancara tersebut menandakan bahwa dalam tempat 

yang digunakan untuk penelitian mengalami permasalahan pada 

kemampuan membaca pemahaman. Harapan yang diinginkan adalah 

kemampuan membaca pemahaman dari anak sekolah dasar tinggi 

tetapi pada fakta dilapangan menunjukan kemampuan membaca 

pemahaman di sekolah dasar yang dijadikan tempat penelitian masih 

rendah. 

Dalam dunia pendidian kemampuan membaca pemahaman 

sangatlah penting dan memiliki nilai positif, karena tanpa adanya 

pemahaman membaca maka seseorang akan kesulitan untuk mengerti 

dan memahami maksud dan tujuan yang terdapat dalam bacaan. 

Dampak positif lainnya dari kemampuan membaca pemahaman 

adalah menambah jumlah kosakata, menambah daya imajinasi anak, 

menambah kemampuan bernalar anak, menambah kreativitas. 

Fakta temuan hasil wawancara diperkuat oleh data studi 

penelitian dari Warsono (dalam Romafi & Musfiroh, 2015:2) 

menemukan bahwa kemampuan membaca pemahaman pada siswa SD 

di Jawa Tengah secara keseluruhan hasil skor membaca siswa 

termasuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini diduga bahwa 
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rendahnya skor kemampuan membaca disebabkan  oleh minat 

membaca yang rendah, sedangkan minat membaca yang rendah 

cenderung dipengaruhi oleh cara guru mengajar, sarana membaca 

yang kurang memadai, strategi dan teknik yang kurang tepat, atau 

teknik pembelajaran yang digunakan guru kurang sesuai dengan 

kondisi siswa.  

Untuk meningkatkan minat membaca siswa guru bisa mulai 

untuk menggunakan metode atau teknik pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa, menyiapkan sarana untuk membaca yang 

lebih memadai lagi, cara mengajar yang menyenangkan untuk para 

siswa. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa proses untuk bisa memahami suatu 

bacaan tidak mudah. Hasus melewati beberapa tahapan-tahapan yang 

ada. Tahapan-tahapan membaca menurut Chall (dalam Wulan, 

2010:168) mulai dari tahap pra-membaca, tahap kemampuan 

membaca permulaan, tahap konfirmasi dan kelancaran serta tahap 

kemampuan membaca pemahaman (membaca untuk belajar). Pada 

penelitian ini lebih membahas pada tahap kemampuan membaca 

pemahaman. 

Menurut Kusman (dalam Priharini dkk, 2014:1) kemampuan 

membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca bacaan secara 

teliti dan seksama dengan tujuan memahaminya secara rinci untuk 

menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kristis. 

Sedangkan menurut Yoakam (dalam Khaniefati, 2013:27), 

kemampuan membaca pemahaman merupakan membaca dengan cara 
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memahami materi bacaan yang melibatkan asosiasi atau kaitan yang 

benar antara makna dan lambang kata. 

Setelah mengetahui tentang kemampuan membaca pemahaman 

menurut beberapa ahli dengan fakta yang ada di lapangan. Peneliti 

akan memaparkan data penelitian mengapa kemampuan membaca 

pemahaman perlu sekali diteliti. Pendapat menurut Ayan (dalam 

Irawati & Budi, 2014:3) pentinggnya kemampuan membaca 

pemahaman untuk menambah kosakata dan pengetahuan yang baru, 

memicu daya imajinasi, mengembangkan kecerdasan intrapersonal. 

Pentingnya kemampuan membaca pemahaman bagi anak 

sekolah dasar menurut Jauhari dkk (2014:2) adalah kemampuan 

membaca pemahaman penting untuk anak sekolah dasar karena siswa 

akkan memperoleh berbagai informasi secara aktif reseptif, 

maksudnya dengan memiliki kemampuan membaca pemahaman yang 

tinggi, siswa dapat memperoleh berbagai informasi dalam waktu yang 

relatif singkat. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rokhayati (2010:87) 

tindakan perbaikan pembelajaran mengakibatkan kemampuan 

membaca pemahaman tinggi. Berdasarkan penelitian diatas dapat 

disimpulkan bahwa ketika siswa menyukai metode pembelajaran yang 

menyenangkan khususnya dalam kegiatan membaca, maka tingkat 

kemampuan membaca pemahamannya akan meningkat seiring siswa 

tersebut menyukai metode pembelajaran dalam membaca. 
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Dalam kemampuan membaca pemahaman ini dibutuhkan minat 

membaca dari seseorang. Minat sangat berperan penting dalam setiap 

aspek kehidupan sebagai sarana penggerak manusia dari dalam diri 

untuk melakukan kegiatan sesuatu termasuk dalam membaca. Penelti 

disini akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang apa itu minat 

membaca. 

Minat membaca merupakan motivasi, rasa suka serta perhatian 

terhadap kegiatan membaca yang berasal dari dalam diri maupun dari 

luar seseorang. Seseorang yang berminat terhadap kegiatan membaca 

akan cenderung senang dan mengenal kegiatan membaca sehingga 

pemahaman terhadap isi bacaan yang dimilikinya lebih banyak (dalam 

Priharini dkk,2014:2). 

Sedangkan menurut Winkel (1996:188) menyatakan bahwa 

minat adalah kecenderungan yang menetap pada diri sesorang untuk 

merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang untuk 

ikut berpartisipasi dalam bidang tersebut. 

Faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca pemahaman 

salah satunya adalah minat membaca. Tanpa adanya minat untuk 

membaca dari seseorang maka akan sulit untuk memahami isi bacaan. 

Sebaliknya ketika seseorang tersebut memiliki minat membaca yang 

tinggi untuk membaca maka dalam memahami bacaan akan tidak 

mengalami kesulitan karena minat berperan penting dalam 

menggerakan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. 
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Peneliti menyimpulkan bahwa minat membaca mempengaruhi 

kemampuan membaca pemahaman. Oleh sebab itu penelitian ini akan 

mengarah pada hubungan antara minat membaca dengan kemampuan 

membaca pemahaman pada siswa SD. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

minat membaca dengan kemampuan membaca pemahaman pada 

siswa SD. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu psikologi 

khususnya dalam bidang psikologi pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan acuan kepada pihak-pihak terkait yang sedang 

berupaya meningkatkan minat membaca dengan kemampuan 

membaca pemahaman pada siswa SD. 

 

 

 

 

 

 




