
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belajar mengajar di sekolah seharusnya mampu meningkatkan hail atau

Kemampuan Membaca siswa. Tidak jarang dalam pembelajaran guru dan peserta didik

sering dihadapkan pada berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan mata pelajaran

maupun yang menyangkut hubungan sosial. Pemecahan masalah pembelajaran dapat

dilakukan melalui berbagai cara, misalnya melalui diskusi kelas, tanya jawab antara guru

dan peserta didik, penemuan dan inkuiri. Guru yang kreatif senantiasa mencari pendekatan

baru dalam memecahkan masalah, tidak terpaku pada cara tertentu yang monoton,

melainkan memilih variasai lain yang sesuai. Salah satu model pembelajaran yang

berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah adalah model pembelajaran

partisipatif yakni model pembelajaran yang mengikutsertakan atau melibatkan langsung

siswa di dalam kegiatan proses belajar mengajar.

Pembelajaran partisipatif memiliki prinsip tersendiri dalam kegiatan belajar dan

kegiatan pembelajaran. Prinsip dalam kegiatan belajar adalah bahwa peserta didik

memiliki kebutuhan belajar, memahami teknik belajar dan berperilaku belajar. Prinsip

dalam kegiatan membelajarkan bahwa pendidik menguasai metode dan teknik

pembelajaran, memahami materi atau bahan belajar yang cocok dengan kebutuhan belajar

dan berperilaku membejarkan peserta didik. Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan dalam

langkah operasional kegiatan pembelajaran, sebagai wujud interaksi dukasi antara pendidik

dengan peserta didik dan/atau antar peserta didik. Hal tersebut dianggap penting karena

dapat membantu dan mempermudah siswa dalam mempelajari atau memahami materi-



materi pelajaran yang diajarkan sehingga dapat membantu siswa untuk meningkatkan

Kemampuan Membacanya.

Poerdarminta mengemukakan bahwa Kemampuan membaca siswa merupakan

suatu kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan oleh siswa dengan cara membaca untuk

melihat sejauh mana kemampuan yang dimiliki untuk menambah wawasan pengetahuan1.

Nasution mengemukakan bahwa Kemampuan membaca siswa merupakan interaksi secara

aktif dan positif dengan lingkungan belajarnya2. Kedua pendapat di atas menunjukkan

bahwa Kemampuan belajar siswa adalah keberhasilan siswa dalam membaca hal-hal yang

berkaitan dengan penilaian, dinyatakan dalam bentuk skor yang merupakan penentuan

kemajuan belajar bagi masing-masing siswa. Dengan demikian Kemampuan Membaca

siswa merupakan penentuan kemajuan belajar bagi siswa yang merupakan hasil kegiatan

yang diperolehnya setelah belajar selama satu semester.

MIS Wawotobi Kabupaten Konawe merupakan salah satu lembaga pendidikan

swasta Islam yang memiliki siswa sebanyak 76 orang yang terdiri dari kelas I sebanyak 14

orang, kelas II sebanyak 13 orang, kelas III sebanyak 12 orang, kelas IV sebanyak 14

orang, kelas II sebanyak 13 orang, kelas III sebanyak 12 orang, kelas IV sebanyak 17

orang, kelas V sebanyak 10 orang, kelas VI sebanyak 10 orang, yang ditunjang dengan 12

orang staf pengajar.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di dapat informasi bahwa

kemampuan membaca Bahasa Indonesia siswa kelas V MIS Wawotobi Kabupaten Konawe

masih dalam kategori rendah dan belum sesuai yang diharapkan karena nilai rata-rata kelas

yang diperoleh masih berada di bawah kriteria kenaikan kelas minimal yaitu 6,5. Hal

tersebut dikarenakan tidak adanya insiatif guru dalam memanfaatkan metode-metode

pengajaran guna menarik minat belajar siswa dalam proses pembelajaran agar tidak



menimbulkan kejenuhan pada siswa. Oleh karena itu perlu ditingkatkan Kemampuan

Membaca siswa melalui penerapan model pembelajaran partisipatif yakni dengan

mengikutsertakan atau melibatkan langsung siswa dalam di dalam proses pembelajaran

sehingga siswa dapat dengan mudah memahami apa yang telah diajarkan serta dapat

memecahkan segala apa yang menjadi permasalahan. Di samping itu, akan muncul

tersendirinya dalam benak siswa perasaan senang dan tertarik terhadap mata pelajaran

Bahasa Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul : Meningkatkan Kemapuan Membaca Bahasa Indonesia Melalui Model

Pembelajaran Partisipatif Pada Siswa Kelas V MIS Wawotobi Kecamatan Wawotobi

Kabupaten Konawe.

B. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran bidang studi Bahasa Indonesia

2. Kurangnya perhatian siswa-siswa terhadap mata pelajaran bidang studi Bahasa

Indonesia

3. Rendahnya kemampuabn membaca siswa pada bidang studi Bahasa Indonesia

4. Rendahnya inisiatif guru untuk menggunakan metode-metode pembelajaran yang

dapat menarik minat siswa pada bidang studi Bahasa Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka yang menjadi permasalahan

dirumuskan sebagai berikut : Apakah model pembelajaran partisipatif dapat

meningkatkan kemampuan membaca Bahasa Indonesia siswa Kelas V MIS Wawotobi

Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.



D. Hipotesis

Bertitik tolak dari permasalahan maka hipotesis diajukan Model pembelajaran

partisipatif dalam diskusi dapat meningkatkan kemampuan membaca Bahasa Indonesia

siswa Kelas V MIS Wawotobi Kecamatan Wawotobi.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Meningkatkan kuawlitas pembelajaran Bahasa Indonesia siswa Kelas V MIS

Wawotobi Kecamatan Wawotobi

2. Meningkatkan partisipatif siswa dalam proses pembelajaran sehingga dapat

meningkatkan kemampuan membaca Bahasa Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapawt memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai salah stu bahan masukan dalam meningkatkan

kemampuan membaca anak melalui penerapan model pembelajaran partisipatif.

2. Bagi siswa, dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk meningkatkan

Kemampuan Membacanya.

3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dalam

melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan penerapan model pembelajaran

partisipatif dalam meningkatkan Kemampuan Membaca Bahasa Indonesia.

G. Defenisi Operasional

1. Model pembelajaran partisipatif adalah model pembelajaran dengan melibatkan

atau mengikutsertakan langsung peserta didik di dalam proses belajar mengajar



sehingga siswa dapat berinteraksi langsung dengan pelajaran yang dibawakan oleh

para peserta didik dengan cara membaca teks mawteri yang disajikan oleh guru.

2. Kemampuan Membaca adalah kemampuan baca yang dicapai oleh siswa kelas V

MIS Wawotobi Kecamatan Wawotobi setelah diadakan suatu evaluasi/ulangan

semester dan diukur berdasrakan nilai rata-rata yang tercantum dalam buku rapor

siswa yang bersangkutan.


