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KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Model Pembelajaran

Secara umum istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang

digunakan sebgai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Model juga

diartikan sebagai barang atau benda tiruan dari benda sesungguhnya seperti

Globe. Model pembelajaran diartikan suatu kerangka konseptual dari kegiatan

pembelajaran tersebut. Soekamto memberikan batasan tentang model

pembelajaran bahwa yang dimaksud dengan model pembelajaran adalah kerangka

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan

pengalaman untuk menacpai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai

pedoman bagi perancang pengajaran bagi guru dalam merencanakan dan

melakukan aktifitas belajar-mengajar3

Model pembelajaran dibedakan dari strategi pembelajaran dan metode

pembelajaran. Hudoyo mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah

kegiatan yang dipilih mengajar dlaam proses pembelajaran yang dapat

memberikan fasilitas belajar sehingga memperlancar tercapainya tujuan belajar,

atau strategi pembelajaran adalah prosedur khusus untuk mengajarkan topil atau

pembelajaran tertentu4. Sedangkan Sudjana menjelaskan bahwa model

pembelajaran adalah cara yang digunakan gruu dalam mengadakan interaksi

antara guru dengan siswa atau cara menyampaikan pembelajaran kepada siswa

yang kita ajar5.



Model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari strategi

pembelajaran dan model pembelajaran. Dimana model pembelajaran mempunyai

empat ciri khas yaitu : (1) rasional teoritik yang logis yang disusun oleh

penciptanya, (2) tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan secara berhasil, (3)

tingkah laku mengajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Joyce dan Weils dalam Idrawati dalam bukunya Models Of teaching

mengklasifikasikan model-model pembelajaran ke dalam 4 (empat) rumpun,

yaitu:

1. Rumpun model-model pengolahan informasi dengan cara menunjukan pada

konsep bagaimana individu menagani stimulat, dan lingkungan,

mengorganisasikan data, mengenali masalah, menyusun konsep, problem

solving atau pemecahan masalah, dan menggunakan simbol-simbol sehingga

dalam proses pembelajaran diarahkan pada berpikir produktif.

2. Rumpun model-model individual yang menekankan pada pengembangan

pribadi dan mengarah pada proses dalam mengkonstruksi dan mengorganisasi

realita yang memandang manusia sebagai pembuat makna. Di sini proses

pembelajaran terfokus pada upaya membantu siswa dalam mengembangkan

hubungan produktif dengan lingkungannya dan untuk melihat dirinya sendiri

yang termasuk rumpun ini yaitu  pengajaran non direktif, latihan kesadaran,

sineksik, sistem konseptual dan pertemuan kelas.

3. Rumpun model-model interaksi yang menekankan pada hubungan individu

dengan masyarakat atau orang lain dan terfokus pada prosse dimana realita

adalah negosiasi sosial sehingga model pembelajaran ini memberikan prioritas

pada kemampuan individu (sisa) untuk berhubungan dengan orang lain dalam



meningkatkan proses demokratis dan untuk belajar dalam komunitas secara

produktif. Rumpun ini mencakup model pembelajaran kerja kelompok

(investigation group), inquiri sosial, model laboratorium, jurisprudential, role

playing (bermain perang), dan stimulasi sosial.

4. Rumpun model-model perilaku yang mengacu pada teori perilaku seperti

teori belajar, modifikasi perilaku, dan teori belajar sosial dan menekankan

pada penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi

penguatan perilaku secara efektif, sehingga terbtnuk pola perilaku yang

dikehendaki. Rumpun ini mencakup : model pembelajaran manajemen hasil,

self control. Relaksasi, pengurangan ketegangan, latihan berkspresi,

dessenstitation dan direct training6.

2. Model Pembelajaran Partisipatif

Pembelajaran partisipatif pada intinya dapat diartikan sebagai upaya

pendidik untuk mengikut sertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran

yaitu daam tahap perencanaan program, pelaksanaan program dan penilaian

program. Soejanto mengemukakan bahwa partisipatif adalah keikutsertaan, peran

serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahirianya7. Partisipatif

merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan

dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab dan manfaat.

Theodorson dalam Usman mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-

hari, partisipatif merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu

atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu8. Keikutsertaan atau

keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif



ditujukan oleh yang bersangkutan. Oelh karena itu, partisipatif akan lebih tepat

diartikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk

mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau

profesinya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan

berkembangnya partisipatif dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin

keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipatif merupakan bentuk

tanggapan atau respon atas rangsangan-rangasangan yang diberikan yang dalam

hal ini, tanggapan meruakan fungsi dari manfaat (rewards) yang dapat

diharapkan.

Pembelajaran partisipatif memiliki prinsip tersendiri dalam kegiatan belajar

dan kegiatan pembelajaran. Prinsip dalam kegiatan belajar adalah bahwa peserta

didik memiliki kebutthan 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 membelajarkan 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. Pendidik berperan untuk memotivasi,

menunukkan dan membimbing peserta didik supaya peserta didik melakukan

kegiatan belajar. Sedangkan peserta didik berperan untuk mempelajari,

mempelajari kembali, memecahkan masalah guna meningkatkan tarf hidup

dengan berpikir dan berbuat di dalam dan terhadap dunia kehidupannya.

Sanjaya menjelaskan bahwa penerapan pembelajaran partisipatif

mensyaratkan tersedianya berbagai metode dan teknik pembelajaran yang cocok.



Metode p pembelajaran adalah kegiatan atau cara umum penggolongan peserta

didik, sedangkan teknik pembelajaran adalah langkah atau cara khusus yang

digunakan pendidik dalam masing-masing metode pembelajaran. Metode yang

dapat digunakan dalam pembelajaran partisipatif ternyata bermacam ragam, yang

dapat digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu metode pembelajaran perorangan

(individual methods), metode pembelajaran kelompok dan metode pembelajaran

missal atau pembangunan masyarakat9.

Teknik-teknik pembelajaran partisipatif, berdasarkan pengelompokan

metode, beraneka ragam pula. Dalam metode pembelajaran perorangan dikenal

teknik pembelajaran yaitu tutorial, bimbingan perorangan, pembelajaran

individual, magang, sorogan. Dalam metode pembelajaran kelompok terdapat

teknik deiskusi, demonstrasi, dan sebagainya. Ke dalam metode pembelajaran

masal atau pembangunan masyarakat, termasuk teknik kontak sosial, paksaan

sosial (social pressure), demonstrasi proses dan/atau demonstrasi hasil, aksi

partisipatif. Teknik-teknik pembelajaran dalam setiap metode itu tidak dapat

dipisahkan secara mutlak, karena suatu teknik dapat pula digunakan dalam metode

yang ebrbeda, seperti metode demonstrasi yang digunakan dalam metode

pembelajaran kelompok dapat digunakan pula dalam metode pembelajaran

missal/pembangunan masyarakat atau dalam metode pembelajaran perorangan.

Sudjana menjelaskan bahwa dalam pembelajaran partisipatif terdapat tiga

pihak sebagai pemegang peran yakni pendidik, peserta didik dan kurikulum yang

menjadi kepedulian keduanya, yaitu kepedulian pendidik dan peserta didik (siswa,

warga belajar, peserta latihan)10. Pendidik dengan penamaan lain baginya seperti



pamong belajar, pembimbing dan pelatih atau Widyaiswara adalah sebagai

pemegang utama dalam setiap strategi kegitaan pembelajaran.

Strategi kegiatan pembelajaran dapat ditinjau berdasarkan pengertian secara

sempit dan pengertian secara luas. Secara sempit, strategi pembelajaran dapat

diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Sedangkan secara luas, strategi pembelajaran dapat diberi arti sebagai penetapan

semua aspek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk di

dalamnya adalah perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses, hasil dan

pengaruh kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan kegiatan yang ditimbulkannya, strategi pembelajaran dapat

dibagi menjadi dua bagian yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta

didik dan berpusat pada peserta didik adalah kegiatan pembelajaran yang

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk terlibat dalam

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Strategi ini menekankan

bahwa peserta didik adalah pemegang peran dalam proses keseluruhan kegiatan

pembelajaran, sedangkan pendidik berfungsi untuk memfasilitasi peserta didik

dalam melakukan kegiatan pembelajaran.

Strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik memiliki beberapa

ciri. Ciri tersebut adalah bahjwa pembelajaran menitikberatkan pada keaktifan

peserta didik, kegiatan belajar dilakukan secara kritis dan analitik, motivai belajar

relative tinggi, pendidik hanya berperan sebagai pembantu (fasilitator) peserta

didik dalam melakukan kegiatan belajar, memerlukan waktu yang memadai

(relative lama ) dan memerlukan dukungan sarana belajar yang lengkap. Ciri

lainnya adalah bahwa strategi pembelajaran ini akan cocok untuk pembelajaran



lanjutan tentang konsep yang telah dipelajari sebalumnya, belajar dari pengalaman

peserta didik dalam kehidupannya dan utnuk pemecahan masalah yang dihadapi

bersama dalam kehidupan.

Strategi pembelajaran ini memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri.

Keunggulannya adalah pertama, peserta didik akan dapat merasakan abhwa

pembelajaran menjadi miliknya sendiri karena peserta didik diberi kesepatan luas

untuk berpartisipatif. Kedua, peserta didik memiliki motivasi yang kuat untuk

mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketiga, tumbuhnya suasana demokratis dalam

pembelajaran sehingga akan terjadi dialog dan diskusi untuk saling belajar

membelajarkan diantara peserta didik. Keempat, dapat menambah wawasan

pikiran dan pengetahuan bagi pendidik karena sesuatu yang dialami dan

disampaikam peserta didik mungkin belum diketahui sebelumnya oleh pendidik.

Adapun kelemahannya antara lain : (1) membutuhkan waktu yang relative lebih

lama dari waktu pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya, (2) aktivitas dan

pembelajaran cenderung akan didominasi oleh peserta didik yang biasa atau

senang berbicara sehingga peserta didik lainnya lebih banyak mengikuti jalan

pikiran peserta didik yang senang berbicara, dan (3) pembicaraan dapta

menyimpang dari arah pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Melakukan kegiatan belajar, memerlukan waktu yang memadai (relative lama)

dan memerlukan dukungan sarana belajar yang lengkap. Ciri lainnya adalah

bahwa strategi pembelajaran ini akan cocok untuk pembelajaran lanjutan tentang

konsep yang telah dipelajari sebelumnya, belajar dari pengalaman peserta deidik

dalam kehidupannya dan untuk pemecahan masalah yang dihadapi bersama dalam

kehidupan.



Strategi pembelajaran ini memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri.

Keunggulannya adalh pertama, peserta didik akan dapat merasakan bahw

pembelajaran menjadi miliknya sendiri karena peserta didik memiliki motivasi

yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketiga, tumbuhnya suasana

demokratis dalam pembelajaran sehingga akant erhadi dialog dan diskusi untuk

saling belajar-membelajarkan diantara peserta didik. Keempat, dapat menambah

wawsan pikiran dan pengetahuan bagi pendidik karena sesuatu yang dialami dan

disampaikan peserta didik mungkin belum diketahui sebelumnya oleh pendidik.

Adapun kelemahannya antara lain: (1) membutuhkan waktu yang relative lebih

lama dari waktu pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya, (2) aktivitas dan

pembelajaran cenderung akan didominasi oleh peserta didik yang biasa atau

senang berbicara sehingga peserta didik lainnya lebih banyak mengikuti jalan

pikiran peserta didik yang senang berbicara, dan (3) pembicaraan dapat

menyimpang dari arah pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Khoirulanwari menjelaskan bahw strategi pembelajaran yang berpusat pada

pendidik adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan terhadap pentingnya

aktivitas pendidik dalam mengajar atau membelajarkan peserta didik.

Perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses serta hasil pembelajaran dilakukan

dan dikendalikan oleh pendidik sedangkan peserta didik berperan sebagai pengkut

kegiatan yang ditampilkan oleh pendidik11.

Khoirulanwari lebih lanjut menjelaskan bahwa pembelajaran partisipatif

(partisipatory learning) yaitu upaya pendidik untuk mengikut sertakan peserta

didik dalam kegiatan pembelajaran yaitu dalam tahap perencanaan program,

pelaksanaan prgoram dan penelitian program12.



3. Langkah-Langkah Pembelajaran Partisipatif (Partisipatory Learning)

Kegiatan pembelajaran diwujudkan dalam tiga tahapan kegiatan pembelajaran

yaitu perencanaan program (program planning), pelaksanaan program (program

impelemntation) dan penilaian program (program evaluation) kegiatan

pembelajaran.

Partisipatif dalam tahap perencanaan adalah keterlibatan peserta didik dalam

kegiatan mengidentifikasi kebutuhan belajar, permasalahan dan prioritas masalah,

sumber-sumber yang tersedia dan kemungkinan hambatan dalam pembelajaran.

Sebuah perencanaan tentu membutuhkan adanya konsep sistem pengajaran yaitu

suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi seperti guru

dan  peserta didik dan  pihak lainnya, unsur material seperti buku-buku, papan tulis,

video dan sebagainya. Unsur fasilitas dan perlengkapan meliputi ruang kelas,

komputer, laboratorium, dan sebagainya. Unsur prosedur meliputi jadwal dan

metode penyampaian informasi penyediaan untuk praktek dan belajar.

Partisipatif pada tahap pelaksanaan program adalah keterlibatan peserta didik

dal;am menciptakan iklim yang kondusif untuk belajar yaitu meliputi pembinaan

gubungan antar pendidik dan peserta didik, kedisiplinan peserta didik. Adanya

interaksi dalam pembelajaran dan adanya tekanan pembelajaran pada peranan

peserta didik yang aktfi melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian partisipatif

pada tahap evcaluasi program adalah digunakan untuk penilaian pelaksanaan

pembelajaran dan penilaian pengelolaan program pembelajaran. Pengaruh

partisipatif ini diharapkan akan  dirasakan peserta didik terutama setelah mereka

mengikuti program kegiatan pembelajaran . dengan demikian, partisipatif yang



perlu dijadikan strategi adalah untuk terjadinya keikutsertaan peserta didik secara

aktif dalam tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran tersebut13.

4. Ciri-Ciri Pembelajaran Partsiipatif

Knowles dalam Mulyono mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran

partisipatif memiliki ciri-ciri pokok yang meliputi :

a. Sumber belajar menempatkan diri pada posisi yang tidak serba mengetahui

terhadap semua bahan belajar, memandang warga belajar sebagai sumber yang

mempunyai nilai dan manfat dalam kegiatan belajar.

b. Sumber belajar memainkan peranan membantu warga belajar dalam melakukan

kegiattan belajar. Kegiatan belajar ini didasarkan atas kebutuhan belajar warga

belajar.

c. Sumber belajar memotivasi warga belajar agar berpartisipatif dalam

perencanaan, pelaksanaan dan dalam mengevaluasi program pebelajaran yang

dijalaninya.

d. Sumber belajar bersama warga belajar melakukan kegiatan saling

membelajarkan dalam bentuk bertukar fikiran mengenai isi, proses dan

Kemampuan membaca serta pengembangannya.

e. Sumber belajar berperan membantu warga belajar dalam menciptakan situasi

pembelajaran yang kondusif, sehingga warga belajar dapat melibatkan diri

secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses kegiatan pembelajaran.

f. Sumber belajar mengembangkan kegiatan belajar kelompok.

g. Sumber belajar mendorong warga belajar untuk meningkatkan semangat

berprestasi semangat berkompetisi menghadapi tantangan yang berorientasi pada

perbaikan kehidupan yang lebih baik.



h. Sumber belajar mendorong dan membantu warga belajar untuk mengembangkan

kemampuan memecahkan masalah di dalam dan terhadap kehidupan yang

dihadapinya sehari-hari.

i. Sumber belajar dan warga belajar secara bersama-sama megnembangkan

kemampuan antisipasi dan partisipatif.

j. Pembelajaran mencapai otonomi dan integrasi dalam kegiatan individual dan

kehidupan sosialnya14.

Khanifah menjelaskan bahwa ciri-ciri pembelajaran partisipatif, meliputi :

a. Pendidik menempatkan dirinya sebagai peserta didk selama kegiatan

pembelajaran.

b. Pendidik menempatkan dirinya yang tidak serba mengetahui terhadap semua

bahan belajar.

c. Pendidik memainkan peran untuk membantu peserta didik dalam kegiatan

pembelajaran.

d. Pendidik melakukan motivaasi terhadap peserta didik supaya berpartisipatif

dalam kegiatan pembelajaran.

e. Pendidik membantu menciptakan situasi yang kondusif untuk belajar.

f. Pendidik bersama peserta didik saling bertukar pikiran dalam pembelajaran15.

Keterlibatan pendidik dalam pembelajaran partisipatif ini memiliki peran

yaitu sebagai pembantu, pendorong dan pembimbing bagi peserta didik dalam

kegiatan pembelajaran. Jadi, dalam pembelajaran tersebut terjadi interaksi antara

pendidik dengan peserta didik dalam membahas suatu bahan belajar. Partisipatif

tahap perencanaan adalah keterlibatan peserta didik dalam kegiatan



mengidentifikasi kebutuhan belajar, permasalahan, sumber-sumber atau potensi

yang tersedia dan kemungkinan hambatan dalam pembelajaran.

Partisipatif dalam tahap pelaksanaan program kegiatan pembelajaran adalah

keterlibatan peserta didik dalam menciptakan iklim kondusif untuk belajar. Dimana

salah satu iklim yang kondusif untuk kegiatan belajar adalah pembinaan hubungan

antara peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik sehingga tercipta

hubungan kemanusiaan yang terbuka, akrab, terarah, saling menghargai, saling

membantu dan saling belajar, partisipatif dalam tahap penilaian program

pembelajaran adalah keterlibatan peserta didik dalam penilaian pelaksanaan

pembelajaran maupun untuk penilaian program pembelajaran. Penilaian

pelaksanaan pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses, hasild an dampak

pembelajaran.

5. Prinsip dan Indikator Pembelajaran Partisipatif

Prinsip-prinsip utama kegiatn pembelajaran partisipatif meliputi: 1)

berdasarkan kebutuhan belajar 2) berorientasi pad tujuan kegiatan belajar, 3)

berpusat pada warga belajar, 4) belajar berdasarkan pengalaman, 5) kegiatan belajar

dilakukan bersama oleh warga belajar dengan sumber belajar dalam kelompok yang

terorganisasi, 6) kegiatan pembelajaran merupakan proses kegiatan saling

membelajarkan, 7) kegiatan pembelajaran diarahkan pada tujuan belajar yang

hasilnya dapat langsung dimanfaatkan oleh warga belajar, 8) kegiatan pembelajaran

menitik beratkan pada sumber-sumber pembelajaran yang tersedia dalam

masyarakat, dan 9) kegiatan pembelajaran amat memperhatikan potensi-potensi

manusiawi warga belajar.



Selain itu, pembelajaran partisipatif sebagai kegiatan pembelajaran juga

memperhatikan prinsip proses stimulus dan respons yang di dalamnya mengandung

unsur-unsur kesiapan belajar, latihan dan munculnya pengaruh pada terjadinya

perubahan tingkah laku. Pembelajaran partisipatif sebagai kegiatan belajar lebih

memperhatikan kegiatan-kegiatan individual dan mengutamakan kemampuan

pendidik, menekankan pentingnya pengalaman dan pemecahan masalah, dan

memfokuskan pada manfaat belajar bagi peserta didik.

Knowles dalam Mulyono menyebutkan indikator pembelajaran partisipatif,

yaitu : (1) adanya keterlibatan emosional dan mental peserta didik, (2) adanya

kesediaan peserta didik untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan dan

(3) dalam kegiatan belajar terdapat hal yang menguntungkan peserta didik16.

Hatimah, menjelaskan bahw indiktor pengembangan partisipatif sebagai

berikut :

a. Menciptakan suasana yang mendorong peserta didik siap belajar

b. Membantu peserta didik menyusun kelompok agar siap belajar dan

membelajarkan

c. Membantu peserta didik untuk mendiagnosis dan menemukan kebutuhan

belajarnya

d. Membentu peserta didik menyusun tujuan belajar.

e. Membantu peserta didik merancang pola-pola pengalaman belajar.

f. Membantu peseta didik melakukan kegiatan belajar.

g. Membantu peserta didik melakukan evaluasi diri terhadap proses dan

Kemampuan membaca.

6. Kemampuan Membaca



Setiap melakukan kegiatan pasti diperlukan suatu kemampuan, namun apa

arti kemampuan itu sendiri yang tidak diketahui. Menurut Kamus Umum Bahasa

Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta yang diolah kembali oleh Pusat Bahasa

Departemen Pendidikan Nasional 17 kemampuan diartikan kesanggupan,

kecakapan, atau kekuatan. Menurut Nurkhasanah dan Didik Tumianto kemampuan

diartikan kesangguipan, kecakapan, atau kekuatan18.

Berdasarkan dua pengertian di atas dapat disimpulkan kemampuan adalah

kesanggupan atau kecakapan untuk menguasai sesuatu yang sedang dihadapi.

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia kemampuan membaca sngat diperlukan

dasar untuk menguasai berbagai bidang studi.

Setiap hari mungkin selama beberapa jam bisa dilakukan kegiatan membaca.

Tetapi, apakah membaca itu sebenarnya? Banyak sekali batasan yang dikemukakan

orang tentang membaca, tergantung dari segi mana memandangnya. Menurut

sabarti Akhadiah dkk. “membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan yang

mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata,”

19menghubungkan bunyi serta maknya, serta menarik kesimpulan mengenai

maksud bacaan. Sedangkan anderson, dkk. Dalam Sabarti Akhadiah “memandang

membaca sebagai suatu proses untuk memahami makna suatu tulisan’20.

Kemampuan membaca, merupakan kemampuan yang kompleks yang menuntut

kerjasama antara sejumlah kemampuan. Untuk dapat membaca suatu bacaan,

seseorang harus dapat menggunakan pengetahuan yang sudah dimilikinya.

Membaca merupakan kemampuan membaca kompleks yang mencakup fisik

dan mental. Kemampuan membaca fisik yang terkait dengan membaca adalah

gerak mata dan ketajaman penglihatan. Kemampuan membaca mental mencakup



ingatan da pemahaman. Orang dapat membaca dengan baik jika mampu melihat

huruf-huruf dengan jelas, mampu menggerakkan mata secara lincah, mengingat

simbul-simbul bahasa dengan tepat dan memiliki penalaran yang cukup untuk

mehami bacaan. Kemampuan membaca membaca terdiri dari dua bagian, yaitu

membaca sebagai proses dan membaca sebagai produk. Membaca sebagai proses

mengacu pada kemampuan membaca fisik dan mental. Sedangkan membaca sbagai

produk mengacu pada konsekuensi dari kemampuan membaca yang dilakukan pada

membaca.

Menurut Farida Rahim membaca adalah suatu yang rumit yang melibatkan

banyak hal, tidak hanya melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan kemampuan

membaca visual, berfikir, psiko linguistik, dan metakognitif. Membaca sebagai

proses visual merupakan proses menerjemahkan simbul tulis ke dalam buni.

Sebagai suatu proses berfikir, membaca mencakup pengenalan kata, pemahaman

literal, interprestasi, membaca kritis, dan membaca kreatif. Membaca sebagai

proses linguistik, skemata pembaca membantunya membangun makna. Sedangkan

fonologis, semantik dan fitur21.

Sintaksis membantu mengomunikasikan pesan-pesan. Proses metakognitif

melibatkan perencanaan, pembetulan suatu strategi, pemonitoran, dan

pengevaluasian. Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seorang yang

membaca dengan suatu tujuan, cenderung lebih memahami dibandingkan dengan

orang yang tidak mempunyai tujuan. Dalam kegiatan membaca di kelas, guru

seharusnya menyusun tujuan membaca dengan menyediakan tujuan khusus yang

sesuai atau dengan membantu mereka menyusun tujuan membaca siswa itu sendiri.



Menurut Farida Rahim Tujuan membaca mencakup: (1 kesenangan (2)

menyempurnakan membaca nyaring, (3) menggunakan strategi tertentu, (4)

memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topuk, (5) mengaitkan informasi

baru dengan informasi yang telah diketahuinya, (6) memperoleh informasi untuk

laporan lisan atau tertulis, (7) menginformasikan atau menolak prediksi, (8)

menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan infomasi yang diperoleh dari

suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang struktur teks, (9)

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesfiik.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan membaca adalah

suatu kemampuan membaca komplek baik fisik maupun mental yang bertujuan

memahami isi bacaan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif. Setiap pembaca

memiliki tahap perkembangan kognitif yang berbeda, misalnya siswa kelas I SD

perkembangan kognitifnya tidak sama dengan siswa kelas IV, V, dan VI. Sehingga

bahan ajar (bacaan yang dibaca) tidak sama, harus disesuaikan dengan tingkat

perkembangan kognitif yang dimiliki siswa.

Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang

studi. Jika anak pada usia sekolah permulaan tidak segera memiliki kemampuan

membaca maka ia akan mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai

bidang studi pada kelas-kelas berikutnya. Oleh karena itu, anak harus belajar

membaca agar ia dapat membaca untuk belajar.

Nasution mengemukakan bahwa belajar adalah suatu kegiatan timbal balik

siswa dan guru dalam situasi pendidikan22. Pendapat ini memberikan implikasi,

bahwa jika belajar yang dilakukan klurang baik maka pengalaman berupa

pengetahuan yang diperoleh tidak maksimal. Hal ini mengandung arti bahwa



belajar bagi siswa dapat membawa efek langsung terhadap Kemampuan

Membacanya.

Hilgard dalam Pasaribu dan Simanjuntak mengemukakan bahwa belajar

adalah suatu proses perubahan, reaksi terhadap lingkungan, perubahan tersebut

tidak dapat disebut belajar apabila disebabkan oleh pertumbuhan atau keadaan

sementara seseorang seperti kelelahan atau disebabkan obat-obatan23.

Perubahan kegiatan yang dimaksud mencakup pengetahuan, kecakapan dan

tingkah laku. Perubahan itu diperoleh melalui latihan (pengalaman) bukan

perubahan yang terjadi dengan sendriinya, seperti pertumbuhan kematangan atau

karena keadaan sementara mabuk. Untuk mengetahui Kemampuan Membaca siswa

yang telah belajar dalam kurun waktu tertentu maka diadakan test atau ulangan.

Hasil tes tersebut dijadikan sebgai penentuan nilai bagi siswa untuk membuat

keputusan tentang kemampuan Membaca tersebut.

Kingsley dalam Ahmadi mengemukakan bahwa belajar adalah proses dimana

tingkah laku (dalam arti luas)24. Selanjutnya Soejanto menyatakan bahwa belajar

adalah segenap rangkaian aktivias yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan

menbgakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan yang

menyangkut banyak aspek, baik karena kematangan maupun karena latihan

ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan25.

Poerwadarminta mengemukakan bahwa prestasi adalah hasil dari suatu

kegiatan yang telah dilakukan atau dikerjakan oleh siswa26. Nasution

mengemukakan bahwa Kemampuan Membaca siswa merupakan interaksi secara

aktif dan positif dengan lingkungan belajarny27.



Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahw Kemampuan

membaca siswa adalah keberhasilan siswa setelah melakukan kegiatan belajar,

kegiatan belajar tersebut diakhiri dengan kegiatan penilaian, dinyatakan dalam

bentuk skor yang merupakan penentuan kemajuan belajar bagi masing-masing

siswa. Dengan demikian Kemampuan Mmebaca siswa merupakan penentuan

kemajuan belajar bagi siswa yang merupakan hasil kegiatan yang diperolehnya

setelah belajar selama satu semester.

Winkel mengatakan bahw Kemampuan Membaca adalah emampuan

membaca yang dicapai oleh seseorang berupa kemampuan internal yang telah

menjadi milik pribadi seseorang dan kemungkinan seseorang itu melakukan

seseuatu atau orang itu dapat memberi prestasi tertentu28. Hudoyo mengatakan

Kemampuan Membaca adalah penilaian efisien terhadap Kemampuan emmbaca

siswa, baik proses maupun kemampuan membacanya29.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kemampuan

Membaca adalah kemampuan internal seseorang yang dapat dilihat dari

Kemampuan membacanya. Kemampuan emmbaca tersebut adalah penilaian proses

dan hasil yang diberikan kepada siswa.

Mappa merumuskan bahwa Kemampuan Membaca yang dicapai oleh siswa

dalam bidang studi tertentu dan untuk memperolehnya menggunakan tes standar

sebagai alat pengukur keberhasilan siswa30.

Wood Worthing dikutip oleh Abdullah mengemukakan bahwa Kemampuan

Membaca sebagai produk antara abilitas dan motivasi dimana yang menentukan

dan mengatur tingkah laku yang terkadi sebagai suatu hasil dari latihan atau

pengalaman31.



Winkel mengemukakan bahwa prestasi adalah bukti keberhasilan usaha yang

dapat dicapai. Oleh karena itu Kemampuan Membaca merupakan ukuran yang

melihat keberhasilan usaha belajar yang dilakukan seseorang32. Dengan dmeikian

bahwa Kemampuan Membaca itu adalah hasil usaha belajar yang dicapai setelah ia

melakukan kegiatan tersebut terhadap suatu bidang tertentu. Dimana hasil tersebut

ditentukan setelah melakukan suatu tes pada bidang studi tertentu.

7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca

Kemampuan Membaca siswa masih bayak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik

yang berasal dari drii sendiri maupun faktor yang berasal dari luar dirinya sendiri.

Kemampuan Membaca pada hakekatnya merupakan hasil interaksi antara berbagai

faktor-tersebut. Oleh karena itu pengenalan guru terhadap faktor yang dapat

mempengaruhio Kemampuan Membaca siswa penting sekali artinya dalam rangka

membantu siswa mencapai Kemampuan Membaca yang seoptimal mungkin sesuai

dengan kemampuan masing-masing. Usman mengemukakan bahw faktor-faktor

yang mempengaruhi Kemampuan Membaca dimaksud meliputi :

1. a. Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun yang

diperoleh sendiri seperti : cacat tubuh, perkembangannya tidak sempurna,

adanya kelainan tubuh yang membawa kelainan tingkah lau.

b. Faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh

sendiri, terdiri atas :

1) Faktor intelektual seperti kecerdasan dan bakat serta faktor kecakapannya

yakni prestasi yang dimiliki



2) Faktor non intelektual, yakni unsur kepribadian tertentu seperti sikap,

kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi dan penyesuaian diri.

3) Faktor kematangan fisik maupun psikis.

2. Faktor yang berasal dari luar diri sendiri (eksternal)

a. Faktor sosial yang terdiri atas :

1) Lingkungan keluarga

2) Lingkungan sekolah

3) Lingkungan masyarakat

b. Faktor budaya seperti : adat istiadat, ilmu pengetahuan dan kesenian

c. Faktor lingkungan spritual atau keagamaan33
.

Ibrahim mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

pendidikan antara minat/bakat, lingkungan belajar, waktu kurang tersedia untuk

belajar dan dorongan pihak luar34. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu

program yang telah dilaksanakan maka haruslah diadakan pengukuran atau evaluasi

pada akhir program kegiatn sehingga hasil evaluasi akan menjadi patokan dasar

dalam menentukan keberhasilan dalam suatu prestasi siswa.

Bagi seorang siswa Kemampuan Membaca merupakan hal yang sangat

penting yang selalu dikejar dan dipertahankan karena itu adalah penentu berhasil

tidaknya suatu proses belajar mengajar. Kemampuan Membaca yang baik akan

memberikan keluarasan yang baik bagi yang memperolehnya dan sebaliknya

Kemampuan Membaca yang tidak baik akan menimbulkan kekecewaan bagi yang

mengalaminya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatan bahwa Kemampuan

Membaca dapat diperoleh dari usaha belajar yang dilakukan karena itu



Kemampuan Membaca merupakan tolak ukur keberhasilan bagi usaha belajar yang

dilakukan oleh setiap siswa. Dengan demikian berarti Kemampuan Membaca siswa

adalah suatu bidang studi. Hal ini telah ditentukan setelah menyelsaikan suatu tes

sesuai dengan bidang studi yang dipelajari. Secara umum dapat dikatakan bahwa

Kemampuan Membaca adalah hasil akhir yang dapat dicapai oleh seseorang setelah

melakukan usaha belajar.

8. Konsep Bahasa Indonesia

Secara umum bahasa didefinisikan sebagai lambang, bahasa adalah alat

komunikasi yang berupa sistem lambabng bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia.

Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol

vokal(bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer, yang dapat diperkuat dengan gerak-

gerik badaniah yang nyata.

Rusyana mengemukakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi antara

anggota msyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.

Munbkin ada yang keberatan dengan mengatakan bahwa bahasa bukan satu-

satunya alat untuk mengadakan komunikasi dengan mempergunakan cara-cara

tertentu yang telah disepakati bersama. Lukisan-lukisan, asap api, bunyi gendang

atau tong-tong dan sebagainya. Tetapi mereka itu harus mengakui pula bahwa bila

dibandingkan dengan bahasa, semua alat kmunikasi tadi mengandung banyak segi

yang lemah35.

Bahasa memberikan kemungkinan yang jauh lebih luas dan kompleks dari

pada yang dapat diperoleh dengan mempergunakan media tadi. Bahasa haruslah



merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bukannya sembarang

bunyi. Dan bunyi itu sendiri haruslah merupakan simbol atau perlambang36.

Dua pengertian bahasa yaitu sebagai alat komuniasi antara anggota msyarakat

berupa symbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. juga sebagai sistem

komunikasi yang mempergunakan symbol-symbol vokal37. Pidarta memberikan

dua definisi bahasa adalah suatu sistem yang sistematis barangkali untuk sistem

generatif. Bahasa adalah seperangkat lambang-lambang tau simbol-simbol

orbiter38.

Bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia

secara sadar. Disisi lain bahasa adalah suatu sistem symbol bunyi yang bermakna

yang berarti kualisi (dihasilkan oleh alat ucap) yang bersifat arbiter dan konfisional

yang dipakai sebagai alat komunikasi oleh sekelompok orang untuk melahirkan

perasaan dan pikiran. Bahasa adalah komunikasi yang paling lengkap dan efektif

untuk emnyampaikan ide, pesan, maksud dan pendapat kepada orang lain.

Pengabean berpendapat bahasa adlah suatu sistem yang mengutarakan dan

melepaskan apa yang terjadi pada sistem saraf. Bahasa meripakan suatu sarana

perhubungan rohani yang penting dalam hidup bersama.

Plato berpendapat bahwa bahasa adlaah phsei atau mirip realitas; sedangkan

Aristoteles emmpunyai pendapat sebaliknya yaitu bahwa bahasa adalah thesei atau

tidak mirip realitas kecuali onomatope dan lambang bunyi (sound sumbolism).

Pandangan Plato bahwa bahasa mirip dengan realitas atau non-arbitrer diikuti oleh

kamum naturalis; pandangan Aristoteles bahwa bahasa tidak mirip dengan realitas

atau arbitrer diikuti oleh kamum konvensionalis. Perbedaan pendapat ini juga



merambah kemasalah keteraturan (regular) atau ketidakteraturan (irregular) dalam

bahasa.

Kridalaksana mengemukakan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi

Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia

diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya

sehar sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi39. Di Timor

Leste, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja.

Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari

banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau

(wilayah Kepualauan Riau sekarang) dari abad ke-19. Dalam perkembangannya

mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dilingkungan

administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20.

Penamaan Bahasa Indonesia diawalai sejak dicanangkannya sumpah Pemuda, 28

Oktober 1928, untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa

Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan berbedanya Bahasa Indonesia

saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun Semanjung

Malaya. Hingga saat ini, Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang

terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan

dari bahasa daerah dan bahasa asing.

digunakan

badudu mengemukakan bahwa Bahasa Indonesia  terdiri dari dua yaitu baku

da non baku40. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam Bahasa Indonesia

yang bentuk bahasnya telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan tau dipakai

sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Bahasa Indonesia nonbaku



adalah salah satu ragam Bahasa Indonesia yang tidak dikodifikasi, tidak diterima

dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, tetapi

dipakai oleh masyarakat secara khusus.

Bahasa Indonesia mempunyai bahasa tulis seperti yang dipakai dalam buku,

majalah, dan surat kabar, maka kemudian bahasa Indonesia juga mempunyai ragam

lisan, yang dipakai orang Indonesia untuk berkomunikasi secara langusng. Bila

semua bahasa Indonesia hanya dipakai untuk keperluan resmi seperti dalam

perundang-undangan, dunia pendidikan, upacara resmi, maka kemudian bahasa

Indonesia juga dipakai untuk peleruan tidak resmi seperti yang dipakai dalam surat

menyurat antara orang yang akrab, sapa-menyapa antara orang tuda dan anak-

anaknya, tawar-menawar di oko, dan di psar. Bila pada mulanya bahasa Indonesia

hanya dipergunakan sebagai bahasa pertama, khususnya oleh generasi muda yang

tidak lagi fasih berbahasa daerah.

Keanekargaman bahasa Indonesia itu tumbuh secara wajar sebab telah terjadi

diversifikasi fungsi. Bila semula bahasa Indonesia hanya berfungsi terbatas, maka

kemudian fungsi itu semakin banyak dan semakin ruwet. Tetapi, karena bahasa

Indonesia harus tetap menjadi alat komunikasu yang efisien, timbullah proses lain

yang disebut proses sentripetal berupa epnataan secara alamiah berbagai dialek atau

ragam bahasa itu sesuai dengan fungsinya yang baru. Pembagian tugas diantara

semua dialek bahasa Indonesia. Dengan adanya pembaguan tugas itu diversifikasi

fungsi bukanlah menyebabkan kekacauan, melainkan menumbuhkan patokan atau

standar yang jelas bagi pemakai bahasa. Tumbuhnya standar ini disebut standarisasi

bahasa atau pembakuan bahasa41.



B. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang relecan dengan penelitian ini adalah penelitian yang

dilakukan oleh :

1. Rusli (2009) dengan judul : Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Dalam

Peningkatan Kemampuan Membaca Pendidikan Agama Islam Di SDN 1

Wunggoloko Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif di SD Negeri 1

Winggoloko dapat meningkatkan Kemampuan membaca siswa.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama

menggunakan model pembelajaran untuk meningkatkan Kemampuan membaca.

Perbedaannya terletak pada model pembelajaran yang digunakan, dimana Rusli

menggunakan model pembelajaran kooperatif sedangkan penelitian ini

menggunakan model pembelajaran partisipatif.

2. Siti Nor Khanifah (2011) dengan judul : Penerapan Metode Pembelajaran

Partisipatif (Partisipatory Learning) Terhadap Pendidikan Agama Islam Dalam

Mata Pelajaran Aqidah di MTs Hasyim Asy’ari 03 Honggosoco Jekulo Kudus,.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran partisipatif

(Partisipatory Learning)dapat menarik minat siswa MTs Nu Hasyim Asy’ari 03

Hunggosoco Jekulo Kudus terhadap amta pelajaran Pendidikan Agama Islam.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang mendasari penelitian ini adalah bahwa penerapan model

pembelajaran partisipatif dapat mempengaruhi Kemampuan Membaca siswa.

Sehubungan dengan hal tersebut maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini



adalah : Apakah model pembelajaran partisipatif dapat meningkatkan Kemampuan

Membaca Bahasa Indonesia siswa kelas V MIS Wawotobi Kecamatan Wawotobi.

Untuk menjawab masalah ini digunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil

analisis akan diperoleh kesimpulan dan selanjutnya menajdi bahan rekomendasi ke

MIS Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. Untuk lebih jelasnya

kerangka pikir penelitian ini dibuatkan skema sebagai berikut :

Skema 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

MIS Wawotobi
Kecamatan Wawotobi

Model Pembelajaran
Partisipatif

Kemampuan Membaca
Siswa

Analisis :
Deskriptif Kualitatif

Pembahasan

Kesimpulan dan
Rekomendasi


