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   BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan salah satu unsur yang penting sebagai sebuah identitas 

bangsa. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan terutama di kalangan 

generasi muda penerus bangsa. Namun, pada kenyataannya, penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar sudah semakin minim ditemukan di era globalisasi 

ini. Media di sekitar kita sudah didominasi dengan tulisan-tulisan yang lebih sering 

menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Sebagai 

seorang pendidik yang mengajar di sekolah bertaraf internasional, fenomena 

tersebut juga banyak ditemukan di kalangan siswa. Peneliti menemukan bahwa 

minat siswa untuk membaca buku-buku yang ditulis dalam Bahasa Indonesia sudah 

semakin berkurang. Siswa lebih sering meminjam dan membaca buku-buku dalam 

bahasa Inggris di perpustakaan sekolah. Hal ini memiliki dampak yang signifikan 

terhadap minimnya pengetahuan siswa terhadap penggunaan bahasa Indonesia 

yang merupakan bahasa ibu mereka. Di dalam Seminar Keputusan Politik Bahasa 

Indonesia tahun 1999 dinyatakan bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia 

memiliki fungsi sebagai bahasa lambang kebanggaan nasional, lambang identitas 

nasional, alat pemersatu, serta alat perhubungan antar budaya. Dari fungsi bahasa 

tersebut, kita dapat melihat pentingnya pemahaman dan apresiasi  generasi muda 

sebagai generasi penerus bangsa terhadap pentingnya melestarikan dan 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai sebuah alat komunikasi.  
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Peran pendidikan terutama di lembaga sekolah baik itu yang bertaraf 

nasional maupun internasional sangat dibutuhkan untuk mengajarkan penggunaan 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Namun pada kenyataannya, siswa yang 

mengenyam pendidikan di sekolah berbasis internasional memiliki kesempatan 

terbatas untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan bahasa 

pengantar yang diberikan kepada siswa disajikan dalam bahasa Inggris, di hampir 

semua mata pelajaran kecuali mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Pendidikan 

Kewarganegaraan. Selain itu, tuntutan dari orang tua mereka agar anak-anak 

mereka lebih menggunakan bahasa asing dibanding bahasa Indonesia membuat 

para siswa memiliki kecenderungan untuk menggunakan bahasa asing sebagai alat 

untuk berkomunikasi satu sama lain. Hal ini akhirya berdampak pada menurunnya 

minat siswa untuk menggunakan bahasa Indonesia baik dalam komunikasi sehari-

hari maupun dalam memilih buku bacaan yang disajikan dalam bahasa Indonesia. 

Para siswa lebih cenderung membeli dan meminjam buku-buku dalam bahasa asing 

yang akhirnya memberikan dampak terhadap menurunnya tingkat perbendaharaan 

kata dan pemahaman siswa pada bacaan yang disajikan dalam bahasa Indonesia.  

Menurut Antoro (2017, 5) dalam bukunya yang berjudul Gerakan Literasi Sekolah, 

hasil survey UNESCO pada tahun 2012, indeks membaca masyarakat Indonesia 

adalah 0,0001. Indeks tersebut memiliki arti bahwa dari 1.000 orang Indonesia, 

hanya 1 orang yang mampu membaca serius. Forum Ekonomi Dunia (World 

Economic Forum—WEF) jugaa di tahun 2015 menyatakan bahwa keterampilan 

yang dibutuhkan pada abad ke-21 mencakup diantaranya adalah literasi, 

kompetensi, dan karakter. Menurut Antoro (2017, 15) dalam bukunya yang berjudul 

Gerakan Literasi Sekolah, pemerintah saat ini memfokuskan kebijakan pendidikan 
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yang mengarah pada keterampilan-keterampilan tersbut  yang tertuang melalui 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Penumbuhan Budi Pekerti. Peraturan dari Permendikbud ini yang akhirnya  

menginisiasi lahirnya Gerakan Indonesia Membaca dan Gerakan Literasi Sekolah. 

Untuk mendukung gerakan literasi dan meningkatkan motivasi serta 

keterampilan membaca siswa dalam Bahasa Indonesia, sekolah sebagai lembaga 

pendidikan formal, memiliki kesempatan yang sangat baik untuk memotivasi para 

siswanya agar merasa bangga dan mampu menggunakan dan memahami bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar. Oleh karena itu metode pengajaran yang 

digunakan harus mampu memfasilitasi kebutuhan para siswa.  

Di kelas tempat peneliti mengajar, peneliti menemukan beberapa masalah 

terkait seperti kurangnya motivasi siswa membaca buku-buku dalam bahasa 

Indonesia. Hal ini juga berdampak pada tingkat keterampilan membaca siswa dalam 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selama ini, metode yang digunakan untuk 

mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya dalam meningkatkan 

keterampilan membaca adalah melalui penerapan klasikal seperti memberikan 

artikel atau bacaan untuk dapat dibaca secara individual, memberi instruksi kepada 

siswa untuk menjawab pertanyaan, serta mencatat definisi kosakata Dari hasil 

pengamatan peneliti selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti melihat 

bahwa metode pengajaran yang diajarkan di dalam kelas masih kurang efektif.  

Peneliti melihat bahwa metode klasikal ini belum efektif penggunaannya di dalam 

membantu para siswa untuk memahami teks bacaan yang mereka baca secara 

keseluruhan. Mereka cenderung hanya membaca sekilas dan melewatkan saja kata-

kata yang mereka belum ketahui artinya. Peneliti juga melihat rendahnya motivasi 
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siswa untuk membaca buku-buku dalam Bahasa Indonesia karena mereka merasa 

kesulitan untuk memahami bacaan – bacaaan tersesbut.  

Salah satu keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah faktor motivasi 

yang timbul dari diri setiap siswa. Ketika siswa memiliki motivasi, maka ia akan 

mengerahkan usaha terbaiknya dalam proses pembelajaran. Selain itu, menurut 

Purwanto (1998,105), siswa dapat memiliki motivasi yang kuat jika guru dapat 

memberikan motivasi kepada siswanya, oleh karena itu, peranan guru dalam 

memfasilitasi proses pembelajaran perlu diperhatikan agar siswa dapat termotivasi 

dengan metode pengajaran yang menarik minat mereka dalam belajar. Pengajar 

perlu memiliki kreativitas dalam menyampaikan materi ajar kepada siswanya. 

Menurut Kneller dalam Johnston et al (2007,9), kreativitas merupakan salah satu 

bagian yang penting dalam pendidikan. Menurut Chow, Hui, dan Chui (2017, 279) 

aktivitas pembelajaran literasi yang kreatif dapat memberikan stimulasi kepada 

siswa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik serta menimbulkan 

respon yang bervariasi tentang teks yang mereka baca.  

Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dan tantangan pembelajaran 

di dalam kelas, peneliti mencoba untuk mencari alternative solusi berupa metode 

pembelajaran yang lebih efektif untuk membantu para siswa lebih termotivasi 

membaca buku-buku dalam bahasa Indonesia dan sekaligus meningkatkan 

keterampilan membaca mereka. Peneliti memilih untuk mencoba menggunakan 

Literature Circle agar pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya dalam aktivitas 

membaca menjadi lebih interaktif dan efektif bagi para siswa. Literature Circle 

secara kebetulan telah diterapkan oleh Karen Smith pada tahun 1982 di kelas 5 SD 

karena murid-murid yang menemukan boks berisi buku-buku, kemudian berinisiatif 
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untuk membaca buku-buku tersebut secara berkelompok.  Namun metode ini diteliti 

pertama kali oleh Harvey Daniel dalam bukunya yang berjudul Literature Circles: 

Voice and Choice in the Student-Centered Classroom.di tahun 1994.  

Peneliti mempelajari bahwa penerapan ini sesuai dengan kebutuhan siswa 

di dalam kelas karena melibatkan kemampuan berpikir siswa untuk memahami 

bacaan dan juga kemampuan berbicara mereka untuk menyampaikan pendapatnya 

dalam bentuk diskusi kelompok. Menurut Calderon et al (2005,125) pengembangan 

kosakata juga dapat terjadi ketika ada dialog baik antar siswa maupun guru 

mengenai teks bacaan yang mereka baca. Melalui penerapan ini, setiap siswa 

mendapatkan peranan dalam kelompok, yang akhirnya dapat memotivasi siswa 

untuk dapat berkontribusi dalam kelompoknya untuk membahas sebuah bacaan 

yang disajikan. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diobservasi oleh peneliti,  

berikut adalah identifikasi masalah-masalah yang terjadi pada saat pelajaran Bahasa 

Indonesia 

1) Siswa memiliki keterampilan membaca yang masih rendah. 

2) Kurangnya motivasi siswa dalam membaca buku-buku dalam bahasa 

Indonesia. 

3) Penggunaan metode pembelajaran yang kurang efektif dalam membantu siswa 

mengembangkan perbendaharaan kata dan pemahaman membaca dalam 

pelajaran Bahasa Indonesia. 
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1.3. Batasan Masalah 

Pembatasan ruang lingkup masalah diperlukan agar masalah yang dikaji 

dapat terukur dengan lebih jelas dan mendalam. Adapun pembatasan masalah 

dalam penelitian ini adalah penelitian tentang penerapan Literature Circle yang 

digunakan untuk meningkatkan pengetahuan perbendaharaan kata dan 

meningkatkan tingkat pemahaman siswa dalam terhadap  bacaan pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 6 SD. Parameter yang digunakan 

adalah dengan adanya peningkatan motivasi siswa dan peningkatan keterampilan 

membaca siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

 

1.4. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis merumuskan masalah 

yang akan digunakan sebagai fokus penelitian. Perumusan masalah adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses penerapan Literature Circle agar dapat meningkatkan 

motivasi membaca dan keterampilan membaca siswa kelas 6 SD? 

2. Bagaimana perkembangan motivasi membaca siswa dalam pelajaran Bahasa 

Indonesia selama penerapan Literature Circle selama proses pembelajaran dari 

awal sampai akhir? 

3. Bagaimana perkembangan tingkat keterampilan  siswa terhadap bacaan dalam 

pelajaran Bahasa Indonesia selama penerapan Literature Circle selama proses 

pembelajaran dari awal sampai akhir? 
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4. Apakah kendala-kendala yang ditemukan selama proses penerapan Literature 

Circle untuk meningkatkan perbendaharaan kata dan pemahaman bacaan 

dalam pelajaran Bahasa Indonesia? 

 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan yang ada di kelas 

yang berkaitan dengan keterbatasan perbendaharaan kata siswa dan kurangnya 

tingkat pemahaman membaca siswa dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Metode 

yang sudah dijalankan dinilai tidak efektif sehingga peneliti ingin mencoba 

penerapan Literature Circle yang diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut. 

Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan proses penerapan Literature Circle untuk 

meningkatkan motivasi siswa dalam membaca buku-buku dalam bahasa 

Indonesia dan tingkat keterampilan membaca siswa dalam pelajaran 

Bahasa Indonesia. 

2. Menganalisis peningkatan motivasi perserta didik dalam membaca 

membaca buku-buku dalam bahasa Indonesia. 

3. Menganalisis perkembangan keterampilan membaca siswa dalam 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

4. Mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui selama proses 

penerapan Literature Circle untuk meningkatkan motivasi dan 

keterampilan siswa terhadap bacaan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. 
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1.6.   Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini akan bermanfaat baik bagi siswa maupun guru 

dalam menjalankan proses belajar mengajar di kelas. 

1. Bagi siswa: 

a. Meningkatkan motivasi siswa dalam membaca buku-buku bacaan dalam 

bahasa Indonesia. 

b. Meningkatkan keterampilan membaca siswa terhadap bacaan dalam 

pelajaran Bahasa Indonesia melalui pembelajaran yang lebih interaktif. 

2. Bagi guru: 

a. Guru mempunyai kesempatan untuk menerapkan metode pembelajaran 

baru yang diharapkan cocok untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

dalam pelajaran Bahasa Indonesia. 

b. Guru mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya sebagai 

pengajar melalui pelaksanaan penelitian tindakan kelas. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

 Sistematikan Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari kompinen-

komponen sebagai berikut:  

1. Bab 1: Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian terkait dengan 

rendahnya motivasi membaca dan keterampilan membaca Bahasa 

Indonesia, serta cara mengajar yang belum efektif. 
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2. Bab 2: LandasanTeori 

Berisi tentang teori Literature Circle tentang pembentukkan kelompok-

kelompok membaca dimana setiap siswa memiliki peran-peran berbeda 

untuk saling berbagi informasi dalam diskusi kelompok. Keterampilan 

membaca yang menekankan pentingnya siswa memiliki keterampilan 

membaca sebagai pendukung keterampilan lainnya, serta pentingnya 

motivasi untuk membantu para siswa menghadaapi tantangan dalam 

pembelajaran.  

2. Bab 3: Metodologi Penelitian 

Berisi tentang perincian bagaimana kegiatan ini akan dilakukan serta 

cara menganalisis hasil dari penelitian tersebut. Adapun susunan 

subbab berisi tempat pelaksanaan penelitian, subjek penelitian, 

prosedur penelitian, serta pengumpulan dan analisis data. 

3. Bab 4: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi uraian hasil penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan 

dengan penerapan Literature Circle, hasil refleksi peneliti terhadap 

penerapan Literature Circle terhadap usaha peningkatan keterampilan 

membaca dan motivasi membaca dalam pelajaran Bahasa Indonesia, 

yang disajikan baik dalam bentuk angka, grafik, dan penjelasan secara 

deskriptif.  

4. Bab 5: Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan dan beberapa saran yang dibuat berdasarkan hasil 

penelitian antara lain pentingnya pengajar untuk menguasi bentuk 

Literature Circle agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar , serta 
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kendala-kendala terkait yang terjadi selama penelitian berlangsung. 

Hasil penelitian menunjukkan penerapan Literature Circle dapat 

meningkatkan motivasi membaca dan keterampilan membaca siswa.  
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