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ABSTRAK 

 

ATIK YULI SURYANI. NIM. 151109445. Skripsi : Pembelajaran 

Membaca Intensif Siswa Kelas VIII MTs Al Islah Kecamatan Pulokulon, 

Kabupaten Grobogan, Tahun Pelajaran 2016/2017. Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia; Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni; Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Universitas Widya Dharma Klaten. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran membaca intensif  pada siswa kelas VIII MTs Al Islah Kecamatan 

Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Tahun Pelajaran 2016/2017? Sedangkan 

penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui pelaksanaan pembelajaran membaca 

intensif pada siswa kelas VIII MTs Al Islah Kecamatan Pulokulon, Kabupaten 

Grobogan, Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Penelitian ini dilakukan di MTs Al Islah Kecamatan Pulokulon, Kabupaten 

Grobogan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah guru, siswa,; dokumen atau arsip yang 

berupa data kurikulum, silabus, pelajaran, rencana pembelajaran, tes dan alat 

evaluasi siswa kelas VIII MTs Al Islah Kecamatan Pulokulon, Kabupaten 

Grobogan. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi dan 

wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk 

interaktif.  

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut 1) Dari aspek 

guru : Pembelajaran masih berpusat pada guru. Di samping itu, skenario 

pembelajaran dalam pembelajaran membaca intensif ternyata banyak yang tidak 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

Sementara, tentang penggunaan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan 

dalam pembelajaran dikarenakan guru kurang persiapan dalam merencanakan 

pembelajaran, sebab RPP yang digunakan guru adalah produk KKG; 2) Dari 

aspek siswa : Dalam mengikuti pembelajaran, siswa dengan disiplin dan patuh 

terhadap perintah dan nasehat gurunya. Namun demikian siswa masih pasif dan 

pembelajaran masih berpusat pada guru; 3) Dari aspek materi : Minimnya 

pengembangan materi, buku paket masih merupakan sumber utama guru, sumber-

sumber materi lain seperti koran, majalah, lingkungan, media televisi dan radio 

masih jarang ditampilkan dalam pembelajaran; 4) Dari aspek metode : Metode 

yang digunakan guru dalam pembelajaran sudah bervariasi. Guru hanya 

menggunakan metode tanya jawab, ceramah, dan penugasan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah salah satu alat komunikasi. Melalui bahasa manusia 

dapat saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dapat saling berbagi 

pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan 

intelektual. Oleh karena itu, bahasa mempunyai fungsi sebagai alat untuk 

berfikir, alat untuk berkomunikasi, dan alat untuk belajar. 

Salah satu bidang pembelajaran bahasa yang memegang peranan 

penting adalah pembelajaran membaca. Tanpa memiliki kemampuan 

membaca yang memadai sejak dini, anak akan mengalami kesulitan belajar di 

kemudian hari. Kemampuan membaca menjadi dasar utama tidak saja bagi 

pembelajaran bahasa itu sendiri, tetapi juga bagi pembelajaran mata pelajaran 

lainnya. Dengan membaca siswa akan dapat memperoleh pengetahuan yang 

sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan daya nalar, sosial, 

dan emosionalnya. Mengingat pentingnya peranan membaca tersebut bagi 

perkembangan siswa, maka cara guru mengajar harus benar.  

Membaca merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

sejak mengenal bangku sekolah. Namun, pada kenyataannya keterampilan 

membaca para siswa pada saat ini masih rendah. Hal ini tentu saja sangat 

memprihatinkan mengingat peranan membaca sangat penting dalam proses 

belajar mengajar.  
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Kegemaran membaca pada jaman sekarang ini masih kurang, masalah 

tersebut dapat terlihat dari kemalasan siswa dalam belajar. Mereka hanya mau 

belajar pada saat tertentu saja, misalnya pada saat ulangan atau ada Pekerjaan 

Rumah. Kurang gemarnya membaca, juga terlihat pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung. Namun, apabila guru sering memberikan materi bahan 

untuk membaca, maka lama-kelamaan siswa akan terbiasa membaca. 

Keberhasilan guru dalam menjalankan tugasnya sangat mempengaruhi dalam 

proses pembelajaran di kelas. Oleh sebab itu, guru sebaiknya harus 

menyiapkan diri dalam menyajikan bahan ajar, menentukan kegiatan yang 

akan dilakukan bersama para siswanya, mampu meningkatkan keterampilan 

khusus tersebut, sebagai sarana penunjang berdasarkan bahan ajar agar 

mencapai tujuan yang hendak diinginkan. Dengan demikian, peranan 

pendidikan sangat berperan penting dalam membentuk kondisi masyarakat 

yang gemar membaca.  

Keterampilan membaca merupakan modal utama pelajar dalam upaya 

mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang bermutu. Tanpa adanya 

bekal tersebut, kita tidak akan memperoleh informasi dan pengetahuan. 

Tujuan utama membaca adalah untuk mendapatkan informasi dan memahami 

makna bacaan. Apabila keterampilan membacanya dapat meningkat, maka 

tujuan utama dalam pembelajaran akan mudah tercapai 

Keterampilan membaca dapat dilihat dari beberapa hal yaitu dari 

bahasa, intonasi, gaya bahasa, sikap semua itu dapat mempengaruhi benar 

tidaknya membaca. Jadi keterampilan membaca bukan dinilai dari cepat 
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lambatnya dalam hal membaca tanpa dapat memahami intonasi, isi bacaan 

gaya bahasanya sehingga makna yang terkandung dalam bacaan tersebut dapat 

dipahami oleh pendengar maupun oleh si pembaca. Hal tersebut juga terjadi 

pada siswa kelas VIII MTs Al Islah Kecamatan Pulokulon, Kabupaten 

Grobogan, bahwa kemampuan siswa dalam membaca intensif sangat kurang 

hal tersebut terlihat ketika siswa disuruh maju kedepan kelas untuk 

membacakan suatu berita dalam membaca asal baca, tidak ada intonasi pada 

dasarnya kurang menarik dan kurang dapat dipahami oleh si pendengar. 

Dalam membaca intensif diharapkan siswa harus mampu 

mengidentifikasi isi bacaan di dalamnya, bukanlah pekerjaan yang mudah bagi 

guru untuk mangajarkannya di dalam kelas. Buktinya dalam pelajaran bahasa 

Indonesia di MTs Al Islah Pulokulon, guru yang mengajar Bahasa Indonesia 

di sekolah tersebut masih mengeluhkan ketidakmampuan siswanya dalam 

memahami atau membaca intensif secara baik. Mereka menilai para siswa 

pada umumnya belum mampu: (1) memahami isi bacaan, (2) intonasi yang 

benar, (3) membaca kurang keras. 

Dari uraian tersebut kemudian peneliti mengambil judul Pembelajaran 

Membaca Intensif Siswa Kelas VIII MTs Al Islah Kecamatan Pulokulon, 

Kabupaten Grobogan,  Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan penulis mengambil judul tersebut di atas adalah : 
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1. Alasan Objektif 

a.  Menambah wawasan dan pengetahuan 

b.  Membaca merupakan dasar dari semua mata pelajaran, sehingga 

kemampuan siswa dalam membaca khususnya membaca intensif harus 

ditingkatkan 

2. Alasan Subjektif 

a. Judul penelitian ini telah sesuai dengan jurusan dan program studi 

Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah. 

b. Objek penelitian dapat dijangkau oleh penulis, baik ditinjau dari segi 

waktu, tenaga, pikiran biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan 

penelitian. 

 

C.  Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah serta dapat memberikan 

penjelasan tentang istilah-istilah yang dipakai dalam judul skripsi, maka perlu 

adanya penegasan judul. Adapun istilah-istilah tersebut adalah : 

1.  Pembelajaran 

Pembelajaran   adalah   proses   penciptaan   kondisi dan pengorganisasian 

berbagai aspek yang mempengaruhi peserta didik, dalam menguasai suatu 

kompetensi (Sukmara, 2003:57). 

2.   Membaca Intensif  

Membaca intensif yaitu membaca dengan penuh pemahaman untuk 

menemukan ide-ide pokok pada tiap-tiap paragraf, pemahaman ide-ide 
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naskah dari ide pokok sampai pada ide-ide penjelas, dari hal-hal yang rinci 

sampai ke relung-relungnya. 

Maksud judul penelitian ini secara keseluruhan adalah penulis ingin 

membahas tentang pembelajaran keterampilan membaca pemahaman. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan dalam setiap penelitian agar 

lebih terarah. Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti pembelajaran 

membaca intensif  pada siswa kelas VIII MTs Al Islah Kecamatan Pulokulon, 

Kabupaten Grobogan, Tahun Pelajaran 2016/2017.  

 

E. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran membaca intensif  pada siswa kelas VIII MTs Al 

Islah Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Tahun Pelajaran 

2016/2017?. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, 

peneliti ingin maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran membaca intensif pada siswa kelas VIII MTs Al Islah 

Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Tahun Pelajaran 2016/2017. 
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G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan 

perbandingan atau literatur bagi peneliti lain dimasa yang akan datang. 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk. 

1. Bagi guru 

Sebagai bahan pertimbangan khususnya guru SMP/MTs untuk mengetahui 

pentingnya pelaksanaan pembelajaran membaca intensif secara tepat 

sesuai dengan KTSP. 

2. Bagi kepala sekolah 

a.  Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendasari 

penyusunan dalam pelaksanaan KBM. 

b.  Sebagai bahan informasi dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh 

guru. 

c.  Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dalam ujung tombak 

pelayanan pendidikan di MTs Al Islah Kecamatan Pulokulon, 

Kabupaten Grobogan, untuk meningkatkan kinerjanya. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Agar tidak terjadi tumpang tindih baik dalam penguraian maupun 

penjelasannya, perlu dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut. 

Bab I membahas latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 



 7 

Bab II membahas pengertian pembelajaran, tinjauan membaca, dan 

tinjauan tentang membaca intensif. 

Bab III membahas metode penelitian yang meliputi lokasi dan waktu 

penelitian, bentuk dan strategi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, validitas data, dan teknik analisis data. 

Bab IV membahas hasil penelitian dan pembahasan.  

Bab V membahas kesimpulan dan saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

           Berdasarkan hasil pengamatan, temuan dalam penelitian, dan 

pembahasan, pembelajaran membaca intensif siswa kelas VIII MTs Al Islah 

Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan,  Tahun Pelajaran 2016/2017 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Dari aspek guru  

Pembelajaran masih berpusat pada guru. Di samping itu, skenario 

pembelajaran dalam pembelajaran membaca intensif ternyata banyak yang 

tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan 

oleh guru. Sementara, tentang penggunaan metode ceramah, tanya jawab, 

dan penugasan dalam pembelajaran dikarenakan guru kurang persiapan 

dalam merencanakan pembelajaran, sebab RPP yang digunakan guru 

adalah produk KKG. 

2. Dari aspek siswa 

Dalam mengikuti pembelajaran, siswa dengan disiplin dan patuh terhadap 

perintah dan nasehat gurunya. Namun demikian siswa masih pasif dan 

pembelajaran masih berpusat pada guru. 

3. Dari aspek materi 

Minimnya pengembangan materi, buku paket masih merupakan sumber 

utama guru, sumber-sumber materi lain seperti koran, majalah, 
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lingkungan, media televisi dan radio masih jarang ditampilkan dalam 

pembelajaran. 

4. Dari aspek metode 

Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran sudah bervariasi. Guru 

hanya menggunakan metode tanya jawab, ceramah, dan penugasan. 

              

B.  Saran-saran  

1.  Guru 

a. Guru hendaknya mempunyai dedikasi untuk bekerja secara 

professional sebagai guru sehingga mampu menyeimbangkan diri 

dengan situasi dan kondisi zamannya. Guru yang kreatif, inovatif dan 

selau berusaha untuk meningkatkan kinerjanya akan berpengaruh baik 

terhadap siswa-siswanya. 

b. Guru hendaknya tidak menjadikan kebiasaan pembelajaran sehari-hari 

sebagai suatu konvensi yang membudaya. Pembelajaran hendaknya 

dilaksanakan secara variatif sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi mutakhir. 

2.  Siswa 

a. Dalam pelaksanaan pembelajaran hendaknya siswa lebih konsentrasi 

dalam mendengarkan penjelasan guru 

b. Siswa harus menanamkan minat baca pada dirinya sendiri karena awal 

dari seluruh ilmu pengetahuan adalah dengan membaca. 
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