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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Inggris merupakan alat untuk berkomunikasi secara 

lisan dan tulis. Berkomunikasi berarti memahami dan mengungkapkan 

informasi, pikiran, perasaan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan budaya. Kemampuan berkomunikasi adalah 

kemampuan berwacana, yakni kemampuan memahami dan/atau 

menghasilkan teks lisan dan/atau tulis yang direalisasikan dalam 

empat keterampilan berbahasa. Membaca merupakan satu dari empat 

keterampilan berbahasa yang tercakup dalam mata pelajaran Bahasa 

Inggris. Keterampilan berbahasa lainnya adalah mendengar, berbicara 

dan menulis. Keempat keterampilan ini sangat penting untuk 

dikembangkan agar siswa dapat berkomunikasi secara lisan dan tulis. 

Kemampuan memahami/menghasilkan teks bahasa Inggris  

sangat penting dimiliki oleh mereka yang sedang mempelajari bahasa 

Inggris terutama siswa yang berada pada jenjang pendidikan dasar. 

Kemampuan memahami teks lisan/tulis dikembangkan melalui 

keterampilan mendengarkan (listening) dan keterampilan membaca 

(reading). Sedangkan kemampuan untuk mengahasilkan teks 

lisan/tulis dikembangkan melalui keterampilan berbicara (speaking) 

dan menulis (writing).  
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Kemampuan memahami teks tulis sangat dibutuhkan untuk 

mendapatkan informasi baik bidang ilmu pengetahuan maupun 

teknologi. Karena itu kemampuan memahami teks tulis ini 

(kemampuan membaca)  sangat perlu dikembangkan. Dengan 

kemampuan ini siswa akan dapat mengembangkan dirinya dengan 

membaca teks-teks yang dicetak dalam bahasa Indonesia maupun 

bahasa Inggris.  

Dalam mata pelajaran bahasa Inggris tingkat Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), siswa dituntut untuk dapat memahami dan 

menciptakan berbagai teks fungsional pendek dan monolog serta esei 

berbentuk procedure, descriptive, recount, narrative, dan report. 

Masing-masing jenis teks ini memiliki langkah-langkah retorika 

tersendiri. Teks berbentuk descriptive berbeda langkah retorikanya bila 

dibandingkan dengan teks procedure, recount, narrative, atau report. 

Dengan demikian, cara memahami teks-teks tersebut akan berbeda 

pula. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata 

pelajaran Bahasa Inggris kelas VII Semester 2 dinyatakan bahwa 

standar kompetensi membaca adalah memahami makna teks tulis 

fungsional dan esei pendek sangat sederhana berbentuk descriptive 

dan procedure yang berkaitan dengan lingkungan terdekat. Teks 

fungsional dapat berbentuk pengumuman, instruksi, dan daftar belanja. 



 3

Siswa sering menemui kesulitan dalam kegiatan membaca. Hal 

ini disebabkan berbagai aspek: tidak memiliki strategi membaca yang 

tepat, minimnya penguasaan kosakata, kurangnya minat membaca, 

kurang tersedianya bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan siswa, metode mengajar yang 

monoton, media pembelajaran (Ruston, 2006: 3-5). 

Faktor lain yang menyebabkan siswa sulit dalam memahami 

teks bahasa Inggris adalah kurangnya pengetahuan tentang langkah-

langkah retorika untuk masing-masing jenis teks. Pembekalan 

pengetahuan kepada siswa tentang langkah-langkah retorika sangat 

efektif sebelum diberikan kegiatan membaca pemahaman. Di samping 

itu perlu juga dibekali dengan faktor-faktor pendukung lainnya seperti 

kosakata, frase, dan struktur kalimat yang lazim digunakan dalam teks 

tertentu. 

Penelitian tindakan kelas (action research) terhadap membaca 

pemahaman terutama memahami berbagai jenis teks berbahasa 

Inggris untuk siswa Sekolah Menegah Pertama beserta aspek-aspek 

yang berhubungan dengan membaca pemahaman sangat penting 

dilakukan. Dengan demikian siswa akan mampu menggali informasi 

apa yang terkandung pada bahan bacaan yang dibaca siswa. Hal ini 

akan membantu untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam proses 

belajar mengajar. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah yang berkaitan dengan kemampuan memahami 

berbagai jenis teks bahasa Inggris yakni: 1) siswa tidak memiliki 

strategi membaca yang tepat, 2) minimnya penguasaan kosakata, 3) 

kurangnya minat membaca, 4) kurang tersedianya bahan-bahan 

bacaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa, 5) 

metode mengajar yang monoton,6) media pembelajaran, 7) kurangnya 

pengetahuan tentang langkah-langkah retorika untuk masing-masing 

jenis teks. 

C. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya faktor yang memiliki pengaruh terhadap 

kemampuan memahami berbagi jenis teks bahasa Inggris, maka 

penelitian ini hanya dibatasi pada kemampuan memahami teks 

descriptive sangat sederhana dan penggunaan gambar sebagai media 

pembelajaran. Pembatasan ini dilakukan karena kedua faktor ini 

dianggap faktor yang dominan yang berhubungan dengan kemampuan 

memahami teks berbahasa Inggris pada siswa kelas VII SMP. 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Apakah penggunaan gambar sebagai media pembelajaran dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teks descriptive 

sangat sederhana?” 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas tujuan penelitian 

adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teks 

descriptive sangat sederhana dengan menggunakan gambar sebagai 

media pembelajaran. 

F. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Guru bahasa Inggris dalam rangka meningkatkan kemampuan 

siswa untuk memahami teks descriptive sangat sederhana. 

2. Siswa kelas VII SMP Negeri 1 Ranah Batahan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan memahami teks descriptive sangat 

sederhana dengan menggunakan gambar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Agustien (2004:39-40) menyatakan bahwa mengajar bahasa 

Inggris atau bahasa apapun berarti mengajarkan dua ragam bahasa: 

lisan dan tulis. Kita tidak dapat berasumsi bahwa jika kita telah 

mengajar bagaimana membentuk kalimat dan mengenalkan kosa kata 

serta ucapannnya maka otomatis siswa dapat menggunakannya dalam 

bahasa lisan dan tulis.  

Elliott (1996: 384) mendefinisikan membaca pemahaman 

sebagai: 

Reading comprehension, which is the ultimate object in 
any type of reading instruction, means that a reader not 
only recognizes words, but understands the concepts 
that the words represent. Reading a text, 
comprehending it, and later recalling it involve complex 
strategies (perceptual, linguistic, and conceptual 
operations) that take years to develop. 

Kegiatan membaca merupakan kegiatan yang kompleks dan 

aktif yang membutuhkan keaktifan pembaca baik sebelum, ketika dan 

sedang membaca sehingga hasil yang akan didapat dari kegiatan 

membaca tersebut dapat maksimal (McWhorter, 1992: 377). Sejalan 

dengan itu, Grellet (1990:3) mengatakan bahwa membaca atau 

6 
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memahami teks tertulis berarti mendapatkan informasi dari teks 

tersebut seefisien mungkin. 

Ur (2000: 138) mengatakan bahwa: reading means reading and 

understanding. Sedangkan Mikulecky (1990: 72) mengatakan bahwa 

untuk mendapatkan pemahaman yang baik dalam membaca suatu 

artikel atau esei siswa harus dapat membedakan content words 

dengan function words. Function word ini adalah aspek yang paling 

penting dalam pengembangan kosakata yang terdiri dari kata ganti 

(pronoun), sinonim, hiponim, dan summary words sebagai penanda 

hubungan antara ide-ide dari suatu teks (seperti however, then, also, 

etc.). 

McWhorter (1986: 121-122) mengatakan bahwa bila membaca 

artikel dan esei, yang pertama sekali dilakukan adalah memahami 

materi bacaan. Membaca akan menjadi lebih mudah bila kita 

mengenal kerangka dan jenis artikel atau esei yang dibaca. Ada lima 

bagian utama dari sebuah artikel/esei yaitu 1) judul, 2) pendahuluan, 

3) pernyataan utama, 4) informasi pendukung, dan 5) kesimpulan atau 

ringkasan. 
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Selanjutnya McWhorter (1986: 49-50) mengatakan bahwa 

grafik, tabel, dan gambar memberikan informasi yang sangat penting 

dari sebuah bahan bacaan. Dengan memperhatikan grafik, tabel, dan 

gambar tersebut akan memudahkan kita memahami teks. Membuat 

gambar, mewarnai, menandai peta, membuat daftar kejadian, dan/atau 

membuat diagram yang mengilustrasikan isi sebuah teks merupakan 

kegiatan membaca yang sangat mendukung untuk meningkatkan 

kemampuan memahami bahan bacaan (Ur, 2000: 146). 

Dengan demikian dalam pembelajaran membaca pemahaman 

dibutuhkan alat bantu yang dapat mempermudah siswa untuk 

memahami sebuah teks bahasa Inggris salah satu di antaranya adalah 

gambar. 

 

B. Kerangka Berfikir 

Secara skematis kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

C. Hipotesis  

Berdasarkan kajian teori di atas maka hipotesis pada penelitian 

ini adalah: “Dengan menggunakan gambar dapat meningkatkan 

 

Penggunaan Gambar 
(X) 

Peningkatan Kemampuan 
Memahami Teks Deskriptif 

(Y) 
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kemampuan memahami teks deskriptif sangat sederhana bahasa 

Inggris siswa kelas VII 2 SMP Negeri 1 Ranah Batahan.”  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 

berupaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

teks deskriptif sangat sederhana dengan menggunakan gambar. 

B. Subjek Penelitian 

Siswa kelas VII SMP Negeri 1 Ranah Batahan terdiri dari 4 

(empat) rombongan belajar yang berjumlah 124 orang. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas VII 2 yang berjumlah 32 orang.  

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di ruang belajar VII 2 SMP Negeri 1 

Ranah Batahan. Sedangkan pelaksanaannya  dilakukan pada awal 

semester 2 Tahun Pelajaran 2006/2007 yaitu dari Januari sampai 

dengan Pebruari 2007. 

D. Prosedur Penelitian 

Proses penelitian tindakan kelas ini melalui 4 (empat) tahapan 

pokok yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan 

refleksi. 

1. Perencanaan 

a. Rencana Tindakan pada Siklus I 

9 
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Dalam tahap rencana tindakan pada siklus I ini kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut: 

1) Menyusun persiapan mengajar. 

2) Menyusun  tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa. 

3) Menyediakan kertas kerja siswa. 

b. Rencana Tindakan pada Siklus II 

Rencana tindakan yang akan dilakukan pada tahap ini 

ditetapkan setelah refleksi tindakan pada siklus I dengan 

memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ditemukan. 

Kekuatan yang ada pada siklus I akan lebih dioptimalkan dan 

kelemahan akan diminimalkan. 

2. Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mempersiapkan 

segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian 

tindakan kelas yaitu kesiapan guru sebagai peneliti, siswa sebagai 

subjek penelitian, materi, dan media pembelajaran. Secara lebih 

rinci kegiatan-kegiatan tersebut adalah: 

a. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang matang. 

b. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. 

c. Memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran secara serius 

tetapi tidak terpaksa dengan cara menjelaskan tujuan 

pembelajaran. 

d. Menyediakan kertas kosong untuk peralatan menulis. 
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e. Mengelola kelas dengan baik agar siswa tidak merasa dibeda-

bedakan. 

f. Siswa mengejakan tugas-tugas sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan. 

g. Semua kegiatan dilaksanakan pada saat belajar tatap muka 

reguler. 

3. Pemantauan 

Pengamatan dilakukan oleh teman sejawat sebagai observer. Jenis 

instrumen yang digunakan adalah: 

a. Format observasi aktivitas interaktif: guru - siswa, siswa – guru, 

dan siswa – siswa. 

b. Format observasi guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

c. Catatan lapangan. 

4. Evaluasi dan Refleksi 

Data yang diperoleh pada siklus I dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk melakukan tindakan pada siklus II. Sedangkan 

evaluasi pada siklus II akan dijadikan sebagai bahan untuk 

penyusunan laporan penelitian tindakan kelas ini. 

 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

1.  Sumber Data 
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Sumber data dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII 2 

SMP Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat 

berjumlah 32 orang dengan latar belakang yang beragam. 

2.  Instumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah 

- Lembaran observasi pada siklus petama dan kedua. 

- Tes  

 

F. Teknik Pengolahan Data 

Untuk mengukur kemampuan memahami teks deskriptif bahasa 

Inggris siswa kelas VII 2 digunakan rumus: 

   Skor rata-rata 

PR  =    X 100% 

  Skor maksimum 

       

Pencapaian responden dikategorikan/dikelompokkan seperti 

tabel  berikut (Sudjana, 1982). 

Tabel 1. Kelas Ketercapaian  
 

No % Ketercapaian Kategori 
 

1 
2 
3 
4 
5 

 
90 –100 
80 – 89 
65 – 79 
55 – 64 
  0  - 54  

 
Sangat baik 
Baik 
Cukup  
Kurang 
Tidak baik atau gagal 
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 JADWAL PENELITIAN 

 
 Penelitian ini akan dilaksakan mulai minggu dua Januari sampai 

dengan minggu keempat Pebruari 2007 selama 6 (enam) minggu seperti 

tabel di bawah ini.  

 

NO KEGIATAN 

BULAN / MINGGU KE 

JANUARI 2007 PEBRUARI 2007 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1 Penyusunan Proposal          

2 Persiapan perangkat/ media          

3 Pelaksanaan siklus 1 dan refleksi        

4 Pelaksanaan siklus 2 dan refleksi          

5 Penulisan laporan tiap siklus          

6 Penulisan laporan akhir          

7 Seminar          

8 Perbaikan laporan akhir          
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