
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini, akan dipaparkan lima subbab, yaitu: (1) latar belakang, (2) 

rumusan masalah, (3) tujuan penelitian , (4) ruang lingkup penelitian, dan (5) 

manfaat penelitian. Untuk lebih jelasnya diuraikan satu per satu sebagai berikut. 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa Bali merupakan bahasa ibu bagi masyarakat Bali.Pengajaran 

bahasa Bali diberikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke sekolah 

menengah atas. Keterampilan berbahasa mencakup empat segi, yaitu: 

keterampilan menyimak atau mendengarkan (listening skills), keterampilan 

berbicara (speaking skills), keterampilan membaca (reading skills), keterampilan 

menulis (writing skills). Setiap keterampilan tersebut memiliki hubungan yang 

erat antara yang satu dengan yang lainnya. 

Keterampilan berbahasa dapat diperoleh melalui suatu hubungan urutan 

yang teratur. Pada masa kecil mulai belajar menyimak bahasa, kemudian 

berbicara dipelajari sebelum memasuki sekolah, sedangkan membaca dan menulis 

dipelajari di sekolah (Tarigan, 1979: 1). 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut terciptanya 

masyarakat yang gemar belajar. Proses belajar yang efektif antara lain dilakukan 

melalui membaca. Masyarakat yang gemar membaca memperoleh pengetahuan 

dan wawasan baru yang akan semakin meningkatkan kecerdasannya sehingga 

mereka lebih mampu menjawab tantangan hidup pada masa mendatang. 
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Seseorang mampu membaca bukan karena kebetulan saja, akan tetapi 

karena  belajar dan berlatih membaca teks yang terdiri atas kumpulan huruf-huruf 

yang bermakna. Didalam kegiatan membaca, yang dibaca adalah lambang atau 

tanda atau tulisan yang bermakna.Dalam hal ini, lambang atau tanda atau tulisan 

tersebut dapat berupa kumpulan huruf yang membentuk kata, kumpulan kata yang 

membentuk kelompok kata dan kalimat, kumpulan kalimat yang membentuk 

paragraf, dan kumpulan paragraf yang membentuk wacana yang utuh. 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis 

melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar 

kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan agar terlihat dalam suatu 

pandangan sekilas dan makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. 

Kalau hal ini tidak dipenuhi, pesan yang di dalamnya tersurat dan yang tersirat 

tidak akan diterima atau dipahami dan proses membaca tersebut tidak akan 

terlaksana dengan baik (Tarigan, 1990: 7). 

Pembinaan kemampuan membaca di lingkungan keluarga dan sekolah-

sekolah senantiasa perlu ditingkatkan kualitasnya. Sarana dan prasarana 

pendukung program pembinaan kemampuan membaca ini merupakan suatu 

keharusan untuk senantiasa ditingkatkan. Kebiasaan dan kegemaran membaca 

perlu ditanamkan sedini mungkin pada diri anak-anak.Dalam hal ini peranan 

orang tua sangat penting. Orang tua harus mampu menciptakan suasana rumah 

yang mendukung bagi tumbuhnya kegemaran membaca pada anak.Di rumah, 

orang tua sebaiknya harus terbiasa menyediakan bahan-bahan bacaan yang 
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memadai, serta sebagai orang tua seharusnya mampu menjadi teladan dalam 

membaca. 

Sekolah merupakan hal terpenting yang kedua dalam proses belajar 

khususnya membaca. Dalam proses belajar mengajar di sekolah terdapat dua jenis 

membaca yang dapat dilakukan yaitu membaca dengan menggunakan huruf Latin 

dan membaca dengan menggunakan aksara Bali. Membaca dengan menggunakan 

aksara Bali lebih sulit jika dibandingkan dengan huruf Latin, hal ini dikarenakan 

dalam membaca dengan menggunakan aksara Bali selain memahami aksara 

dengan baik juga dalam membaca tersebut harus memahami penggalan-penggalan 

kata serta ejaan yang digunakan dalam bacaan tersebut. 

Berdasarkan observasi awal dan wawancara penulis dengan guru bidang 

studi Bahasa Daerah Bali di SMP Negeri 3 Tegallalang Kecamatan Tegallalang 

Kabupaten Gianyar ditemukan beberapa permasalahan di Kelas VIII C, yaitu 

banyaknya siswa mengalami kesulitan didalam membaca teks wacana beraksara 

Bali, sehingga keterampilan dan prestasi siswa khususnya dalam membaca teks 

wacana beraksara Bali masih rendah. Respon siswa terhadap pembelajaran bahasa 

Bali juga rendah. Salah satu pelajaran membaca yang dapat dilakukan oleh siswa 

khususnya di SMP Negeri 3 Tegallalang yaitu membaca sebuah teks wacana 

berbahasa Bali yang beraksara Bali. Hal ini dilakukan sesuai dengan kurikulum 

2013 yang berlaku pada sekolah jenjang pendidikan menengah pertama. Dalam 

kenyataannnya meskipun pelajaran membaca wacana beraksara Bali telah 

diajarkan di SMP Negeri 3 Tegallalang, tetapi nilai siswa dalam membaca wacana 

beraksara Bali masih kurang atau masih di bawah kriteria ketuntasan minimal 
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(KKM). Oleh sebab itu, perlu digunakan metode yang tepat dengan harapan dapat 

meningkatkan perhatian siswa. Salah satu metode pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam hal ini yaitu metode drill. 

Berdasarkan paparan tersebut diatas penulis tertarik menulis sebuah 

penelitian tentang dalam penerapan metode drill untuk meningkatkan kemampuan 

membaca teks wacana beraksara Bali, khususnya pada siswa Kelas VIII C SMP 

Negeri 3 Tegallalang Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah penerapan metode Drill dapat meningkatkan kemampuan membaca 

teks wacana beraksara Bali siswa Kelas VIII C SMP Negeri 3 Tegallalang 

Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Pelajaran 2016/2017? 

2. Bagaimanakah respon siswa tehadadap penerapan metode Drill dapat 

meningkatkan kemampuan membaca teks wacana beraksara Bali siswa Kelas 

VIII C SMP Negeri 3 Tegallalang Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar 

Tahun Pelajaran 2016/2017? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan. Tujuan di dalam suatu 

kegiatan merupakan hal yang sangat penting sebagai tumpuan untuk mencapai 

arah yang diinginkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini ada 

dua, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. 
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1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan sebagaiberikut. 

1) Untuk meningkatkan kemampuan dan respon siswa Kelas VIII C SMP Negeri 

3 Tegallalang dalam membaca wacana beraksara Bali melalui penerapan 

metode drill.  

2) Memberikan alternatif kepada guru bidang studi bahasa Bali mengenai metode 

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan dan respon siswa 

dalam membaca wacana beraksara Bali. 

3) Memotivasi peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran 

sehingga menumbuhkan sikap melestarikan budaya melalui pembelajaran 

membaca wacana beraksara Bali. 

 
1.3.1 Tujuan Khusus 

Disamping tujuan umum di atas, tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan metode Drill dalam meningkatkan 

kemampuan membaca wacana beraksara Bali pada siswa Kelas VIII C SMP 

Negeri 3 Tegallalang Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 

2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan metode Drill dalam meningkatkan 

respon siswa Kelas VIII C SMP Negeri 3 Tegallalang Kecamatan Tegallalang 

Kabupaten Gianyar tahun pelajaran 2016/2017. 
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1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya dan terjadinya suatu kesalahan pemahaman 

pembaca terhadap materi serta untuk menghindari terjadinya kerancuan pada 

pembahasan penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian yang berjudul 

“Penerapan Metode Drill Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Wacana 

Beraksara Bali” terbatas pada membaca nyaring wacana beraksara Bali  

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Secara umum manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

manfaat teoretis dan manfaat praktis. Adapun kedua manfaat tersebut akan 

diuraikan secara rinci sebagai berikut. 

 
1.5.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan dijadikan pertimbangan dalam usaha meningkatkan 

pembelajaran bahasa Bali, khususnya dalam membaca wacana beraksara Bali 

serta mampu memperkuat dasar-dasar pengajaran bahasa Bali kedepannya dan 

penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan acuan dalam penelitian 

penelitian yang hendak dilakukan selanjutnya. 

 
1.5.2 Manfaat Praktis 

Selain manfaat teoretis, penelitian tindakan kelas (PTK) ini juga mempunyai 

manfaat praktis. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai 

berikut. 



 7

1. Bagi siswa, hasil penelitian inidapat meningkatkan kemampuan dan minat 

siswa sehingga semakin terlatih dan tertarik dalam membaca teks wacana 

beraksara Bali. 

2. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan guru khususnya guru 

bidang studi bahasa Bali dalam pemelihan metode yang tepat dalam 

meningkatkan kemampuan membaca wacana beraksara Bali di sekolah. 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman serta acuan 

dalam upaya meningkatkan prestasi khususnya di bidang membaca wacana 

beraksara Bali. 

 

 

 

 

 

 

 

 


