
ARTIKEL 

 

ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI MEMBACA PADA 

WACANA NARASI PESERTA DIDIK KELAS V SEKOLAH 

DASAR DI KOTA KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

 

 

Oleh: 

SELFIA DWI PUSPITASARI 

14.1.01.10.0113 

 

Dibimbing oleh : 

1. Alfi Laila, S.Pd.I., M.Pd. 

2. Drs. Heru Budiono, M.Pd. 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

2018 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Selfia Dwi Puspitasari| 14.1.01.10.0113 
FKIP – PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
||      || 

 
 

1 

SURAT PERNYATAAN 

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Lengkap  : SELFIA DWI PUSPITASARI 

NPM  : 14.1.01.10.0113 

Telepun/HP  : 081938905907  

Alamat Surel (Email)  : Puspitaselfi@gmail.com  

Judul Artikel : Analisis Kemampuan Literasi Membaca pada Wacana 

Narasi Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar Di Kota 

Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018  

Fakultas – Program Studi  : FKIP - PGSD 

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI Kediri  

Alamat Perguruan Tinggi : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kediri 

 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan 

bebas plagiarisme; 

b.   artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.  Apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, 

saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Mengetahui Kediri,…………….. 

Pembimbing I 

 

 

 

Alfi Laila, S.Pd.I.,M.Pd. 

NIDN. 0708087703 

Pembimbing II 

 

 

 

Drs. Heru Budiono, M.Pd. 

NIDN. 0707086301 

Penulis, 

 

 

 

Selfia Dwi Puspitasari 

NPM: 14.1.01.10.0113 

 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Selfia Dwi Puspitasari| 14.1.01.10.0113 
FKIP – PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
||      || 

 
 

2 

 

ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI MEMBACA PADA WACANA 

NARASI PESERTA DIDIK KELAS V SEKOLAH DASAR DI KOTA 

KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Selfia Dwi Puspitasari 

14.1.01.10.0113 

  FKIP-PGSD 

Puspitaselfi@gmail.com 
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ABSTRAK 

 

Selfia Dwi Puspitasari : Analisis kemampuan literasi membaca peserta didik kelas V sekolah dasar di 

Kota Kediri tahun pelajaran 2017/2018, Skripsi,PGSD, FKIP, UN PGRI Kediri, 2018. 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandangan siswa tentang pembelajaran bahasa Indonesia 

yang dianggap mudah padahal dalam penerapannya pembelajaran bahasa Indonesia masih sulit untuk 

dipelajari khususnya pada aspek membaca. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kemampuan literasi membaca 

wacana narasi peserta didik kelas V sekolah dasar di Kota Kediri? (2) Apa faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca pada wacana narasi peserta didik kelas V sekolah dasar di Kota Kediri? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  jenis studi kasus dengan langkah-langkah 

meliputi, (1) prapenelitian (2) penelitian, dan (3) pascapenelitian. Penelitian ini menggunakan subjek 

penelitian siswa kelas V sekolah dasar dengan objek penelitian yaitu SDN Burengan 1, SDI Al-Huda 

dan SDN Lirboyo 4 dan  teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes dan angket. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Kemampuan literasi membaca peserta 

didik kelas V di Kota Kediri di bawah KKM (<75) dengan perolehan nilai rata-rata 70,73 dan 

perolehan prosentase ketuntasan sebesar 43,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

literasi peserta didik kelas V di Kota Kediri tergolong rendah. (2) Prosentase minat membaca peserta 

didik kelas V di Kota Kediri di bawah standar 50% dengan perolehan prosentase rata-rata 44,4%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa minat membaca peserta didik kelas V sekolah dasar di Kota Kediri 

rendah. Hal tersebut membuktikan bahwa minat membaca rendah akan berpengaruh pada rendahnya 

kemampuan membaca pula. Berdasarkan uraian tersebut maka faktor yang mempengaruhi kemampuan 

membaca peserta didik kelas V sekolah dasar di Kota Kediri adalah minat dan pemahaman siswa. 

 

Kata Kunci : kemampuan literasi, membaca, wacana narasi 
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I. LATAR BELAKANG 

Bahasa Indonesia terdiri atas 

wacana lisan dan wacana tulis. Wacana 

lisan meliputi aspek menyimak dan 

berbicara sedangkan wacana tulis 

berkaitan dengan aspek membaca dan 

menulis. Menurut Naim (2013: 16) 

membaca adalah suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan yang 

hendak disampaikan penulis melalui 

kata-kata/bahasa tulis. Dari pernyataan 

tersebut, pembelajaran membaca dinilai 

sangat penting di sekolah karena 

pembelajaran membaca tidak hanya 

berperan dalam meningkatkan 

kemampuan berbahasa siswa, akan 

tetapi lebih memberikan manfaat bagi 

peningkatan kemampuan siswa pada 

mata pelajaran lainnya. 

Secara umum pembelajaran 

membaca yang dilakukan di sekolah 

harus diarahkan agar mencapai 

beberapa tujuan utama pembelajaran 

membaca. Sehubungan dengan hal 

tersebut Abidin (2012: 5) 

mengungkapkan bahwa tujuan utama 

pembelajaran membaca adalah (1) 

memungkinkan siswa agar mampu 

menikmati kegiatan membaca, (2) 

mampu membaca dalam hati dengan 

kecepatan membaca yang fleksibel, (3) 

serta memperoleh tingkat pemahaman 

yang cukup atas isi bacaan. Beberapa 

tujuan tersebut dinilai sangat penting 

sebab segala sesuatu yang dilakukan 

perlu adanya tujuan. Tujuan tersebut 

menjadi modal awal agar siswa bisa 

membaca sekaligus tetap menjadi 

seorang pembaca. Tujuan tersebut dapat 

menjadikan siswa memperoleh bekal 

atas pengetahuan dan pemahamannya 

dalam membaca. 

Pembelajaran membaca 

hendaknya dilaksanakan dengan 

persiapan yang matang baik oleh guru 

maupun oleh siswa. Karena faktor 

tersebut berpengaruh terhadap 

pembelajaran membaca. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan pendapat Laila 

(2013: 8) yang mengemukakan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran membaca 

dipengaruhi oleh kesiapan anak dalam 

membaca. Hal tersebut ditunjukan 

dengan minat dan motivasi siswa ketika 

diajar membaca yaitu siswa 

bersemangat ketika pembelajaran 

membaca. Berdasarkan pendapat 

tersebut persiapan oleh siswa sebelum 

pembelajaran sangat berperan penting 

dalam pelaksanaan pembelajaran 

membaca.  

Namun, pembelajaran membaca 

yang dilaksanakan di sekolah masih 
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menyisakan sejumlah problem 

tersendiri khususnya pada wacana 

narasi. Menurut Hayon (2007: 42) pada 

umumnya wacana narasi mempunyai 

kalimat yang panjang. Kalimat tersebut 

menjadikan siswa merasa bosan untuk 

membacanya bahkan beberapa siswa 

sudah merasa enggan membaca hanya 

dengan melihat teksnya. Berdasarkan 

pernyataan tersebut enggannya aktivitas 

siswa akan berdampak pada rendahnya 

kemampuan membaca siswa di sekolah. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan 

pendapat Abidin (2012: 9) yang  

mengungkapkan bahwa rendahnya 

kemampuan siswa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Diantaranya tidak 

diterapkannya strategi baca yang tepat. 

Faktor lain yang mempengaruhi 

rendahnya kemampuan membaca siswa 

adalah kurangnya minat membaca 

siswa-siswi sekolah dasar. Kondisi 

tersebut dapat dibuktikan dalam 

penelitian Musfiroh dkk (2016: 3) yang 

mengemukakan bahwa posisi 

kompetensi literasi membaca siswa 

Indonesia pada hasil survei 

internasional untuk survei PIRLS 2006, 

Indonesia menduduki nomor 41 dari 45 

negara yang disurvei. Hasil survey 

PISA 2006, Indonesia menduduki posisi 

48 dari 56 negara partisipan. Penilaian 

membaca yang dilakukan PISA 

senantiasa dikemas dalam tes standar 

dengan indikator (1) menemukan 

informasi (2) membentuk pemahaman 

yang luas (3) mengembangkan 

interpretasi (4) merefleksikan dan 

mengevaluasi isi teks (5) merefleksikan 

dan mengevaluasi bentuk teks. 

Berdasarkan indikator tersebut penilaian 

PISA lebih banyak mengukur tingkat 

kemampuan siswa dari sekedar 

mengetahui fakta, prosedur, atau konsep 

hingga menggunakannya untuk 

memecahkan masalah sederhana sampai 

masalah yang memerlukan nalar tinggi. 

Berdasarkan kondisi ini sangat wajar 

jika rata-rata siswa Indonesia memiliki 

kemampuan membaca yang rendah.  

Masyarakat Indonesia lebih 

menyukai budaya lisan atau tutur 

daripada budaya baca dan tulis. Kondisi 

tersebut tentu memicu rendahnya 

kemampuan membaca siswa sekolah 

dasar. Sekolah seharusnya menerapkan 

sistem menumbuhkembangkan 

kegemaran membaca. Siswa sebagai 

kaum terpelajar dituntut untuk selalu 

mengikuti perkembangan informasi saat 

ini. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan 

pembiasaan membaca yang memadai. 

Akan tetapi, kenyataan tidak demikian. 

Menurut Naim (2013: 9) di lingkungan 

sekitar terdapat fenomena siswa yang 

lebih mementingkan membeli mainan 
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daripada membeli buku. Banyak 

ditemui siswa lebih suka meluangkan 

waktu untuk bemain daripada membaca 

buku. Banyak bukti lagi yang 

menunjukkan bahwa dikalangan siswa 

belum terbentuk budaya atau kegemaran 

membaca. Banyak siswa yang hanya 

membaca karena mendapat tugas dari 

gurunya saja. Tidak banyak siswa yang 

secara sadar dan mandiri melakukan 

kegiatan membaca untuk memperluas 

pengetahuan. Ini membuktikan betapa 

rendahnya minat baca mereka.  

Berdasarkan uraian tersebut maka 

perlu dilakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Kemampuan Literasi 

Membaca Pada Wacana Narasi Peserta 

Didik Kelas V Sekolah Dasar Di Kota 

Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018” 

untuk dijadikan pijakan sebagai dasar 

pemberian kebijakan bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

II. METODE 

Pendekatan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif karena 

prosedur penelitian  ini menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Pendekatan penelitian ini 

dipilih dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi yang mendalam terkait 

dengan kemampuan literasi membaca 

peserta didik kelas V SDN di Kota 

Kediri. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif studi kasus karena  

menggambarkan meringkaskan berbagai 

kondisi atau berbagai masalah yang 

timbul dalam obyek penelitian dan 

memfokuskan pada suatu permasalahan 

tertentu sehingga dengan penelitian 

tersebut dapat ditemukan solusi yang 

tepat. 

Penelitian ini dilaksanakan 

melalui 3 tahap yaitu tahap 

prapenelitian, tahap penelitian, dan 

tahap pascapenelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah angket dan 

tes. Angket ditujukan kepada siswa 

kelas V untuk mengetahui minat siswa 

dalam membaca wacana narasi. 

Sedangkan tes digunakan untuk 

mengukur kemampuan membaca siswa 

terhadap wacana narasi. Tes ini berupa 

pertanyaan yang di dalamnya 

mengandung indikator-indikator 

pencapaian. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berikut ini merupakan tabel 

prosentase membaca dan nilai 

evaluasi siswa. 
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Tabel 3.1 Prosentase Kecepatan 

Membaca dan Ketuntasan Nilai 

Evaluasi 

No Sekolah 

Prosentase 

Kecepatan 

Membaca 

Prosentase 

ketuntasan 

nilai 

evaluasi 
siswa 

1 SDN 
Burengan 

1 

91% 50% 

2 SDI Al-

Huda 

76% 52% 

3 SDN 

Lirboyo 4 

87,5% 37,5% 

 

Berdasarkan tabel 3.1 dalam 

mengukur kecepatan membaca dan 

mengetahui nilai evaluasi diperoleh data 

bahwa prosentase kecepatan membaca 

tertinggi diperoleh SDN Burengan 1 

dengan Prosentase 91% sedangkan nilai 

evaluasi tertinggi dicapai oleh SDI Al-

Huda dengan prosentase nilai 52%. 

Sedangkan perolehan nilai rata-rata 

ketiga sekolah tersebut adalah 70,73. 

Data tersebut diperoleh dari tingkat 

pemahaman siswa terhadap wacana 

narasi. Ulasan tersebut menunjukkan 

bahwa siswa kelas V SDN Burengan 1 

kurang memahami wacana narasi. 

Kurangnya pemahaman siswa terhadap 

wacana narasi dipengaruhi oleh 

konsentrasi siswa ketika melakukan 

kegiatan membaca.  

Berdasarkan data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan 

membaca peserta didik kelas V di Kota 

Kediri tergolong rendah dengan 

indikator kecepatan membaca tinggi  

belum tentu nilai evaluasi tinggi pula 

ataupun sebaliknya. Siswa yang 

mencapai KPM tinggi pada saat 

melakukan kegiatan membaca belum 

tentu mendapatkan nilai evaluasi yang 

tinggi. Karena tingkat pemahaman 

siswa terhadap bahan bacaan tidak 

dipengaruhi oleh kecepatan membaca. 

Selanjutnya untuk mengetahui 

faktor yang mempengaruhi kemampuan 

membaca siswa kelas V digunakan 

instrument angket yang diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 Minat Membaca  

No Sekolah 
Kategorisasi 

Membaca 
Keterangan  

1 

SDN 

Burengan 
1 

47,5% 

Rendah  

2 
SDI Al-
Huda 

48% 
Rendah  

3 
SDN 
Lirboyo 

4 

37,9% 
Rendah  

 

Berdasarkan tabel 3.2 maka dapat 

diketahui prosentase minat membaca 

tertinggi dicapai oleh SDN Burengan 1 

dengan prosentase 47,5% dan terendah 

dicapai oleh SDN Lirboyo 4 sedangkan 

pada kategori minat menulis prosentase 

tertinggi dicapai oleh SDN Burengan 1 

dengan prosentase 46,6% dan terendah 

oleh SDI Al-Huda dengan prosentase 

43,6%. Maka berdasarkan uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa minat 
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membaca dan menulis peserta didik 

kelas V di Kota Kediri tergolong rendah 

sehingga mempengaruhi kemampuan 

membaca dan menulis siswa. 

Berdasarkan hasil analisis 

tersebut, maka sejumlah kesimpulan 

dapat diuraikan berikut ini: 

1. Kemampuan literasi membaca 

peserta didik kelas V di Kota Kediri 

di bawah KKM (<75) dengan 

perolehan nilai rata-rata 70,73 dan 

perolehan prosentase ketuntasan 

sebesar 43,7%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan 

literasi peserta didik kelas V di Kota 

Kediri tergolong rendah. 

2. Prosentase minat membaca peserta 

didik kelas V di Kota Kediri di 

bawah standar 50% dengan 

perolehan prosentase rata-rata 44,4%  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

minat membaca peserta didik kelas V 

Sekolah Dasar di Kota Kediri 

rendah. Hal tersebut membuktikan 

bahwa minat membaca rendah akan 

berpengaruh pada rendahnya 

kemampuan membaca pula. 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca peserta didik 

kelas V Sekolah Dasar di Kota 

Kediri adalah minat dan pemahaman 

siswa. 
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