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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu fokus pembelajaran Bahasa di Sekolah Dasar yang memegang 

peranan penting ialah pembelajaran membaca, tanpa memiliki keterampilan 

membaca yang memadai sejak dini, anak akan mengalami kesulitan belajar 

dikemudian hari. Keterampilan membaca menjadi dasar utama tidak saja 

pembelajaran bahasa sendiri, tetapi juga bagi pembelajaran mata pelajaran lain. 

Dengan membaca siswa akan memperoleh pengetahuan yang sangat bermanfaat 

bagi pertumbuhan dan perkembangan daya nalar, sosial dan emosional. 

Membaca permulaan merupakan tahap awal dari proses belajar bahasa yang 

diajarkan dikelas rendah yaitu kelas 1 dan 2. Tujuan membaca permulaan di kelas 

1 adalah agar siswa dapat membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan 

lancar dan tepat. Kelancaran dan ketepatan anak membaca pada tahap belajar 

membaca permulaan dipengaruhi oleh keaktifan dan kreativitas guru yang 

mengajar di kelas I. Dengan kata lain, guru memegang peranan yang strategis 

dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa. Peranan strategis tersebut 

menyangkut peran guru sebagai fasilitator, motivator, sumber belajar, dan 

organisator dalam proses pembelajaran. 

Peranan guru kelas I memegang peranan penting dalam bidang pengajaran 

Bahasa Indonesia khususnya membaca. Tanpa memiliki keterampilan membaca 

yang memadai sejak dini maka anak akan mengalami kesulitan belajar di 

kemudian hari. Keterampilan membaca menjadi dasar yang utama tidak saja bagi 

pengajaran Bahasa Indonesia sendiri, akan tetapi juga bagi pengajaran mata 

pelajaran lain. 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa nilai hasil ulangan 

harian siswa pada ketrampilan membaca untuk kelas I SD Negeri 03 Tunggulrejo 

kurang mendapatkan nilai yang memuaskan, nilai yang diperoleh siswa masih 

rendah.  Dari data observasi menunjukkan bahwanilai ketrampilan membaca 
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permulaan hanya ada 52,83% siswa yang mendapat nilai 60 (batas ketuntasan), 

bahkan ada satu siswa yang mendapat nilai 30 (nilai terendah).  

Pada akhir-akhir ini masih ada beberapa guru yang belum melakukan 

fungsinya sebagai guru yang profesional. Guru hanya bertugas menyelesaikan 

target materi dalam kurikulum setiap akhir semester atau setiap tahun. Namun, 

tidak memperhatikan masih terdapat ketidakseimbangan antara target kurikulum 

dengan daya serap yang dicapai peserta didik. Guru kurang mengenal siswa secara 

menyeluruh sehingga tidak bisa membedakan antara siswa yang lemah dengan 

siswa yang pandai dalam menerima pelajaran. Pembagian tugas mengajar kelas 

harus betul-betul sesuai keterampilan guru, khususnya guru kelas I harus guru 

yang bisa mengenal siswa secara keseluruhan. 

Melalui pengamatan di SDN 03 Tunggulrejo Jumantono Karanganyar 

keterampilan membaca siswa kelas I masih rendah. Kenyataan di 

lapangan,prestasi belajar bahasa Indonesia (membaca permulaan) belum dapat 

dicapai secara optimal. Berdasarkan pengamatan penulis, salah satu penyebabnya 

adalah para guru pada umumnya dalam menyampaikan pembelajaran hanya 

menggunakan salah satu metode yaitu metode cemarah. Karena metode tersebut 

dianggap paling mudah, praktis, dan efisien dilaksanakan tanpa memerlukan 

persiapan yang matang. Di samping itu para guru enggan menggunakan media 

pembelajaran (alat peraga). Dengan hanya menggunakan metode ceramah, siswa 

merasa sulit untuk memahami konsep yang dipelajari sehingga siswa cepat merasa 

bosan dan malas untuk latihan membaca. Hal ini terbukti bahwa sekarang di kelas 

I dan kelas 03 bahkan pada kelas yang lebih tinggi masih ada siswa yang belum 

bisa membaca. Menurut masa perkembangan siswa usia Sekolah Dasar pada 

hakekatnya berada dalam tahap operasional konkrit, karena itu untuk 

pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar, penanaman konsep membaca 

permulaan di kelas I dan kelas 03 sangat diperlukan media pembelajaran (alat 

peraga) yang tepat sesuai dengan karakteristik dan tingkat keterampilan siswa. 

Untuk menghindari hal tersebut di atas, dalam pembelajarannya guru harus pandai 

memilih dan menggunakan media atau alat peraga yang tepat.  
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Dalam pembelajaran membaca permulaan guru harus pandai memilih dan 

menggunakan alat peraga yang sesuai dengan karakteristik siswa sehingga dapat 

membantu siswa dalam mengenal huruf. Penggunaan alat peraga tersebut harus 

disesuaikan dengan materi atau pokok bahasan yang akan disampaikan, misalnya 

kartu gambar, kartu nama, kartu huruf, kartu suku kata, kartu kata atau pias-pias 

kata, kartu kalimat. penggunaan alat peraga yang tepat adalah mengenai 

penggunaan alat peraga pias-pias kata atau kartu huruf. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembelajaran membaca permulaan adalah mengenai 

penggunaan alat peraga pias-pias kata. Alat peraga tersebut digunakan dalam 

pembelajaran membaca permulaan pada siswa kelas I dan kelas 03 Sekolah Dasar. 

Dengan menggunakan alat peraga kartu huruf, kartu suku kata, kartu kata atau 

pias-pias kata, kartu kalimat serta kartu gambar, siswa akan mudah mengenal dan 

memahaminya dari pada hanya menghafal. Pias-pias kata adalah alat peraga 

berbentuk huruf, suku kata, dan kata. Untuk mengetahui seberapa dalam dan luas 

pengetahuan serta seberapa dalam penguasaan keterampilan siswa yang telah 

diberikan, guru memberikan evaluasi atau tes tentang membaca. Melalui tes 

membaca dapat diketahui lancar tidaknya keterampilan siswa dalam membaca 

permulaan.  

Memberikan dorongan pada guru dalam menyampaikan pembelajaran 

membaca Keterampilan membaca dan menulis, khususnya keterampilan membaca 

permulaan harus segera dikuasai oleh para siswa kelas I di SDN 03 Tunggulrejo 

Jumantono Karanganyar karena keterampilan ini secara langsung berkaitan 

dengan seluruh proses belajar siswa di SD. Keberhasilan belajar siswa dalam 

mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di sekolah sangat ditentukan oleh 

penguasaan keterampilan membaca mereka. Siswa yang tidak mampu membaca 

dengan baik akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

untuk semua mata pelajaran. Siswa akan mengalami kesulitan dalam menangkap 

dan memahami informasi yang disajikan dalam berbagai buku pelajaran, buku-

buku bahan penunjang dan sumber-sumber belajar tertulis lain. Akibatnya, 

kemajuan belajarnya juga lamban jika dibandingkan teman-temannya yang tidak 

mengalami kesulitan dalam membaca. 
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Sri Nurhayati (2007:1) dalam (http://www.hudaita.blogspot.com diunduh 

tanggal 27 Maret 2011) mengemukakan bahwa pelaksanaan membaca permulaan 

di kelas I sekolah dasar dilakukan dalam dua tahap, yaitu membaca periode tanpa 

buku dan membaca dengan menggunakan buku. Pembelajaran membaca tanpa 

buku dilakukan dengan cara memberikan pembelajaran dengan menggunakan 

media atau alat peraga selain buku, sedangkan membaca dengan buku merupakan 

kegiatan membaca dengan menggunakan buku sebagai bahan pelajaran. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diterapkan di sekolah belum 

memanfaatkan alat peraga sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Dengan 

demikian perlu pemanfaaan alat peraga agar siswa mudah menangkap dan 

mencapai tujuan pembelajaran. Ada berbagai macam alat peraga untuk mengatasi 

kesulitan keterampilan membaca permulaan siswa yaitu dengan kartu huruf, kartu 

kata, kartu bergambar, dan pias-pias kata. Salah satunya adalah alat peraga pias - 

pias kata. 

Sri Nuryati dalam (http://www.hudaita.blogspot.com yang diunduh pada 

tanggal 7 April 2011) mengemukakan bahwa permainan merupakan alat bagi anak 

untuk menjelajahi dunianya, dari yang tidak dikenali sampai pada yang diketahui, 

dan dari yang tidak dapat diperbuatnya sampai mampu melakukannya. Bermain 

bagi anak memiliki nilai dan ciri yang penting dalam kemajuan perkembangan 

kehidupan sehari-hari. Pada permulaan setiap pengalaman bermain memiliki 

resiko. Ada resiko bagi anak untuk belajar misalnya naik sepeda sendiri, 

meloncat. Unsur lain adalah pengulangan. Anak mengkonsolidasikan 

keterampilannya yang harus diwujudkannya dalam berbagai permainan dengan 

nuansa yang berbeda. Dengan cara ini anak memperoleh pengalaman tambahan 

untuk melakukan aktivitas lain. 

Permainan merupakan aktivitas yang bersifat simbolik, yang menghadirkan 

kembali realitas dalam bentuk pengandaian misalnya, bagaimana jika atau apakah 

jika yang penuh makna. Dalam hal ini permainan dapat menghubungkan 

pengalaman-pengalaman menyenangkan atau mengasyikkan, bahkan ketika siswa 

terlibat dalam permainan secara serius dan menegangkan, sifat sukarela dan 

motivasi datang dari dalam diri siswa sendiri secara spontan. 
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Berdasarkan kenyataan dan permasalahan yang diuraikan diatas, peneliti 

tertarik melaksanakan penelitian dengan judul: “Peningkatkan Keterampilan 

Membaca Permulaan dengan menggunakan pias-pias kata pada Siswa Kelas 

I SD Negeri 03 Tunggulrejo Jumantono Karanganyar Tahun Pelajaran 

2010/2011”. 

B.  Identifikasi Masalah 

Dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan siswa dalam membaca permulaan masih belum 

menampakkan hasil yang optimal dikarenakan guru kurang menggunakan 

media pembelajaran dengan baik. 

2. Kesulitan membaca permulaan dapat diatasi dengan alat peraga kartu 

huruf. 

3. Kesulitan membaca permulaan dapat diatasi dengan alat peraga pias – pias 

kata. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan 

suatu permasalahan yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Ketrampilan dalam hal ini dibatasi Ketrampilan membaca permulaan pada 

siswa kelas I SD Negeri 03 Tunggulrejo Tahun pelajaran 2010/2011. 

2. Alat peraga dalam hal ini dibatasi alat peraga pias – pias kata pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas I SDN 03 Tunggulrejo 

Jumantono. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

 “Apakah penggunakan alat peraga pias - pias kata dapat meningkatkan 

keterampilan membaca permulaan pada siswa kelas I SD Negeri 

Tunggulrejo 03 Jumantono Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011 ?” 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

keterampilan membaca permulaan melalui penggunaan alat peraga pias - pias kata 

pada siswa kelas I SD Negeri Tunggulrejo 03 Jumantono Karanganyar Tahun 

Pelajaran 2010/2011.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian in mencakup aspek teoritis 

dan praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan referensi  bagi penelitian yang sejenis. Dapat 

memberikan sumbangan kepada dunia pendidikan dalam pengajaran 

Bahasa Indonesia pada keterampilan membaca permulaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

1) Bertambahnya pengalaman merencanakan penelitian tindakan 

kelas guna mengatasi permasalahan dalam pembelajaran membaca 

permulaan dengan alat peraga pias - pias kata. 

2) Diperolehnya solusi untuk meningkatkan keterampilan membaca 

permulaan pada siswa kelas 03 SD. 

b. Bagi siswa 

1) Diperolehnya  pengalaman membaca dengan menggunakan 

berbagai jenis pias - pias kata. 

2) Meningkatnya  keterampilan membaca permulaan melalui alat 

peraga pias - pias kata. 

3) Meningkatnya  motivasi siswa dalam belajar Bahasa Indonesia 

khususnya membaca permulaan. 

c. Bagi sekolah 

1) Meningkatnya kualitas pendidikan melalui penggunaan alat peraga. 

2) Tumbuhnya suasana belajar yang kondusif  dan tertib. 


