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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

 Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, 

sosial, dan emosional siswa dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

memelajari semua bidang studi. Menyadari peran yang demikian, 

pembelajaran bahasa diharapkan dapat membantu siswa mengenal dirinya, 

budayanya dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, 

berpartsipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan 

menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada 

dalam dirinya (Depdiknas, 2006:317). Pembelajaran Bahasa Indonesia 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi dalam 

Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan masyarakat 

Indonesia (Depdiknas, 2006:231).  

Dalam kebijakan pendidikaan kita, Bahasa Indonesia diajarkan sejak 

anak usia dini. Hal ini disebabkan pengajaran tersebut dapat memberikan 

kemampuan dasar berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Salah satu 

aspek pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang memegang peran 

penting adalah membaca, khususnya membaca permulaan. Membaca 

permulaan merupakan kegiatan awal untuk mengenal simbol-simbol fonetis 

(Arifin, 2004:11). Pada sisi lain, pentingnya pengajaran membaca permulaan 

pada anak diberikan sejak usia dini ini juga bertolak dari kenyataan bahwa 
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masih terdapat sebelas juta anak Indonesia dengan usia 7 – 8 tahun tercatat 

masih buta huruf (Infokito, 2007). Selain itu, menurut laporan program 

pembangunan 2005 PBB tentang daftar negara berdasarkan tingkat melek 

huruf, Indonesia masih berada pada peringkat 95 dari 175 negara. 

Menurut observasi saat ini, antusias siswa kelas II di SD Durensawit 

01 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, masih banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam membaca. Untuk menumbuhkan antusias anak terhadap 

belajar membaca sebaiknya didahulukan. Bukan mengajarinya mengenal 

huruf, apalagi menyuruhnya membaca. Anak usia 4 tahun sampai usia 7 

tahun memiliki rasa ingin tahu yang amat besar. Keingintahuan tersebut tidak 

hanya muncul ketika melihat simbol yang tertera di dalam buku. Simbol – 

simbol yang berupa gambar berwarna sangat mengundang perhatian anak 

untuk belajar membaca.  

Pada kondisi tersebut, dapat diatasi dengan memperhatikan strategi 

pembelajaran yang bersahabat, menyenangkan dan tetap bermakna bagi siswa 

untuk itu guru memiliki media gambar yang digunakan selain banyak tersedia 

dalam buku-buku dan gambar berbagai warna akan lebih menarik dan 

membangkitkan minat serta perhatian siswa dengan gambar dapat di perbesar 

bagian-bagian yang penting sehingga siswa lebih mudah memahami apa yang 

dimaksud berdasarkan uraian diatas. Dilaksanakan PTK di kelas II agar 

terjadi peningkatan antusias pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam 

kemampuan siswa dalam hal membaca yang tadinya mencapai rata-rata  6,9 

menjadi nilai rata-rata 8,5 oleh karena itu PTK ini, menggunakan judul “ 
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Peningkatan Antusias Belajar Membaca Permulaan Melalui Alat Peraga 

Gambar Pada Siswa Kelas II Durensawit 01 Kecamatan Kayen, Kabupaten 

Pati Tahun 2012/2013”. 

B. Pembatasan Masalah 

Peneliti membatasi masalah penelitian pada usaha untuk mencari 

jawaban atas identifikasi masalah yang diajukan. Batasan masalah yang 

dirumuskan adalah: 

1. Antusias belajar membaca siswa pada siswa kelas II SD Negeri 

Durensawit 01 masih belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2. Memperbaiki strategi pembelajaran yang dilaksanakan guru untuk 

meningkatkan antusias belajar membaca permulaan melalui alat peraga 

gambar pada siswa kelas II pada pelajaran Bahasa Indonesia tahun 

pelajaran 2012/2013. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang ditemukan 

penulis yang dianggap menyebabkan rendahnya kwalitas belajar siswa 

khususnya Bahasa Indonesia membaca permulaan pada siswa kelas II. 

Sebagaimana dalam rumusan masalah di atas, yang menggambarkan sesuatu 

yang ingin dipecahkan atau dicari jawabannya melalui penelitian tindakan 

kelas (PTK) yaitu “Apakah pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan 

melalui alat peraga gambar dapat meningkatkan antusias siswa kelas II  SDN 

pada pembelajaran Bahasa Indonedia di SD Negeri Durensawit 01 Kayen, 

Pati ?” 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan 

khusus. Adapun tujuan penelitian umum dan khusus adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian umum ini adalah untuk: 

a) Meningkatkan ketrampilan membaca. 

b) Untuk melatih ketrampilan berpikir dan memampuan pemahaman 

membaca. 

2. Tujuan Khusus: 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan antusias 

membaca permulaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas II 

SD Negeri Durensawit 01 Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati melalui alat 

peraga gambar. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tindakan kelas yang dilakukan penulis adalah : 

1. Bagi siswa : 

 Memperbaiki praktek pembelajaran dengan sasaran akhir memperbaiki 

belajar siswa. 

 Kesalahan dalam proses pembelajaran akan cepat dianalisis dan 

diperbaiki, sehingga hasil belajar siswa akan meningkat. 

 PTK yang dilakukan guru dapat menjadi model bagi siswa. 

 Dengan PTK siswa merasa mendapat perhatian khusus dari guru. 
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2. Bagi guru : 

 PTK dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran 

yang dikelolanya karena memang sasaran akhir PTK adalah perbaikan 

pembelajaran. 

 Dengan melakukan PTK guru dapat berkembang secara profesional 

karena dapat menunjukkan bahwa ia mampu menilai dan memperbaiki 

pembelajaran yang dikelolanya. 

 PTK membuat guru lebih percaya diri. 

 Melalui PTK guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. 

3. Bagi sekolah. 

 Dengan terbiasanya para guru melakukan PTK berbagai strategi / teknik 

pembelajaran dapat dihasilkan, ini untuk disebarluaskan kepada sekolah 

lain. Dengan demikian sekolah mempunyai kesempatan yang besar 

untuk berubah secara menyeluruh. 

 PTK memberi sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah, 

yang tercermin dari peningkatan kemampuan profesional guru, 

perbaikan proses dan hasil belajar siswa, serta kondisinya iklim 

pendidikan di sekolah tersebut. 


