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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai – nilai di dalam masyarakat dan   

kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan 

atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia 

menjadi dewasa. Menurut Ki Hajar Dewantara ( dalam Hasbullah, 2009 : 4 ) 

pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak – anak, adapun 

maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada 

pada anak – anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 

masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi – 

tingginya. 

 Menurut UU no. 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik seara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan Negara. 

 Upaya mencerdaskan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat terkait pada beberapa 

aspek di antaranya adalah bahasa. Karena bahasa merupakan alat yang vital 

bagi kehidupan manusia, dipergunakan untuk mengadakan hubungan-
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hubungan dengan manusia lain. Manusia memiliki naluri untuk hidup 

bersama selalu memerlukan hubungan dengan manusia lain sehingga 

wajarlah jika bahasa dimiliki oleh setiap manusia. Karena bahasa merupakan 

sesuatu yang wajar dimiliki manusia, seakan-akan bahasa menjadi barang 

yang biasa saja dalam kehidupan sehari-hari sehingga kurang mendapatkan 

perhatian yang selayaknya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam 

masyarakat. 

            Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi paling penting untuk 

mempersatukan seluruh bangsa. Oleh sebab itu, merupakan alat 

mengungkapkan diri baik secara lisan maupun tertulis, dari segi rasa, karsa, 

dan cipta serta pikir baik secara etis, estetis, dan logis. Warga Negara 

Indonesia yang mahir berbahasa Indonesia yang akan dapat menjadi warga 

Negara yang dapat memenuhi kewajibannya di manapun mereka berada di 

wilayah tanah air dan dengan siapa pun mereka bergaul di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ). Oleh sebab itu, kemahiran berbahasa 

Indonesia menjadi bagian dari kepribadian Indonesia. Kemampuan berbahasa 

merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Kemampuan inilah yang 

membedakan manusia dengan binatang, serta yang memungkinkannya untuk 

berkembang. Tanpa bahasa tidak mungkin manusia dapat berfikir lanjut serta 

mencapai kemajuan dalam teknologi seperti sekarang ini. 

             Sebagian besar anak Indonesia lahir dan mulai kehidupannya sebagai 

anak daerah. Mereka berkembang dan belajar mengenali sekitarnya melalui 

bahasa daerahnya. Melalui bahasa daerah itu mereka belajar berperilaku dan 
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bersikap sebagai insan daerah di sekitarnya. Namun di samping itu mereka 

juga anak Indonesia yang harus tumbuh menjadi warga negara Indonesia 

yang baik. Karena itu, fungsi utama pendidikan sekolah dasar ialah 

mengindonesiakan mereka. Melalui pengajaran bahasa Indonesia para guru 

harus dapat menjadikan anak - anak daerah itu menjadi anak - anak Indonesia 

yang berfikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anak Indonesia yang baik. 

Walaupun sampai sekarang di Indonesia masih ada pengajaran yang 

diantarkan menggunakan bahasa daerah terutama pada siswa kelas rendah. 

        Mata Pelajaran Bahasa Indonesia ini dianggap penting untuk 

diajarkan di sekolah dasar. BSNP ( 2006a) menjelaskan bahwa bahasa 

memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan 

emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa 

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

menumbuhkan apresepsi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia ( 

BSNP , 2006a: 1). Rumusan ini menunjukkan bahwa mata pelajaran Bahasa 

Indonesia diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

bersosialisasi dengan sesama dalam berbagai alat komunikasi baik tulis 

maupun lisan. Di samping itu, penyelenggaraan mata pelajaran Bahasa 

Indonesia juga dimaksudkan agar daya apresepsi sastra peserta didik terhadap 

hasil sastra Indonesia tumbuh dengan baik. 
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Guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia dituntut dapat 

menciptakan situasi yang menumbuhkan kegairahan belajar dan mampu 

mengatasi permasalahan yang dihadapi secara profesional sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. Permasalahan itu biasa terjadi pada kelas-kelas 

permulaan, sehingga guru harus memiliki pengetahuan tentang anak-anak, 

kesabaran, ketekunan, dan pengabdian yang dilandasi kasih sayang. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar meliputi 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Melalui 

pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan siswa terampil menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai sarana berkomunikasi. Sedangkan pembelajaran 

keempat aspek itu dilaksanakan secara terpadu. 

Membaca juga tidak mungkin terlepas dari persoalan bahasa, sebab 

membaca merupakan salah satu aspek dari kemampuan berbahasa lainnya. 

Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk kelas 1 SD (2006: 

6) menjelaskan bahwa berbahasa dan bersastra meliputi empat aspek, yaitu: 

aspek mendengarkan, aspek berbicara, aspek membaca, aspek menulis. 

Keempat aspek kemampuan berbahasa dan bersastra tersebut memang 

berkaitan erat sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Burns, dkk ( dalam Farida, 2007 : 1) mengemukakan bahwa 

kemampuan membaca merupakan sesuatu yang vital dalam suatu masyarakat 

terpelajar. Namun anak – anak yang tidak memahami pentingnya belajar 

membaca tidak akan termotivasi untuk belajar. Belajar membaca merupakan 

usaha yang terus menerus, dan anak – anak yang melihat tingginya nilai 
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membaca dalam kegiatan pribadinya akan lebih giat belajar dibandingkan 

dengan anak – anak yang tidak menemukan keuntungan dari kegiatan 

membaca.  Di samping itu, kemampuan membaca merupakan tuntutan realitas 

kehidupan sehari – hari manusia. Beribu judul buku dan berjuta koran 

diterbitkan setiap hari. Ledakan informasi ini menimbulkan tekanan pada 

guru untuk menyiapakan bacaan yang memuat informasi yang relevan untuk 

siswa – siswanya. 

Membaca sebagai pembelajaran merupakan sarana pengembangan 

bagi ketrampilan berbahasa lainnya. Pembelajaran membaca erat 

hubungannya dengan pembelajaran menulis karena sebelum mengajarkan 

menulis, guru harus terlebih dahulu mengenalkan bunyi suatu tulisan beserta 

bunyi melalui pembelajaran membaca permulaan. Pembelajaran membaca 

permulaan merupakan pembelajaran membaca tahap awal dan kemampuan 

yang diperoleh siswa akan menjadi dasar pembelajaran membaca lanjut yang 

dilaksanakan di kelas-kelas yang lebih tinggi. Pembelajaran membaca untuk 

tahap permulaan atau dikelas I Sekolah Dasar dititik beratkan pada aspek-

aspek yang bersifat teknis seperti ketepatan menyuarakan tulisan, lafal dan 

intonasi yang wajar, kelancaran dan kejelasan suara.  

Sebagai kemampuan yang mendasari kemampuan berikutnya maka 

kemampuan membaca benar-benar memerlukan perhatian guru, sebab jika 

dasar itu tidak kuat maka pada tahap membaca lanjut siswa akan mengalami 

kesulitan untuk dapat memiliki kemampuan membaca yang memadai seperti 

yang diharapkan oleh kita semua. 
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Berdasarkan hasil pembelajaran membaca di kelas I SD Negeri 2 

Butuh Mojosongo Boyolali nilai ketuntasan formatif hanya mencapai 30, 77 

%. Dari 13 siswa hanya 4 siswa yang dapat membaca dan mengenal huruf, 6 

siswa belum dapat membaca tetapi sudah mengenal huruf. Dan 3 siswa belum 

dapat membaca dan belum mengenal huruf. Sedangkan kriteria ketuntasan 

minimal ( KKM ) yang ditetapkan adalah 68. 

Dalam pembelajaran guru hanya memberi contoh membaca dan 

siswa disuruh menirukan. Sehingga bagi siswa yang belum dapat membaca 

hanya sekedar mengingat ucapan guru tanpa memperhatikan rangkaian huruf 

yang ada. Ketika siswa disuruh membaca secara bergantian maka sering 

terjadi apa yang diucapkan oleh siswa tidak sesuai dengan rangkaian huruf 

yang dibaca. Apa yang diucapkan kadang-kadang keliru dengan bacaan di 

atasnya atau di bawahnya. Guru dalam mengajar cenderung menggunakan 

pembelajaran konvensional sehingga hasil pembelajaran yang diperoleh 

kurang maksimal.  

Proses pembelajaran khususnya untuk pembelajaran Bahasa 

Indonesia akan lebih menyenangkan, tidak membosankan dan lebih mudah 

dipahami siswa jika menggunakan media pembelajaran yang tepat yaitu 

media yang dapat menumbuhkan kemampuan membaca siswa. Salah satu 

media pembelajaran yang diprediksikan dapat meningkatkan kemampuan 

membaca siswa adalah media alphabet card. Media alphabet card di 

prediksikan dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa  karena media 

belum pernah digunakan guru untuk mengajar  siswa sehingga dapat menarik 
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perhatian, rasa keingintahuan, membangkitkan semangat serta menyenangkan 

bagi siswa.  

Alphabet card merupakan merupakan salah satu media pembelajaran 

visual yang sederhana untuk mempermudah cara belajar peserta didik, media 

ini dibuat dengan biaya yang relatif murah, mudah dipahami dan dimengerti, 

namun sangat diperlukan sebagai alat bantu yang dapat merangsang motivasi 

belajar dalam membaca permulaan. Media pembelajaran ini berupa kartu – 

kartu. Setiap kartu diisi dengan huruf , suku kata , dan kata dan di gantungkan 

dalam papan styrofoam sehingga bisa di lepas untuk di ganti huruf , suku kata 

dan kata. Media ini sangat cocok untuk melatih kemampuan membaca siswa 

dengan pengenalan huruf menjadi suku kata dan dilanjutkan menjadi kata. 

Adapun cara mempergunakan media alphabet card tersebut adalah 

sebagai berikut .  

       Pertama, Guru menempelkan media alphabet card di papan tulis dan 

sudah di susun dalam kartu huruf – huruf, guru memberikan contoh membaca 

huruf dan siswa menirukan dengan benar. Kedua, Guru mengganti kartu 

huruf menjadi suku kata dan guru memberikan contoh membaca dengan 

intonasi yang benar kepada siswa dan siswa menirukan secara bersama – 

sama. Ketiga, Guru mengganti alphabet card menjadi kata dan guru 

memberikan contoh membaca dengan intonasi yang benar kepada siswa dan 

siswa menirukan secara bersama – sama. Setelah guru selesai memberikan 

contoh guru menunjuk kepada  siswa untuk membacanya sendiri tanpa 

bantuan guru dengan menggunakan media alphabet card. 
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 Berdasarkan paparan di atas dan hasil refleksi diketahui bahwa 

proses pembelajaran yang dilakukan guru selama ini masih berfokus pada 

guru, maka untuk memperbaiki proses pembelajaran membaca diterapkan 

media pembelajaran inovatif yang dapat melibatkan siswa aktif belajar, baik 

secara mental, intelektual, fisik maupun sosial, dengan harapan hasil belajar 

siswa meningkat. Hal inilah yang menarik untuk diadakan penelitian tindakan 

kelas dengan judul “ Peningkatan Kemampuan Membaca Dengan Media 

Alphabet Card Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas I SD Negeri 

2 Butuh Mojosongo Boyolali  Tahun Ajaran 2013 / 2014 ” 

B. Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang  

diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Kurangnya kemampuan membaca pada siswa kelas I SD Negeri 2 Butuh 

Mojosongo Boyolali.                                                                                    

2. Siswa kurang tertarik, cenderung cepat bosan, terlihat ramai dan kurang 

memperhatikan ketika guru menjelaskan pelajaran Bahasa Indonesia 

menggunakan metode ceramah, malu bertanya kepada guru jika 

mengalami kesulitan serta semangat maupun rasa senang siswa tidak 

begitu terlihat dalam mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia di kelas.      

3. Keaktifan siswa kelas I SD Negeri 2 Butuh Mojosongo Boyolali kurang 

ketika pembelajaran Bahasa Indonesia berlangsung. 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

“Apakah dengan menggunakan media pembelajaran Alphabet Card dapat 

meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas I SD Negeri 2 Butuh 

Mojosongo Boyolali tahun ajaran 2013/2014 ? ’’ 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

    “ Untuk meningkatkan kemampuan membaca melalui Media alphabet card 

pada siswa kelas I SD Negeri 2 Butuh Mojosongo Boyolali tahun ajaran 2013 

/ 2014.” 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil 

penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis: 

                      1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana meningkatkan kemampuan membaca siswa dan 

juga sebagai langkah inovasi untuk dapat menciptakan suatu media 

pembelajaran baru yang mampu mengembangkan hasil belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Meningkatnya kemampuan membaca melalui pengembangan 

kreativitas dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.  



10 
 

2) Siswa mampu mencapai KKM, tuntas secara klasikal.  

 b. Manfaat bagi guru 

1) Guru memiliki pengalaman dalam mengungkap masalah dan upaya  

mengatasi masalah yang terjadi dalam pembelajaran secara efektif. 

2) Guru mampu menerapkan suatu metode dengan media inovatif guna 

meningkatkan kemampuan membaca siswa. 

c. Manfaat Bagi Sekolah. 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan 

proses belajar mengajar terutama dalam kemampuan membaca di SD 

Negeri 2 Butuh Mojosongo Boyolali. 

d. Bagi Peneliti 

              Sebagai pedoman bagi peneliti dalam rangka melaksanakan 

tugas sebagai pendidik yang akan terjun langsung untuk mengamalkan 

segala ilmu yang telah dipelajari dan diterapkan dalam sekolah 

maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 


