
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, Pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup 

pesat.  Pendidikan juga telah menjadi salah satu tujuan negara Indonesia. Sesuai 

dengan amanat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan 

negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap warga 

negara Indonesia wajib memperoleh pendidikan baik masyarakat yang kurang 

mampu maupun yang berada di pedalaman.

Pendidikan dapat diperoleh dimana saja, kapan saja dan dengan siapa saja. 

Salah satu kunci kesuksesan seseorang dalam pendidikan adalah belajar. Belajar 

memang telah menjadi hak dan kewajiban bagi setiap anak di Indonesia, namun 

keberadaan  anak  berkesulitan belajar  sekarang  ini  hampir  selalu dijumpai  

dalam  setiap  kelas  reguler  di sekolah  dasar.  Kesulitan belajar  yang dihadapi  

satu siswa dengan siswa yang lain bermacam-macam, yaitu  kesulitan  menulis,  

membaca,  dan berhitung.  Anak  yang  memiliki kesulitan  dalam  satu  atau  

lebih  dari kesulitan  tersebut,  biasanya  memiliki prestasi  dan  nilai  yang  

rendah  terhadap mata  pelajaran  tertentu.  Istilah  yang digunakan  untuk  

menyebut  anak berkesulitan  belajar  cukup  beragam. Keragaman  istilah  ini  

disebabkan  oleh sudut  pandang  ahli  yang  berbeda-beda. Namun,  istilah  umum  

yang  sering digunakan  oleh  para  ahli  pendidikan adalah  learning  disabilities    

yang diartikan  sebagai  kesulitan  belajar. Menurut Jamaris (2014: 3) kesulitan 

belajar adalah suatu kelainan yang membuat individu yang bersangkutan sulit 

untuk melakukan kegiatan belajar secara efektif. Sedangkan menurut Surna dan 

Pandeirot (2014: 201) kesulitan belajar atau learning disability mempunyai ciri-

ciri yang tampak seperti proses kognitif anak mengalami keterbatasan dalam 

menelaah hal-hal khusus (seperti keterbatasan kemampuan persepsi, bahasa, atau 

mengingat) dan tidak berkaitan dengan keterbatasan kemampuan lainnya seperti 

anak yang mengalami keterbelakangan mental, gamgguan emosi dan perilaku, 

atau gangguan sensorik.

1



Kesulitan  belajar  yang  paling mendasar dari semua kesulitan belajar 

adalah  kesulitan membaca. Menurut Bryan  dan  Bryan (dalam Abdurrahman,  

2012:162), 

Kesulitan  belajar  membaca  merupakan  suatu  sindrom kesulitan dalam 
mempelajari komponen-komponen  kata  dan  kalimat, mengintegrasikan  
komponen  kata-kata dan  kalimat,  dan  dalam  belajar  segala sesuatu  yang  
berkenaan  dengan  waktu, arah,  dan  masa.

Membaca merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang 

harus dimiliki oleh seorang siswa, disamping tiga keterampilan berbahasa lainnya 

yaitu menyimak, berbicara dan menulis. Keterampilan membaca dinilai sangat 

penting dimiliki oleh seorang siswa karena merupakan salah satu cara untuk 

mendapatkan ilmu dan pengetahuan. 

Kemampuan membaca merupakan dasar  untuk  menguasai  berbagai  

bidang studi. Jika  anak  pada  usia  permulaan tidak  segera  memiliki  

kemampuan membaca,  maka  ia  akan  mengalami banyak  kesulitan  dalam  

mempelajari berbagai  bidang  studi  pada  kelas-kelas berikutnya. Karena itu, 

kemampuan membaca  mempunyai peranan  penting  untuk  membantu  siswa 

mempelajari banyak hal. 

Belajar keterampilan membaca juga merupakan salah satu tugas 

perkembangan anak usia sekolah. Membaca telah diajarkan karena pertumbuhan 

jasmani dan rohaninya sudah cukup matang untuk menerima pengajaran. Apabila 

siswa gagal dalam melaksanakan tugas perkembangannya dalam hal ini belajar 

membaca maka akan mengakibatkan pola perilaku yang tidak matang sehingga 

sulit diterima oleh kelompok teman-temannya dan tidak mampu menyamai teman 

sebayanya yang sudah menguasai tugas perkembangan tersebut.

Fakta yang terjadi di sekolah dasar, di kelas rendah bahkan kelas tinggi 

terdapat siswa yang belum bisa membaca. Ketidakmampuan membaca ini akan 

menjadi hambatan dalam belajar. Siswa tidak bisa memperoleh informasi suatu 

pelajaran tanpa membaca. Hal ini akan berakibat pada prestasi belajarnya. 

Siswa dyslexia sebagai permasalahan dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VB SD Muhammadiyah 22 Sruni, Surakarta yang keterampilan membaca 

mengalami kesulitan yaitu ketika siswa tersebut membaca kalimat atau paragraf 
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ada kata yang sulit untuk dibaca, ada pula kata yang dibaca secara terbalik 

misalnya kata “Duku” dibaca “Kudu” , d dibaca b, atau p dibaca q. Siswa juga 

lambat dalam membaca sebuah cerita karena kesulitan yang dialami. Kondisi 

yang terjadi bukan karena siswa mengalami keterbelakangan mental, gangguan 

emosional, hambatan lingkungan, budaya atau ekonomi. 

Dari wawancara yang telah dilakukan di SD Muhammadiyah 22 Sruni, 

Surakarta terdapat 4 siswa yang mengalami kesulitan membaca di kelas VB SD 

Muhammadiyah 22 Sruni, Surakarta. Siswa-siswa tersebut lambat dalam 

membaca karena mereka mengalami kesulitan dalam membaca. Oleh karena itu 

perlu adanya penanganan kesulitan membaca pada anak yang mengalami 

kesulitan membaca (dyslexia) di kelas VB SD Muhammadiyah 22 Sruni, 

Surakarta. 

Kesulitan belajar membaca yang dialami oleh siswa merupakan tanggung 

jawab bersama yaitu tanggung jawab guru dan orang tua. Siswa memerlukan 

motivasi dan dorongan dari guru serta orang tua untuk selalu belajar membaca 

sehingga siswa dapat mengatasi kesulitan membacanya melalui kebiasaan 

membaca dan penambahan kosakata baru. Selain memberi motivasi dan dorongan 

kepada siswa, dapat pula dilakukan dengan memberi bimbingan membaca kepada 

siswa yang mengalami kesulitan membaca.

Mengingat betapa pentingnya keterampilan membaca dan banyaknya siswa 

sekolah yang kurang bahkan tidak mempunyai keterampilan membaca maka 

peneliti mengambil judul "Studi Analisis tentang Kesulitan Membaca 

(Dyslexia) serta Upaya Mengatasinya pada Siswa Kelas VB SD 

Muhammadiyah 22 Sruni, Surakarta."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut.

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami kesulitan membaca 

(dyslexia) pada siswa kelas VB SD Muhammadiyah 22 Sruni, Surakarta?
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2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dan orangtua untuk mengatasi 

kesulitan membaca (dyslexia) siswa VB SD Muhammadiyah 22 Sruni, 

Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami kesulitan 

membaca (dyslexia) pada siswa kelas VB SD Muhammadiyah 22 Sruni, 

Surakarta

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh guru dan orangtua untuk 

mengatasi kesulitan membaca (dyslexia) siswa VB SD Muhammadiyah 22 

Sruni, Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara umumhasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

mengetahui kesulitan membaca yang dialami siswa serta upaya mengatasinya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Hasil penelitian diharapkan dapat mengetahui kesulitan membaca 

yang dialami serta upaya mengatasinya

b. Bagi Guru

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi guru dalam 

mengetahui kesulitan membaca serta upaya mengatasinya. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar yang dapat 

dikembangkan pada penelitian selanjutnya tentang kesulitan membaca serta 

upaya mengatasinya.
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