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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin canggih, terutama dalam teknologi percetakan maka semakin banyak 

informasi yang tersusun rapi di dalam sebuah buku. Pada semua jenjang 

pendidikan kemampuan membaca menjadi prioritas yag harus dikuasai oleh 

siswa. Dengan membaca maka siswa akan mengetahui berbagai informasi. 

Semakin rajin membaca maka semakin banyak pulalah ilmu yang tersimpan 

dalam memori siswa. 

 Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan membaca, oleh karena itu siswa 

haruslah menjadikan sebuah bacaan layaknya menjadi makanan dalam sehari-hari. 

Membaca bukan untuk dijadikan bahan paksaan namun didasarkan atas 

kebutuhan, maka siapapun yang rajin membaca dia akan mendapatkan segala 

informasi yang diinginkan. Namun sebaliknya, jika malas membaca informasi 

yang diperoleh tidak akan maksimal. 

 Jamaris (2014: 137) mendefinisikan “... 85% dari anak-anak didiagnosis 

dengan kesulitan belajar memiliki masalah utama yang berhubungan dengan 

membaca dan kemampuan bahasa. Hal ini disebabkan oleh perkembangan 

susunan syaraf pusat yang mengalami disfungsi minimal”. Syah (2015: 184) 

mengatakan fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas dari 

menurunya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Namun, kesulitan belajar 

dapat juga dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku (misbehavior) siswa 

seperti kesukaan berteriak-teriak di dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, 

sering tidak masuk sekolah. 

 Pada tingkat tertentu, memang ada anak didik yang dapat mengatasi kesulitan 

belajarnya tanpa harus melibatkan orang lain. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, 

karena anak didik belum mampu mengatasi kesulitan belajarnya, maka bantuan 

guru atau orang lain sangat diperlukan oleh anak didik. Seorang guru harus 

mengetahui faktor-faktor kesulitan belajar yang dialami siswa sebelum 
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memberikan bantuan, agar masalah yang dihadapi siswa itu dapat terselesaikan 

dengan sebaik-baiknya. 

 Membaca merupakan kemampuan yang kompleks, membaca bukanlah 

kegiatan memandangi huruf-huruf yang tertata rapi dalam sebuah buku tulis. 

Bermacam-macam kemampuan dikerahkan oleh seorang pembaca, agar dia 

mampu memahami materi yang dibacanya. Pembaca berupaya apa yang 

dibacanya menjadi sesuatu yang bermakna. Kegiatan membaca juga merupakan 

aktifitas berbahasa yang bersifat aktifreseptif, karena ketika membaca terjadi 

interaksi antara pembaca dan penulisnya. 

 Sekolah Dasar adalah tempat awal bagi seorang anak dalam mengenal baca 

tulis, hal ini diawali dengan pengenalan huruf abjad. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia huruf abjad merupakan kumpulan huruf (aksara) berdasarkan 

urutan yang lazim dalam bahasa tertentu. Huruf abjad sendiri tidak lepas dari 

pelajaran bahasa indonesia. Di SD Muhammadiyah 16 Karangasem terdapat satu 

siswa yang mengalami kesulitan dalam menghafal huruf abjad. Kesulitan yang 

dialami siswa, kemungkinan karena faktor internal dan eksternal. 

 Berdasarkan pengamatan peneliti saat magang asisten guru bulan Agustus 

2016 dan wawancara dengan salah satu guru di SD Muhammadiyah 16 

Karangasem, terdapat salah satu siswa kelas 2 yang kurang memahami ejaan 

huruf abjad. Kesulitan siswa itu dapat dijumpai pada saat kegiatan belajar dan 

siswa tersebut lebih suka bermain di luar kelas. Kemudian anak tersebut terkadang 

mengikuti siswa kelas atas (5) lima, dalam artian siswa yang mengalami kesulitan 

itu lebih menyukai bermain tidak mau diatur oleh orang lain. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa siswa tersebut tidak nyaman ketika belajar di dalam kelas. 

 Idealnya siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Dimana siswa 

maupun guru saling berinteraksi dengan baik, tidak ada kemalasan dalam 

mengikuti pembelajaran, sehingga memudahkan siswa dalam memahami huruf 

abjad bagi siswa yang mengalami kesulitan menghafal huruf abjad tersebut. Siswa 

tersebut berasal dari kalangan orang tua dengan tingkat ekonomi menengah 

kebawah. Orang tua siswa biasanya sibuk dalam hal pekerjaan sehingga siswa 
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lebih sering bermain hingga lupa waktu, tidak ada aturan dari orang tua, akhirnya 

siswa tersebut berperilaku sesukanya sendiri. 

 Selain kondisi diatas penyebab sulitnya siswa menghafal huruf abjad karena 

kurangnya perhatian orang tua terhadap siswa. Hal tersebut menjadikan siswa 

sering dititipkan pada saudaranya karena ayah siswa telah meninggal. Alhasil 

siswa berperilaku sesukanya sendiri seperti tidak mau belajar dan lebih menyukai 

bermain. Sedangkan kemampuan menghafal huruf abjad siswa tersebut masih 

tergolong lemah. Terjadi kesalahan mengidentifikasi huruf antara BA dan DA dan 

L. Sedangkan siswa tersebut di bangku kelas 2 yang seharusnya sudah dapat 

lancar dalam membaca. 

 Berdasarkan uraian diatas teryata ada beberapa permasalahan yaitu 

kurangnya perhatian orang tua dalam mengajari anak terutama belajar 

menghafalkan huruf abjad yang benar. Karena pada dasarnya seharusnya siswa 

kelas 2 rata-rata dapat menghafalkan huruf abjad dengan fasih. Di sini peneliti 

merasa penting untuk meneliti dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami 

oleh siswa kelas 2 pada pokok bahasan huruf abjad. Berdasarkan penjelasan diatas 

maka peneliti mengambil judul “Diagnosis Kesulitan Menghafal Huruf Abjad Di 

SD Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta (Studi Kasus Aldi Siswa Kelas 2) 

Tahun Ajaran 2016/2017.” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, agar hasil penelitian ini 

mendalam dan terfokus maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana cara guru dalam mendiagnosis kesulitan menghafal huruf abjad 

pada aldi Sekolah Dasar Muhammadiyah 16 Karangasem? 

2. Apa sajakah faktor penyebab kesulitan menghafal huruf abjad pada aldi 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 16 Karangasem? 

3. Apa hambatan guru dalam menangani aldi siswa kesulitan menghafal huruf 

abjad pada aldi  SD Muhammadiyah 16 Karangasem? 
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4. Bagaimana upaya guru dalam menangani kesulitan belajar menghafal huruf  

pada aldi Sekolah Dasar Muhammadiyah 16 Karangasem? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, dapat disampaikan tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan cara guru dalam mendiagnosis kesulitan menghafal 

huruf abjad pada aldi siswa kelas 2 Sekolah Dasar Muhammadiyah 16 

Karangasem. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab kesulitan menghafal huruf abjad pada 

aldi siswa kelas 2 Sekolah Dasar Muhammadiyah 16 Karangasem. 

3. Untuk mendeskripsikan hambatan guru dalam menangani kesulitan menghafal 

huru abjad pada aldi siswa kelas 2 SD Muhammadiyah 16 Karangasem. 

4. Untuk mendeskripsikan upaya guru dalam menangani kesulitan belajar 

menghafal huruf abjad pada aldi siswa kelas 2 Sekolah Dasar Muhammadiyah 

16 Karangasem. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini dilaksanakan, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis dalam pembelajaran ini adalah: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas 

bagaimana upaya guru dalam menangani kesulitan belajar menghafal huruf 

abjad pada siswa kelas 2 Sekolah Dasar Muhammadiyah 16 

2. Manfaat praktis 

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah: 

a. Siswa 

Untuk menambah pemahaman menghafal huruf abjad dan memberikan   

motivasi. 

b. Peneliti 
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Untuk menambah wawasan tentang upaya menangani kesulitan siswa dalam 

menghafal huruf abjad pada siswa kelas 2 Sekolah Dasar Muhammadiyah 16 

Karangasem. 

c. Sekolah 

Sebagai gambaran/informasi pada Guru mengenai bentuk kesulitan siswa 

dalam menghafal huruf abjad, agar kepala sekolah dan guru dapat menganalisis 

bagaimana cara menangani perilaku jika ditemui siswa lambat dalam 

menghafal.  Dalam hal ini sehingga diharapkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran dapat ditingkatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


