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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi 

siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan 

dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik 

(Andayani, 2015: 16). Dalam kondisi normal, pelaksanaan pembelajaran 

membaca permulaan tersebut akan berjalan lancar. Artinya, siswa dengan 

mudah memahami sesuatu yang mereka pelajari dalam kegiatan membaca. 

Namun, tidak jarang ditemui berbagai permasalahan dalam pembelajaran 

membaca permulaan. Sebagian siswa telah lancar dan tidak mengalami 

hambatan dalam belajar membaca tetapi sebagian lainnya belum bahkan tidak 

dapat atau tidak mampu membaca. 

Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran membaca dengan 

baik sehingga mampu menumbuhkan kebiasaan membaca sebagai suatu yang 

menyenangkan. Suasana belajar harus dapat diciptakan melalui kegiatan 

permainan bahasa dalam pembelajaran membaca. Hal ini sesuai dengan 

karakteristik anak yang masih senang bermain.  

Diperlukan kreatifitas dari guru dalam pengelolaan pembelajaran 

sehingga pembelajaran membaca permulaan dapat berlangsung secara 

kondusif dan menyenangkan bagi semua siswa. Sebab pada umumnya dengan 

kemampuan membaca yang lancar, semua siswa mampu menerima 
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pembelajaran dengan baik di setiap mata pelajarannya, tidak hanya dalam 

mata pelajaran Bahasa Indonesia tetapi pada semua mata pelajaran lainnya. 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di semua jenjang 

pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan Perguruan 

Tinggi. Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa ibu sehingga peran bahasa 

Indonesia sangat penting dan banyak. Sesuai dengan Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dalam 

kurikulum tersebut salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SD ialah 

Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagaimana fungsi bahasa adalah 

merupakan salah satu alat komunikasi. Membaca dan menulis sebagai 

kemampuan dasar berbahasa yang secara dini dan berkesinambungan menjadi 

perhatian dan kegiatan di Sekolah Dasar dari Kelas I sampai dengan Kelas III.  

Keterampilan membaca dan menulis, khususnya keterampilan 

membaca harus segera dikuasai oleh siswa di SD 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 kemampuan 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 yang lain. Akibatnya, kemajuan belajarnya 
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juga lamban jika dibandingkan dengan teman-temannya yang tidak mengalami 

kesulitan dalam membaca. 

Penanaman kebiasaan membaca pada siswa SD/MI perlu dimulai dari 

hal yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu mengupayakan kelancaran 

membaca pada siswa. Siswa perlu diajak untuk “melek huruf” atau “melek 

wacana” terlebih dahulu. Peranan guru kelas I memegang peranan penting 

dalam pengajaran bahasa Indonesia khususnya dalam kemampuan membaca. 

Tanpa memiliki kemampuan membaca yang memadai sejak dini maka anak 

akan mengalami kesulitan belajar di kemudian hari. Kemampuan membaca 

menjadi paling utama tidak saja bagi pengajaran pelajaran bahasa Indonesia, 

akan tetapi juga bagi mata pelajaran lain. Dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di SD/MI, kegiatan yang berkaitan dengan masalah tersebut 

terwadahi dalam pembelajaran membaca permulaan, khususnya terdapat pada 

jenjang kelas 1 SD/MI.  

Usia siswa kelas 1 Sekolah Dasar berkisar antara 6-7 tahun. Di mana 

pada usia ini, anak mulai diajarkan membaca secara formal. Pada usia 6-7 

tahun inilah siswa mulai dapat belajar membaca dengan baik, karena siswa 

telah memiliki kematangan dalam berpikir dan memiliki kesiapan membaca 

yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang berusia 4-5 tahun. 

Pembelajaran membaca di kelas rendah merupakan pembelajaran membaca 

tahap awal, kemampuan membaca yang diperoleh di kelas rendah terutama di 

kelas 1 sekolah dasar akan menjadi dasar pembelajaran membaca di kelas-
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kelas berikutnya dan membaca di jenjang tersebut akrab dikenal sebagai 

membaca permulaan.  

Pembelajaran membaca permulaan di lingkungan Gugus Bima UPTD 

Dikpora Kecamatan Serengan Kota Surakarta menjadi bagian dalam 

penyelenggaraan kurikulum 2013. Penerapan kurikulum 2013 bagi guru di 

lingkungan Gugus Bima masih diasumsikan sebagai pedoman pembelajaran 

yang baru. Ada perbedaan asumsi masing-masing guru terhadap materi 

pelajaran yang dikemas dalam bentuk tematik. Hal inilah yang menjadi alasan 

menarik dalam penelitian ini sehingga penggunaan kurikulum 2013 sebagai 

kurikulum baru dapat dilangsungkan dengan baik dan lancar. 

Kondisi semacam ini menjadi sangat menarik untuk dijadikan bahan 

kajian. Berangkat dari latar belakang penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan pembelajaran membaca 

permulaan di Kelas 1 Sekolah Dasar di Gugus Bima UPTD Dikpora 

Kecamatan Serengan Kota Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka fokus utama 

dalam penelitian ini adalah “pengelolaan pembelajaran membaca permulaan di 

Kelas 1 Sekolah Dasar di Gugus Bima UPTD Dikpora Kecamatan Serengan 

Kota Surakarta”. Sehingga fokus utama penelitian ini dijabarkan ke dalam tiga 

sub fokus sebagai berikut. 
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1. Bagaimana perencanaan pembelajaran membaca permulaan di Kelas 1 

Sekolah Dasar di Gugus Bima UPTD Dikpora Kecamatan Serengan Kota 

Surakarta? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan di Kelas 1 

Sekolah Dasar di Gugus Bima UPTD Dikpora Kecamatan Serengan Kota 

Surakarta? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran membaca permulaan di Kelas 1 Sekolah 

Dasar di Gugus Bima UPTD Dikpora Kecamatan Serengan Kota 

Surakarta? 

4. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran 

membaca permulaan di Kelas 1 Sekolah Dasar di Gugus Bima UPTD 

Dikpora Kecamatan Serengan Kota Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada fokus penelitian yang dibahas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan pembelajaran membaca permulaan 

di Kelas 1 Sekolah Dasar di Gugus Bima UPTD Dikpora Kecamatan Serengan 

Kota Surakarta. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran membaca permulaan di 

Kelas 1 Sekolah Dasar di Gugus Bima UPTD Dikpora Kecamatan 

Serengan Kota Surakarta. 
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2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan di 

Kelas 1 Sekolah Dasar di Gugus Bima UPTD Dikpora Kecamatan 

Serengan Kota Surakarta. 

3. Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran membaca permulaan di 

Kelas 1 Sekolah Dasar di Gugus Bima UPTD Dikpora Kecamatan 

Serengan Kota Surakarta. 

4. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam 

pembelajaran membaca permulaan di Kelas 1 Sekolah Dasar di Gugus 

Bima UPTD Dikpora Kecamatan Serengan Kota Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang 

bersifat praktis maupun teoretis bagi berbagai pihak terkait. Manfaat tersebut 

antara lain adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Guru Bahasa Indonesia 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru bahasa Indonesia 

untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan pembelajaran 

membaca permulaan di kelas I Sekolah Dasar. 

b. Dengan memahami pengelolaan pembelajaran membaca permulaan di 

kelas I Sekolah Dasar, maka diharapkan guru dapat mengembangkan 

materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dan 

tetap memperhatikan potensi peserta didik. 
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2. Bagi Kepala Sekolah dan Komite Sekolah 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

Kepala Sekolah dan Komite Sekolah untuk lebih memahami tentang 

karakteristik pengelolaan pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah 

Dasar. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kepala 

Sekolah dan Komite Sekolah dalam pengembangan pembelajaran 

membaca permulaan bahasa Indonesia di sekolah masing-masing, 

sehingga peserta didik menguasai kebudayaan daerah dengan lebih 

baik. 

3. Bagi Dinas Pendidikan 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas 

Pendidikan pada umumnya, khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olah Raga Kota Surakarta untuk dijadikan acuan dalam 

pengembangan kurikulum bahasa agar lebih memperhatikan potensi 

yang ada. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan di tingkat daerah, utamanya dalam hal 

pengembangan bahasa. 


