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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Membaca merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk 

mendapatkan sebuah informasi, memperoleh ilmu pengetahuan serta 

pengalaman-pengalaman baru. Membaca juga merupakan satu keterampilan 

penting yang diperlukan untuk sukses dalam semua pelajaran, oleh karena itu 

sebuah keharusan membaca diciptakan (Boon, dkk, 2008:1). Kegiatan 

membaca juga merupakan usaha memahami informasi yang disampaikan 

melalui lambang tulisan (Nurgiyantoro, 2010: 283). Namun kegiatan 

membaca merupakan aktivitas yang unik dan rumit, sehingga seorang tidak 

dapat melakukan hal tersebut tanpa mempelajarinya, terutama pada anak usia 

sekolah dasar.  

Masalah yang sering dihadapi anak usia sekolah dasar dalam membaca 

adalah pada pelaksanaan pengajaran membaca, guru seringkali dihadapkan 

pada anak yang mengalami kesulitan membaca, baik yang berkenaan dengan 

hubungan huruf, suku kata, kata, kalimat sederhana, maupun ketidakmampuan 

anak memahami isi bacaan. Menurut Cattell dalam (Sternberg. 2008: 326) 

manusia memerlukan waktu lebih lama untuk membaca huruf-huruf yang 

tidak berkaitan daripada membaca huru-huruf yang membentuk sebuah kata.  

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), standar 

kompetensi yang digunakan yaitu memahami ragam dan wacana tulis dengan 

membaca nyaring dan membaca dalam hati dengan kompetensi dasar bahasa 

Indonesia kelas 2 khususnya membaca, yaitu 1) siswa mampu membaca 

nyaring teks (15-20 kalimat) dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang 

tepat, dan 2) menyebutkan isi teks agak panjang (20-25 kalimat) yang dibaca 

dalam hati. Membaca merupakan keterampilan yang sangat penting, sehingga 

keterampilan membaca diajarkan pada jenjang pendidikan mulai dari Sekolah 

Dasar (SD) hingga perguruan Tinggi. Pembelajaran membaca permulaan 

ditunjukkan untuk siswa di kelas awal, yaitu I, II, dan III, untuk kelas atas 
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yaitu kelas IV, V dan VI merupakan pembelajaran membaca pemahaman atau 

lanjutan (Andriani, 2015: 153). 

Pembelajaran membaca permulaan di sekolah dasar bertujuan agar 

siswa mengenal dan menguasai sistem tulisan sehingga mereka dapat 

membaca dengan menggunakan sistem tersebut. Siswa sekolah dasar harus 

mampu membaca dengan tepat. Ketepatan membaca permulaan siswa sangat 

dipengaruhi oleh keaktifan dan kreativitas guru yang mengajar di kelas 

rendah. Keberhasilan belajar siswa dalam mengikuti proses kegiatan 

pembelajaran ditentukan oleh penguasaan kemampuan membaca mereka. 

Banyak pakar pendidikan mencari solusi bagaimana cara memperbaiki 

pembelajaraan kemampuan membaca permulaan. Belajar membaca permulaan 

sebaiknyaa dilakukan melalui gambar-gambar dengan kata-kata sederhana 

(Rahmawati, 2017: 260).  

Menurut Tarigan dalam (Tanggulungan, 2014:  227-228)  langkah awal 

yang paling penting dalam pembelajaran membaca permulaan adalah 

bagaimana menarik minat dan perhatian siswa agar mereka merasa tertrik 

dengan buku bacaan dan mau belajar dengan keinginannya sendiri tanpa 

merasa terpaksa untuk melakukannya. Bercerita dengan media buku menjadi 

stimulasi yang efektif bagi anak, serta dengan membaca cerita, guru dapat 

memberikan contoh yang efektif bagi anak bagaimana aktivitas membaca 

yang harus dilakukan. Secara tidak langsung, anak memperoleh contoh 

tentang orang yang gemar dan pintar membaca dari apa yang dilihatnya. 

Apabila sering memperoleh contoh, minat baca anak akan tumbuh secara suka 

rela. Anak pun akan belajar mengidentifikasi lambang-lambang tulisan dalam 

rangkaian kata dan dalam rangkaian kalimat (Musfiroh, 2008: 94). Media 

gambar sangar cocok untuk diterapkan pada kelas I dan 2 sekolah dasar dalam 

upaya meningkatkan kemampuan membaca permulaan, menurut teori Piaget 

dalam (Irdawati, 2013: 3) anak usia sekolah dasar ada pada tahap operasional 

konkret. Buku cerita bergambar dengan warna-warni yang mencolok dan 

gambar yang menarik akan merangsang anak untuk membaca sekaligus 

menggugah rasa ingin tahunya.  



3 
 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pembelajaran membaca di SD 

N Tunggulsari 1 mengungkapkan bahwa terdapat beberapa siswa yang masih 

kurang lancar dalam membaca, artinya siswa memiliki keterampilan membaca 

yang masih rendah. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu siswa 

kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, hal tersebut disebabkan 

karena siswa kurang siap menerima pembelajaran, serta kurangnya interaksi 

yang baik dengan guru, selain itu pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru 

kurang sesuai serta tidak menggunakan media atau alat peraga sehingga siswa 

cenderung terasa bosan dan kurang termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran. Buku cerita bergambar yang ada di kelas tidak dipergunakan 

sebagaimana mestinya, padahal buku cerita bergambar tersebut dapat 

digunakan untuk menarik perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran 

khususnya membaca. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti memberikan suatu inovasi 

berupa pemanfaatan media yang telah tersedia untuk kegiatan pada saat proses 

pembelajaran berkolaborasi dengan guru kelas 2 SD N Tunggulsari 1. 

Diharapkan dengan menggunakan media buku cerita bergambar diharapkan 

dapat menarik perhatian siswa terhadap pelajaran membaca, sehingga siswa 

tidak lagi mengalami kesulitan dalam membaca, sehingga mampu 

meningkatkan keterampilan membaca. 

 

B. Perumusan Masalah  

1. Bagaimana implementasi media buku cerita bergambar dapat 

meningkatkan keterampilan membaca pada siswa kelas 2 SD N 

Tunggulsari 1 Tahun 2017/2018 ? 

2. Apa kelebihan dan kelemahan media buku cerita bergambar dalam melatih 

keterampilan membaca siswa kelas 2 SD N Tunggulsari 1 Tahun 

2017/2018 ? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi buku cerita bergambar 

dapat meningkatkan keterampilan membaca bagi siswa kelas 2 SD N 

Tunggulsari 1 Tahun 2017/2018. 

2. Untuk menjabarkan kelebihan dan kelemahan buku cerita bergambar 

sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan membaca 

siswa kelas 2 SD N Tunggulsari 1 Tahun 2017/2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis  

Secara teoretis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori tentang keterampilan 

membaca permulaan anak yang dapat ditingkatkan melalui 

penggunaan media buku cerita bergambar. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian bagaimana 

penggunaan media buku cerita bergambar sehingga dapat dapat 

meningkatkan keterampilan membaca. 

2. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan daapat memberikan manfaat 

praktis bagi beberapa pihak : 

a. Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

membaca pada siswa kelas 2 SD N Tunggulsari 1 Tahun 2017/2018. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai inovasi dalam melatih 

keterampilan membaca pada siswa kelas 2 SD N Tunggulsari 1 Tahun 

2017/2018. 
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c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk 

mengoptimalkan penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran 

yang nantinya dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.  

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam meningkatkan 

keterampilan membaca pada anak melalui media buku cerita 

bergambar. 

 


