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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah         

       Kegiatan yang paling utama dalam dunia pendidikan adalah belajar, berhasil 

tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada proses belajar 

yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik. Belajar adalah  suatu proses usaha 

yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Slameto, 2013: 2). Sehingga perubahan yang terjadi dalam bentuk 

tingkah laku hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh 

aspek tingkah laku. 

       Belajar bagi setiap individu, tidak selamanya dapat berlangsung secara wajar. 

Kadang-kadang lancar,kadang-kadang tidak, kadang-kadang cepat menagkap apa 

yang dipelajari kadang-kadang amat sulit. Dalam hal semangat terkadang 

semangatnnya tinggi, tetapi terkadang juga sulit untuk untuk mengadakan 

konsentrasi. Perbedaan individual ini pulalah yang menyebabkan perbedaan 

tingkah laku belajar di kalangan anak didik.  

      Menurut Dalyono (2012 : 229) dalam keadaan di mana anak didik tidak dapat 

belajar sebagaimana mestinya itu disebut dengan kesulitan belajar. Kesulitan 

belajar salahsatu penghambat dalam proses pembelajaran, karena kesulitan belajar 

adalah ketidakmampuan peserta didik untuk mengikuti  pembelajaran dengan 
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baik, secara garis besar siswa kesulitan belajar mempunyai latar belakang yang 

berbeda-beda antara lain dalam membaca,mengeja dan pembelajaran tematik. 

       Menurut Tarigan (2008:07) membaca adalah suatu proses yang dilakukan 

serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca 

salah satu keterampilan untuk memperoleh informasi, mencakup isi, dan 

memahami makna bacaan. Oleh karena itu, siswa harus mengaktifkan berbagai 

proses mental dalam sistem kognisinya. Dengan demikian, kegiatan membaca 

bukanlah suatu aktivitas yang sederhana melainkan dalam kegiatan membaca 

harus diukur dengan kemampuan menjawab pertanyaan yang disusun mengikuti 

teks tersebut sebagai alat evaluasi. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor dari dalam maupun luar peserta didik. Keterampilan membaca pada 

umumnya diperoleh dengan cara mempelajarinya di sekolah. Membaca dapat 

dikatakan unik karena tidak semua manusia telah memiliki keterampilan 

membaca. Padahal, membaca mampu mengembangkannya budaya pada dirinya 

sendiri. 

      Pembelajaran tematik menurut Trianto (2013: 147) adalah pembelajaran yang 

dirancang berdasarkan tema-tema tertentu, dimana dalam suatu tema terdapat 

beberapa mata pelajaran yang saling berkaitan satu sama lain. Pembelajaran 

tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu, sehingga 

pembelajaran ini tidak berdiri sendiri dari tiap mata pelajaran.     Pembelajaran di 

SD mengacu pada pembelajaran tematik yang menekankan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. Sehingga dengan keterlibatan siswa dalam pembelajaran akan 

mewujudkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif,efektif dan menyenangkan akan 
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tetapi tidak semua siswa dapat menerima pembelajaran ini dengan baik, masih 

banyak siswa yang kesulitan dalam pembelajaran tersebut.  Karena pembelajaran 

terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, 

mental, intelektual, maupun emosioanl sehingga tercapai hasil belajar yang 

optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat dan kemampuan siswa sehingga 

mereka termotivasi untuk belajar (Trianto, 2013: 166). menciptakan suasana 

pembelajaran tematik tentunya siswa dapat membaca dan menulis dengan baik 

sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran dengan aktif, kreatif dan efektif. 

Faktor penting lainnya dalam proses pembelajaran adalah siswa secara aktif harus 

melakukan proses pembelajaran tidak lagi sebagai pendengar yang pasif yang 

hanya mendengarkan penjelasan dari guru.  

       Berdasarkan observasi yang dilakukan di SDN Wajak 5 Kabupaten Malang 

dari 101 siswa yang ada di SD tersebut mulai dari kelas rendah sampai kelas 

tinggi  beberapa siswanya mengalami kesulitan belajar itu dikemukan oleh salah 

satu guru berdasarkan wawancara yang dilakukan terutama kelas I dengan jumlah 

18 siswa dan 70%  dari siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Salah satunya 

kesulitan belajar membaca permulaan dengan mengeja kata-kata dalam 

pembelajaran tematik. Dalam proses pembelajaran guru memberikan pengarahan 

dan bimbingan yang maksimal sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran 

dengan baik   dan  guru memberikan bimbingan yang lebih terhadap siswa 

kesulitan belajar membaca permulaan.  

       Guru pun dalam pembelajaran sudah menggunakan pembelajaran tematik dan 

menggunakan media pembelajaran akan tetapi dari proses pembelajaran tersebut 

tidak semua siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik.  terkadang salah 
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satu dari siswa tersebut pulang ke rumahnya karena tidak mampu mengikuti 

pembelajaran dan merasa terasingkan dengan beberapa temannya. Namun dalam 

pembelajaran guru belum mempersiapkan atau membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Sehingga persiapan guru dalam pembelajaran belum maksimal dan 

keadaan ruang kelas ramai dalam pembelajaran berlangsung.   

       Wawancara yang dilakukan dengan salahsatu guru di SDN Wajak 5 

Kabupaten Malang menunjukkan bahwa kurang memperhatikan kelangsungan 

pembelajaran di Sekolah yang mengakibatkan siswa hanya datang ke sekolah, 

duduk dan pulang sehingga hal tersebut mempengaruhi kesulitan belajar membaca 

permulaan pada siswa kelas 1 dalam pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran 

siswa hanya mendengarkan dan tidak dapat mengulang apa yang telah dipelajari. 

Pembelajaran di dalam  kelas tertib dan mendengarkan penjelasan guru, akan 

tetapi tidak terlihat keaktifan siswa dalam kelas. Siswa hanya mendengarkan 

penjelasan guru dan tidak memberikan respon atau tidak ingin tahu dan juga siswa 

dapat mengikuti pembelajaran terutama pada pembelajaran tematik hanya pada 

tema 1 Diriku untuk tema selanjutnya siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran 

dengan baik sesuai yang diharapkan.  

     Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi siswa berkesulitan belajar, 

peran guru, kendala-kendala siswa, guru, dalam meningkatkan membaca 

permulaan  bagi siswa kesulitan belajar dan upaya penanganan yang dilakukan 

guru di SDN Wajak 5 kabupaten Malang dengan menganalisis untuk 

mendapatkan fakta-fakta yang ada di lapangan sehingga informasi yang diperoleh 

dapat dipergunakan dalam mendidik peserta didik untuk meningkatkan prestasi 
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belajar, dengan demikian dapat mengangkat judul “ Analisis Kesulitan Belajar 

Membaca Permulaan pada Siswa Kelas 1 SDN Wajak 5 Kabupaten Malang dalam 

Pembelajaran Tematik”. 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan  permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk kesulitan belajar membaca permulaan pada siswa kelas 1 

SDN Wajak 5 Kabupaten Malang dalam Pembelajaran Tematik? 

2. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar membaca 

permulaan pada siswa kelas 1SDN Wajak 5 Kabupaten Malang dalam 

pembelajaran tematik? 

3. Bagaimanakah upaya penanganan yang sudah dilakukan guru SDN Wajak 5 

Kabupaten Malang?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mendiskripsikan bentuk kesulitan belajar membaca permulaan pada siswa 

kelas 1 SDN Wajak 5 Kabupaten Malang dalam pembelajaran tematik. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar membaca 

permulaan pada siswa kelas 1 SDN Wajak 5 Kabupaten Malang dalam 

pembelajaran tematik. 

3. Mendiskripsikan upaya penanganan yang sudah dilakukan guru SDN Wajak 5 

Kabupaten Malang 
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D. Manfaat Penelitian 

     Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adapun manfaat yang diperoleh 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Teoritis 

     Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan 

dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan terutama menghadapi kesulitan belajar 

membaca permulaan pada siswa kelas 1 SDN Wajak 5 dalam pembelajaran 

tematik. 

2. Praktis 

a. Bagi Siswa 

Siswa akan lebih mengenal dirinya sendiri dan permasalahan yang dialami 

sehingga mereka dapat mencari tahu tindakan selanjutnya untuk mengatasi 

kesulitan belajar membaca permulaan kepada ahlinya. Oleh karena itu, mereka 

dapat mengembangkan kemampuan membaca dan berdampak secara akademik 

dan psikologis bagi kemajuan pembelajaran siswa. 

b. Bagi guru 

Melalui kegiatan penelitian ini, para guru akan semakin peka dengan 

keberadaan anak berkesulitan belajar khususnya membaca permulaan yang ada 

di SD dan bertambah pengetahuan mengenai kesulitan  belajar membaca 

permulaan dalam pembelajaran tematik sehingga penanganan anak kesulitan 

belajar membaca permulaan akan semakin efektif. 

c. Bagi kepala sekolah 
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Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dalam 

rangka penanganan kesulitan belajar membaca permulaan pada siswa kelas 1 

SDN Wajak 5 Kabupaten Malang dalam pembelajaran tematik.. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman 

mengenai kesulitan belajar membaca permulaan  dalam pembelajaran tematik. 

E. Penegasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan penegasan terhadap 

istilah yang digunakan sebagai berikut: 

1. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi siswa mengalami hambatan-hambatan 

tertentu untuk mengikuti proses pembelajaran dan mencapai hasil belajar 

secara optimal ( Rumini dalam Irham, 2013:254) 

2. Membaca permulaan  adalah suatu aktivitas untuk mengenalkan rangkaian 

huruf dengan bunyi-bunyi bahasa yang dipelajari oleh siswa dengan tujuan 

agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan 

intonasi yang tepat. (Tarigan,2008:7) 

3. Pembelajaran Tematik adalah model pembelajaran yang menggabungkan 

beberapa mata pelajaran yang saling berkaitan satu sama lain dalam suatu 

tema. (Trianto,2013:147) 


