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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kurikulum sekolah pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki atau 

melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kurikulum sebelumnya, 

dan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut yang muncul pada 

kurikulum terdahulu. Saat ini sedang marak diperbincangkan kehadiran kurikulum 

2013 yang berbasis kompetensi dan berkarakter, didalam kurikulum ini 

diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuanya khususnya pengetahuan. 

Kurikulum ini sudah diterapkan di sekolah, namun dalam faktanya masih banyak 

keluhan yang terkait dengan kesulitan penerapannya di lapangan. 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema, sub tema, untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran dan 

lebih menekankan pada keaktifan siswa. Proses belajar dan pembelajaran tidak 

akan lepas dari kegiatan berkomunikasi baik antar guru dengan siswa dan siswa 

dengan siswa. Berkomunikasi sehari-hari pada saat pembelajaran di dalam 

sekolah, atau di luar sekolah menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa 

indonesia. 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang mempunyai peran 

penting  untuk siswa. Bahasa sebagai alat komunikasi antar bangsa, kebudayaan, 

dan pada saat pembelajaran berlangsung, baik guru dengan guru, guru dengan 

siswa, dan siswa dengan siswa yaitu menggunakan bahasa indonesia. Bahasa 

indonesia, mempunyai 4 aspek yaitu, berbicara, membaca, menulis, dan 

mendengarkan.  
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Membaca merupakan proses memahami makna yang terkandung dalam 

bacaan. Makna yang terkandung dalam bacaan merupakan interaksi timbal balik 

antara pengetahuan dasar dengan kalimat-kalimat fakta. Membaca merupakan 

informasi yang tersimpan dalam memori otak atau fikiran pembaca, mulai sejak 

dini siswa harus diajarkan membaca khususnya membaca dasar yaitu membaca 

permulaan. 

Membaca permulaan adalah membaca yang dilaksanakan dikelas I dan II, 

dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf dan lambang-lambang tulisan. Saat  

pembelajaran berlangsung yang perlu diperhatikan yaitu kelancaran dan kejelasan 

suara. Membaca permulaan sangat penting perananya untuk siswa, karena untuk 

mengatasi kesulitan-kesulitan membaca yang dihadapi, tidak lupa siswa harus 

mempunyai kemampuan membaca permulaan agar dapat membaca dengan baik 

dan benar, Rukayah (dalam Mulyadi, 2004:14). 

Kemampuan membaca permulaan adalah kesanggupan siswa dalam 

membaca dan diperlukan untuk kelangsungan belajar siswa dalam proses belajar 

pembelajaran.  Mampu membaca dengan intonasi yang jelas dan benar, dengan 

cara menceritakan gambar yang tersedia dan memperhatikan tanda baca. 

Mempunyai kemampuan membaca permulaan diharapkan siswa dapat menghafal 

lambang, huruf dan tulisan, Rukayah (dalam Mulyadi, 2004:14). 

Observasi yang telah dilakukan pada hari Kamis, 21 Agustus 2014, 

ditemukan permasalahan yaitu  pada proses pembelajaran berlangsung masih ada 

siswa yang belum bisa membaca khususnya membaca permulaan, yakni; 1) siswa 

dalam pembelajaran masih ada yang belum bisa memahami huruf bacaan, 2) 

belum bisa melafalkan bunyi huruf b dan d  3) saat guru menyuruh menulis apa 
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yang dibacakan atau diucapkan guru, dan 4) kelancaran siswa ketika membaca 

permulaan masih belum terlihat. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, alasan peneliti menganalisis 

kemampuan membaca permulaan yaitu karena membaca permulaan adalah dasar  

untuk  siswa agar kelancaran membaca lebih baik lagi dan pelafalan bunyi huruf 

lebih ditingkatkan di dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Maka peneliti 

tertarik untuk meneliti “Analisis Kemampuan Membaca Permulaan dalam 

Pembelajaran Tematik Siswa Kelas I SDN Ciptomulyo 3 Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian  ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan membaca permulaan dalam pembelajaran tematik 

siswa kelas I SDN Ciptomulyo 3 Malang? 

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan 

untuk mengatasi kendala kemampuan membaca permulaan dalam 

pembelajaran tematik siswa kelas I SDN Ciptomulyo 3 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kemampuan membaca permulaan dalam pembelajaran 

tematik siswa kelas I SDN Ciptomulyo 3 Malang? 

2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dan menjelaskan 

upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala kemampuan membaca 
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permulaan dalam pembelajaran tematik siswa kelas I SDN Ciptomulyo 3 

Malang? 

 

D. Manfaat Peneliti 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

pendidikan, terutama kemampuan membaca permulaan dalam 

pembelajaran tematik siswa kelas I SDN Ciptomulyo 3 Malang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta didik 

Mampu meningkatkan kemampuan dan pemahaman siswa dalam 

membaca permulaan dan aktif dalam pembelajaran dikelas 1 SDN 

Ciptomulyo 3 Malang. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk proses belajar 

mengajar dan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan 

peneliti khususnya yang terkait dengan membaca permulaan. 

c. Bagi Guru 

Dalam penerapan kegiatan penelitian ini, secara bertahap guru 

mengetahui penyebab masalah yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran 

di kelas 1 SDN Ciptomulyo 3 Malang. Selain itu dapat memberikan 

alternatif untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan 

belajar khususnya belajar membaca permulaan. 
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d. Bagi sekolah 

Dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas 

pendidikan yang lebih baik serta dapat memberikan informasi atau 

gambaran kepada sekolah, bahwa membaca permulaan untuk sekolah 

dasar sangat penting untuk mempermudah ke jenjang selanjutnya. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Kemampuan 

Kemampuan adalah kecakapan atau kesanggupan seseorang individu 

untuk beradaptasi dalam berbagai situasi. Menguasai keahlian dalam 

melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan  dan suatu penilaian atas 

tindakan seseorang untuk berfikir secara deduktif dan induktif dapat di 

ukur dengan prestasi, (Romlah, 2010:138). 

2. Kemampuan Membaca 

Kemampuan membaca permulaan adalah kesanggupan siswa dalam 

membaca dan diperlukan untuk kelangsungan belajar siswa dalam proses 

belajar pembelajaran, Rukayah (dalam Mulyadi, 2004:14). 

Kemampuan membaca merupakan dasar untuk mengenal berbagai 

pembelajaran. Proses pembelajaran berlangsung, siswa diharuskan 

mempunyai kemampuan membaca agar tidak mengalami banyak 

kesulitan. Siswa harus belajar membaca agar dapat membaca untuk 

belajar. 

3. Membaca 
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Membaca sebagai suatu proses, pembelajaran membaca, baik 

pembelajaran membaca permulaan maupun pembelajaran lanjut 

dilaksanakan agar siswa menguasai proses membaca (Wahyuni, 2012:33). 

Membaca merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh semua siswa 

dan harus diajarkan sejak dini. Proses memahami makna yang terkandung 

dalam bacaan sederhana termasuk dalam membaca permulaan.  

4. Membaca Permulaan 

Membaca permulaan adalah membaca yang mengenalkan huruf-

huruf dan lambang-lambang tulisan dengan memperhatikan lafal dan 

intonasi yang benar dan diterapkan di kelas I dan II saat proses 

pembelajaran berlangsung, Rukayah (dalam Mulyadi, 2004:14). 


