
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang mengandung beberapa sifat yakni, 

sistematik, mana suka, ujar, manusiawi dan komunikatif. Disebut sitematik karena 

bahasa diatur olem sistem. Setiap bahasa mengandung dua sistem, yaitu sistem 

bunyi dan sistem makna. Bunyi merupakan suatu yang bersifat fisik yang dapat 

ditangkap oleh panca indera kita. Tidak semua bunyi diklasifikasikan sebagai 

symbol sebuah kata. Hanya bunyi-bunyian tertentu yang dapat diklasifikasikan, 

yaitu bunyi yang digunakan atau digabungkan dengan bunyi lain sehingga 

membentuk satu kata. 

Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia di Sekolah 

Dasar menurut kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi) yaitu agar para 

siswa memiliki kemampuan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun 

tulisan, sedangkan dalam bidang sastra diharapkan juga para siswa memiliki 

kepedulian pada hasil cipta sastra sehingga pada akhirnya mampu menikmati nilai 

seni dalam kehidupannya. Kemampuan itu diwujudkan dalam dua aspek yaitu, 

Kebahasaan  dan Kesastraan. Baik aspek Kebahasaan maupun Kesastraan terbagi 

atas empat sub aspek, yaitu Ketrampilan Menyimak, Ketrampilan Berbicara, 

Ketrampilan Membaca serta Ketrampilan Menulis. 

Membaca menulis permulaan merupakan program pembelajaran yang di 

orientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas 

awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Pada tahap awal anak 

memasuki bangku sekolah di kelas 1 sekolah dasar, membaca menulis permulaan 

merupakan menu utama.  

Kemampuan membaca permulaan lebih di orientasikan pada kemampuan 

membaca tingkat dasar, yakni kemampuan melek huruf, maksudnya anak-anak 

dapat mengubah dan melafalkan lambang - lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi 

bermakna. Kemampuan melek huruf kemudian di bina dan di tingkatkan menuju 

pemilikan kemampuan membaca tingkat lanjut, yakni melek wacana, maksudnya 



 

kemampuan mengubah lambang - lambang tulis menjadi bunyi-bunyi bermakna 

di sertai pemahaman akan lambang - lambang tersebut. 

Penanaman konsep membaca menulis di kelas I membutuhkan teknik dan 

model tersendiri. Teknik dan model mengajar merupakan cara yang di pergunakan 

guru mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. 

Dengan metode ini di harapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa 

sehubungan dengan kegiatan mengajar guru, dengan kata lain terciptalah interaksi 

edukatif. 

Berdasarkan hasil analisis hasil nilai proses pembelajaran Bahasa Indonesia 

yang di lakukan oleh guru dikelas I SDN Kedukbembem Kecamatan Mantup 

Kabupaten Lamongan pada materi “Mengenal huruf, suku kata dan kata 

menunjukkan bahwa dari 18 siswa hanya 8 siswa yang memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (65) yang telah di cantumkan. Hal ini jauh dari kriteria 

keberhasilan yang di tentukan oleh sekolah di karenakan model pembelajaran 

yang masih menggunakan metode / teknik tidak sesuai dengan materi, tidak 

menarik dan membosankan. 

Maka berdasarkan uraian di atas di perlukan alternatif pembelajaran yang 

dapat mengatasi masalah tersebut. Salah satu alternatif pembelajarannya adalah 

menggunakan pendekatan metode eja, oleh karena itu pendekatan metode eja 

membuat anak lebih cepat  memahami huruf, suku kata, kata  dan kalimat. 

Berangkat dari kenyataan di lapangan maka lewat laporan PTK  ini di 

tampilkan tentang pendekatan  metode eja merupakan salah satu alternatife yang 

di pilih guna meningkatkan pembelajaran membaca menulis permulaan. 

 

1.2 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan  uraian tersebut, dapat di rumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penggunaan metode eja dapat meningkatkan kemampuan 

membaca menulis permulaan pada siswa kelas I SDN Kedukbembem  dalam 

pembelajaran mengenal huruf, suku kata dan kata? 

2. Bagaimana prestasi belajar siswa kelas I SDN Kedukbembem dalam 

pembelajaran tentang mengenal huruf, suku kata dan kata dengan 

menggunakan metode eja? 



 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum adanya penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan penggunaan metode eja untuk meningkatkan kemampuan 

membaca menulis permulaan pada siswa kelas I SDN Kedukbembem  dalam 

pembelajaran mengenal huruf, suku kata dan kata. 

2. Mendiskripsikan prestasi belajar siswa kelas I SDN Kedukbembem dalam 

pembelajaran tentang mengenal huruf, suku kata dan  kata dengan 

menggunakan metode eja. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian diharapkan dapat memberi manfaat: 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman kepada guru untuk merancang 

kegiatan pembelajaran dan mengelola kelas yang lebih baik. Selain itu 

melalui penelitian ini guru dapat meningkatkan kualitas kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan. 

2. Bagi siswa  

Melalui penerapan pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan peran 

serta siswa dalam pembelajaran sehingga prestasi belajarnya meningkat. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat di jadikan alternatif pembelajaran disekolah guna 

meningkatkan prestasi belajar siswa serta meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat. 

4. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan hasil penelitian ini dapat di jadikan 

sebagai: 

a. Masukan dalam meningkatkan peran ilmu pendidikan dalam pelaksanaan 

pendidikan terutama proses pembelajaran. 

b. Mengkaji peran metode pembelajaran dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

 



 

1.5 Batasan Istilah 

Membaca adalah melihat sambil mengucapkan suatu tulisan dengan tujuan ingin 

mengetahui isinya. 

Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

mengggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang, sehingga orang lain 

dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa 

dan gambaran grafik tersebut. 

Metode eja di dasarkan pada pendekatan harfiah, artinya belajar membaca dan 

menulis dimulai dari huruf-huruf yang dirangkaikan menjadi suku kata. Oleh 

karena itu pengajaran dimulai dari pengenalan huruf-huruf. Demikian halnya 

dengan pengajaran menulis di mulai dari huruf lepas. 

 

  


