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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sangat penting 

kedudukannya dalam kehidupan masyarakat. Bahasa Indonesia sebagai alat 

komunikasi yang dijadikan status sebagai bahasa persatuan sangat penting 

untuk diajarkan sejak anak-anak. Dalam pembelajarannya bahasa Indonesia 

dibagi menjadi dua, yaitu membaca dan menulis. Dan satu diantaranya yang 

dianggap penting dalam pembelajaran pada siswa pemula adalah membaca.  

Pada hakikatnya membaca adalah suatu yang rumit yang melibatkan 

banyak hal, tidak hanya sekadar melafalkan tulisan tetapi juga melibatkan 

aktivitas visual berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Didalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat dituntut untuk 

gemar membaca. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran yang efektif 

dilakukan melalui membaca.  

Pada pendidikan sekolah dasar terutama pada kelas 1 (satu) 

kemampuan membaca harus sudah dimiliki. Pendidikan atau pembelajaran 

dalam meningkatkan kemampuan membaca pada usia ini sangat diperlukan. 

Pengembangan metode yang bervariatif harus tetap dilakukan agar 

pembelajaran tidak terkesan monoton dan akhirnya maksud yang diharapkan 

tidak tersampaikan pada anak didik.  
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Pembelajaran yang menarik disertai dengan partisipasi siswa yang 

besar terhadap pembelajaran membaca tersebut dapat meningkatkan kualitas 

kemampuan membaca. Diharapkan kemampuan membaca yang mereka miliki 

sejak usia dini ini akan memicu seorang anak untuk menumbuhkan rasa gemar 

membaca. Dengan gemar membaca mereka akan memperoleh pengetahuan 

dan wawasan baru yang akan semakin meningkatkan kecerdasannya sehingga 

mereka lebih mampu menjawab tantangan hidup pada masa yang akan datang. 

Bertolak belakang dari pernyataan di atas, berdasarkan observasi dan 

wawancara singkat dengan guru kelas 1 yang dilakukan pada tanggal 06 

November, 13 November dan 20 November 2010, menunjukkan bahwa pada 

siswa kelas 1 (satu) SDN Kepuharjo 01 kemampuan membaca masih terbagi 

menjadi tiga yaitu siswa yang dapat membaca dengan lancar, siswa yang 

membaca dengan cara mengeja, dan siswa yang tidak bisa membaca sama 

sekali. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan membaca nyaring pada tiap 

siswa, karena jika kemampuan membaca tidak dimiliki maka kompetensi 

dalam membaca nyaring juga kurang dikuasai ,contohnya: mampu menguasai 

tanda-tanda baca dan  mampu membaca dengan terang dan jelas.  

Pada observasi dan dokumentasi pra penelitian dapat dilihat dari 36 

siswa dalam satu kelas pada semester 1, terdapat siswa yang dapat membaca 

dengan lancar sebanyak 58%, siswa yang membaca dengan cara mengeja 

sebanyak 28%, dan siswa yang tidak bisa membaca sama sekali sebanyak 

14%. Dari 14% siswa yang tidak dapat membaca sama sekali mendapatkan 
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nilai ulangan formatif mata pelajaran bahasa Indonesia dibawah kkm yang 

ditentukan sekolah yaitu 60 .  

Terdapat beberapa kemungkinan penyebab rendahnya kemampuan 

membaca. Dari faktor internal, untuk 14% siswa yang tidak bisa membaca 

sama sekali adalah sulit untuk mengena1i bentuk dan bunyi huruf, sulit untuk 

mengingat huruf, sulit untuk merangkai huruf menjadi kata-kata, sulit 

mengucapkan kata dengan tepat, tidak mampu membaca dengan terang dan 

jelas dan tidak menguasai tanda-tanda baca. Untuk 28% siswa yang membaca 

dengan cara mengeja adalah membaca dengan terbata-bata, tidak menguasai 

tanda-tanda baca, dan tidak mampu membaca dengan terang dan jelas . 

Dari faktor eksternal, selama ini guru memberi pelajaran dikelas 

menggunakan metode ceramah dan penugasan. Walaupun pada saat-saat 

tertentu metode tersebut sangat berguna dan berpengaruh pada siswa lainnya, 

tetapi untuk siswa yang kemampuannya kurang metode tersebut kurang  

memicu siswa itu untuk menguasai kompetensi pembelajaran yang diberikan. 

Siswa kurang memiliki kemampuan membaca karena ketika pembelajaran 

pada kompetensi membaca siswa langsung ditugasi menebak atau membaca 

sebuah kalimat oleh guru, untuk siswa yang tidak mengenali huruf, struktur 

kata dan kalimat akan sulit melakukannya.  

Pada ruang kelas, suasana kurang memicu siswa untuk membaca 

karena sama sekali tidak ada gambar ataupun cerita yang memicu siswa untuk 

belajar membaca. Pada waktu tertentu guru kelas memberi pelajaran tambahan 

diluar jam pelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca melalui 
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metode penugasan dengan cara mendikte, tetapi hal tersebut belum bisa 

berjalan dengan lancar karena siswa belum hafal serta tidak bisa menuliskan 

huruf-huruf abjad. Dari faktor internal dan eksternal tersebut harus memberi 

jalan keluar agar pemerataan pendidikan pada semua siswa dapat diperoleh. 

Dari fakta di atas, pembenahan terhadap pambelajaran harus dilakukan 

agar tecapai harapan yang diinginkan. Smith dalam Oka ,(1983:68) 

mengungkapkan bahwa pengajaran membaca pada dasarnya bertugas 

membangkitkan, mengembangkan, dan mengarahkan minat, perhatian, 

motivasi, dan selera baca para siswa sehingga membaca dirasakannya sebagai 

bagian dari kehidupannya dan kebutuhan hidupnya.  Salah satu metode yang 

ditawarkan agar siswa tersebut dapat meningkatkan kemampuan membaca 

adalah metode Struktural Analisis Sintesis (SAS).  

Era Mei Romanda (2006:21-22), mengungkapkan hasil yang dicapai 

oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran khususnya dalam penerapan 

membaca permulaan menggunakan metode sas, dapat diketahui sebagai 

berikut: sebagian besar atau 80% anak dapat membaca, nilai yang diperoleh 

siswa rata-rata hampir melampai ketuntasan belajar yang ditargetkan dalam 

kurikulum 2004 yaitu 7,00, siswa telah memahami minimal 14 huruf, 

sehingga merasa senang apabila diajarkan bahasa Indonesia terutama 

membaca. 

Zakiyah (2010), dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukannya 

dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan 

pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan dengan metode SAS di kelas I 
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MI Hidayatun Nasyi’in Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dan 

mendeskripsikan peningkatan kemampuan membaca permulaan pada siswa 

kelas I MI. Hidayatun Nasyi’in Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan. 

Dan hasil analisis data penelitian yang dilakukannya menunjukkan 

bahwa: (1) Pada siklus I  dalam pembelajaran membaca permulaan dengan 

metode SAS Kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran membaca 

permulaan dengan metode SAS memiliki kategori baik (80) dan mengalami 

peningkatan pada siklus II dengan kategori sangat baik (95), (2) Untuk menilai 

kemampuan siswa dalam proses pembelajaran dengan metode SAS pada 

Siklus I memiliki nilai rata-rata kelas (79,6) dan meningkat pada Siklus II 

yaitu (90,8) dari 25 siswa (100%) sudah mencapai kriteria yang diharapkan 

yaitu aktif dan kreatif. (3) penggunaan metode SAS terbukti dapat 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas I MI. Hidayaun 

Nasyi’in Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, yaitu nilai siswa pada 

Siklus I meningkat dari nilai rata-rata 78,04 menjadi 85,68 pada Siklus II 

yakni meningkat 14,07%. Penggunaan metode SAS yang didukung media 

pembelajaran yang relevan juga berdampak pada peningkatan aktivitas dan 

kreatifitas siswa dalam proses pembelajaran. 

Dari dua hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa metode SAS 

mampu meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas 1 Sekolah 

Dasar. Selain itu SAS juga sesuai dipakai untuk membaca permulaan yaitu 

anak kelas 1 sekolah dasar. Oleh karena itu, dalam penelitian tindakan kelas 

ini menggunakan metode yang sama yaitu metode SAS untuk meningkatkan 
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kemampuan membaca nyaring pada siswa kelas 1 SDN Kepuharjo 01. Metode 

SAS dalam penelitian ini tidak hanya melakukan pemisahan struktur kalimat 

seperti dua penelitian di atas tetapi juga membaca nyaring tiap bagiannya 

sehingga anak mengetahui cara membaca dan pelafalan yang tepat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang perlu dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan metode Struktural Analisis Sintesis (SAS) dapat 

meningkatkan kemampuan membaca nyaring siswa kelas 1 (satu) SDN 

Kepuharjo I Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana implementasi penggunaan model Struktural Analisis Sintesis 

(SAS) dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca nyaring siswa 

kelas 1 (satu) SDN Kepuharjo I Kabupaten Malang?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai pada suatu 

penulisan. Sedang tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan metode Struktural Analisis Sintesis (SAS) 

dapat meningkatkan kemampuan membaca nyaring siswa kelas 1 (satu) 

SDN Kepuharjo I Kabupaten Malang. 



7 
 

 

2. Untuk mengetahui implementasi penggunaan model Struktural Analisis 

Sintesis (SAS) dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca nyaring 

siswa kelas 1 (satu) SDN Kepuharjo I Kabupaten Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini berguna bagi semua pihak yang berkepentingan 

dalam pendidikan. Manfaat secara teoritis, secara khusus penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi pada metode pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Secara umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukan kepada pembelajaran Bahasa Indonesia utamanya dalam 

meningkatkan kemampuan membaca pada siswa. 

Manfaat secara praktis, bagi guru dapat meningkatkan kemampuan 

guru dalam mengajar serta meningkatkan wawasan profesionalnya. Semakin 

meningkatnya kemampuan guru dalam memberikan variasi pembelajaran akan 

mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan.  

Bagi siswa dapat meningkatkan meningkatkan kemampuan membaca 

siswa secara optimal sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Bagi 

peneliti dapat mengetahui permasalahan yang ada dalam pembelajaran serta 

menemukan pemecahan masalahnya, sehingga dapat berguna bagi yang akan 

datang.  
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1.5 Ruang lingkup dan batasan penelitian 

Ruang lingkup: Kemampuan membaca nyaring siswa dengan 

menggunakan metode Struktural Analisis Sintesis (SAS) siswa kelas 1 SDN 

Kepuharjo 1 Kabupaten Malang. 

Batasan penelitian: Penelitian ini memiliki batasan masalah yang perlu 

dikembangkan  agar substansi penelitian tidak melebar. Batasan tersebut 

adalah penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan metode SAS untuk 

meningkatkan kemampuan membaca nyaring pada siswa kelas 1 SDN 

Kepuharjo 1 kab. Malang 

1.6 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang masih perlu dikaji 

kebenarannya. Dalam penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Jika pembelajaran dilakukan dengan menerapkan metode SAS, 

kemampuan membaca nyaring siswa kelas 1 (satu) SDN Kepuharjo 01 

Kabupaten Malang akan meningkat.    

 

1.7 Batasan Istilah penelitian 

1. Metode Struktural Analisis Sintesis (SAS) adalah metode yang diawali 

dengan menampilkan struktur kalimat secara utuh yang digali dari 

pengalaman berbahasa siswa. Sebelum kegiatan belajar mengajar, guru 

dapat memanfaatkan gambar, benda nyata, tanya jawab informal untuk 

menggali bahasa siswa dan kemudian melalui proses analitik, kalimat utuh 

diuraikan kedalam satuan-satuan bahasa yang lebih kecil yang disebut 
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kata. Proses penganalisisan atau penguraian berlanjut sampai pada satuan 

bahasa terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi, yakni huruf-huruf. 

2. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan 

yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan 

pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik 

yang berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. 

3. Untuk mengukur kemampuan membaca nyaring dapat dilihat dari 

keterampilan yang dituntut di dalamnya, yaitu: mampu menggunakan 

ucapan yang tepat, mampu menggunakan frase yang tepat, mampu 

menggunakan intonasi suara yang wajar, mampu membaca dalam posisi 

sikap yang baik, mampu menguasai tanda-tanda baca, mampu membaca 

dengan terang dan jelas, mampu membaca dengan penuh perasaan dan 

ekspresif, mampu membaca dengan tidak terbata-bata, mampu mengerti 

serta memahami bahan bacaan yang dibacanya, mampu membaca dengan 

penuh kepercayaan pada diri sendiri. Untuk mengukur kemampuan di atas 

peneliti menggunakan penilaian dan dari data tes direkapitulasi 

menggunakan rumus persentase. Data kualitatif lainnya berupa catatan 

pengamatan, dokumen foto, dan rekapan wawancara.  


