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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah proses interaksi yang terjadi antara guru dan siswa, 

yang bertujuan meningkatkan perkembangan mental sehingga menjadi mandiri. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan satuan tindakan yang 

memungkinkan terjadinya belajar dan perkembangan (Dimyati, 2000:6).  

Membaca dan menulis permulaan (MMP) merupakan kemampuan awal 

yang harus dimiliki anak untuk dapat membuka cakrawala pengetahuan yang 

lebih luas. Untuk itu, kemampuan MMP harus dipupuk sejak dini. Jika membaca 

merupakan kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif, maka menulis 

merupakan kemampuan menghasilkan tulisan. (Zuchdi dan Budiasih, 2001:62). 

Combs dalam Hasim,(2008:79) memilah kegiatan membaca permulaan 

menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap perkembangan, dan tahap transisi. 

Dalam tahap persiapan, anak mulai menyadari tentang fungsi barang cetak, 

konsep tentang cara kerja barang cetak, konsep tentang huruf, dan konsep tentang 

kata. Dalam tahap perkembangan, anak mulai memahami pola bahasa yang 

terdapat dalam barang cetak. Anak mulai belajar memasangkan satu kata dengan 

kata lain. Dalam tahap transisi, anak mulai mengubah kebiasaan membaca 

bersuara menjadi membaca dalam hati. Hingga pada akhirnya anak mulai dapat 

melakukan kegiatan membaca dengan santai. 
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Hal yang sama pentingnya dalam pendidikan anak usia dini adalah 

menulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001) menulis adalah 

proses melahirkan pikiran atau perasaan dengan tulisan. Menulis mempunyai 

posisi tersendiri kaitannya dengan upaya membantu siswa mengembangkan 

kegiatan berpikir dan pendalaman bahan ajar. Pada tahap ini anak akan mulai 

memaparkan sebuah tulisan yang dihasilkan dari proses membaca. 

Morseli (dalam Puji 2003) juga menyatakan bahwa menulis merupakan 

keterampilan berbahasa yang produktif, karena penulis harus trampil 

menggunakan  (bahasa Indonesia) kemampuan menulis harus dilandasi dengan 

berbagai komponen kebahasaan, seperti penguasaan kosakata, penguasaan 

kalimat, penguasaan ejaan, dan tanda baca. Dalam kegiatan menulis, penulis harus 

terampil memanfaatkan grafologi, struktur kalimat, dan kosakata.  

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penguasaan 

kosa kata merupakan faktor penting dalam keberhasilan membaca dan menulis, 

dimana hal tersebut akan diperoleh siswa melalui pengajaran guru dalam kelas. 

Meskipun pada dasarnya mengajar anak untuk dapat membaca dan menulis 

bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi untuk mengajar MMP pada anak-anak 

usia kelas awal yang masih berada dalam usia bermain dan belum memungkinkan 

untuk menghadapkan mereka pada situasi pembelajaran yang serius. 

Sulitnya pengajaran membaca dan menulis pada anak-anak usia kelas awal 

(1 SD) dapat dibuktikan pada salah satu sekolah dasar di Kabupaten Malang, yaitu 

SD Negeri Pandanajeng 02, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang yang 

memang masih memiliki kemampuan yang rendah dalam membaca dan menulis. 
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Rendahnya keterampilan membaca dan menulis permulaan dapat disebabkan dari 

berbagai sebab, diantaranya: 

a. Adanya siswa yang belum menamatkan taman kanak-kanak (6 siswa dari 

20 siswa kelas I). 

b. Usia belum matang sudah masuk di kelas satu. (anak usia dibawah tujuh 

tahun sebanyak 5 siswa) 

c. Anak malas belajar, sehingga perkembangan membaca dan menulis sangat 

rendah. 

d. Media pembelajaran tidak menarik, sehingga anak memilih permainan 

yang dibawa sendiri dari rumah. 

e. Metode mengajar guru yang masih nampak monoton menimbulkan anak 

bosan untuk belajar. 

Apabila hal ini dibiarkan, maka dampaknya anak akan mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran di kelas selanjutnya. 

 Oleh karena itu diperlukan peran aktif seorang guru dalam meningkatkan 

kemampuan membaca dan menulis siswa khususnya kelas 1 SD. Hal yang dapat 

dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan kemampuan atau mutu 

membaca dan menulis siswa yaitu adalah dengan menerapkan metode dan media 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dengan adanya metode dan 

media pembelajaran yang menarik, maka tentu siswa akan mudah menangkap dan 

mencerna materi yang disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan latar belakang masalah di SDN Pandanajeng 02 Kab Malang 

yang telah disebutkan diatas, maka peneliti bersama-sama dengan Guru wali kelas 
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1 SDN Pandanajeng 02 Kab Malang (Bapak Muhyadin), berupaya mencari cara 

penyelesaian masalah dalam upaya pengenalan kata dan kalimat guna 

meningkatkan kemampuan membaca dan menulis sehingga keterampilan 

membaca permulaan akan tercapai dengan memenuhi standar KKM yaitu 75, 

tentu saja dengan tetap melihat faktor-faktor pemicu kegagalan seperti yang sudah 

kita bahas diatas seperti kurangnya media yang mendukung, pembelajaran yang 

kurang menyenangkan, serta pelibatan interaksi yang komunikatif dari siswa. 

Untuk media, wali kelas I SDN Pandanajeng 02 Kab Malang (Bapak 

Muhyadin), memberi masukan tentang media gambar, karena menurut beliau 

siswa kelas 1 sangat mudah menghafal jika disertai dengan gambar. 

Berdasarkan informasi ini penulis mencoba mengajukan beberapa 

pendapat tentang media yang sesuai dengan materi membaca dan menulis yaitu 

berupa metode bermain yang menggunakan media KOTABERLIN, media ini 

bertujuan untuk memotifasi daya ingat siswa melalui symbol-simbol gambar yang 

cenderung disukai anak, konsep ini dibuat dari inspirasi oleh shofi, yaitu model 

pembelajaran kotak kata bergambar. Model kotak kata bergambar sebenarnya 

berusaha melakukan pendekatan secara langsung pada perkembangan kosakata, 

diakui bahwa pengembangan kosakata merupakan saluran penting untuk 

meningkatkan keterampilan membaca. 

Untuk mengenalkan kata dan kalimat pada kelas I SDN Pandanajeng 02 

Kab. Malang, peneliti menggunakan media KOTABERLIN, media ini merupakan 

media pembelajaran sederhana. Peneliti namakan media KOTABERLIN yang 
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dimaksud adalah kotak kata berguling untuk meningkatkan kemampuan membaca 

dan menulis pada kelas I  SDN Pandanajeng 02. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas,maka peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan metode bermain KOTABERLIN untuk 

peningkatan kemampuan membaca dan menulis pada siswa kelas I SD 

pandanajeng 02 kab.Malang pada siklus 1 dan siklus 2? 

2. Apakah metode bermain KOTABERLIN dapat meningkatkan kemampuan 

membaca dan menulis pada siswa kelas I SD pandanajeng 02 kab. Malang 

tahun ajaran 2010-2011? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitihan ini adalah: 

1. Penerapan metode bermain KOTABERLIN untuk peningkatan kemampuan 

membaca dan menulis pada siswa kelas I SD pandanajeng 02 kab. Malang 

pada siklus 1 dan siklus 2? 

2. Untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis pada siswa kelas I 

SD pandanajeng 02 kab. Malang melalui metode bermain KOTABERLIN”. 

 

 

 



6 
 

1.4  Hipotesis Tindakan 

Penggunaan  metode bermain KOTABERLIN dapat  meningkatkan hasil 

belajar membeca menulis kelas 1 SD Pandanajeng 02 kab. Malang tahun ajaran 

2010-2011. 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

Melalui penelitihan ini manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

a. Bagi kepala sekolah  

Media KOTABERLIN dapat digunakan menjadi pertimbangan untuk 

meningkatkan mutu siswa; 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat diterapkan secara langsung oleh guru Pandanajeng 

02 Kec. Tumpang Kab. Malang yang menjadi kolaborator penelitian ini dalam 

penerapan media KOTABERLIN agar dapat meningkatkan kemampuan 

membaca dan menulis  pada kelas 1; 

c. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan media belajar dan dapat diterapkan 

dirumah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis; 

d. Bagi peneliti 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan untuk mengadakan 

penelitian lanjut. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi peneliti 

lain.dalam upaya mendapatkan ide-ide baru untuk mempermudah 
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pembelajaran bahasa khususya dalam mengenalkan kata dan kalimat 

dalam upaya meningkatkan pemahaman kata pada siswa kelas 1. 

 Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir. 

 

1.6 Batasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan di SD Pandanajeng 02 Kab. Malang pada 

tingkatan SD kelas 1 pada semester 2. 

2. Penelitian ini, guru sebagai obyek dalam membantu peningkatan sistem 

pengajaranya untuk mensukseskan kegiatan belajar mengajar siswa 

khususnya tentang membaca dan menulis.  

3. Murid kelas 1 sebagai obyek penerapan media KOTABERLIN mata pelajaran 

Bahasa  Indonesia khususnya tentang membaca dan menulis. 

 

1.7 Definisi Operasional 

1. Metode bermain  kotak kata berguling adalah metode pembelajaran yang 

menekankan permainan untuk mendapatkan pembelajaran, dan kartu huruf 

merupakan alat untuk pendukung metode tersebut.  

2. Membaca  adalah kegiatan yang sangat kompleks yang mencakup aktifitas 

fisik dan mental untuk mengenal, memahami makna dari suatu simbol atau 

tulisan. 

3. Menulis adalah suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau mediannya yang berbentuk huruf, 

suku kata, kata dan kalimat. 
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4. Membaca dan menulis permulaan adalah suatu tahapan awal yang dilakukan 

oleh anak untuk memperoleh ketrampilan dalam membaca dan menulis. 

5. Kemampuan membaca permulaan adalah tahap awal kesanggupan siswa 

membaca dengan lafal dan intonasi yang jelas, benar dan wajar serta 

memperhatikan tanda baca. 

6. Kemampuan menulis permulaan adalah tahap awal anak belajar menuliskan 

huruf, symbol, atau lambing-lambang tulis jika dirangkaikan dalam sebuah 

setruktur, lambang tersebut menjadi bermakna. 

 

 

 

 


