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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan pondasi dasar dari kemajuan suatu bangsa, tidak 

ada bangsa yang maju apabila bangsa tersebut tidak memperhatikan bidang 

pendidikan. Usaha untuk mengembangkan siswa agar lebih baik lagi, dengan 

memperhatikan potensinya, dan dapat mewujudkan generasi yang cerdas dan 

berakhlak. Proses mengembangkan siswa harus dengan tertib, dan teratur agar 

terciptanya bangsa yang cerdas. Mewujudkan cita-cita peserta didik, pendidikan 

mempunyai peran penting, yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

dan watak siswa agar memiliki sikap dan kepribadian yang baik. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran  agar siswa 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya di dalam masyarakat, bangsa dan negara.  

Penyempurnaan pendidikan harus didasari dengan kurikulum yang selalu 

relevan dan kompetitif. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Berbagai jenis dan jenjang 

pendidikan menekankan, pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca, 

menulis, berhitung, dan berkomunikasi untuk siswa (Mulyasa, 2010:46). 
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Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi dan karakter menggunakan 

pendekatan tematik dan kontekstual. Siswa diharapkan, mampu meningkatkan dan 

menggunakan pengetahuan untuk mengkaji,, dan mempersonalisasi nilai-nilai 

karakter dan akhlak mulia. Tujuan kurikulum 2013 untuk meningkatkan mutu 

proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi pekerti 

secara utuh, terpadu, seimbang, sesuai standar kompetensi kelulusan pendidikan. 

Pembelajaran tematik digunakan di sekolah dasar untuk kelas I sampai kelas VI 

(Mulyasa, 2013:7). 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

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

tema yang diberikan merupakan pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi 

topik pembelajaran. 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 yang sangat penting perannya untuk 

siswa. Berkomunikasi dengan antar bangsa, kebudayaan, dan pada saat 

pembelajaran berlangsung yaitu menggunakan bahasa indonesia. Berbicara 

tentang bahasa indonesia, mempunyai 4 aspek yaitu berbicara, membaca, menulis, 

dan mendengarkan. Kemampuan siswa dalam membaca permulaan masih sangat 

kurang, dilihat dari proses pembelajaran berlangsung, karena membaca sudah 

menjadi suatu kebutuhan untuk siswa. 

Pembelajaran bahasa indonesia di sekolah dasar diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik berkomunikasi baik secara lisan maupun 
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tertulis. Pada jenjang sekolah dasar kegiatan membaca sudah mulai diberikan oleh 

guru kepada siswa kelas rendah yang kita kenal dengan membaca permulaan. 

Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi 

siswa sekolah dasar kelas awal yakni kelas I. Siswa belajar untuk memperoleh 

kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan 

dengan baik. Oleh karena itu guru perlu merancang pembelajaran membaca 

dengan baik sehingga mampu menumbuhkan kebiasaan membaca sebagai suatu 

yang menyenangkan. Suasana belajar harus dapat diciptakan melalui kegiatan 

permainan bahasa dalam pembelajaran membaca. Hal itu sesuai dengan 

karakteristik anak yang masih senang bermain. Permainan memiliki peran penting 

dalam perkembangan kognitif dan sosial anak. 

Tujuan membaca permulaan dikelas 1 adalah agar siswa dapat membaca 

kata-kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan tepat. Kelancaran dan 

ketepatan anak membaca pada tahap belajar membaca permulaan dipengaruhi 

oleh keaktifan dan kreativitas guru yang mengajar di kelas 1. Dengan kata lain, 

guru memegang peranan dan strategi dalam meningkatkan keterampilan membaca 

siswa. Peranan dan strategi tersebut menyangkut peran guru sebagai fasilitator, 

motivator, sumber belajar, dan organisator dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2014 

di SD Muhammadiyah 9 Malang pada kelas I dengan jumlah siswa 97. Ditemukan 

permasalahan yaitu masih ada siswa yang belum bisa membaca permulaan dengan 

baik dan benar dan masih memerlukan bantuan dari guru. Sementara berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru kelas pada kegiatan pembelajaran berlangsung, 

masih ada siswa dalam kemampuan membacanya masih kurang, yakni belum bisa 
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membedakan huruf dan mengeja dengan baik kata-kata yang menggunakan 

konsonan atau vokal. Wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru di SD 

Muhammadiyah 9 Malang, hal ini disebabkan oleh karena adanya faktor belajar 

siswa dalam proses pembelajaran yang ditimbulkan dari siswa yang kurang 

memperhatikan penjelasan dari guru saat pembelajaran berlangsung dan keluarga 

yang kurang memperhatikan anak saat dirumah untuk memberikan motivasi 

belajar membaca. 

Menurut Farida Rahim (2008 : 16) Faktor-faktor yang menyebabkan siswa 

tidak dapat membaca permulaan dengan benar, disebabkan dari faktor eksternal 

(gen, minat baca, motivasi, dan kemampuan individu) dan dan faktor internal 

(lingkungan sekitar, dan kurangnya motivasi dari orang tua). Akibatnya 

kemampuan siswa dalam membaca permulaan masih kurang. Untuk melatih 

kemampuan peserta didik dalam belajar membaca permulaan membutuhkan 

kesabaran dan ketelitian. Guru menjadi multi fungsi yaitu tidak hanya mengajar 

tetapi juga membimbing peserta didik tersebut sewaktu pulang sekolah. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, alasan peneliti menganalisis 

kemampuan siswa dalam belajar membaca permulaan dapat dilihat dari 

keseharian siswa didalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam membaca permulaan dengan 

memperhatikan sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Sejak dini peserta didik 

harus diajarkan membaca permulaan, dengan memperhatikan huruf, tanda baca 

dan lain-lain sebagainya, agar kemampuan siswa dalam membaca lebih baik lagi. 

Maka peneliti tertarik untuk meneliti “Analisis Kemampuan Siswa dalam Belajar 

Membaca Permulaan pada Kelas I SD Muhammadiyah 9 Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan siswa dalam belajar membaca permulaan pada 

kelas 1 SD Muhammadiyah 9 Malang? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar membaca 

permulaan pada kelas 1 SD Muhammadiyah 9 Malang? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam 

belajar membaca permulaan pada kelas 1 SD Muhammadiyah 9 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam belajar membaca permulaan 

pada kelas 1 SD Muhammadiyah 9 Malang 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar 

membaca permulaan pada kelas 1 SD Muhammadiyah 9 Malang 

3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-

kendala dalam belajar membaca permulaan pada kelas 1 SD 

Muhammadiyah 9 Malang 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan bahan pengembangan 

ilmu pendidikan dalam upaya mengatasi kesulitan belajar membaca permulaan 

pada siswa kelas 1 SD Muhammadiyah 9 Malang. 

2.  Manfaat Praktis 

a) Bagi Peserta didik 

Meningkatkan kemampuan dan pemahaman siswa dalam belajar membaca 

permulaan dan aktif dalam pembelajaran dikelas 1 SD Muhammadiyah 9 Malang. 

b) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk proses belajar mengajar dan 

dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan khususnya yang 

berkaitan 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 SD 

Muhammadiyah 9 Malang. Selain itu dapat memberikan alternatif untuk 

memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan belajar khususnya belajar 

membaca permulaan. 

d) Bagi Sekolah 

Dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan yang 

lebih baik serta memberikan informasi atau gambaran kepada sekolah, bahwa 

membaca permulaan untuk sekolah dasar sangat penting untuk mempermudah ke 

jenjang selanjutnya. 

 



7 
 

 

E. Batasan Istilah 

a. Analisis kemampuan 

Analisis kemampuan adalah perbuatan ataupun aktifitas, atau reaksi di 

bidang mental dan fisik dijalankan secara cepat, gampang, serasi atau sempurna 

dan diukur dengan prestasi (Romlah, 2010:138) 

b. Belajar membaca 

Belajar membaca adalah suatu proses pembelajaran yang meliputi proses 

mengamati simbol-simbol tulisan, mengungkapkan apa yang diamati dan 

menghubungkan kata-kata dan maknanya dengan pengetahuan dan pengalaman 

yang telah dimiliki (Wahyuni dkk, 2012:33). 

c. Membaca Permulaan 

Membaca permulaan di kelas I dan II. Melalui membaca permulaan ini, 

diharapkan siswa mampu mengenali huruf, suku kata, kalimat, dan mampu 

membaca dalam berbagai konteks, Puji Santosa (2009: 3.19) 

 

 

 


