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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Membaca merupakan suatu proses dimaksudkan dari teks dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca mempunyai peranan yang utama dalam 

membentuk makna. Membaca juga merupakan satu strategis. Pembaca yang 

efektif menggunakan berbagai macam strategi membaca yang sesuai dengan teks 

dan konteks dalam rangka mengkontruksi makna ketika membaca. Strategi ini 

bervariasi sesuai dengan jenis teks dan tujuan membaca. Membaca adalah 

interaktif. Keterlibatan pembaca dan teks tergantung dengan konteks. Orang yang 

senang membaca suatu teks yang bermanfaat, akan menemui beberapa tujuan 

yang ingin dicapainya, teks yang dibaca seseorang harus mudah dipahami 

sehingga terjadi interaksi antara pembaca dengan teks. 

 Untuk  dapat menggali potensi yang dimiliki oleh setiap siswa, maka 

diperlukan adanya usaha yang sesuai dengan kondisi siswa masing-masing. 

Upaya ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain membaca 

permulaan. Adapun pengertian membaca permulaan menurut Arifin (2004) 

membaca permulaan merupakan membaca awal yang diberikan kepada anak 

di kelas I dan II sebagai dasar untuk pelajaran selanjutnya.  Berdasarkan 

uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa membaca permulaan adalah kecakapan 

anak dalam mengenal lambang tulisan yang menitikberatkan pada aspek 

membaca permulaan. 
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Pada membaca permulaan ada tujuan-tujuannya dalam pembelajaran 

membaca permulaan, adapun tujuan membaca permulaan menurut 

Herusantosa (dalam K.Istarocha 2012: 14), yaitu agar peserta didik mampu 

memahami dan menyuarakan kalimat sederhana yang ditulis dengan intonasi 

yang wajar, peserta didik dapat membaca kata-kata dan kalimat sederhana 

dengan lancar dan tepat dalam waktu yang relatif  singkat.  

Pembelajaran membaca permulaan terdapat indikator keberhasilannya 

yang harus dicapai oleh peserta didik sehingga peserta didik mampu belajar 

dengan baik,  adapun indikator- indikator yang harus dicapai oleh peserta 

didik di kelas dasar  yaitu : anak dapat membedakan huruf, dapat memisahkan 

huruf vocal dan konsonan, dapat menyebutkan huruf awal dan akhir yang 

sama, dapat menulis namanya sendiri, dapat menghubungkan gambar dengan 

tulisan, dapat membuat gambar dengan beberapa coretan. Kubi (2003). 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 27- 29 Februari 2016 pada 

proses pembelajaran materi bahasa indonesia kelas 1 di SDN Mojorejo 01 

Batu, diketahui dalam proses belajar kemampuan membaca permulaan  guru 

menggunakan metode ceramah dan  metode eja namun ketika guru 

menggunakan metode ceramah dan metode eja pada proses pembelajaran  

tentang kemampuan membaca permulaan tidak menarik dan membosankan, 

disamping itu juga di faktorkan dari siswa sendiri yang tidak mau belajar, 

pemahamannya kurang dalam pembelajaran, tidak memperhatikan apa yang di 

sampaikan oleh guru, dan tidak mau belajar dirumah. 
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 Selain itu juga siswa sendiri belum bisa membedakan huruf-huruf yang 

mirip contoh b, p, q, m, w, u, n, serta siswa tidak dapat membedakan dalam 

metode bunyi atau Eja ketika siswa membaca c dibaca “ec” atau “ce”, 

kemudian kesulitan dalam kemiripan huruf contohnya p dibaca b “ putih” 

dibaca “butih”. Masih banyak kesulitan  siswa dalam membaca permulaan dan 

dari kesulitan siswa dalam membaca permulaan tersebut menyebabkan 

rendahnya hasil pembelajaran pada bahasa indonesia siswa khususnya pada 

kemampuan membaca permulaan sehingga nilainya tidak mencampai 

ketuntasan atau dibawah KKM.  

Di ketahui dari hasil wawancara guru wali kelas 1 bahwa dalam jumlah 29 

siswa hasil belajar pada kemampuan membaca permulaan tidak semuanya 

tuntas, yaitu dari 29 jumlah siswa hanya 16 siswa mendapat nilai diatas KKM  

atau  sebanyak 55,17%, namun pada 16 siswa yang tuntas atau dapat nilai 

diatas  KKM tersebut tidak semuanya lancar dalam membaca melainkan 

diantara  16 siswa itu ada sebagian siswa yang masih dalam tahap proses 

mengejas dan 13 siswa atau 44, 82% belum tuntas atau mendapat nilai 

dibawah KKM, dan untuk 13 orang siswa tersebut belum bisa membaca sama 

sekali bahkan untuk melafalkan hurufpun masih rendah sekali, untuk anak 

yang dapat nilai dibawah KKM. 

Adapun solusinya yaitu siswa yang  mengalami kesulitan pada kemiripan 

huruf atau tidak dapat membedaka huruf-huruf yang bermirip yaitu dengan 

cara guru melafalkan huruf-huruf yang mirip dengan berulang kali sampai 

siswa memahaminya, selanjutnya ketika membaca perkata siswa sulit dalam 

kemiripan huruf menyebabkan membaca dalam perkata tidak tepat, solusinya 
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yaitu dengan cara menggunakan media kartu kata bergambar  siswa dapat 

membaca dengan mengeja perhuruf dalam satu ataupun dalam satu kalimat 

sehingga huruf yang dapat dibedakan dengan sebisa mungkin. 

Berdasarkan paparan diatas maka peneliti akan menerapkan media kartu 

kata bergambar, Ahmad Susanto (2011) mengungkapkan bahwa kartu kata 

bergambar merupakan salah satu media yang mengembangkan aspek 

kemampuan membaca, dengan cara menampilkan gambar disertai kata yang 

menerangkan nama gambar untuk membantu anak mengenal susunan huruf 

dan meresponnya secara lisan maupun tertulis. Dalam menerapkan media 

kartu kata bergambar diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan dengan baik sesuai susunan kaidah-kaidah tertentu. 

Dengan demikian siswa dapat mencampai indikator dengan maksimal atau 

siswa sudah mampu dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan. 

Berdasarkan kesulitan dalam membaca permulaan  dan rendahnya hasil 

pada materi bahasa indonesia, maka peneliti tergerak untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas yang berjudul” Peningkatan Kemampuan Membaca 

Permulaan dengan Menggunakan Media kartu kata bergambar pada materi 

bahasa Indonesia tema “Kegemaranku” Kelas 1 di SDN Mojorejo 01 Batu”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, penulis dapat menyimpulkan 

beberapa rumusan masalah yang sesuai dengan judul di atas, rumusan 

masalahnya antara lain: 
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1. Bagaimanakah penerapan media kartu kata bergambar terhadap 

peningkatan kemampuan membaca permulaan pada materi bahasa 

Indonesia tema “kegemaranku” kelas I di SDN Mojorejo 01 Batu? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar kemampuan membaca 

permulaan dengan menggunakan media kartu kata bergambar pada 

materi bahasa Indonesia  tema”kegemaranku” kelas I di SDN Mojorejo 

01 Batu? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui penerapan media kartu kata bergambar terhadap 

peningkatan kemampuan membaca permulaan pada materi bahasa 

Indonesia tema”kegemaranku” kelas I di SDN Mojorejo 01 Batu 

2. Untuk mengetahui hasil belajar kemampuan membaca permulaan dengan 

menggunakan media kartu kata bergambar pada materi bahasa Indonesia 

tema”kegemaranku” kelas I di SDN Mojorejo 01 Batu. 

D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis penelitian ini adalah : penggunaan media kartu kata 

bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada 

materi bahasa Indonesia tema”kegemaranku” siswa kelas 1 SDN Mojorejo 01 

Batu. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam 

dunia pendidikan, untuk dapat menjadi dasar pengembangan dan 

pemanfaatan media kartu kata bergambar dalam peningkatkan 
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kemampuan membaca permulaan pada materi bahasa Indonesia 

tema”kegemaranku”. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Siswa 

Bagi siswa, dapat meningkatkan motivasi belajar dan daya tarik siswa 

dalam mengikuti pembelajaran dikelas serta dapat memudahkan  

pemahaman siswa dalam materi yang diajarkan di SDN Mojorejo 01 

Batu. 

b. Bagi Guru 

Membantu guru dalam peningkatan profesionalitasnya, khususnya 

penerapan dalam media kartu kata bergambar dan efektif dalam 

pengajaran . 

c. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian tindakan ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan disekolah, khususnya di SDN Mojorejo 01 Batu. 

d. Bagi peneliti lainnya 

Diharapkan dapat menjadi dasar sekaligus sebagai salah satu referensi 

bagi peneliti lain dalam menemukan dan menyelesaikan permasalahan 

yang serupa dalam pembelajaran di waktu yang akan datang. 

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian merupakan ketentuan 

kejelasan penelitian mengenai apa saja yang tercakup dalam penelitian, 

sehingga penelitian bisa berjalan lancar sesuai target dan tujuan yaitu: 
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1. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian tindakan ini, ruang lingkupnya hanya akan dilakukan 

pada tema kegemaranku sub tema gemar membaca khususnya pada materi 

Bahasa Indonesia siswa kelas 1 SDN Mojorejo 01 Batu. 

2. Keterbatasan Penelitian 

Adapun hal-hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

ini yaitu keterbatasan dalam merincikan semua pembahasan tentang 

membaca permulaan, sehingga pembahasan dari penelitian tindakan ini 

mungkin akan sedikit umum dan sedatail apa yang diharapkan. Hal ini 

dipengaruhi oleh faktor kekurang literatur-literatur sejenis yang 

didapatkan. 

G. Definisi istilah  

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian pengembangan ini, 

adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan membaca permulaan merupakan kemampuan dalam 

mengenal bahan bacaan yang diajarkan anak secara terprogram. 

Kegiatan yang dapat dilakukan seperti mengucapkan bunyi huruf, 

membedakan huruf, menyebutkan benda yang mempunyai suara huruf 

awal sama, memahami hubungan bunyi dan huruf, menyebutkan kata 

yang mempunyai huruf awal sama, dan melafalkan kata dengan jelas.  

2. Kartu kata bergambar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media 

pembelajaran berbentuk kartu dari kertas tebal yang memiliki kata-kata 

dan gambar menarik yang sesuai dengan kata tersebut serta sesuai 

dengan tema pembelajaran. 


