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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Siswa Kesulitan Belajar (Learning Disorder) adalah kondisi dimana siswa 

dengan kemampuan intelegensi rata-rata atau di atas rata-rata, namun memiliki 

ketidakmampuan atau kegagalan dalam belajar yang berkaitan dengan hambatan 

dalam proses persepsi, konseptualisasi, berbahasa, memori, serta pemusatan 

perhatian, penguasaan diri, dan fungsi integrasi sensori motorik. (Clement, dalam 

Weiner, 2003). Selain itu kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana gangguan 

neurologis yang mempengaruhi kemampuan untuk menerima, memproses, 

menganalisis atau menyimpan informasi. Masalah yang dihadapi yaitu kesulitan 

dalam membaca, menulis, mengeja, mengingat, penalaran, serta keterampilan 

motorik dan masalah dalam matematika. 

Siswa kesulitan belajar ini sangat banyak jenisnya, salah satunya adalah 

siswa kesulitan belajar dalam hal membaca atau biasa dikenal disleksia. Disleksia 

merupakan kondisi dimana seseorang yang kesulitan dalam menterjemahkan dan 

memaknai simbol-simbol yang ada dihadapannya. Tentunya jika demikian kondisi 

siswa tersebut akan mempengaruhi perkembangannya serta akan mengalami 

hambatan untuk kedepannya. Adapun hambatan tersebut adalah kesulitan 

memperoleh informasi dalam dunia baca.  

Membaca adalah menerjemahkan simbol ke dalam suara yang dikombinasi 

dengan kata-kata, disusun sehingga kita dapat belajar memahaminya dan kita 

dapat membuat katalog. Dalam pengertian lain membaca adalah kegiatan 
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meresapsi, menganalisa, dan mengintepretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam media tulisan. 

(Cahyani, 2009).  

Membaca merupakan sebuah proses, dimulai dari sejak dini anak harus 

dilatih dalam membaca, karena membaca merupakan jembatan ilmu pengetahuan. 

Dikutip dari Farida (2008) bahwa proses membaca di sekolah dasar terdiri dari 

terdiri beberapa aspek, aspek-aspek tersebut adalah: aspek sensori, yaitu 

kemampuan untuk memahami simbol-simbol tertulis, aspek perseptual, yaitu 

kemampuan menginterpresentasikan apa yang dilihat sebagai simbol, aspek 

skema yaitu, kemampuan menghubungkan informasi tertulis dengan struktur 

pengetahuan yang telah ada, aspek berfikir, yaitu kemampuan membuat inferensi 

dan evaluasi dari materi yang dipelajari, aspek afektif, yaitu aspek yang berkenaan 

dengan minat pembaca dan berpengaruh terhadap kegiatan membaca. 

Membaca sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, seperti halnya 

memberikan wawasan dan pengetahuan yang luar biasa, memberikan kenyamanan 

pada pembaca, melatih kemampuan berfikir, dan yang terpenting adalah melatih 

konsentrasi pembaca. Farida Rahim (2008) mengemukakan bahwa kemampuan 

membaca merupakan sesuatu yang vital dalam suatu masyarakat terpelajar, 

dengan informasi yang disediakan berbagai media cetak maupun elektronik, 

membaca menimbulkan rasa keingintahuan seseorang terhadap masalah, 

informasi dari berbagai bentang budaya yang ada di dunia ini, siswa diharapkan 

menyadari akan pentingnya membaca untuk dirinya sendiri terutama informasi 

atau peluang untuk masa depannya kelak. 
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Jika dilihat pada kenyataan yang terjadi di masyarakat sekarang ini, sekolah 

dasar dengan tenaga kependidikan kurang memahami siswa berkebutuhan khusus, 

guru tidak memahami dengan kondisi siswa, hambatan dalam belajar dan upaya 

dalam meningkatkan kemampuannya. Secara garis besar kelompok siswa 

berkesulitan  belajar dapat dibagi dua. Pertama, yang berkaitan dengan 

perkembangan (developmental learning disabilities), mencakup gangguan 

motorik dan persepsi, bahasa dan komunikasi, memori, dan perilaku sosial. Kedua 

yang berkaitan dengan akademik (membaca, menulis, dan berhitung) sesuai 

dengan kapasitas yang dimiliki, tetapi kedua kelompok ini tidak dapat dipisahkan 

secara tegas karena ada keterkaitan di antara keduanya (Abdurahman & Hidayat: 

1996). 

Siswa disleksia mengalami hambatan dalam hal membaca, seolah-olah 

huruf yang ada dihadapannya berputar dan tidak bisa di terjemahkan. Karena 

hambatan tersebut berakibat pada kurangnya informasi dan keterlambatan 

penyerapan materi, karena setiap pembelajaran berdasarkan huruf, sehingga jika 

seseorang mengalami hambatan dalam membaca sudah dipastikan untuk 

kemampuan intelektualnya mengalami kekurangan, maka siswa disleksia 

memiliki keterlambatan bahasa dibandingkan siswa normal. Di era yang semakin 

maju seperti saat ini orang tua dan keluarga maupun pihak sekolah yang belum 

mengerti tentang keadaan siswa disleksia. Akibatnya perkembangan siswa 

disleksia mengalami gangguan dan hambatan, bahkan dalam aspek kognitifnya 

akan semakin menjadi lebih parah.  

Siswa disleksia secara fisik tidak akan terlihat berbeda jika dibandingkan 

dengan siswa normal pada umumnya. Disleksia tidak hanya kesulitan dalam hal 
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membaca atau menyusun kalimat tetapi juga dalam berbagai hal seperti urutan 

dalam berbagai macam urutan, termasuk dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, 

dan sebaliknya, selain itu siswa disleksia juga mengalami kesulitan dalam hal 

kesulitan menerima perintah yang seharusnya dilanjutkan ke memori pada otak.  

Hal ini yang menyebabkan disleksia dianggap tidak mampu berkonsentrasi dalam 

berbagai hal. Dalam hal lain, ditemukan pula bahwa penderita disleksia tidak 

mampu menjawab pertanyaan yang seperti uraian panjang lebar.  

SDN Lesanpuro 2 Malang, belum dikategorikan sekolah yang berbasis 

inklusi, dikarenakan untuk tenaga kependidikan belum memadai, tetapi sekolah 

ini tetap menerima siswa yang berkebutuhan khusus, dengan kategori lambat 

belajar dan kesulitan belajar spesifik. Salah satunya yang penulis angkat untuk 

diteliti yaitu siswa kesulitan belajar spesifik kesulitan dalam membaca atau 

disleksia. Siswa disleksia juga mendapatkan materi yang sama dengan siswa 

reguler, serta sekolah ini juga telah menerapkan kurikulum 2013. Untuk siswa 

disleksia kelas 3 dengan jumlah 4 siswa, dengan didampingi oleh guru kelas yang 

sekaligus pembimbing dan pengarah untuk memberikan pelayanan khusus. Siswa 

di sekolah ini bermacam-macam kharakteristiknya, hanya beberapa siswa yang 

mengalami kebutuhan khusus. Tetapi sebagian kelas terdapat siswa yang lambat 

belajar, kesulitan membaca, berhitung dan menulis. Di sekolah  ini kondisi siswa 

dari kelas bawah sampai kelas tinggi kebanyakan mampu membaca, dikatakan 

mampu membaca jika siswa tersebut mampu mengucapkan dan melafalkan 

simbol-simbol menjadi kata yang bermakna, hanya saja terdapat pula sebagian 

siswa yang kurang mampu dalam membaca, dan terdapat pula siswa yang mampu 

membaca tetapi harus dieja terlebih dahulu. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 3 di SDN Lesanpuro 02 

Malang, siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca akan mengalami 

gejala seperti kesulitan dalam mempelajari huruf, kesulitan dalam 

menggabungkan huruf menjadi sebuah kata, huruf sering terbalik-balik, 

konsentrasi buruk dan siswa-siswa ini kesulitan dalam mengeja dan membaca. 

Siswa disleksia lebih menyukai dan lebih cepat dalam pemahaman jika belajar 

menggunakan benda yang konkret dan terlebih lagi mereka mengalami hambatan 

dalam membaca, selain itu benda-benda konkret akan lebih memudahkan siswa 

dalam memahami materi pembelajaran, jadi hal utama yang dilakukan seorang 

guru biasanya membuat perasaan siswa senang, dan nyaman sehingga proses 

pembelajaran bisa berjalan dengan lancar.  

Siswa disleksia mengalami kesulitan dalam konsentrasi sehingga seharusnya 

dibuatkan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, dengan hal 

tersebut siswa disleksia maupun siswa reguler mampu berkonsentrasi dan 

menerima materi pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan media dan 

alat peraga akan dapat memancing pola pikir siswa tersebut. Meskipun tidak 

semua berjalan dengan harapan guru, hal ini akan tetap disesuaikan dengan 

karakteristik mereka masing-masing.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 2 di SDN Lesanpuro 2 

Malang yang dilakukan peneliti, didapatkan bahwa siswa yang mengalami 

kesulitan belajar terutama dalam hal membaca atau disleksia, harus membutuhkan 

penanganan dan perlakuan yang khusus, tidak bisa disamakan dengan siswa 

reguler lainnya. Seperti ketiga siswa ini, mereka memiliki kharakteristik dan 

kemampuan yang cenderung sama. Ketiga siswa ini mengalami kesulitan 
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membaca yang bisa dikategorikan sedang, karena mereka ini kesulitan dalam 

menghafal huruf, menyambung huruf menjadi kata, dan kesulitan memahami 

makna dari kata tersebut. Pihak sekolah juga menyadari bahwa tenaga 

kependidikan untuk mengatasi atau menangani siswa tersebut juga bisa dibilang 

kurang, karena kebanyakan jika guru yang lulusan pendidikan guru sekolah dasar 

kurang mengetahui bagaimana cara menghadapi siswa disleksia. Oleh karena itu, 

guru harus mempunyai kemampuan dan harus mengetahui kondisi dari siswa yang 

dihadapi, sehingga mampu mengurangi keterbatasan yang dimiliki oleh siswa 

tersebut. Seperti yang dipaparkan Rifa Hidayah (2012) dalam penelitiannya 

tentang teknik-teknik treatmen khusus untuk disleksia masih kurang dan belum 

ada satu metode yang cocok untuk semua siswa disleksia. Langkah awalnya 

adalah dengan memahami siswa disleksia, serta ketrampilan berbahasa yang 

dimiliki siswa disleksia dengan berbagai pendekatan. Termasuk bagaimana 

menerapkan pembelajaran sejak awal dan intervensi bagi anak yang mengalami 

disleksia sangat penting. Misalnya siswa disleksia bisa dibantu dengan cara 

penambahan jam pelajaran pra sekolah (Hindson: 2000).   

Kesalahan pahaman dari pihak orang tua maupun pihak sekolah, maka akan 

berdampak buruk untuk siswa disleksia. Karena siswa disleksia tersebut akan 

dianggap siswa yang bodoh, malas, dan tidak mampu untuk membaca jika 

dibandingkan dengan teman-teman seusianya, hal ini jika berkelanjutan akan 

mengakibatkan mental siswa disleksia akan semakin memburuk dan yang lebih 

parah lagi siswa tersebut akan menjadi depresi. Dalam menangani siswa disleksia 

tidak boleh hanya sebagian pihak saja, tentu saja harus dari semua pihak yang 

bersangkutan agar perkembangan kognitif dan sosialnya bisa terus berkembang.  
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Berdasarkan masalah yang dihadapi diatas, peneliti mengambil judul 

penelitian tentang “Analisis Kemampuan Membaca Siswa Disleksia Kelas III 

SDN Lesanpuro 02 Malang” yang didalamnya akan membahas tentang 

kemampuan membaca siswa disleksia. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kemampuan membaca siswa disleksia kelas 3 SDN Lesanpuro 2 

Malang? 

2. Bagaimana upaya meningkatkan kemampuan membaca pada siswa disleksia 

kelas 3 SDN Lesanpuro 2 Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kemampuan membaca siswa disleksia kelas 3 SDN 

Lesanpuro 2 Malang.  

2. Mendeskripsikan cara meningkatkan kemampuan membaca pada siswa 

disleksia kelas 3 SDN Lesanpuro 2 Malang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat secara praktis : 

a. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana dan acuan 

informasi pendidikan agar dapat membantu pembelajaran untuk siswa 

disleksia. 

b. Bagi siswa disleksia, siswa disleksia mampu memperoleh pembelajaran yang 

tepat dari guru. 

c. Bagi Peneliti dapat menambah pengetahuan tentang kemampuan membaca 

siswa disleksia dan sebagai bahan referensi ataupun acuan untuk penelitian 

selanjutnya tentang kemampuan membaca siswa. 

 

Manfaat secara teoritis : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan sebagai 

masukan serta wawasan bagi peneliti selanjutnya dan pada lembaga-lembaga 

pendidikan mampu menangani siswa disleksia yang ada di sekolah.  

b. Sebagai informasi bagi para pengajar bahwa siswa disleksia perlu  mendapat 

perhatian dann motivasi yang lebih agar mereka merasa sama dengan teman 

sebaya dan tidak rendah diri. 

 

1.5. Penegasan Istilah 

a. Analisis 

Analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu 

keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda 
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komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu 

keseluruhan yang terpadu.  

b. Kemampuan Membaca 

Kesanggupan untuk menterjemahkan  simbol-simbol visual kedalam suara 

serta mengubahnya menjadi sesuatu yang memiliki makna melalui proses 

kognitif berdasarkan pengalaman yang didapat sebelumnya.  

c. Siswa Disleksia 

Disleksia adalah kondisi dimana seseorang mengalami kesulitan dalam 

mengartikan atau mengenali struktur kata-kata (misalnya huruf atau suara 

yang seharusnya tidak diucapkan, sisipan, penggantian atau kebalikan) atau 

memahaminya (misalnya, memahami fakta-fakta dasar, gagasan, utama, 

urutan peristiwa, atau topik sebuah bacaan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


