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BAB I 

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar, khususnya 

bidang studi bahasa Indonesia banyak aspek yang harus dibenahi.   Kemampuan 

membaca permulaan bahasa Indonesia merupakan  salah satu kemampuan dasar 

yang harus dimiliki oleh  peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 1 Krobokan 

Juwangi Boyolali.  

Keterampilan membaca harus  dikuasai oleh para siswa di Sekolah Dasar, 

karena ketrampilan ini secara langsung berkaitan dengan seluruh proses belajar 

siswa di Sekolah Dasar. Keberhasilan belajar siswa dalam mengikuti proses 

kegiatan belajar-mengajar di sekolah sangat ditentukan oleh penguasaan 

kemampuan membaca mereka. Siswa yang tidak mampu membaca dengan baik 

akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran untuk semua 

mata pelajaran. Siswa akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan 

memahami informasi yang disajikan dalam berbagai buku pelajaran, buku-buku 

bahan penunjang dan sumber-sumber belajar tertulis yang lain. Akibatnya, 

kemajuan belajarnya juga lamban jika dibandingkan dengan teman-temannya 

yang tidak mengalami kesulitan dalam membaca. 

Membaca pada kelas awal (kelas I) disajikan selama satu setengah bulan 

yaitu sampai dengan sepertiga semester pertama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa 

pengantar disemua jenis jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, 

menengah hingga pendidikan tinggi memegang peranan penting dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan, namun dalam kenyataannya pengajaran Bahasa 

Indonesia di jenjang pendidikan dasar umumnya sekolah dasar dalam hal 

membaca di kelas hasilnya masih kurang terbukti dengan kemampuan membaca 

siswa kelas I nilainya rendah dibawah rata-rata ketuntasan belajar (daftar nilai 

kelas I), bahkan sudah berada di kelas II pun masih banyak anak yang tidak dapat 

membaca.  
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Meskipun dalam pengajaran membaca permulaan sudah diberi berbagai 

metode dan pendekatan yang mengacu pada kurikulum, tetapi kenyataannya anak 

masih kurang memiliki keterampilan dalam membaca permulaan. Untuk mencari 

jalan keluar dalam membaca bahasa Indonesia perlu memperdayakan pendekatan 

dan metode yang lain yaitu dengan pendekatan suku kata sebagai pendekatan 

yang menarik bagi siswa. Siswa bisa membaca suku kata yang terdiri dari dua 

huruf yang diakhiri dengan vokal yaitu misalnya ba, bi, bu, ca, ci, cu dan 

sebagainya.  

Pada umumnya cara yang dipakai dalam pembelajaran membaca 

permulaan dengan pendekatan suku kata sebagai berikut: menggunakan kartu-

kartu kalimat, kartu kata, kartu suku kata, kartu huruf dan juga dibantu dengan 

fonem. Dengan menggunakan alat-alat peraga atau media selain buku, anak-anak 

lebih cepat memahami bacaan menggunakan kartu suku kata dan kata yang 

berhubungan kehidupan anak-anak sehari-hari. Menurut Badudu (1993: 131) 

pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar ialah guru terlalu 

banyak menyuapi, tetapi kurang menyuruh siswa aktif membaca, menyimak, 

menulis dan berbicara. Proses belajar-mengajar dikelas tidak relevan dengan yang 

diharapkan, akibatnya kemampuan membaca siswa rendah. Untuk 

mengoptimalkan pembelajaran membaca permulaan di Sekolah Dasar salah satu 

alternatif yang dapat dilakukan ialah melalui penggunaan pendekatan suku kata 

bahasa.  

Pembelajaran membaca di Sekolah Dasar dilaksanakan sesuai dengan 

pembedaan atas kelas-kelas awal dan kelas-kelas tinggi. Pelajaran membaca dan 

menulis di kelas-kelas awal disebut pelajaran membaca dan menulis permulaan, 

sedangkan dikelas-kelas tinggi disebut pelajaran membaca dan menulis lanjut. 

Pelaksanaan membaca permulaan di kelas I sekolah dasar dilakukan dalam dua 

tahap, yaitu membaca periode tanpa buku dan membaca dengan menggunakan 

buku. Pembelajaran membaca tanpa buku dilakukan dengan cara mengajar dengan 

menggunakan media atau alat peraga selain buku misalnya kartu gambar, kartu 

huruf, suku kata, kartu kata dan kartu kalimat, sedangkan membaca dengan buku 
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merupakan kegiatan membaca dengan menggunakan buku sebagai bahan 

pelajaran. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22, 23 dan 24 Tahun 2006 

(2008: 107) disebutkan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) Berkomunikasi secara 

efektif dan efisien sesuai dengan etika, baik secara lisan maupun tulis;                

(2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara;  (3) Memahami bahasa Indonesia dan 

menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan;                       

(4) menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial; (5) menikmati dan memanfaatkan karya 

sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; (6) meng-hargai dan 

membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah  budaya dan intelektual 

manusia Indonesia. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar (SD) bertujuan 

meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun 

tertulis. (Harimurti  Krida Laksana 2007: 109). Keterampilan membaca sebagai 

salah satu berbahasa tulis yang bersifat reseptif perlu dimiliki siswa SD agar 

mampu berkomunikasi secara tertulis. oleh karena itu, peranan pengajaran Bahasa 

Indonesia khususnya pengajaran membaca di SD menjadi sangat penting. Peran 

tersebut semakin penting bila dikaitkan dengan tuntutan pemilikan 

kemahirwacanaan dalam abad informasi. Pengajaran Bahasa Indonesia di SD 

yang bertumpu pada kemampuan dasar membaca dan menulis juga perlu 

diarahkan pada tercapainya kemahirwacanaan. 

Permen Diknas No 22, 23 dan 24 Tahun 2006 (2008: 106)  disebutkan” 

"Pembelajaran membaca memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, 

sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi". Pembelajaran membaca diharapkan membantu 
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peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, menggunakan 

gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat.  

Tujuan membaca permulaan di kelas I adalah agar “Siswa dapat membaca 

kata-kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan tepat”, (Depdikbud, 

1994/1995: 4). Kelancaran dan ketepatan anak membaca pada tahap belajar 

membaca permulaan dipengaruhi oleh keaktifan dan kreativitas guru yang 

mengajar di kelas I. Dengan kata lain, guru memegang peranan yang strategis 

dalam meningkatkan Keterampilan membaca siswa. Peranan strategis tersebut 

menyangkut peran guru sebagai fasilitator, motivator, sumber belajar, dan 

organisator dalam proses pembelajaran. guru yang berkompetensi tinggi akan 

sanggup menyelenggarakan tugas untuk mencerdaskan bangsa, mengembangkan 

pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan membentuk ilmuwan dan tenaga ahli. 

Pengajaran membaca merupakan salah satu unsur kebahasaan dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan pada sekolah dasar mulai dari kelas 1 

(satu) sampai dengan kelas VI (enam). Perlu disadari bahwa membaca merupakan 

suatu aspek kebahasaan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Membaca 

menjadi bahan utama dalam pembelajaran pada kelas awal sekolah dasar. 

Kegiatan membaca yang dilakukan di kelas I (satu)   merupakan landasan utama 

untuk kegiatan membaca lanjutan pada kelas-kelas selanjutnya. 

Membaca suku kata merupakan salah satu Keterampilan berbahasa yang 

diajarkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Aspek 

keterampilan membaca dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu (1) 

Keterampilan yang bersifat menerima (reseptif) yang meliputi keterampilan 

membaca dan menyimak, (2) keterampilan yang bersifat mengungkap (produktif) 

yang meliputi keterampilan menulis dan berbicara (Muchlisoh, 1992: 119). 

Berdasarkan dari berbagai permasalahan di atas penggunaan pendekatan 

suku kata dirasakan sangat berperan dalam meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan. Proses pencapaian tujuan pendidikan nasional, di sini peneliti akan 

membahas dan menguraikan mengenai cara meningkatkan kemampuan belajar 
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membaca permulaan dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul 

“Penggunaan Pendekatan Suku Kata Guna Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Permulaan Anak Kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 1 Krobokan Juwangi Boyolali 

Tahun Pelajaran 2008/2009”.  

B. Rumusan Masalah 

Masalah penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan pendekatan suku kata dapat untuk meningkatkan 

kemampuan  membaca permulaan siswa kelas 1 SDN 1 Krobokan Kecamatan 

Juwangi, Kabupaten Boyolali Tahun 2009? 

2. Apakah faktor-faktor yang menghambat penggunaan pendekatan suku kata 

guna meningkatkan kemampuan  membaca permulaan siswa kelas 1 SDN 1 

Krobokan Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali Tahun 2009? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca 

permulaan dengan penggunaan pendekatan suku kata pada pembelajaran 

bahasa Indonesia anak kelas 1 SDN 1 Krobokan  Juwangi Boyolali. 

2.  Mendeskripsikan faktor-faktor yang menghamabat penggunaan pendekatan 

suku guna meningkatkan  kemampuan membaca permulaan siswa kelas I 

SDN 1 Krobokan  Juwangi Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat  bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara peraktis. Adapun manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pembendaharaan ilmu pengetahuan, khususnya kepada pembelajaran 

membaca permulaan bahasa Indonesia, umumnya meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan melalui penggunaan pendekatan suku 

kata. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan 

pembelajaran membaca permulaan anak kelas 1 Sekolah Dasar .  

 2. Manfaat Peraktis  

a. Bagi guru 

1) Dapat meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran membaca 

permulaan anak kelas 1 Sekolah Dasar. 

2) Mendapat pengalaman lebih variatif dalam penggunaan macam-macam 

pendekatan pembelajaran membaca permulaan siswa kelas 1 Sekolah 

Dasar. 

c. Bagi Siswa  

1) Dapat memotivasi belajar membaca permulaan untuk siswa kelas 1 

Sekolah Dasar. 

2)  Mendapatkan pelatihan pembelajaran membaca permulaan sesuai 

tingkat perkembangannya  

d. Bagi Sekolah  

Dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik guru dalam 

kualitas pembelajaran maupun kualitas siswa dalam belajar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Kemampuan Membaca  Bahasa Indonesia 

a. Pengertian Membaca Permulaan Bahasa Indonesia 

Membaca permulaan dalam pengertian ini adalah membaca permulaan 

dalam teori Keterampilan, maksudnya menekankan pada proses penyajian 

membaca secara mekanikal. Membaca permulaan yang menjadi acuan adalah 

membaca merupakan proses recoding dan decoding (Muchlisoh, 1992: 209). 

Membaca merupakan suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis. Proses yang 

bersifat fisik berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual. Dengan indera 

visual, pembaca mengenali dan membedakan gambar-gambar bunyi serta 

kombinasinya. Melalui proses recoding, pembaca mengasosiasikan gambar-

gambar bunyi beserta kombinasinya itu dengan bunyi-bunyinya. Dengan proses 

tersebut, rangkaian tulisan yang dibacanya menjelma menjadi rangkaian bunyi 

bahasa dalam kombinasi kata, kelompok kata, dan kalimat yang bermakna. 

Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan 

pembaca (anak-anak) untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui 

media kata. Proses membaca itu berkembang dari yang sangat sederhana yaitu 

membaca permulaan pada masa kanak-kanak sampai pada tahapan yang komplek 

yang memerlukan kegiatan berfikir termasuk didalamnya pemahaman makna 

yang tersurat dan tersirat dan dapat mengaplikasikan wacana, menganalisis, 

menilai, dan menceritakan isi wacana.  

Disamping itu, pembaca mengamati tanda-tanda baca untuk membantu 

memahami maksud baris-baris tulisan. Proses psikologis berupa kegiatan berpikir 

dalam mengolah informasi. Melalui proses decoding, gambar-gambar bunyi dan 

kombinasinya diidentifikasi, diuraikan kemudian diberi makna. Proses ini 

melibatkan knowledge of the world dalam skemata yang berupa kategorisasi 

7 
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sejumlah pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan dalam gudang ingatan 

(Syafi’ie, 1999: 7). 

Menurut Semiawan (2002: 206) Aktifitas membaca permulaan melibatkan 

tiga komponen yaitu: (a) visual memory (vm); (b) phonological memory (pm); dan 

(c) semantic memory (sm). Lambang-lambang fonem tersebut adalah huruf 

dibentuk menjadi suku kata, menjadi kata, dan kata dibentuk menjadi kalimat. 

Aktifitas pembentukan tersebut terjadi pada ketiganya. Pada tingkat visual 

memory, huruf, kata dan kalimat terlihat sebagai lambang grafis, sedangkan pada 

tingkat phonological memory terjadi proses pembunyian lambang. Lambang 

tersebut juga dalam bentuk kata, dan kalimat. 

Proses pada tingkat ini bersumber dari visual memory dan phonological 

memory. Akhirnya terjadi proses pemahaman terhadap kata dan kalimat. 

Selanjutnya dikemukakan bahwa untuk memperoleh kemampuan membaca 

diperlukan tiga syarat, yaitu kemampuan membunyikan (a) lambang-lambang 

tulis; (b) penguasaan kosakata untuk memberi arti; dan (c) memasukkan makna 

dalam kemahiran bahasa. Pada tingkatan membaca permulaan, pembaca belum 

memiliki keterampilan kemampuan membaca yang sesungguhnya, tetapi masih 

dalam tahap belajar untuk memperoleh Keterampilan / kemampuan membaca.  

Membaca pada tingkatan ini merupakan kegiatan belajar mengenal bahasa 

tulis. Melalui tulisan itulah siswa dituntut dapat menyuarakan lambang-lambang 

bunyi bahasa tersebut.  Menurut Oemar Hamalik (1993: 284) bahwa membaca 

merupakan suatu proses menyusun makna melalui interaksi dinamis diantara 

pengetahuan pembaca yang telah ada, informasi yang telah dinyatakan oleh 

bahasa tulis, dan konteks situasi pembaca. 

Para ahli telah mendefiniskan tentang membaca dan tidak ada cerita 

tertentu untuk menentukan suatu definisi yang dianggap paling benar. Menurut 

Badudu (1993: 8) membaca sebagai suatu kegiatan yang memberikan respon 

makna secara tepat terhadap lambang verbal yang tercetak atau tertulis. 

Pemahaman atau makna dalam membaca lahir dari interaksi antara persepsi 

terhadap simbol grafis dan keterampilan bahasa serta pengetahuan pembaca. 

Dalam interaksi ini, pembaca berusaha menciptakan kembali makna sebagaimana 
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makna yang ingin disampikan oleh penulis dan tulisannya. Dalam proses 

membaca itu pembaca mencoba mengkreasikan apa yang dimaksud oleh penulis. 

Dilain pihak, Syafi’ie (1999: 70-71) mendefinisikan membaca sebagai 

proses memperoleh makna dari cetakan. Kegiatan membaca bukan sekedar 

aktivitas yang bersifat pasif dan reseptif saja, melainkan menghendaki pembaca 

untuk aktif berpikir. Untuk memperoleh makna dari teks, pembaca harus 

menyertakan latar belakang “bidang” pengetahuannya, topik, dan pemahaman 

terhadap sistem bahasa itu sendiri. Tanpa hal-hal tersebut selembar teks tidak 

berarti apa-apa bagi pembaca. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas disimpulan bahwa membaca 

permulaan merupakan suatu proses keterampilan dan kognitif yang menunjuk 

pada pengenalan dan penguasaan lambang-lambang fonem, sedangkan proses 

kognitif menunjuk pada penggunaan lambang-lambang fonem yang sudah dikenal 

untuk memahami makna suatu kata atau kalimat. 

 

b. Hakekat Membaca Permulaan Bahasa Indonesia 

  Hakekat membaca menurut A.S Broto dalam Abdurrahman (1996: 200) 

dikemukakan bahwa membaca adalah kemampuan mengucapkan bahasa tulisan 

atau lambang bunyi bahasa, melainkan juga menanggapi dan memahami isi 

bahasa tulisan. Membaca pada hakekatnya merupakan bentuk komunikasi tulis. 

Soedarso juga mengemukakan bahwa ”membaca merupakan aktifitas kompleks 

yang memerlukan sejumlah besar tindakan terpisah-pisah, mencakup penggunaan 

pengertian, khayalan, dan inggatan”. Manusia tidak mungkin dapat membaca 

tanpa menggerakan mata dan menggunakan pikiran. Bond juga mengemukakan 

bahwa ”membaca merupakan pengenalan simbul-simbul bahasa tulis yang 

merupakan stimulus guna membantu proses mengingat tentang apa yang dibaca”, 

untuk membangun suatu pengertian melalui pengalaman yang telah dimiliki.  

Membaca merupakan aktifitas kompleks yang memerlukan sejumlah besar 

tindakan terpisah-pisah, mencakup penggunaan pengertian, khayalan, dan 

inggatan, manusia tidak mungkin dapat membaca tanpa menggerakan mata dan 
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menggunakan pikiran. Djago Tarigan, dkk (2003: 200) mengemukakan bahwa 

”membaca adalah pengenalan simbul-simbul bahasa tulis” yang merupakan 

stimulus guna membantu proses mengingat tentang apa yang dibaca, untuk 

membangun suatu pengertian melalui pengalaman yang telah dimiliki.  

Membaca adalah proses aktif dari pikiran yang dilakukan melalui mata 

terhadap bacaan. Dalam kegiatan membaca, pembaca memproses informasi dari 

teks yang dibaca untuk memperoleh makna. (Semiawan 2002: 172). Membaca 

merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, karena membaca 

tidak hanya untuk memperoleh informasi, tetapi berfungsi sebagai alat untuk 

memperluas pengetahuan bahasa seseorang. Dengan demikian, anak sejak kelas 

awal SD perlu memperoleh latihan membaca dengan baik khususnya membaca 

permulaan. 

Dalam kegiatan membaca terjadi proses pengolahan informasi yang terdiri 

atas informasi visual dan informasi nonvisual (Ngalim Purwanto 2001: 12). 

Informasi visual, merupakan informasi yang dapat diperoleh melalui indera 

penglihatan, sedangkan informasi nonvisual merupakan informasi yang sudah ada 

dalam benak pembaca. Karena setiap pembaca memiliki pengalaman yang 

berbeda-beda dan dia menggunakan pengalaman itu untuk menafsirkan informasi 

visual dalam bacaan, maka isi bacaan itu akan berubah-ubah sesuai dengan 

pengalamn penafsirannya. (Badudu, 1993: 211). Pembaca yang telah lancar pada 

umumnya meramalkan apa yang dibacanya dan kemudian menguatkan atau 

menolak ramalannya itu berdasarkan apa yang terdapat dalam bacaan. Peramalan 

dibuat berdasarkan pada tiga kategori sistem yaitu aspek sistematis, sintaksis dan 

grafologis.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca adalah 

proses interaksi antara pembaca dengan teks bacaan untuk  memahami isi bacaan 

berdasarkan latar belakang pengetahuan dan kompetensi kebahasaannya. Dalam 

proses pemahaman bacaan tersebut, pembaca pada umumnya membuat ramalan-

ramalan berdasarkan sistem semantik, sintaksis, grafologis, dan konteks situasi 

yang kemudian diperkuat atau ditolak sesuai dengan isi bacaan yang diperoleh. 

Orang dapat membaca dengan baik jika mampu melihat huruf-huruf dengan jelas, 
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mampu menggerakkan mata dengan lincah, mengingat simbul-simbul bahasa 

dengan tepat, dan memiliki penalaran yang cukup untuk memahami bacaan. 

Banyak pengertian lain tentang membaca yang pada hakekatnya tidak jauh 

berbeda dari penggertian yang dikemukakan terdahulu. Munculnya pengertian 

dikarenakan adanya perbedaan perhatian dan aspek yang diutamakan para ahli 

yang mengemukakan pengertian itu. Namun demikian pengertian-pengertian itu 

tetap mengacu kepada proses dan tujuannya. Prosesnya adalah pengenalan huruf 

yang tersusun dalam kebermaknaan sedangkan tujuannya adalah untuk mengerti 

dan memahami kebermaknaan huruf-huruf yang tersusun itu. Selain itu membaca 

juga merupakan proses  pengolahan informasi dari suatu bacaan yang dilakukan 

oleh seorang pembaca.  

Berdasarkan pengertian-pengerian yang telah dikemukakan di atas 

penulis dapat mengemukakan bahwa membaca adalah suatu perbuatan atau 

kegiatan berbahasa untuk memahami lambang-lambang bunyi bahasa tertulis, 

untuk  memahami informasi yang disajikan secara tertulis baik dalam bentuk 

bersuara atau dalam hati. Dalam kehidupan dan dunia pendidikan membaca tidak 

lain adalah usaha untuk memahami apa yang dibaca hingga menjadi pengetahuan 

dan dapat diproduksi si pembaca 

 

c. Pembelajaran Membaca Permulaan  

Menurut Slamet (2007: 77) mengemukakan bahwa “Membaca permulaan 

dikelas 1 Sekolah Dasar dilaksanakan pada dua tahap”. Tahap pertama, membaca 

dan menulis permulaan tanpa buku yang diberikan berkisar antara 4 sampai 

dengan  10 minggu. Waktu 4 sampai dengan 10 minggu tersebut tergantung pada  

situasi dan kondisi siswa. Mungkin siswa kelas satu berasal dari taman kanak- 

kanak atau tidak dari taman kanak- kanak, dan sebagainya semakin singkat 

menulis dan membaca tanpa buku akan semakin baik, sehingga waktu semester 

pertama dapat dipergunakan untuk pembelajaran komunikasi tulis, yaitu 

pembelajaran dengan buku.  

Pembelajaran membaca permulaan merupakan tingkatan proses 

pembelajaran membaca untuk menguasai sistem tulisan sebagai representasi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



visual bahasa. Tingkatan ini sering disebut dengan tingkatan belajar membaca 

(learning to read). Membaca lanjut merupakan tingkatan proses penguasaan 

membaca untuk memperoleh isi pesan yang terkandung dalam tulisan. 

(Syafi’ie,1999: 16). Tingkatan ini disebut sebagai membaca untuk belajar 

(reading to learn). Kedua tingkatan tersebut bersifat kontinum, artinya pada 

tingkatan membaca permulaan yang fokus kegiatannya penguasaan sistem tulisan. 

Demikian pada membaca lanjut menekankan pada pemahaman isi bacaan, masih 

perlu perbaikan dan penyempurnaan penguasaan teknik membaca permulaan. 

Pengajaran membaca merupakan salah satu aspek kebahasaan yang 

diajarkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Selain 

membaca aspek kebahasaan yang lain diajarkan di sekolah dasar adalah, menulis, 

menyimak, dan berbicara.  Keempat aspek tersebut dibagi menjadi dua kelompok 

besar yaitu keterampilan yang bersifat menerima (reseptif) meliputi keterampilan 

membaca dan menyimak, serta keterampilan yang bersifat mengungkapkan 

(produktif) yang meliputi keterampilan menulis dan berbicara.  

Menurut Gorys keraf (2004: 29) menyatakan bahwa “membaca permulaan 

adalah pengajaran membaca awal yang diberikan kepada siswa kelas I dengan 

tujuan agar siswa terampil membaca serta mengembangkan pengetahuan bahasa 

dan keterampilan berbahasa guna menghadapi kelas berikutnya”. Melalui 

pembelajaran membaca, guru dapat mengembangkan nilai-nilai moral, 

kemampuan bernalar dan kreativitas anak didik.  

Berdasarkan kurikulum pendidikan dasar (2004), materi pembelajaran 

membaca yang tertuang dalam GBPP mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk 

siswa kelas I Sekolah Dasar. Pembelajaran membaca di Sekolah Dasar terbagi 

menjadi dua tahap yakni membaca permulaan yang diberikan di kelas satu dan 

dua, serta membaca lanjutan diberikan dikelas III, IV, V, dan VI. Membaca 

permulaan merupakan jenjang dasar yang menjadi landasan bagi pendidikan 

selanjutnya. Membaca sudah barang tentu mendapat perhatian yang lebih, sebab 

gagalnya membaca permulaan akan menjadi kendala bagi kelanjutan peserta didik 

pada tingkat di atasnya. 
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Berbicara mengenai membaca permulaan bagi siswa kelas 1 sekolah dasar 

tidak terlepas dari tujuan pembelajaran, materi, metode, dan penilaian tentang 

kemampuan membaca permulaan tersebut. Langkah awal yang paling penting di 

dalam pembelajaran membaca permulaan  adalah bagaimana menarik minat dan 

perhatian siswa agar mereka merasa tertarik dengan bacaan dan mau belajar 

dengan keinginaanya sendiri, tanpa merasa terpaksa untuk melakukannya.   

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

membaca permulaan adalah proses pembelajaran membaca untuk menguasai 

sistem tulisan sebagai representasi visual bahasa agar siswa terampil membaca 

serta mengembangkan pengetahuan bahasa dan keterampilan berbahasa. 

d.Tujuan Pembelajaran Membaca Permulaan 

Sesuai dengan perkembangan kejiwaan siswa kelas awal, pembelajaran 

membaca dan menulis permulaan bertujuan agar siswa terampil membaca dan 

menulis sederhana. Selain itu, juga bertujuan ingin mengembangkan  pengetahuan 

dan keterampilan berbahasa yang diperlukan siswa untuk menghadapi 

pembelajaran di kelas-kelas yang lebih tinggi, baik pembelajaran bahasa 

Indonesia, maupun pembelajaran bidang studi yang lain. Untuk itu, perinsip 

keterpaduan dalam pembelajaran sangat diperlukan. Adanya perluasan mata 

pelajaran membawa konsekwensi munculnya istilah dan ungkapan ungkapan baru 

yang di inginkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa yang memadahi. 

Pada dasarnya tujuan pembelajaran membaca permulaan adalah memberi 

bekal pengetahuan dan keterampilan kepada siswa untuk mengetahui dan 

menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacan dengan  baik dan 

dapat menuliskannya dengan baik dan benar. Pembelajaran membaca permulaan 

diberikan di kelas I dan II. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan 

memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar, sebagai dasar 

untuk dapat membaca lanjut. (Muchlisoh, 1992: 31). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar bertujuan meningkatkan 

kemampuan siswa berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis. 
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Keterampilan membaca sebagai salah satu keterampilan berbahasa tulis yang 

bersifat reseptif perlu dimiliki siswa Sekolah Dasar agar mampu berkomunikasi 

secara tertulis, yang mencakup fisik dan mental. Aktivitas yang terkait dengan 

membaca adalah gerak mata dan ketajaman penglihatan. Aktivitas mental 

mencakup ingatan dan pemahaman. Orang dapat membaca dengan baik jika 

mampu melihat huruf-huruf dengan jelas, menggerakkan mata dengan lincah, 

mengingat simbul-simbul bahasa dengan tepat, dan memiliki penalaran yang 

cukup untuk memahami bacaan. 

Menurut pandangan “whole language” membaca tidak diajarkan sebagai 

suatu pokok bahasan yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan dalam 

pembelajaran bahasa bersama dengan keterampilan berbahasa yang lain. 

Kenyataan tersebut dapat dilihat bahwa dalam proses pembelajaran bahasa, 

keterampilan berbahasa tertentu dapat dikaitkan dengan keterampilan berbahasa 

yang lain. Pengaitan keterampilan berbahasa yang dimaksud tidak selalu 

melibatkan keempat keterampilan berbahsa sekaligus, melainkan dapat hanya 

menyangkut dua keterampilan saja sepanjang aktivitas berbahasa yang dilakukan 

bermakna. 

 

2. Kesulitan Belajar Membaca Permulaan Bahasa Indonesia 

a. Pengertian Anak Berkesulitan Membaca  Permulaan Bahasa Indonesia 

 Kesulitan kemampuan membaca merupakan suatu kondisi 

ketidakmampuan yang nyata pada orang-orang yang memiliki kemampuan 

intelegensi rata-rata, yang juga memiliki system sensori yang cukup, dan 

kesempatan membaca yang cukup lama pula, berbagai kondisi tersebut dapat 

berpengaruh terhadap harga diri, pendidikan dan aktivitas sehari-hari  sepanjang 

hidup.  

 Menurut NJCLD (The Nasional Joint Committee For Learning 

Disabitties) dalam Abdurahman (2003: 6) kesulitan belajar menujuk pada 

sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan kedalam kesulitan yang nyata atas 

kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, 

membaca, menulis, dan menalar. Hallahan dalam Abdurrahman (2003:5) 
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berpendapat bahwa Kesulitan kemampuan membaca adalah suatu gangguan 

dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman 

dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin 

menampakan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berafikir, berbicara 

membaca, menulis, mengeja atau menghitung. 

 Batasan tersebut belum mencakup kondisi-kondisi seperti gangguan 

perceptual, luka pada otak disleksia dan afasia perkembangan. Batasan itu tidak 

untuk anak yang memiliki problem belajar yang penyebab utamanya berasal dari 

adanya hambatan karena tuna grahita, gangguan emosional atau kemiskinan 

lingkungan, budaya atau ekonomi. Menurut Lovitt dalam Slamet (2006: 94) ada 

berbagai kesulitan kemampuan membaca yaitu: (a) kekurangan kognitif;            

(b) kekurangan dalam Memori; (c) kekurangan melakukan evaluasi;                   

(d) kekurangan memproduksi bahasa; (e) Kekurangan pragmatik atau kekurangan 

fungsi bahasa.  

Berdasarkan pengertian tentang kesulitan kemampuan membaca tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa kesulitan kemampuan membaca harus memenuhi empat 

kriteria, yaitu: (a) Kemungkinan adanya disfungsi neorologis; (b) Kesalahan 

dalam melakukan berbagai tugas akademik; (c) Kesenjangan antara prestasi dan 

potensi; Tidak termasuk di dalamnya kategori tuna grahita, gangguan emosional, 

ketidak kemampuan sensori, ketidak tepatan dalam pembelajaran dan kemiskinan 

budaya.  

b. Faktor-faktor Kesulitan Kemampuan Membaca Permulaan Bahasa Indonesia 

Untuk mengetahui penyebab dari kesulitan kemampuan membaca harus 

didasarkan pada fondasi awal terbentuknya konsep dasar pada anak, selain  

memperhatikan faktor-faktor yang dapat berpengaruh. Motivasi dan pengajaran 

yang kurang baik dapat menyebabkan rendahnya kemampuan membaca anak.  

Menurut Slamet (2006: 94) Kesulitan kemampuan membaca juga dapat di 

sebabkan dari faktor kondisi fisik yang kurang menunjang anak  membaca 

termasuk kurang pengeliatan dan pendengaran, kurang dalam oreantasi dan terlalu 

aktif. Faktor  lingkungan yang tidak menunjang anak untuk membaca antara lain 
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keadaan keluarga, masyarakat dan  pengajaran di sekolah yang tidak memadai  

kondisi lingkungan yang mengganggu proses psikologis, faktor motivasi dan 

sikap yang kurang dalam kemampuan membaca dapat menyebabkan  anak kurang 

percaya diri. Kesulitan kemampuan membaca juga dapat di sebabkan  kurang 

tepat menyuarakan lambang-lambang grafis serta rangkaian grafis  yaitu:            

(a) fonem (b) morfem (c) sintakasis (d) prosodi dan (e) pragmatik. Dari komponen 

tersebut dapat menyebabkan kesulitan belajar membaca dan menulis permulaan.  

Mulyono (2003: 186) menyatakan bahwa ada tiga komponen wicara 

yaitu : (a) artikulasi; (b) suara; dan (c) kelancaran. Salah satu organ tersebut yang 

terkait ada kerusakan dapat menimbulkan kesulitan wicara tapi tidak berarti 

kesulitan berbahasa.  Mulyono  dalam Slamet (2006: 94) menyatakan bahwa ada 

enam komponen berbahasa yaitu: ( a) fonem; (b) morfem; (c) sintakasis;            

(d) prosodi; dan (e) pragmatik. Ada  salah satu atau lebih komponen tersebut 

dapat menyebabkan terjadinya kesulitan kemampuan membaca. Pengertian dan 

istilah mengenai tata bunyi yang berifat umum berkenaan dengan fonem adalah 

bunyi bahasa yang minimal yang membedakan bentuk dan makna kata. Morfem 

adalah kesatuan bahasa yang terkecil yang mampu membedakan arti. Sintaksis 

adalah rentetan kata yang disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku. Prosodi 

adalah kesuaian kata dengan kaidah bahasa yang berlaku. Sedangkan pragmatik 

adalah syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa di 

komunikasi.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas penyebab utama kesulitan kemampuan 

membaca adalah faktor internal, yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis, 

sedangkan penyebab utama problem kemampuan membaca adalah faktor ekternal, 

yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan 

membaca yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak dan pemberian 

ulangan penguatan yang tidak tepat.   

c. Gejala dan Komponen Kesulitan Kemampuan Membaca Permulaan 

 Gejala kesulitan belajar dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu dapat dilihat 

dari prestasi akademik anak yang nilainya di bawah rata-rata nilai temannya, atau 
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anak mengalami kesulitan bidang studi akademik tertentu. Menurut Lovit dalam 

Abdurahman (2003: 71) adalah perhatian, ingatan, persepsi, berfikir dan bahasa., 

selain itu anak akan mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya. 

Komponen-komponen kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan 

anak. 

 Oemar Hamalik (1993: 31) Perhatian adalah kemampuan untuk memilih 

stimulis atau rangsangan dari sekian banyak stimuli supaya anak dapat belajar, 

dalam hal ini anak dikerumuni oleh banyak stimuli jika sedang belajar, anak 

berkesulitan belajar merespon pada stimuli apa saja yang dihadapinya, anak tidak 

mampu memilih stimuli yang menunjang belajar. Oleh sebab itu anak tidak tahan 

belajar dan anak tidak dapat memusatkan perhatiannya dalam belajar. 

 Ingatan adalah kemampuan untuk meningkatkan apa yang telah didengar, 

dilihat, dan dialami sewaktu belajar, anak berkesulitan belajar biasanya tidak 

mampu mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Anak berkesulitan belajar 

dengan gangguan persepsi visual mungkin tidak tahu kata-kata yang ditulisnya 

atau simbul-simbul visual seperti angka dan huruf, serta tidak ada kesadaran akan 

obyek-obyek keterkaitan antar obyek yang dilihatnya, ketidakmampuan mengerti 

melalui terjemahan symbol menyebabkan gangguan orentasi kiri–kanan, orentasi 

spesial belajar, otorik, dan melihat satu obyek secara menyeluruh walaupun yang 

disajikan adalah bagiannya.   

 Kesulitan utama dalam operasi kognitif adalah kelainan dalam berfikir, 

seperti pada pemecahan masalah, pembentukan konsep dan asosiasi. Pemecahan 

masalah membutuhkan kemampuan membuat analisis dan sintesis, yaitu prilaku 

yang dapat membantu anak mengadakan respon atau beradaptasi dengan situasi 

baru, pembentukan konsep ini sangat tergantung pada kemampuan anak untuk 

mengklasifikasi obyek dan peristiwa, kelainan dalam berfikir juga berhubungan 

dengan kemampuan berbahasa lisan. 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa: Kesulitan 

berbahasa sangat banyak ditemukan pada anak berkesulitan belajar membaca 

permulaan di kelas satu SD. Hal ini disebabkan Anak tidak dapat berbicara, tidak 

dapat merespon terhadap suatu perintah atau pernyataan verbal seperti yang 
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dilakukan anak-anak tidak tahu kata-kata yang ditulisnya atau simbul-simbul 

visual seperti angka dan huruf, serta tidak ada kesadaran akan obyek-obyek 

keterkaitan antar obyek yang dilihatnya, ketidakmampuan mengerti melalui 

terjemahan symbol menyebabkan gangguan oreantasi kiri –kanan, oreantasi 

spesial belajar, otorik, dan melihat satu obyek secara menyeluruh. 

d. Cara Meningkatkan Kemampuan Membaca  Permulaan 

Kemampuan membaca menjadi dasar yang fundamental, tidak saja bagi 

pembelajaran bahasa Indonesia sendiri, tetapi juga untuk pembelajaran bidang 

studi yang lainnya. Dengan berusaha membaca, siswa akan memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagai perkembangan dan 

pertumbuhan daya kreatifitas bernalar, sosial dan kreasinya. Mengingat 

pentingnya peranan membaca, maka guru berusaha meningkatkan kemampuan 

anak melalui pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran membaca permulaan. 

Sesuai dengan perkembangan siswa kelas awal.  

Pembelajaran membaca permulaan bertujuan agar siswa terampil 

membaca sederhana. keterampilan berbahasa yang diperlukan siswa, untuk 

menghadapi pembelajaran di kelas-kelas yang lebih tinggi. Ada enam komponen 

berbahasa yaitu; (a) fonem; (b) morfem; (c) sintakasis; (d) prosodi; dan (e) prag-

matik”. Menurut Mulyono (2006: 94) ada berbagai kemampuan belajar bahasa 

yaitu; (a) kognitif; (b) memori; (c) evaluasi; (d) memproduksi bahasa;                

(e) pragmatik atau fungsi bahasa. Menurut  Slamet (2007: 139) mengemukakan 

bahwa” Ada tiga hal dalam meningkatkan pengajaran membaca                          

(1) pengembangan aspek sosial anak; (2) pengembangan fisik anak;                    

(3) pengembangan kognitif anak”. Yakni membedakan bunyi, mengembangkan  

kata, dan makna. 

Pengajaran membaca yang perlu dilakukan guru meningkatkan 

kemampuan membaca antara lain (1) peningkatan ucapan; (2) kesadaran ponemik 

(bunyi bahasa ); (3) hubungan huruf-huruf merupakan prasyarat untuk dapat 

membaca; (4) membedakan bunyi-bunyi merupkan hal yang penting dalam 

perolehan bahasa, khususnya membaca; (5) kemampuan mengingat;                   
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(6) membedakan huruf; (7) oreantasi kekiri dan kekanan; (8) keterampilan 

pemahaman; dan (9) penguasaan kosa kata. (Harimurti Kridalaksana, 2005: 42). 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas dapat disimpulan bahwa  

untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan guru perlu mengetahui 

karakteristik peserta didik baik apektif, kognitif, psikomotorik yang dapat 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan peserta didik dalam memahami 

bacaan  untuk memberi dan memberi bekal. 

Ada beberapa cara untuk meningkatkan membaca permulaan diantaranya 

melalui pendekatan kontektual,  pendekatan komunikatif metode sas, metode 

abjat, dan lain-lain namun disini untuk penelitian ini dalam memilih untuk 

meningkatkan kemampuan membaca memlalui pendekatan suku kata.  

 

e) Pendekatan yang Digunakan Dalam Membaca Permulaan 

Pendekatan merupakan dasar teoritis untuk suatu metode. Menurut 

Anthony menyatakan bahwa” pendekatan mengacu pada seperangkat asumsi yang 

saling berkaitan, dan berhubungan  dengan sifat bahasa, serta pengajaran bahasa”. 

Metode di dalam pembelajaran memang peranan yang sangat penting. metode 

merupakan tata cara dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran untuk 

mencapai suatu tujuan.  

Menurut Tarigan, dkk (2003:70) Pendekatan adalah seperangkat asumsi 

korelatif yang menangani hakekat bahasa, pengajaran bahasa, dan pembelajaran 

bahasa”. Pendekatan bersifat aksiomatik. Metode merupakan rencana keseluruhan 

penyajian bahan bahasa secara rapi, tertib, yang tidak ada bagian-bagiannya yang 

berkonteraksi, dan kesemuannya itu didasarkan pada pendekatan terpilih. Metode 

bersifat prosedural. Didalam satu pendekatan mungkin terdapat banyak metode. 

Teknik merupakan suatu muslihat, tipudaya dalam menyajikan bahan. Teknik 

harus sejalan dengan metode dan serasi dengan pendekatan. Teknik bersifat 

implementasi.  

Pendekatan adalah seperangkat asumsi korelatif yang menangani teori 

bahasa dan pemerolehan bahasa. (Tarigan 1989: 3.5). Pendekatan adalah 
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serangkaian asumsi yang bersifat aksiomatik tentang sifat hakekat bahasa, 

pengajaran bahasa, dan belajar bahasa. 

Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut di atas  dapat disimpulkan 

bahwa pendekatan adalah seperangkat asumsi bersifat aksiomatik mengenai 

hakekat bahasa, pengajaran bahasa, dan belajar bahasa yang digunakan sebagai 

landasan dalam merancang, melaksanakan dan menilai proses belajar.  

Metode pembelajaran kemampuan membaca ialah rencana pembelajaran 

kemampuan membaca, yang mencakup pemilihan, penentuan dan penyusunan 

secara sistematis bahan yang akan diajarakan,… bahan ajar tersebut disusun 

berdasarkan urutan tingkat kesukaran, yakni yang mudah berlanjut pada yang 

lebih sukar. Disamping guru merencanakan cara mengevaluasi, mengadakan 

remidi serta mengembangkan bahan ajar tersebut. (Slamet, 2007: 51). 

 Menggunakan metode secara tepat dan akurat, guru akan mampu 

mencapai tujuan dalam pembelajaran dengan efektif dan efisien. Jadi  guru 

sebaiknya dalam menentukan metode pembelajaran yang dapat menunjang 

kegiatan belajar mengajar, sehingga  dapat di jadikan sebagai alat yang paling 

efektif untuk mencapai tujuan (Djamarah dan Zain, 1996: 109)  

Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada beberapa metode yang 

dapat dipergunakan, Metode mengajar yang biasa digunakan di sekolah, antara 

lain: (1) metode SAS; (2) Metode Abjad dan metode bunyi; (3) metode kupas 

rangkai suku kata; (4) metode kata lembaga; (5) metode global, Akhadiah, dalam 

(Slamet 2007: 62).  

Berdasarkan uraian tersebut di atas 

ku kata. Tiap suku kata terdiri atas dua dan tiga bunyi [da] dan [tan]. 

Suku kata dalam bahasa Indonesia selalu memiliki vokal yang menjadi inti suku 

kata. Inti itu dapat didahului  dan diikuti oleh satu konsonan atau lebih meskipun 

dapat terjadi bahwa suku kata hanya terdiri atas satu vokal atau satu vokal dengan 

satu konsonan. Beberapa contoh suku kata sebagai berikut:  Pergi      per – gi, 

Kepergian    ke-per-gi-an,  Ambil  am-bil, dia   di-a 

Suku kata yang berakhir dengan vokal, (k) v, disebut suku buka dan 

suku kata yang berakir dengan konsonan, (k) vk, disebut suku tutup. Suku kata 
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dibedakan berdasarkan pengucapan, sedangkan penggal kata berdasarkan 

penulisan. Kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas satu suku kata atau lebih, 

betapa pun panjangnya suatu kata, wujud yang membentuk mempunyai struktur 

dan kaidah pembentukan yang  sederhana. Suku kata dalam bahasa Indonesia 

terdiri atas; (1) satu vokal; (2) satu vokal dan satu konsonan; (3) satu konsonan 

dan satu vokal; (4) satu konsonan, satu vokal dan satu konsonan; (5) satu 

konsonan, satu vokal dan dua konsonan; (6) satu konsonan, satu vokal dan tiga 

konsonan; (7) dua konsonan dan satu vokal; (8) dua konsonan, satu vokal dan 

satu konsonan; (9) tiga konsonan dan satu vokal; (10) tiga konsonan, satu vokal 

dan satu konsonan; (11) dua konsonan satu vokal dan dua konsonan.  

Kata dalam bahasa Indonesia dibentuk dari gabungan beberapa suku 

kata, karena bentuk suku kata seperti : kvkk, kvkkk, kkv, kkvk, kkkv, kkkvk, 

dan kkvkk, pada dasarnya berasal dari kata asing,  sedangkan suku kata v, vk, 

kv, kvk, adalah vokal dan dan konsonan apa saja. Pemenggalan kata 

berhubungan dengan kata sebagai satuan tulisan, sedangkan penyukuan kata 

bertalian dengan kata sebagai satuan bunyi bahasa. Maka pemenggalan kata  

tidak selalu berpedoman pada lafal kata.   

 

4. Tinjauan Tentang Belajar Bahasa  

a. Pengertian Bahasa 

 Bahasa adalah sistem lembaga bunyi yang arbiter, yang digunakan oleh 

para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan 

mengidentifikasikan diri, percakapan yang baik, sopan santun dan tingkah laku 

yang baik. Menurut Djago Tarikan dkk (2003: 4.1) menyatakan " bahasa adalah 

sarana komunikasi verbal". Bahasa merupakan alat komunikasi, melalui bahasa 

manusia dapat saling berkomunikasi. (Depdikbud, 1993: 15). Artinya melalui 

bahasa manusia saling berbagi pengalaman saling belajar dari yang lain serta 

dapat meningkatkan kemampuan intelektual sehingga lebih komunikatif. Bahasa 

Indonesia mempunyai kedudukan sebagai Bahasa Indonesia dan bahasa Negara. 

Selain itu juga Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga-

lembaga pendidikan. Sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai alat 
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pemersatu berbagai suku bangsa dengan latar sosial budaya, bahasa dan 

pengembang kebudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagai alat 

perhubungan kepentingan dari kenegaraan.  

Berdasarkan teori tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada 

hakekatnya bahasa merupkan alat komunikasi masyarakat untuk bekerja sama, 

berinteraksi dan mengidentifikasi diri menuju sopan santun dan tingkah laku yang 

baik. Kemampuan kebahasaan menjadi dasar utama bagi pembelajaran bahasa 

Indonesia itu sendiri tetapi juga untuk pembelajaran bidang-bidang studi yang 

lain. Dengan  bahasa akan dapat menyampaikan pengetahuan dan keterampilan 

yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan daya nalar, sosial, dan 

kreasinya terhadap orang lain. Mengingat pentingnya peranan berbahasa tersebut 

untuk siswa, maka guru sebaiknya berusaha untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan dalam memilih dan menentukan pedekatan, metode 

dan teknik pembelajaran membaca untuk peserta didik. 

Bahasa Indonesia ialah bahasa yang terpenting di kawasan Republik 

Indonesia (Depdikbud, 1993 :106). Pembelajaran bahasa meletakkan dasar 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pembelajaran membaca 

merupakan bidang garapan yang penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 

Sekolah Dasar. Kemampuan membaca yang baik harus di tanamkan sejak dini. 

Untuk kelas-kelas sekolah dasar membaca ini dikenal dengan bahasa lisan.  

Pengajaran bahasa Indonesia pada hakekatnya adalah pengajaran 

keterampilan berbahasa bukan pengajaran tentang pengetahuan bahasa yang 

meliputi tata bahasa, pengembangan kosa kata dan teori Sastra sebagai alat 

penyetor saja (Depdikbud, 1993:2). Keterampilan berbahasa yang ditekankan 

adalah keterampilan reseptif yang mencakup tiga aspek Bahasa Indonesia yaitu 

pemahaman, kebahasaan, dan penggunaan yang bentuknya seperti mendengarkan, 

membaca bercerita dan menulis. Pada tahun pertama di sekolah dasar adalah saat 

pertama kalinya Bahasa Indonesia secara resmi diajarkan. Kebanyakan anak 

memiliki keragaman latar belakang sebelum memasuki jenjang kelas I diantaranya 

latar belakang Bahasa Ibu dan berapa persen siswa yang mempunyai kesempatan 
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memperoleh pendidikan TK apalagi bila di desa kedua faktor tersebut akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, untuk itu guru perlu mempertimbangkan 

strategi mengajarnya.  

Pentingnya peranan bahasa itu antara lain bersumber pada ikrar sumpah 

pemuda 1928 yang berbunyi ”. Kami putra dan putri Indonesia mendjoenjoeng 

bahasa persatoean, bahasa Indonesia” dan pada undang-undang dasar 1945 kita 

yang di dalamnya tercantum pasal khusus yang menyatakan bahwa ” bahasa 

negara ialah bahasa Indonesia”.  Disamping itu masih ada beberapa  alasan lain 

yaitu bahasa Indonesia menduduki tempat terkemuka diantara beratus-ratus 

bahasa Nusantara yang masing-masing amat penting sebagai penuturnya sebagai 

bahasa ibu ( Hasan Alwi dkk, 2003: 1).  

 Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa Nasional dan 

bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi 

sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, sebagai pengembang 

kebudayaan, sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan tegnologi, serta sebagai 

alat penghubung dalam kepentingan pemerintahan dan kenegaraan. Fungsi bahasa 

Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, 

sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya 

dan bahasa, pengembang kebudayaan, pengembang ilmu pengetahuan dan 

tegnologi, serta sebagai penghubung kepentingan kenegaraan dan pemerintahan.  

 Menurut Slamet (2007: 1) menyatakan” Proses kemampuan bahasa  yang 

sifatnya alami itu, anak juga mendapat bimbingan dari lingkungan sosialnya”. 

Kemampuan bahasa anak usia sekolah khususnya pada kelas awal mempunyai 

latar belakang penguasaan bahasa yang berbeda antara siswa satu dengan yang 

lainnya. Namun demikian sulit dibedakan secara jelas. Hal ini mengingat bahwa 

dalam proses kemampuan bahasa yang bersifat alami juga mendapat bimbingan 

dari sosial lingkungannya. Tekanan pemerolehan bahasa anak yaitu pada sifat 

formal bimbingan yang diperoleh anak. Bimbingan formal ini biasanya di artikan 

dan lakukan di sekolah.   

Berdasar dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, dengan bekal 

pengetahuan bahasa yang ada pada anak tersebut, guru bertugas untuk 
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meningkatkan kemampuan penguasaan dan keterampilan berbahasa mereka. 

Sesuai dengan tingkat dan kematangan berbahasa si anak, agar terampil berbahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

 

b. Pengertian  Belajar 

1). Pengertian Belajar     

Sebelum membahas tentang belajar, akan dijelaskan terlebih dahulu 

mengenai konsep belajar. Belajar adalah suatu perubahan tingkat laku sebagai 

hasil dari pengalaman, belajar bukanlah menghafalkan fakta-fakta yang terlepas-

lepas, melainkan mengaitkan konsep-konsep yang baru pada konsep yang telah 

ada dalam struktur kongnitif. Menurut Djamarah (1997: 11) "Belajar adalah 

proses perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan latihan". Sejalan dengan 

pendapat di atas, Slameto (1995: 2) mengartikan "Belajar sebagai suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungan".  

Menurut Slamet (2007: 2) menyatakan "Belajar adalah aktivitas yang 

menghasilkan perubahan pada diri individu yang belajar aktual maupun 

potensial". Menurut Mulyono Abdurrahman (2003 :23) mengartikan belajar 

merupakan suatu proses dari seseorang individu yang berupaya mencapai tujuan 

belajar, yaitu suatu bentuk perubahan tingkah laku yang relatif menetap. 

Sehubungan lingkungan pendidikan memiliki sifat dinamis, selalu berubah 

selaras dengan perkembangan zaman, maka individu dalam proses belajar 

dianjurkan dan dituntut mampu menyesuaikan dengan lingkungan tersebut. 

Dengan demikian kegiatan belajar setiap individu tanpa disadari berlangsung  

sepanjang hayat. Ini menunjuk pada makna bahwa belajar dalam prosesnya 

merupakan langkah upaya membentuk diri pribadi dewasa secara matang dan 

mantap.  

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (1996:11) menyatakan ” belajar 

adalah proses perubahan perilaku berbuat pengalaman dan latihan”. Artinya, 
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tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut 

pengetahuan keterampilan maupun sikap. Jadi, hakekat belajar adalah perubahan. 

Asri Budiningsih (2005: 2) menyatakan “ belajar diartikan sebagai suatu 

perubahan tingkah laku karena hasil dari pengalaman yang diperoleh”. Di sini 

faktor keaktifan siswa sebagai subyek belajar sangat menentukan. Menurut WS 

Winkel (1996:14). ”belajar menghasilkan suatu perubahan pada siswa. Perubahan 

itu dapat berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap”. Perubahan 

itu merupakan hasil dari usaha belajar yang tersimpan dalam ingatan.  

Menurut Higrad dan Bower dalam Ngalim Purwanto (2001: 84) 

menyatakan bahwa "Belajar adalah perbuatan yang disadari dan perbuatan akibat 

belajar merupakan aspek aspek kepribadian yang terus menerus berfungsi selama 

hidup seseorang". Menurut Gagne "Belajar adalah berubahnya perbuatan dari isi 

ingatan seseorang setelah ia mengalami dan terpengaruh oleh situasi sesuatu".  

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil suatu kesimpulan, belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku seseorang berupa pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan sikap yang relatif menetap yang merupakan hasil 

interaksi dengan lingkungan untuk mencukupi tujuan belajar.  

 

2). Teori Belajar 

Beberapa pendapat tentang teori belajar antara lain:  

a) Teori Belajar kontruktivistik 

Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh siswa kepada 

pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan 

struktur kognitifnya. Oleh karena itu, pembelajaran diusahakan agar dapat 

memberikan kondisi terjadinya proses pembentukan struktur kognitif secara 

optimal pada diri siswa. Yang terpenting dalam belajar menurut teori 

kontruktivistik adalah usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya 

melalui proses asimilasi dan akomodasi, akan membentuk suatu kontruksi 

pengetahuan yang menuju pada kemutahiran struktur kognitifnya. Yang 
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diutamakan dalam teori ini ialah hal siswa mengkontruksikan pengetahuannya 

sendiri. (Asri Budiningsih, 2005: 64). 

b) Teori Belajar Behaviorisme  

      Belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang di angap telah belajar 

apabila ia telah menunjukan perubahan tingkah laku. Menurut teori yang 

terpenting adalah memasukan yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa 

respon. Sedang yang terjadi antara setimulus dan respon diangap tidak penting 

diperhatikan sebab tidak bisa diamati. Suatu kebutuhan atau keadaan terdorong 

oleh motif, tujuan, maksud, aspirasi dan ambisius dalam diri seseorang yang 

belajar, sebelum suatu respon dapat diperbuat atas dasar pengurangan kebutuhan 

itu. (Hull dalam Ngalim Purwanto, 1990: 97). 

c) Teori Belajar Kongnitif 

       Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi 

dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang diamati. 

Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang 

baru beradaptasi secara klop dengan kognitif yang sudah dimiliki oleh siswa. 

Belajar adalah suatu proses rentetan penemuan dengan bantuan pengalaman-

pengalaman yang sudah ada. Manusia belajar memahami dunia sekelilingnya 

dengan jalan mengatur menyusun kembali pengalaman-pengalamannya yang 

banyak dan berserakan menjadi suatu struktur kebudayaan yang berarti dan 

dipahami olehnya. (Asri Budiningsih, 2005: 48). 

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

belajar merupakan aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri individu yang 

belajar berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap dengan 

mengkontruksi dirinya secara optimal yang terdorong oleh motif, tujuan, maksud, 

aspirasi dan ambisius. 

 

 

 

 

c. Pengertian Belajar Bahasa Indonesia 
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1)  Belajar Bahasa Indonesia  

          Menurut Tarigan dkk (2003: 4.5) menyatakan bahwa belajar bahasa 

Indonesia pada hakekatnya belajar berkomunikasi. Terampil berkomunikasi 

berarti terampil menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi yaitu; 

terampil menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia. 

Pengertian dan penerapan dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa. (1) pada 

hakekatnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu 

pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulis.   

(2) pembelajaran bahasa mencakup  aspek pendengaran, berbicara, membaca dan 

menulis. Keempat aspek tersebut sebaiknya mendapat porsi yang seimbang dalam 

pelasanaanya. (3) waktu yang disediakan untuk pembelajaran dapat diatur sesuai 

dengan keluasan dan kedalaman bahasanya.   

  Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 sekolah dasar merupakan 

pembelajaran membaca permulaan tahap awal, kemampuan membaca di peroleh 

anak-anak tersebut akan menjadi dasar pembelajaran membaca dan menulis 

permulaan kelas rendah sekolah dasar dan sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan membaca selanjutnya ke jenjang yang lebih tinggi.  Selanjutnya 

ditegaskan bahwa membaca dalam pendidikan  adalah (a) sebagai sarana 

pengembangan kreatifitas; (b) sarana pengembangan berekpresi; (c) sarana 

pengembangan berapresiasi; (d) sarana pembentuk keterampilan; (e) sarana 

pembentuk kepribadian siswa. Pembelajaran membaca permulaan di SD tentunya 

akan dapat menentukan peningkatan kualitas, kreatifitas, guru maupun siswa. 

Proses pembelajaran membaca permulaan di kelas 1 sekolah dasar peserta didik 

perlu mempertimbangkan faktor (1) ketersediaan sumber belajar setempat; (2) ada 

dana, tenaga dan fasilitas;  (3) faktor keluesan, kepraktisan dan ketahanan;          

(4) efektifitas biaya dan penggunaannya. (Tarigan dkk, 2003; 84).  Penggunaan 

pendekatan suku kata  dalam pembelajaran membaca permulaan tentunya akan 

dapat menghasilkan adanya kemampuan keterampilan yang beragam pada siswa  

dalam membaca pemulaan. Hal demikian diharapkan dapat mengatasi faktor-

faktor penghambat dalam proses belajar siswa. 
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Berdasarkan uraian di atas dapatlah kiranya disimpulkan bahwa belajar 

bahasa Indonesia merupakan belajar berkomunikasi, yang terkait dengan 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis yang digunakan sebagai sarana 

berinteraksi dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

2) Aktivitas Belajar 

Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar dan mengajar. Di 

sekolah merupakan arena untuk mengembangkan aktifitas dan kreatifitas. Banyak 

jenis aktifitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang 

lazim dilakukan  sekolah-sekolah tradisional. Paul B. Diedrich membuat suatu 

daftar kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: (1) 

Visual Activities, yang termasuk di dalamya adalah membaca, memperhatikan 

gambar demonstrasi, percoban, pekerjan orang lain; (2) Oral Activities, yang 

termasuk di dalamnya seperti: Menyatakan, Merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interpusi;        

(3) Listening Activities, sebagai contoh: mendengarkan urain, percakapan, diskusi, 

music, pidato; (4) Writing Activities, seperti misalya menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, menyalin; 5) Draving Actuvities, misalya mengabar, membuat 

grafik, diagram, peta; (6) Motor Activities, yang termasuk di dalamya antara lain 

melakukan percobaan, membuat kontruksi, model memperasi, bermain, berkebun, 

berternak; (7) Mental Activities, sebagai contoh : menggapai, mengiingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan;  

(8) Emosional Activities, misalnya: menaruh minat. Merasa bosan, gembira, 

semangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Aktivitas membaca diperlukan oleh siapapun yang ingin maju 

meningkatkan diri maka Aktifitas pembelajaran membaca permulan di Sekolah 

Dasar mempunyai peranan penting. Pembelajaran membaca di kelas 1 sekolah 

dasar merupakan pembelajaran membaca permulaan tahap awal. Kemampuan 

membaca permulaan yang diperoleh anak-anak akan menjadi dasar pembelajaran 

membaca permulaan dikelas rendah sekolah dasar. Aktifitas membaca permulaan 

yang diperoleh pada membaca permulaan akan sangat berpengaruh terhadap 

pembelajaran membaca selanjutnya. Kemampuan pengenalan membaca 
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permulaan benar-benar memerlukan perhatian guru, sebab jika  dasar itu tidak 

kuat, kegiatan membaca permulaan akan mengalami kesulitan memiliki 

kemampuan membaca yang memadai. 

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas dapat disimpulan bahwa aktifitas 

di sekolah itu cukup komplek dan berfariasi, denamis termasuk di dalamya antara 

lain melakukan percobaan, membuat kontruksi, model guru untuk berkreatif. 

 

5. Masalah Pendekatan,  Metode, dan Teknik  Pembelajaran 

a. Pendekatan  

Pendekatan merupakan dasar teoritis untuk suatu metode. Asri 

Budiningsih (2005; 68) menyatakan bahwa” pendekatan mengacu pada 

seperangkat asumsi yang saling berkaitan, dan berhubungan  dengan sifat bahasa, 

serta pengajaran bahasa”. Metode di dalam pembelajaran memang peranan yang 

sangat penting. Karena merupakan tata cara dalam menentukan langkah-langkah 

pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan.  

Menurut WS Winkel (1996: 69) mengenai apa yang dimaksud dengan 

Pendekatan, metode, dan teknik menyatakan bahwa Pendekatan adalah 

seperangkat asumsi korelatif yang menangani hakekat bahasa, pengajaran bahasa, 

dan pembelajaran bahasa. Pendekatan bersifat aksiomatik. Metode merupakan 

rencana keseluruhan penyajian bahan bahasa secara rapi, tertib, yang tidak ada 

bagian-bagiannya yang berkonteraksi, dan kesemuannya itu didasarkan pada 

pendekatan terpilih. Metode bersifat prosedural. Didalam satu pendekatan 

mungkin terdapat banyak metode. Teknik merupakan suatu muslihat, tipudaya 

dalam menyajikan bahan. Teknik harus sejalan dengan metode dan serasi dengan 

pendekatan. Teknik bersifat implementasi. 

 Tarigan (2003: 19) mengartikan ”pendekatan adalah seperangkat asumsi 

korelatif yang menangani teori bahasa dan pemerolehan bahasa”. Pendekatan 

adalah serangkaian asumsi yang bersifat aksiomatik tentang sifat hakekat bahasa, 

pengajaran bahasa, dan belajar bahasa. (Harimurti Kridalaksana, 2005: 98). 

Pendekatan-pendekatan yang pernah digunakan dalam pengajaran bahasa 

Indonesia. Beberapa di antara pendekatan pengajaran bahasa tersebut adalah 
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pendekatan tujuan, pendekatan komunikatif dilanjutkan pendekatan pragmatik, 

pendekatan CBSA, pendekatan keterampilan proses, pendekatan spiral, dan 

pendekatan lintas materi. 

Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut di atas  dapat disimpulkan 

bahwa pendekatan adalah seperangkat asomsi bersifat aksiomatik mengenai 

hakekat bahasa, pengajaran bahasa, dan belajar bahasa yang digunakan sebagai 

landasan dalam merancang, melaksanakan dan menilai proses belajar bahasa.  

Menurut Djamarah dan Zain (1996: 109) mengemukakan bahwa 

menggunakan pendekatan secara tepat dan akurat, guru akan mampu mencapai 

tujuan dalam pembelajaran dengan efektif dan efisien. Jadi  guru sebaiknya dalam 

menentukan metode pembelajaran yang dapat menunjang kegiatan belajar 

mengajar, sehingga  dapat di jadikan sebagai alat yang paling efektif untuk 

mencapai tujuan.  Menggunakan metode secara tepat dan akurat, guru akan 

mampu mencapai tujuan dalam pembelajaran dengan efektif dan efisien. Jadi  

guru sebaiknya dalam menentukan metode pembelajaran yang dapat menunjang 

kegiatan belajar mengajar, sehingga  dapat di jadikan sebagai alat yang paling 

efektif untuk mencapai tujuan. 

Menurut Slamet (2007; 62) Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada 

beberapa metode yang dapat dipergunakan, Metode mengajar yang biasa 

digunakan di sekolah, antara lain: (1) metode SAS; (2) Metode Abjad dan metode 

bunyi; (3) metode kupas rangkai suku kata; (4) metode kata lembaga; (5) metode 

global. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

merupakan seperangkat asumsi yang bersifat aksiomatik mengenai bahasa, 

pengajaran bahasa dan belajar bahasa yang digunakan dalam merancang, 

melakukan dan menilai dalam mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

agar efektif dan efisen sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik.  

 

b. Pengertian Metode Pembelajaran  
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Untuk memahami tentang pengertia metode pembelajaran berikut diketengahkan 

beberapa pendapat : 

1) Metode pembelajaran adalah tehnik penyajian yang dikuasai  guru untuk 

mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa didalam kelas agar 

pelajaran tersebut dapat ditangkap , dipahami dan digunakan siswa dengan 

baik. 

2) Metode merupakan teknik atau cara yang harus dilalui guru untuk melakukan 

suatau pekerjaan dalam rangka menyampaikan suatu tujuan.  

3) Metode adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran 

dan untuk memberikan kemudahan kepada siswa menuju tercapainya tujuan 

tertentu. 

4) Metode merupakan tata cara dalam menentukan langkah-langkah 

pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia adalah pemahaman akan kaidah-kaidah yang mendasari ujaran, 

tekanan pembelajaran pada aspek kognitif bahasa, bukan pada kemampuan 

penggunaan bahasa. Metode merupakan tata cara dalam menentukan langkah-

langkah pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. (Slamet St. Y  2007: 51 ) 

 Perbedaan pandangan mengenai teori belajar juga mewarnai perbdaan 

metode. Menurut Tarigan (2003: 3.9) menyatakan bahwa  teori belajar bahasa 

yang melandasi suatu metode beroreantasi pada dua hal, yakni proses kognitif dan 

kondisi belajar. Proses kognitif yaitu proses yang mendasari dalam belajar suatu 

bahasa. Kedua kondisi belajar adalah kondisi yang mendukung berlangsungnya 

proses belajar bahasa berjalan baik. Slamet juga mengartikan metode 

pembelajaran bahasa ialah rencana pembelajaran bahasa yang mencakup 

pemilihan, penentuan dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan 

diajarakan. bahan ajar tersebut disusun berdasarkan urutan tingkat kesukaran, 

yakni yang mudah berlanjut pada yang lebih sukar. Disamping itu, guru 

merencanakan pula cara mengevaluasi, mengadakan remidi serta mengembangkan 

bahan ajar tersebut. 

Metode pembelajaran membaca permulaan ialah rencana pembelajaran 

membaca, yang mencakup pemilihan, penentuan dan penyusunan secara 
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sistematis bahan yang akan diajarakan, Bahan ajar tersebut disusun berdasarkan 

urutan tingkat kesukaran, yakni yang mudah berlanjut pada yang lebih sukar. 

Disamping itu, guru merencanakan pula cara mengevaluasi, mengadakan remidi 

serta mengembangkan bahan ajar tersebut. (Abdurrahman, 2003: 24). 

Jenis-jenis metode pembelajaran telah dijelaskan di atas, memang masing-

masing metode memiliki kelemahan dan keungulan tersendiri sehingga pada 

hakekatnya metode yang tepat untuk setiap mata pelajaran sukar di tentukan. 

Begitu juga guru, sukar menggunakan metode yang berpariasi mengkombinasikan 

dengan metode lain yang sesuai dan saling menunjang. Namun dapat disimpulkan 

bahwa setiap metide pembelajaran itu dikatakan baik apa bila memenuhi kreteria 

sebagai berikut: (1) sesuai dengan tujuan; (2) dapat dilakukan sesuai dengan 

kemampuan guru; (3) tergantung dengan kemampuan siswa ; (4) sesuai dengan 

besarnya kelompok; (5) melihat waktu pengumuman; (6) melihat pasilitas yang 

ada. Metode dalam penelitian ini adalah penggunaan  pendekatan suku kata.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, dapat di simpulkan 

bahwa metode adalah rencana keseluruhan pengajaran bahasa secara kontinyu dan 

tertib, tidak ada bagian-bagiannya tidak ada yang kontradiktif berdasarkan 

pendekatan yang dipilih. 

 

                               B. Penelitian Yang Relevan 

           Untuk memperkuat landasan teori di atas, maka perlu dicantumkan hasil 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

           Dalam kesimpulan penelitian  Suparyanti ( 2004 ) dengan penelitian ” 

Peningkatan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia ( Membaca dan Menulis 

Permulaan ) Melalui Penggunaan Pias-pias Kata Pada siswa Kelas 1 Sekolah 

Dasar Negeri Sumber  IV Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Tahun Pelajaran 

2003/2004, dengan hasil penelitian yang diperoleh bahwa: Guru telah mampu 

meningkatkan prestasi belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas 1 sekolah Dasar 

Negeri Sumber IV, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 

            Hasil penelitian Sri Wahyuni ( 2009 ) menyimpulkan bahwa.Penggunaan 

Metode Struktur Analitik Sintetik dapat meningkatkan ketrampilan membaca 
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permulaan pada siswa Kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Joglo No. 46 Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2007/2008. 

           Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas ( PTK ) yang 

mempunyai relevansi dengan penelitian sebelunnya, yaitu menguji  kemampuan 

dan motivasi belajar dengan suku kata untuk meningkatkan kemampuan dan 

motivasi dalam pembelajaran menulis dan membaca permulaan. Adapun yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah siswa yang 

ditiliti, Mmetode, materi pembelajaran dan subyek penelitian. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran membaca di kelas awal sekolah dasar merupakan 

pembelajaran membaca permulaan tahap awal. Kemampuan membaca yang 

diperoleh anak-anak akan menjadi dasar pembelajaran membaca permulaan di 

kelas rendah sekolah dasar. Aktifitas membaca yang diperoleh pada membaca 

permulaan akan sangat berpengaruh terhadap pembelajaran membaca selanjutnya. 

Aktivitas yang terkait dengan membaca adalah gerak mata dan ketajaman 

penglihatan. Aktivitas mental mencakup ingatan dan pemahaman. Orang dapat 

membaca dengan baik jika mampu melihat huruf-huruf dengan jelas, mampu 

menggerakan mata dengan lincah, mengingat simbul-simbul bahasa dengan tepat, 

dan memiliki penalaran yang cukup untuk memahami bacaan. 

Dalam mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai agar efektif 

dan efisen sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik maka guru 

sebaiknya mampu menentukan serta memilih pendekatan dan metode yang tepat. 

Pendekatan suku kata merupakan salah satu aspek dalam pengajaran membaca 

permulaan yang didasarkan pada kemampuan berbahasa lisan anak. Pendekatan 

ini sangat mementingkan kondisi awal pembelajaran sehingga dalam 

pelaksanaannya, pengajaran membaca didahului dengan suku kata  yang 

diungkapkan secara lisan. 

Kegiatan belajar mengajar merupakan usaha guru menyampaikan materi 

pembelajaran dengan pendekatan, metode dan media yang tepat, agar mudah 

dipahami siswa. Kegiatan belajar siswa juga berusaha memperoleh sesuatu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



pengetahuan dari guru. Pendekatan adalah seperangkat asumsi korelatif yang 

menangani hakekat bahasa, pengajaran bahasa, dan pembelajaran bahasa”. 

Pendekatan bersifat aksiomatik. Metode merupakan rencana keseluruhan 

penyajian bahan bahasa secara rapi, tertib, yang tidak ada bagian-bagiannya yang 

berkonteraksi, dan kesemuannya itu didasarkan pada pendekatan terpilih. Metode 

bersifat prosedural. Didalam satu pendekatan mungkin terdapat banyak metode. 

Teknik merupakan suatu muslihat, tipudaya dalam menyajikan bahan. Teknik 

harus sejalan dengan metode dan serasi dengan pendekatan.  

Teknik bersifat implementasi Tarigan (1989: 78) Pendekatan adalah 

seperangkat asumsi korelatif yang menangani teori bahasa dan pemerolehan 

bahasa. Pendekatan adalah serangkaian asumsi yang bersifat aksiomatik tentang 

sifat hakekat bahasa, pengajaran bahasa, dan belajar bahasa. (Slamet St. Y, 2007: 

58). Guru didalam menyampaikan pelajaran bahasa tentang membaca permulaan 

dan menulis permulaan terlebih dahulu membuat dan menentukan rencana 

pembelajaran, pendekatan dan metode pengajaran yang tepat. Dalam uraian 

pengajaran ditentukan pembahasan tentang penguasan  pendekatan suku kata  dan 

cara mengajar yang tepat dan mudah dipahami oleh peserta didik. Sehingga siswa 

tidak mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran bahasa Indonesia yaitu 

membaca dan menulis permulaan di kelas 1 selanjutnya dilakukan evaluasi untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Demikian informasi tentang dasar pertimbangan 

dalam  memilih pendekatan dan metode mengajar yang sesuai dengan 

pembelajaran Bahasa Indonesia  pada Sekolah Dasar.    

Operasional dalam penelitian tindakan kelas ini digambarkan dalam           

4 tahap sebagai berikut: Tahap   I : Perencanaan; Tahap   II : Tidakan; Tahap   III: 

Observasi; Tahap   IV : Refleksi 

Tahap ke IV merupakan Refleksi terdiri dari beberapa komponen yaitu: 

(1) menganalisis; (2) melakukan intensis; (3) memberi makna; (4) membuat 

kesimpulan. Dalam penelitian tindakan ini sebagaimana dinyatakan oleh 

Suharsimi Arikunto (1998: 11) merupakan penelitian yang bersiklus, yang terdiri 

dari rencana, aksi, ovservasi, dan refleksi yang dilakukan berulang. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diperoleh kerangka penelitian 

sebagai berikut: 

 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir tersebut di atas dapatlah 

diajukan hipoteses sebagai berikut: 

3. Penggunaan pendekatan suku kata akan dapat meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 1 SDN 

1 Krobokan  Juwangi Boyolali. 

4.  Pengunaan pendekatan suku akan dapat Mendeskripsikan faktor-faktor yang 

menghamabat dalam meningkatkan  kemampuan membaca permulaan siswa 

kelas I SDN 1 Krobokan  Juwangi Boyolali dengan pendekatan suku kata. 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Kondisi Awal 

Tindakan 

Dugaan sementara 
prestasi tinggi 

Kondisi Akhir 

Mudah dimengerti 
menarik, senang, 

meningkat 

Penggunaan pendekatan 
suku kata 

Sulit dimengerti 

Prestasi rendah 

Penggunaan 
menggunakan metode 

abjad dan bunyi 
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A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat  Penelitian  

              Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasAi  Sekolah Dasar Negeri 1 

     Krobokan Kecamatan Juwangi dengan pertimbangan sekolah tersebut adalah 

     tempat mengajar peneliti. 

2. Waktu Penelitian 

          Secara operasional Penelitian dibagi menjadi 3 tahap yaitu:      

 a. Tahap pertama, merupakan persiapan penelitian yang meliputi: Pembuatan 

     Usulan Judul Penelitian dan Proposal Selama 1 bulan. 

 b. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan kegiatan meliputi:      

     1) Melaksanakan pembelajaran dengan sistem siklus. 

     2) Melakukan pengamatan jalannya proses pembelajaran pada tiap-tiap 

         siklus 

     3) Mengevaluasi hasil pengamatan untuk refleksi, pada tiap siklus. 

     4) Merencanakan tindakan yang diperlukan untuk tiap siklus. 

 c. Tahap ketiga yaitu tahap penyusunan laporan keseluruhan waktu penelitian  

      adalah 4 bulan yaitu dari bulan Pebruari sampai Juni 2009. 

 

B. Rancangan 

 Penelitian ini adalah upaya mengetahui peningkatan kemampuan 

membaca permulaan melalui penggunaan pendekatan suku kata. Penggunaan 

pendekatan suku kata guna meningkatkan kemampuan membaca permulaan 

pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 1 Krobokan, 

Juwangi. Mencermati dari tema penelitian tersebut tergambarlah bahwa dalam 

penelitian ini memfokuskan kajian pada pelaksanaan penggunaan pendekatan 

suku kata pada pembelajaran membaca permulaan bahasa Indonesia kelas awal. 

Tergambar pula bahwa dalam penelitian ini akan dilakukan tindakan kelas yang 

nantinya dapat memperbaiki dan meningkatkan frofesionalme guru dalam proses 

belajar mengajar membaca permulaan bahasa Indonesia di kelas I. Berbagai 

indikator keberhasilan proses dan hasil pembelajaran yang terjadi pada siswa. 40 
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Penelitian ini adalah penelitian guru sebagai peneliti dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan, menyumbang pada 

perkembangan pengetahuan dan peningkatan karier guru. Langkah-langkah yang 

ditempuh peneliti adalah Mendeskripsikan faktor-faktor yang menghamabat 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan langkah berdaur ulang dan 

berkelanjutan dengan penggunaan pendekatan suku kata. Rancangan penelitian ini 

berarti menggunakan model siklus.  

  

1. Rencana Tindakan 

 Rencana tindakan difokuskan pada: 

a. Merubah kebiasaan guru yang menggunakan metode abjad (bunyi) dengan 

membiasaan menggunkan pendekatan suku kata sekaligus menerapkan  

penggunaan pendekatan suku kata dalam meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan kelas 1. 

b. Peningkatkan kemampuan dan keterampilan guru menggunakan pendekatan 

suku kata dalam  pembelajaran membaca permulaan kelas 1.   

c. Peningkatkan kemampuan dan keterampilan guru menerapkan pendekatan suku 

kata yang diharapkan anak dapat membaca suku kata yang membentuk sebuah 

kata. 

d. Menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik, menarik, 

menyenangkan dan bermakna. 

e. Apabila ada suku kata yang membentuk sebuah kata, maka guru dapat meminta 

anak membaca lebih cepat dan menerangkan arti kata tersebut untuk 

menambah perbendaharaan kata siswa. 

 

2. Langkah-Langkah Yang Dilakukan 

a. Melakukan identifikasi masalah. 

b. Melakukan analisis dan perumusan masalah. 

c. Formulasi solusi (rancangan pemecahan masalah) 
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d. Analisis kelaikan solusi (analisis pemecahan masalah yang memenuhi 

persyaratan). 

3. Persiapan Pelaksanaan Penelitian 

Hal-hal yang perlu disiapkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Peneliti menentukan tema materi yang diajarkan. 

b. Guru/Peneliti membuat satuan pembelajaran sesuai dengan tema yang 

diajarkan. 

c. Guru/Peneliti menyediakan media /alat peraga dan bahan yang diperlukan 

dalam kegiatan pembelajaran membaca permulaan kelas 1. 

d. Guru/Peneliti menyiapkan format observasi dan handycam/foto. 

 

C. Kegiatan dan Pengamatan  

 Ide umum dalam penelitian ini adalah melakukan pembelajaran membaca 

permulaan bahasa Indonesia melalui penggunaan pendekatan suku kata dengan 

suku kata yang dilakukan langsung oleh siswa kelas 1. Kegiatan tersebut 

diharapkan siswa dapat memahami konsep-konsep membaca permulaan bahasa 

Indonesia serta dapat membaca suku kata yang membentuk sebuah kata secara 

efektif sehingga pembelajaran membaca permulaan bahasa Indonesia dapat 

meningkat. 

1. Kegiatan 

Pada tahap awal peneliti menjajagi kemampuan membaca permulaan 

pembelajaran membaca permulaan kelas 1 melalui observasi. Penjajagan ini 

diperlukan untuk landasan peneliti guna mengetahui adanya perubahan dan 

peningkatan yang terjadi dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan 

kelas 1. Sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan bahasa Indonesia.  

 Pada tahap berikutnya peneliti merancang tindakan yang akan dilakukan 

untuk memperbaiki dan mengetahui peningkatan kemampuan membaca 

permulaan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Peneliti melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan rancangan tindakan. Selama kegiatan berlangsung, 
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peneliti mengamati perubahan yang terjadi pada proses meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan, prilaku dan perubahan setiap siswa. Peneliti 

mengadakan refleksi, jika penelitian belum mendapatkan hasil yang dicapai 

memuaskan. Maka peneliti dapat membuat rancangan tindakan baru atas dasar apa 

yang diperoleh. Demikian seterusnya semakin lama semakin meningkat 

perubahan dan pencapaian hasil (bersifat siklus), dan proses siklus mencapai hasil 

yang memuaskan serta kemantapan bila peneliti merasa puas terhadap hasil yang 

diperoleh baik. 

 

2. Pengamatan 

 Untuk mengkaji proses penggunaan pendekatan suku kata guna 

meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas awal (kelas1) sekolah dasar 

yang merupakan latar penelitian maka dilakukan pengamatan atau observasi. 

Menurut Kasihani Kasbolah (2001: 36) pengamatan adalah proses dimana peneliti 

atau pengamat melihat langsung situasi penelitian. Objek penelitian yang diamati 

adalah (1) proses meningkatkan kemampuan membaca suku kata kelas awal 

sekolah dasar; (2) proses meningkatkan membaca kata; (3) proses meningkatkan 

kemampuan memabaca kalimat kelas awal sekolah dasar; (4) usaha yang 

dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 

awal.  

 Pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan 

berperanserta untuk memperoleh data penelitian. Peneliti ikut serta dalam kelas 

bersama siswa yang sedang belajar membaca dan sekaligus mengamati proses 

meningkatkan kemampuan anak membaca. Kegiatan yang demikian Udin S. 

Winanta Putra dkk (1994: 86) Pengamatan berperanserta adalah pengamatan yang 

dilakukan dengan melakukan dua perannan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan 

sekaligus sebagai anggota resmi dari kelompok yang diamati. Pengamatan 

diperlukan untuk memantau pelaksanaan tindakan dan merekam data tentang 

perilaku dan aktivitas dalam proses meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan bahasa Indonesia di kelas. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 

dapat dilihat berhasil dan tidaknya suatu proses melalui pengamatan langsung.  
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Data yang diperoleh melalui pengamatan ini digunakan sebagai bahan refleksi dan 

bahan perencanaan tindakan selanjutnya.  

 Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengamatan bersifat terbuka yang dikuti oleh peranserta subjek serta peristiwa. 

maksutnya pengamatan diketahui oleh subyek, sedangkan sebaliknya para subyek 

dengan sukarela memberikan kepada pengamat untuk mendata peristiwa yang 

terjadi. Subyek menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang dilakukan 

oleh mereka. Peranan peneliti sebagai pengamat yaitu pengamat yang sekaligis 

menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati. 

 

D. Pemaknaan dan Pengembangan 

  Untuk menentukan tingkat keberhasilan dan pencapaian tujuan tindakan 

diperlukan evaluasi. Adapun sasaran evaluasi adalah menemukan bukti-bukti 

nyata dari peningkatan yang terjadi setelah dilakukan tindakan. Peningkatan dapat 

mengenai proses pembelajaran dapat pula mengenai hasil belajar.  

Teknik yang digunakan dalam pemaknaan adalah diskriptif  kualitatif. 

Menganalisis dengan diskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada 

variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Agar pemberian 

predikat dapat tepat, maka sebelum pemberian predikat diberikan kondisi tersebut 

kemudian diukur dengan prosentase, baru kemudian diteransfer ke predikat. 

(Suharsimi Arikunto 1998: 353). Dalam penelitian ini predikat yang digunakan 

adalah, “Baik, Cukup dan kurang”. Kemudian analisis tersebut dideskrisikan 

dalam tindakan sebagai berikut:  

1. Data aktifitas siswa dalam penggunaan pendekatan persukuan kata 

diperoleh dari observasi menggunakan lembar pengamatan. Hasilnya 

dihitung sesuai dengan indikatornya kemudian diambil presentase aktifitas 

siswa sesuai dengan asfek yang dinilai dengan rumus : 

2. Cara menilai tes formatif dengan presentages correction (hasil yang 

dicapai setiap siswa dihitung dari presentase jawaban yang benar). 

(Ngalim Purwanto 2001: 112). 
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Rumusan adalah sebagai berikut:   

Nilai akhir aspek membaca       S =         R             x 100 =  ?  
                         N   

Keterangan: 

S = Nilai yang diharapkan (dicari) 

R= jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar. 

N= Skor maksimum dari tes tersebut. 

3. Data prestasi belajar siswa diperoleh dari hasil rata-rata evaluasi setiap 

pertemuan dalam setiap siklus. 

Sasaran  evaluasi dari penelitian tindakan ini adalah: 

1. Apakah penggunaan  pendekatan suku kata sudah dilaksanakan secara efektik 

dan efisien dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas awal. 

2. Apakah pelaksanaan penggunaan pendekatan suku kata sudah menunjang 

proses pembelajaran membaca bahasa Indonesia kelas I. 

 3. Apakah pelaksanaan penggunaan pendekatan suku kata sudah meningkatkan  

kemampuan membaca pada  pembelajaran bahasa Indonesia kelas awal. 

4. Faktor-faktor apa yang menghamabat meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan 

 Untuk mengetahui kemampuan dan kemajuan yang dicapai, peneliti 

mengamati proses pembelajaran yang berlangsung maupun meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan yang dicapai oleh siswa. Hal yang dicapai baik 

sebelum maupun sesudah dilakukan tindakan perbaikan, baik yang menyangkut 

pengetahuan, afektif dan psikomotorik. Apabila hasil evaluasi belum seperti yang 

diharapkan maka peneliti bersama pihak sekolah mendiskusikan rancangan 

(langkah) perbaikan yang diperlukan. 

 

E. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian tindakan kelas ini terdiri 3 siklus. Tiap-tiap siklus 

dilaksankan sesuai dengan perubahan yang dicapai, seperti yang telah didesain 

dalam factor-faktor yang diselidiki. Untuk mengetahui penyebab rendahnya 

kemampuan membaca permulaan bahasa Indonesia siswa kelas 1 Sekolah Dasar 
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Negeri 1 Krobokan kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali dilakukan observasi 

terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan temuan 

dikelas, maka guru berusaha meningkatkan kemampuan membaca permulaan 

bahasa Indonesia siswa kelas 1 dengan mengunakan pendekatan suku kata dalam 

membelajarkan konsep membaca kata dan kalimat.   

 

Jadi tahapan dalam penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Rencana I       Rencana II    Siklus 

 

 

Refleksi     Siklus I      Tindakan        Refleksi         siklusII         Tindakan 

 

 

Observasi       Observasi  Rekomendasi 

Bagan 2 : PTK Model Kurt Lewin dalam Kasihani Kasbolah, (2001: 10) 

Keterangan gambar tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

a. Siklus I 

1) Tahap Perencanaan 

a) Membuat rencana pelaksanaan (RPP) mata pelajaran bahasa 

Indonesia dengan kompetensi dasar (KD) membaca nyaring teks 

(20-25 kalimat) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

b) Membuat lembar observasi kegiatan dalam belajar dan aktifitas 

siswa dalam pembelajaran. 

c) Mendesain alat evaluasi dan lembar observasi siswa. 

 

2) Tahap Pelaksanaan Tinakan 

a) Guru menerapkan pembelajaran meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan bahasa Indonesia dengan menggunakan 

pendekatan suku kata di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 1 Krobokan 
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sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yaitu 

dengan mengajarkan cara membaca suku kata terlebih dahulu, 

kemudian mengajarkan konsep kata, dan kata menjadi kalimat. 

b) Siswa belajar membaca suku kata sesuai dengan sesuai fonen yang 

tersusun yang telah ditentukan dengan bimbingan guru. 

3) Tahap Observasi 

a) Melakukan observasi kegiatan pembelajaran dengan materi 

membaca nyaring teks 20-25 kalimat dengan menggunakan 

pendekatan suku kata yang meliputi konsep suku kata, kata, 

kalimat. 

b) Pengamatan terhadap meningkatkan kemampuan membaca suku 

kata, kata, dan kalimat sebelum dan sesudah menggunkan 

pendekatan suku kata. 

4) Tahap Refleksi  

Refleksi dilakukan setelah mengadakan pengamatan jika 

tindakan belum tercapai secara optimal maka perlu adanya perbaikan 

siklus ke II. 

 

b. Siklus II 

1) Tahap Perencanaan 

a) Membuat rencana pelaksanaan (RPP) mata pelajaran bahasa 

Indonesia dengan kompetensi dasar (KD) membaca nyaring teks 

(20-25 kalimat) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

b) Membuat lembar observasi kegiatan dalam belajar dan aktifitas 

siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan. 

c) Mendesain alat evaluasi dan lembar observasi siswa. 

2) Tahap Pelaksanaan Tinakan 

a) Guru menerapkan pembelajaran membaca permulaan bahasa 

Indonesia dengan menggunakan pendekatan suku kata di kelas 1 

SD Negeri 1 Krobokan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), yaitu dengan mengajarkan cara membaca 
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suku kata terlebih dahulu, kemudian mengajarkan konsep kata, dan 

kata menjadi kalimat. 

b) Siswa membaca suku kata sesuai dengan fonen yang tersusun dan 

telah ditentukan dengan bimbingan guru. 

3) Tahap Observasi 

Melakukan observasi kembali terhadap kegiatan meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan dengan materi membaca nyaring teks 

20-25 kalimat dengan menggunakan pendekatan suku kata yang meliputi 

konsep suku kata, kata, kalimat. Dalam observasi yang diutamakan yaitu 

konsep membaca permulaan dengan menggunkan pendekatan suku kata. 

4) Refleksi  

Refleksi dilakukan setelah melakukan tindakan. Jika tindakan 

sudah tercapai secara optimal maka siklus dihentikan. Berdasarkan hasil 

refleksi ini dapat dilakukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru sehingga dapat digunakan untuk menentukan tindakan kelas pada 

siklus berikutnya. Bila hasil refleksi dan evaluasi siklus ke II menunjukan 

adanya peningkatan kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1 

SD Negeri 1 Krobokan juwangi, maka cukup pada siklus II. Namun 

apabila belum meperhatikan adanya peningkatan dan untuk memperkuat 

penelitian ini dilanjutkan siklus ke III dan seterusnya. 

 

Rancangan perbaikan pertama dilihat dari hasil proses meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan pada:  

1. Siklus Pertama. 

Apakah penggunaan pendekatan suku kata guna meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan sudah dilakukan secara efektif dan efisien dalam 

pembelajaran membaca permulaan bahasa Indonesia. Untuk melihat strategi, 

metode serta pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Apabila 

guru menjelaskan konsepnya terlebih dahulu baru anak berproses untuk 

membuktikan konsep yang diberikan oleh guru.  
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 Hasil pengamatan terhadap proses meningkatkan kemampuan membaca 

melalui pendekatan suku kata pada pembelajaran membaca permulaan guru 

melakukan kegiatan (1) menempel suku kata; (2) menanyakan suku kata;           

(3) membaca suku kata; (4) guru menyuruh siswa menempelkan suku kata. 

 Berarti penggunaan atau penerapan pendekatan suku kata guna 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan dalam proses meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan  tanpa memperkenalkan huruf ,b, c, d, dan 

seterusnya. Jika ada suku kata yang sulit atau sering tertukar misalkan ba, da, pa, 

qa, maka pendidik perlu menuliskan suku kata tersebut dengan huruf yang cukup 

besar dan ditempel pada media yang mudah terlihat dan mudah dibaca.  Bila 

proses meningkatkan kemampuan membaca permulaan belum seperti yang 

diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan strategi dan pendekatan. 

 

2. Siklus Kedua 

 Proses mengamati penggunaan pendekatan guna meningkatkan 

kemampuan membaca. Strategi yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan 

kemampuan membaca, peneliti juga mengamati apakah pelaksanan penggunaan 

pendekatan suku kata sudah menunjang proses pembelajaran membaca bahasa 

Indonesia kelas I.  

Apakah langkah-langkah penggunaan pendekatan suku kata guna 

meningkatkan kemampuan membaca dalam proses pembelajaran membaca 

permulaan bahasa Indonesia belum dapat melatih secara optimal, maka peneliti 

dapat merefleksikan apakah penggunaan dan pemanfaatan pendekatan dan media 

belum tepat, maka perlu dilakukan penjelasan yang lebih mendalam tentang 

penggunaan pendekatan suku kata dengan metode dan media yang tepat. 

 Pada siklus dua ini guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan suku kata guna meningkatkan kemampuan membaca, menggunakan 

suku kata  yang sudah disiapkan. Selanjutnya diharapkan siswa dapat membaca 

tanpa dituntun serta siswa mampu membaca dengan mata tanpa harus ditunjuk 

dengan jari.  Apabila ada suku kata yang membentuk sebuah kata, maka pendidik 
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meminta siswa membaca lebih cepat dan menerangkan arti kata tersebut untuk 

menambah perbendaharaan kata siswa. 

 

3. Siklus Ketiga 

 Pada siklus ketiga ini guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan suku kata guna meningkatkan kemampuan membaca, menggunakan 

media suku kata  yang sudah disiapkan. Selanjutnya diharapkan siswa dapat 

membaca tanpa dituntun serta anak mampu membaca dengan mata tanpa harus 

ditunjuk dengan jari.  Apabila ada suku kata yang membentuk sebuah kata, maka 

pendidik meminta siswa membaca lebih cepat dan menerangkan arti kata tersebut 

untuk menambah perbendaharaan kata siswa. 

 Pada siklus tiga diharapkan kendala yang terdapat dalam proses 

pembelajaran membaca bahasa Indonesia kelas awal sudah semakin kecil. 

Penggunaan pendekatan suku kata guna meningkatkan kemampuan membaca 

bahasa Indonesia meningkat. Sehingga siklus ini diharapkan sebagai siklus 

pemantapan, namun bila memang dalam siklus III siswa belum mencapai kriteria 

maka diharapkan tindakan lain tetapi tidak keluar dari ide umum, demikian 

seterusnya. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. deskripsi  Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data tes antara lain: data tes 

kemampuan awal dan data tes per siklus. 

 

1. Nilai Tes Kemampuan Awal Bahasa Indonesia 

Tes kemampuan awal dilaksanakan sebelum dilakukan tindakan 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan dengan mengunakan pendekatan 

suku kata. Hasil nilai tes kemampuan awal belajar bahasa Indonesia yang 

dilakukan pada anak kelas 1  SD dengan jumlah 26 siswa diperoleh nilai rata-rata 

55,0. Nilai tertinggi adalah sebesar 70 dan nilai terendah sebesar 45.  

Data nilai hasil tes kemampuan awal bahasa Indonesia dapat disajikan ke 

dalam tabel sebagai berikut: 

  Tabel 1. Disajikan deskripsi data nilai tes bahasa Indonesia. 

 No Nilai Frekwensi fx 

1 45 6 270 

2 50 7 350 

3 55 3 165 

4 60 5 300 

5 65 3 195 

6 70 2 140 

Jumlah 26 1420 

Nilai rata-rata  55,0 

51 
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Jika disajikan dalam bentuk grafik maka akan tampak seperti dibawah ini: 

Gambar 1. Grafik Nilai Siswa kelas 1 SDN 1 Krobokan tahun 2008/2009 

 

2. Tindakan Siklus I 

 Tindakan siklus I dilaksanakan selama 2 kali pertemuan (3 x 35 menit) 

selama 2 minggu dalam bulan Pebruari 2009. Adapun tahapan-tahapan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

a. Perencanaan  

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran bahasa 

Indonesia yang dilaksanakan di kelas 1 untuk mengetahui pendekatan yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran membaca permulaan serta keaktifan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Selain itu untuk 

mencacat hasil belajar siswa yang berupa nilai formatif  mata pelajaran bahasa 

Indonesia pada daftar nilai.  

Berdasarkan pengamatan dan pencatatan terhadap pembelajaran dan hasil 

belajar tersebut diperoleh informasi sebagai data awal  bahwa siswa kelas 1 SD 

Negeri 1 Krobokan sebanyak 26 siswa terdapat 24 siswa atau 66% yang belum 
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mencapai kreteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 60. Setelah dilakukan kajian 

pada  kemampuan membaca permulaan ternyata sebagian siswa belum dapat 

memahami konsep membaca bahasa Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut 

peneliti mengadakan konsultasi dengan kepala sekolah mengenai alternatif 

peningkatan kemampuan membaca permulaan kelas 1 yaitu dengan dilaksanakan 

pembelajaran membaca permulan dengan penggunaan pendekatan suku kata.  

Berpedoman kurikulum tingkat satuan pendidikan 2007 kelas 1 tentang 

membaca permulaan tersebut, dilakukan langkah-langkah untuk merancang 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan suku kata antara lain:  

1) Memlilih kompetensi dasar atau indikator yang sesuai dengan membaca 

kelas 1  yaitu membaca nyaring teks dengan lafal intonasi yang tepat. 

Dengan mampu membaca permulaan akan mempermudah penguasaan 

materi pembelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran yang lain. Dengan 

mampu membaca mempengaruhi hasil belajar dan berguna dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2) Menyusun rencana pembelajaran berdasarkan indikator yang telah 

ditentukan. Rencana pembelajaran yang disusun 2 kali pertemun yang 

masing-masing pertemuan 3 jam pelajaran. Dilaksanakan dalam satu 

minggu. Mengenai langkah-langkah dan penyusunan rencana pembelajaran 

terlampir. 

3) Menyiapkan lembar suku kata yang digunakan dalam pembelajaran.  

 

b. Pelaksanaan   

Pertemuan ke 1 

Pada siklus ini merupakan kegiatan awal di kelas. Guru mengadakan 

pembelajaran sesuai dengan materi memahami teks pendek dengan membaca 

lancar. Peneliti melakukan pengamatan jalannya pembelajaran. Hasil pengamatan 

sebagai berikut:  

1) Tanya jawab guru dan siswa tentang membaca lancar. 

2) Guru menjelaskan cara membaca lancar. 
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3) Guru memberi contoh membaca suku kata pada media yang dipersiapkan tanpa 

memperkenalkan bunyi fonem satu persatu. 

4)  Anak diharapkan mampu membaca suku kata tanpa dituntun guru. 

5)  Bila ada kata yang sulit atau sering tertukar misalnya  ba, da, pa, dan qa maka 

pendidik perlu menuliskan suku kata tersebut dengan huruf yang cukup besar 

dan ditempel pada media lain yang mudah terlihat, dibaca dan dingat oleh 

siswa.   

6)  Apabila ada suku kata  yang membentuk sebuah kata, maka pendidik meminta 

siswa membaca lebih cepat dan menerangkan arti kata tersebut untuk 

menambah perbendaharaan kata. 

7) Guru mengulang kembali informasi tentang materi. 

8) Guru mengadakan evaluasi. 

Langkah langkah pembelajaran sebagai berikut: 

a) Guru Menempel Suku Kata 

Menempel suku kata merupakan langkah pertama yang dilakukan 

guru dalam proses meningkatkan kemampuan membaca permulaan adalah 

mengambil dan menempel suku kata. Penempelan suku kata yang dilakukan 

guru pada saat berlangsungnya membaca permulaan merupakan bagian dari 

terbentuknya sebuah kata. Suku kata itu dapat terbentuk melalui proses 

sintesis dari dua huruf dan mungkin juga terbentuk melalui proses dari 

sebuah kata.  

Proses pelaksanaan menempel suku kata dalam meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan dilakukan guru dengan mengambil suku kata yang telah 

dipersiapkan kemudian memampang pada papan tulis. Adapun suku kata yang 

dipapang guru dalam proses belajar membaca suku kata yaitu: terlampir 

 Suku kata yang ditempel pada papan tulis/papan planel dijadikan materi 

pembelajaran membaca permulaan melalui pendekatan suku kata. Dari suku kata 

yang ditempel guru akan membentuk sebuah kata yang dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pembelajaran meningkatkan kemampuan membaca kata dalam 

pembelajaran membaca permulaan permulaan bahasa Indonesia. 
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b) Guru Membaca Suku Kata  Secara Alfabet 

Langkah kedua dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan 

dengan pendekatan suku kata adalah guru membaca suku kata secara alfabet. 

Suku kata yang dibaca guru berupa gabungan huruf yang ditunjukan guru untuk 

memperkenalkan kepada anak. Siswa menirukan guru membaca suku kata secara 

berulang-ulang. Pengulangan suku kata yang dibaca guru untuk memberikan 

penguatan dan pemberian motivasi kepada anak dalam meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan dengan pendekatan suku kata.  

  

Pertemuan ke 2 

a) Membaca Suku Kata  Secara Acak 

Langkah ketiga dalam membaca suku kata adalah guru menanyakan suku 

kata secara acak siswa untuk menjawab / menebak suku kata yang di tunjuk guru. 

Penujukan suku kata secara acak ini untuk memberikan penguatan dan pemberian 

motivasi kepada siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca suku kata 

dalam pembelajaran membaca permulaan bahasa Indonesia.  

 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana tindakan 

perbaikan. Peneliti melakukan observasi, dengan hasil sebagai berikut: 

1) Proses pembelajaran pada pertemuan kedua ini tidak banyak perbedaan dengan 

proses pembelajaran pada pertemuan pertama. Namun strategi pembelajaran 

sudah berubah, guru tidak lagi menggunakan metode abjad atau bunyi. Metode 

yang digunakan metode suku kata.  

2) Pendidik menerangkan dan memberi  contoh ba, be, bu,bi, bo dan seterusnya 

dengan jelas, bacaan suku kata. 

b) Guru Menyuruh Siswa Menempel Suku Kata Dua Huruf 

Langkah keempat dalam membaca suku kata adalah guru menyuruh 

siswa menempel suku kata yang telah tersedia di atas meja. Anak menempel suku 

kata yang ditugasi guru. Suku kata yang ditempelkan anak adalah  ha , na , la, ri, 

pa, gi,  Jadi kalimat  hana lari pagi ; la, mi, cu, ci,  ba, ju jadi kalimat  lami cuci 
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baju.  me, ja, do, ni, ba, ru menjadi kalimat meja doni baru. Kegiatan menyuruh 

siswa untuk menempel suku kata yang dilakukan guru merupakan suatu kegiatan 

untuk meningkatkan kemampuan anak terhadap membaca suku kata yang sedang 

dipelajari. Selain untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan dengan 

pendekatan suku kata yang sedang dipelajari, kegiatan menempel suku kata yang 

dilakukan anak dijadikan bahan pembelajaran membaca permulaan. Suku kata 

yang ditempel siswa semuanya bersumber dari guru, sehingga siswa tidak dapat 

mengembangkan suku kata yang bersumber dari diri siswa  

 

Pertemuan ke 3 

 Guru melakukan pembelajaran dengan strategi sesuai dengan perencanaan 

tindakan pada pertemuan sebelumnya:  

1)  Langkah-langkah pembelajaran  

 Setelah memberikan apersepsi, guru membimbing siswa membaca suku 

kata. Guru menyuruh siswa menempel suku kata tiga huruf. 

Langkah kelima dalam membaca suku kata adalah guru menyuruh anak 

menempel suku kata yang telah tersedia di atas meja. Siswa menempel suku kata 

yang ditugasi guru. Suku kata yang ditempelkan anak adalah da , si , mu, sa, sa, 

tu,  Jadi kalimat  dasi musa satu , ru, sa, la, ri,  ken, cang jadi kalimat  rusa lari 

kencang.  ku, da, do, ni,  me, rah menjadi kalimat kuda doni merah, ber, te, mu, 

te, man,  di, ja, lan. Jadi kalimat bertemu teman di jalan. Kegiatan menyuruh 

siswa untuk menempel suku kata yang dilakukan guru merupakan suatu kegiatan 

untuk meningkatkan kemampuan siswa terhadap membaca suku kata yang sedang 

dipelajari. Selain untuk meningkatkan kemampuan membaca suku kata yang 

sedang dipelajari, kegiatan menempel suku kata yang dilakukan siswa dijadikan 

bahan pembelajaran membaca permulaan. Suku kata yang ditempel siswa 

semuanya bersumber dari guru, sehingga anak tidak dapat mengembangkan suku 

kata yang bersumber dari diri siswa.  

 

c. Observasi  
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 Dalam tahap ini dilaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan suku kata, yang dilaksanakan 

dengan menggunakan alat bantu lembar observasi dan perekaman dengan kamera 

foto. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai kesesuaian 

pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan suku kata. Rencana pembelajaran 

yang tersusun untuk acuan dan mengetahui seberapa besar pembelajaran dengan 

pendekatan suku kata yang dilaksanakan menghasilkan perubahan pada 

kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1. Sehubungan dengan hal tersebut 

pengamatan tidak hanya ditunjukan pada aktivitas atau partisipasi dalam proses 

pembelajaran, namun juga pada aspek tindakan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran termasuk suasana kelas pada setiap pertemuan.  

Uraian observasi disetiap pertemuan pada siklus I sebagai berikut:  

Pertemuan : I ( satu)  

Indikator  : Memahami teks dengan membaca nyaring  

Pendekatan  : suku kata 

 

d.  Hasil observasi 

1) Kegiatan Siswa  

(a) Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru; (b) Siswa aktif menjawab 

pertanyaan guru: (c) rasa ingin tahu dan keberanian cukup tinggi,                 

(d) kreatifitasa dan inisiatif belum meningkat, siswa aktif mengerjakan tugas 

baik secara kelompok maupun secara individu. 

2) Kegiatan Guru  

(a) Memberikan informasi secara tepat; (b) Menggunakan berbagai sumber;    

(c) menggunakan waktu sesuai rencana; (d) Penuh perhatian terhadap 

seluruh siswa, (e) Memotivasi siswa secara indifidu (f)  Memotivasi siswa 

secara kelompok; (g) telah menggunakan berbagai metode (h) Telah 

mengunakan berbagai media secara tepat; (i) Telah melakukan penilaian 

proses; ( j) Telah memberikan tindak lanjut. 

 

e. Refleksi  
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Hasil penelitian siklus I, maka peneliti merenungkan bahwa masih ada beberapa 

siswa yang belum menunjukan kreatifitas secara sunguh dan masih ada siswa 

yang belum berani membaca. Demikian dapat direnungkan bahwa penelitian pada 

siklus I belum menunjukan keberhasilan dalam proses pembelajaran sehingga 

peneliti merencanakan lagi untuk siklus berikutnya. 

  Adapun hasil yang diperoleh siswa pada silkus I dapat dilihat pada 

tabel grafik di bawah ini: 

Tabel 2. Data hasil belajar bahasa Indonesia pokok bahasan membaca 

siswa kelas 1 semester 2 Tahun pelajaran 2008/2009 siklus I. 

No Nilai Frekwensi fx 

1 45 0 0 

2 50 2 100 

3 55 6 330 

4 60 4 240 

5 65 7 455 

6 70 5 350 

7 75 2 150 

8 80 0 0 

Jumlah 26 1625 

Nilai rata-rata  62,50 
Jika disajikan dalam bentuk grafik maka akan tampak seperti dibawah ini: 
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Gambar  2: Grafik hasil belajar bahasa Indonesia siklus I 

 Berdasarkan data dan hasil observasi tentang aktifitas dan hasil belajar 

siswa, maka peneliti menyimpulkan bahwa ada peningkatan suatu proses 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan yang berarti. Karena 

kemampuan, kreatifitas, motivasi dan minat belum meningkat. Berkaitan dengan 

hal tersebut, maka peneliti mengadakan tindakan untuk siklus berikutnya. 

 

3. Tindakan Siklus ke 2 

 Tindakan siklus I dilaksanakan selama 2 kali pertemuan (3 x 35 menit) 

selama 2 minggu dalam bulan Pebruari 2009. Adapun tahapan-tahapan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

a. Perencanaan  

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran bahasa 

Indonesia yang dilaksanakan di kelas 1 untuk mengetahui pendekatan yang 

digunakan guru dalam proses meningkatkan kemampuan membaca permulaan 

serta keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Selain itu untuk mencacat hasil belajar siswa yang berupa nilai formatif  mata 

pelajaran bahasa Indonesia pada daftar nilai.  

Berdasarkan pengamatan dan pencatatan terhadap pembelajaran dan hasil 

belajar tersebut diperoleh informasi sebagai data awal  bahwa siswa kelas 1 SD 

Negeri 1 Krobokan sebanyak 26 siswa terdapat 24 siswa atau 66% yang belum 

mencapai kreteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 60. Setelah dilakukan kajian 

pada  kemampuan membaca permulaan ternyata sebagian siswa belum dapat 

memahami konsep membaca bahasa Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut 

peneliti mengadakan konsultasi dengan kepala sekolah mengenai alternatif 

peningkatan kemampuan membaca permulaan kelas 1 yaitu dengan dilaksanakan 

pembelajaran membaca permulan dengan penggunaan pendekatan suku kata.  

Berpedoman kurikulum tingkat satuan pendidikan 2007 kelas 1 tentang 

membaca permulaan tersebut, dilakukan langkah-langkah untuk merancang 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan suku kata antara lain:  
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1) Memlih kompetensi dasar atau indikator yang sesuai dengan membaca 

kelas 1  yaitu membaca nyaring teks dengan lafal intonasi yang tepat. 

Dengan mampu membaca permulaan akan mempermudah penguasaan 

materi pembelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran yang lain. Dengan 

mampu membaca mempengaruhi hasil belajar dan berguna dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2) Menyusun rencana pembelajaran berdasarkan indikator yang telah 

ditentukan. Rencana pembelajaran yang disusun 3 kali pertemun yang 

masing-masing pertemuan 3 jam pelajaran. Dilaksanakan dalam satu 

minggu. Mengenai langkah-langkah dan penyusunan rencana pembelajaran 

terlampir. 

3) Menyiapkan lembar suku kata yang digunakan dalam pembelajaran.  

 

b. Pelaksanaan   

Pertemuan ke 1 

Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana tindakan 

perbaikan. Peneliti melakukan langlah-langkah sebagai berikut: 

a) Pendidik membimbing siswa membaca suku kata dengan konsonan di belakang 

vocal atau disebut huruf mati tanpa dipisah suku katanya. Misalkan ng dan nya, 

nye, nyu, nyi, nyo, nga, nge, ngu ngi, ngo.    

b) Pendidik memberikan contoh bacaan kalimat sederhana secara jelas melalui 

gerakan bibir, lidah dan bentuk mulut. Siswa memperhatikan dan menirukan. 

Misalkan sa-ya ban-tu a-dik, sur-ti ke-las sa-tu dan sebaginya. 

c) Setelah selesai  membaca atas bimbingan guru, siswa satu-satu di suruh 

membaca teks dengan kalimat sederhana secara bergantian. 

1) Proses pembelajaran pada siklus dua ini tidak banyak perbedaan dengan 

proses pembelajaran pada siklus sesudahnya.  

2) Namun Strategi pembelajaran sudah berubah, guru tidak lagi 

menggunakan metode abjad atau bunyi. Metode yang digunakan 

pendekatan suku kata.  
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Pertemuan ke 2 

 Pada pertemuan dua ini materi yang diajarkan adalah membaca nyaring 

sebelum menginjak kemateri inti peneliti mengadakan:  

1) Pendidik mengadakan apersepsi membimbing siswa membaca suku kata 

dengan konsonan di belakang vocal atau disebut huruf mati tanpa dipisah suku 

katanya. Misalkan ng dan nya, nye, nyu, nyi, nyo, nga, nge, ngu ngi, ngo. 

2)  Pendidik menjelaskan dan memberi contoh suku kata konsonan rangkap atau 

kata berasal dari asing misalkan kha,  khu, khi, kho, dha, dho. 

3) Pendidik memberikan contoh bacaan kalimat sederhana secara jelas melalui 

gerakan bibir, lidah dan bentuk mulut. Siswa memperhatikan dan menirukan. 

Misalkan  sa-ya khu-ti, a-dik, dho-no ke-las sa-tu dan sebaginya. 

4) Setelah selesai  membaca atas bimbingan guru, siswa satu-satu di suruh 

membaca teks dengan kalimat sederhana secara bergantian sebagai tes akhir. 

Langkah ketujuh dalam membaca permulaan dengan suku kata adalah 

guru menunjuk suku kata siswa membaca kemudiam suku kata dirangki menjadi 

kata, kata menjadi kalimat sederhana yaitu ram-li ber-ja-lan ka-ki, ramli berjalan 

kaki, sa-mi-di  mem-ba-ca bu-ku,  samidi membaca buku, tar-mu-ji ma-kan je-ruk, 

tarmuji makan jeruk , ban-do-no men-ca-ri rum-put, bandono mencari rumput, su-

ti-ni men-cu-ci pi-ring, sutini mencuci piring, par-jan me-ngam-bil pi-sa-u, parjan 

mengambil pisau. Penulisan suku kata secara acak menjadi kalimat ini untuk 

memberikan penguatan dan pemberian motivasi kepada anak dalam membaca 

suku kata dalam pembelajaran membaca permulaan permulaan bahasa Indonesia. 

Pada pertemuan ke -2 materi pembelajaran bahasa Indonesia yang di ajarkan 

adalah tentang materi memahami teks pendek dengan membaca lancar yang di 

tunjuk guru. Dengan cara tanya jawab guru berusaha memotivasi siswa. Guru 

menyuruh siswa untuk maju satu persatu dengan membaca teks pendek yang 

ditunjuk guru  pada media. Hasil yang di dapat siswa merasa senang, karena 

dilibatkan dalam proses pembelajaran. Siswa  juga disuruh membaca membaca 

lancar sesuai lafalnya. Setelah siswa dapat membedakan lafal dan mengurutkan 

guru bersama-sama membuka buku bahasa Indonesia untuk dibaca dengan 

merangkai suku kata menjadi kalimat sederhana. 
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 Berkaitan dengan membaca kalimat sederhana dengan pola suku kata, 

guru menyediakan lembar suku kata yang di susun secara alfabet. Dengan 

petunjuk dan contoh guru siswa membaca suku kata yang di tunjuk guru dengan 

cara acak yang membentuk sebuah kata bermakna sehingga jadi kalimat yang 

runtut. Penjelasan tersebut dapat digambarkan seperti media terlampir.  

Sebagai kegiatan akhir guru memberikan tes akhir pada siklus II. 

Setelah selesai  membaca atas bimbingan guru, siswa satu-satu di suruh membaca 

teks dengan kalimat sederhana secara bergantian sebagai tes akhir. 

 

c. Observasi 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan 

proses meningkatkan kemampuan membaca permulaan dengan penggunaan 

pendekatan suku kata. Dalam mengadakan pemantauan peneliti menggunakan 

lembar observasi. Observasi ini  dilakukan untuk mengetahui peningkatan dan 

motivasi siswa dalam proses meningkatkan kemampuan membaca permulaan 

bahasa Indonesia dengan menggunakan pendekatan suku kata. Tahap ini pula 

dilaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan suku kata, yang dilaksankan dengan menggunakan alat 

bantu lembar observasi dan perekaman dengan kamera foto. Observasi ini 

dilakukan untuk memperoleh data mengenai kesesuaian pelaksanaan 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan dengan pendekatan suku kata. 

Rencana pembelajaran yang tersusun untuk acuan dan mengetahui seberapa besar 

peningkatan kemampuan membaca permulaan dengan pendekatan suku kata yang 

dilaksanakan menghasilkan perubahan pada kemampuan membaca permulaan 

anak kelas 1. Pengamatan ditunjukan pada aktivitas atau partisipasi dalam proses 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan serta pada aspek tindakan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran termasuk suasana kelas pada setiap pertemuan.  

Uraian observasi ditiap pertemuan pada siklus II sebagai berikut:  

Pertemuan : I ( satu)  

Indikator  : Memahami teks dengan membaca nyaring  

Pendekatan  : Suku kata 
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Contoh lembar observasi adalah sebagai berikut: 

Lembar Observasi 

Aktifitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

1) Kegiatan Siswa  

(a) Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru; (b) Siswa aktif memjawab 

pertanyaan guru; (c) Kreatifitas dan inisiatif siswa belum meningkat, karena 

belum berani meambaca dan memjawab pertanyan guru; (d) Motifasi dan 

minat siswa belum meningkat karena belum banyak siswa yang bertanya; (e) 

Siswa menunjukan kesungguhan untuk menyelesaikan tugas guru,  

2) Kegiatan Guru  

(a) Memberikan informasi secara tepat; (b) Menggunakan berbagai sumber, 

c) menggunakan waktu sesuai rencana; (d) Penuh perhatian terhadap seluruh 

siswa; (e) Memotivasi siswa secara indifidu; (f)  Memotivasi siswa secara 

kelompok; (g) telah menggunakan berbagai metode; (h) Telah mengunakan 

berbagai media secara tepat; (i) Telah melakukan penilaian proses; (j) Telah 

memberikan tindak lanjut. 

 

d.  Refleksi 

 Hasil penelitian yang dilakukan pada siklus  II ada peningkatan suatu 

proses meningkatkan kemampuan membaca permulaan bahasa Indonesia, dengan 

penggunaan pendekatan suku kata.  

 Hal ini dapat dilihat adanya peningkatan keaktifan siswa dalam 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Terlibat juga adanya 

peningkatan motivasi  siswa dalam pembelajaran membaca permulaan bahasa 

Indonesia. Hasil belajar pada siklus ke II dapat dilihat pada tabel dan grafik di 

bawah ini: 
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Tabel 3. Data hasil belajar bahasa indonesia pokok bahasan membaca 
siswa kelas I semester 2 Tahun pelajaran 2008/2009 siklus III. 

No Nilai Frekwensi fx 

1 45 0 0 

2 50 0 0 

3 55 2 110 

4 60 2 120 

5 65 4 260 

6 70 8 560 

7 75 6 450 

8 80 4 320 

Jumlah 26 1820 

Nilai rata-rata  70,0 
Jika disajikan dalam bentuk grafik maka akan tampak seperti dibawah ini: 

 

 Gambar  3: Grafik hasil belajar bahasa Indonesia siklus II 

Berdasarkan data hasil observasi tentang aktifitas dan hasil belajar siswa, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa ada peningkatan suatu proses pembelajaran.   

Berdasarkan pengamatan selama penelitian penggunaan pendekatan suku 

kata guna meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1. 

Kegiatan guru menempel suku kata, membaca suku kata, menanyakan suku kata, 

menyuruh siswa menempel suku kata dan membaca suku kata menjdi kata serta 
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kalimat. Merupakan proses meningkatkan kemampuan membaca permulaan 

melalui penggunaan pendekatan suku kata  padapembelajaran membaca kelas 1.  

 a.  Hasil Pengamatan 

1) Satuan pelajaran baik: 

2) Apersepsi guru memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang lalu. 

3) Guru memberikan tugas siswa untuk melakukan membaca dengan mata, 

memberi arahan untuk menggunakan suku kata. 

4) Siswa melakukan membaca sendiri teks yang telah disediakan guru. 

5) Siswa memahami dengan baik. 

b. Tes kemapuan membaca permulaan kelas 1  Sekolah Dasar Negeri 1 Krobokan 

dengan hal yang dinilai antara lain: (1) lafal; (2) Intonasi; (3) Kejelasan;        

(4) Kelancaran pada siklus II hasil rata-rata yaitu: 70.  

c.  Refleksi 

 Sudah ada peningkatan pembelajaran membaca permulaan menggunakan 

pendekatan suku kata dapat melatih anak membaca suku kata kata menjadi 

kalimat demikian sebaiknya. Siswa mampu mengkomunikasikan materi yang 

dipelajari. Setelah direfleksi sampai dua kali dan mengalami siklus dua kali, maka 

pembelajaran kemampuan membaca permulaan bahasa Indonesia kelas 1 yang 

menerapkan penggunaan pendekatan suku kata. Sudah mendekati sempurna. Perlu 

peneliti jelaskan bahwa yang dimaksud setiap siklus dalam penelitian ini adalah 

satu kali pertemuan 3 jam pelajaran: 3 x 35 menit. Jadi dua (2) siklus disini adalah 

enam kali pertemuan. 

 

4. Siklus ketiga 

 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana tindakan 

perbaikan. Peneliti melakukan ovservasi, dengan hasil sebagai berikut: 

a) Proses pembelajaran pada siklus ketiga ini tidak banyak perbedaan dengan 

proses pembelajaran pada siklus sesudahnya. Namun Strategi pembelajaran 

sudah berubah, guru tidak lagi menggunakan metode abjad atau bunyi. 

Metode yang digunakan pendekatan suku kata.  
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b) Pendidik mengadakan apersepsi membimbing siswa membaca suku kata 

dengan konsonan di belakang vocal atau disebut huruf mati tanpa dipisah suku 

katanya. Misalkan ng dan nya, nye, nyu, nyi, nyo, nga, nge, ngu ngi, ngo.    

c)  Pendidik menjelaskan dan memberi contoh suku kata konsonan rangkap atau 

kata berasal dari asing misalkan "kha,  khu, khi, kho, dha, dho”.  

d) Pendidik memberikan contoh bacaan kalimat sederhana secara jelas melalui 

gerakan bibir, lidah dan bentuk mulut. Siswa memperhatikan dan menirukan. 

Misalkan " sa-ya khu-ti, a-dik, dho-no ke-las sa-tu dan sebaginya. 

d) Setelah selesai  membaca atas bimbingan guru, siswa satu-satu di suruh 

membaca teks dengan kalimat sederhana secara bergantian sebagai tes akhir. 

 Hasil penelitian yang dilakukan pada siklus III, ada peningkatan suatu 

proses meningkatkan kemampuan membaca permulaan bahasa Indonesia, dengan 

penggunaan pendekatan suku kata.  

 Hal ini dapat dilihat adanya peningkatan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. Terlibat juga adanya peningkatan motivasi  siswa dalam 

pembelajaran membaca permulaan bahasa Indonesia. Hasil belajar pada siklus ke 

III dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini: 

Tabel 4. Data hasil belajar bahasa Indonesia pokok bahasan membaca 
siswa kelas I semester 2 Tahun pelajaran 2008/2009 siklus III. 

No Nilai Frekwensi fx 

1 45 0 0 

2 50 0 0 

3 55 2 110 

4 60 2 120 

5 65 3 195 

6 70 7 490 

7 75 8 600 

8 80 4 320 

Jumlah 26 1915 

Nilai rata-rata  74,00 
 

 

Jika disajikan dalam bentuk grafik maka akan tampak seperti dibawah ini: 
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 Gambar  4: Grafik hasil belajar bahasa Indonesia siklus III. 

 

Berdasarkan data hasil observasi tentang aktifitas dan meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan siswa, maka peneliti menyimpulkan bahwa ada peningkatan 

suatu proses pembelajaran.   

Berdasarkan pengamatan selama penelitian penggunaan pendekatan suku 

kata guna meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1. 

Kegiatan guru menempel suku kata, membaca suku kata, menanyakan suku kata, 

menyuruh anak menempel suku kata dan membaca suku kata menjdi kata serta 

kalimat. Merupakan proses meningkatkan kemampuan membaca permulaan 

melalui penggunaan pendekatan suku kata  pada pembelajaran membaca kelas 1.  

 a.  Hasil Pengamatan 

1) Satuan pelajaran baik: 

2) Apersepsi guru memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang lalu. 

3) Guru memberikan tugas siswa untuk melakukan membaca dengan mata, 

memberi arahan untuk menggunakan suku kata. 

4) Siswa melakukan membaca sendiri teks yang telah disediakan guru. 

5) Siswa memahami dengan baik. 

b. Tes kemapuan membaca permulaan kelas 1  Sekolah Dasar Negeri 1 Krobokan 

dengan hal yang dinilai antara lain: (1) lafal; (2) Intonasi; (3) Kejelasan;        

(4) Kelancaran pada siklus III hasil rata-rata yaitu: 74 .  
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c.  Refleksi 

 Sudah ada peningkatan kemampuan membaca permulaan membaca 

permulaan menggunakan pendekatan suku kata dapat melatih anak membaca suku 

kata kata menjadi kalimat demikian sebaiknya. Siswa mampu 

mengkomunikasikan materi yang dipelajari. Setelah direfleksi sampai dua kali dan 

mengalami siklus tiga kali, maka pembelajaran kemampuan membaca permulaan 

bahasa Indonesia kelas 1 yang menerapkan penggunaan pendekatan suku kata. 

Sudah mendekati sempurna. Perlu peneliti jelaskan bahwa yang dimaksud setiap 

siklus dalam penelitian ini adalah satu kali pertemuan 3 jam pelajaran: 3 x 35 

menit. Jadi dua (3) siklus disini adalah sembilan kali pertemuan. 

Berdasarkan pengamatan selama penelitian penggunaan pendekatan suku 

kata dengan  guru menugaskan  siswa untuk menempelkan suku kata pada papan 

planel dengan baik. Kegiatan siswa menempel suku kata, membaca suku kata, 

menanyakan suku kata, menyuruh siswa menempel suku kata dan suku kata 

menjdi kata serta kalimat. Merupakan proses meningkatkan kemampuan 

membaca suku kata pada membaca permulaan.   

 

1) Hasil Pengamatan 

a) Satuan pelajaran baik: 

b) Apersepsi guru memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang lalu. 

c) Guru memberikan tugas siswa untuk melakukan membaca dengan mata, 

memberi arahan untuk menggunakan suku kata. 

d) Siswa melakukan membaca sendiri teks yang telah disediakan guru. 

e) Siswa memahami dengan baik. 

 

2) Hasil Refleksi 

 Sudah ada peningkatan kemampuan membaca permulaan menggunakan 

pendekatan suku kata dapat melatih anak membaca suku kata kata menjadi 

kalimat demikian sebaiknya. Siswa mampu mengkomunikasikan materi yang 

dipelajari. Setelah direfleksi sampai tiga kali dan mengalami siklus tiga kali, maka 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan bahasa Indonesia kelas 1 yang 
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menerapkan penggunaan pendekatan suku kata sudah mendekati sempurna. Perlu 

peneliti jelaskan bahwa yang dimaksud setiap siklus dalam penelitian ini adalah 

satu kali pertemuan 2 jam pelajaran: 2 x 30 menit. Jadi tiga (3) siklus disini adalah 

9 kali pertemuan. 

 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Setelah melakukan dan menyelesaikan tindakan pada setiap putaran/siklus, 

diperoleh peningkatan aktifitas siswa dalam proses pembelajaran membaca 

dengan menggunakan pendekatan suku kata, sebagai berikut: 

 

1. Aktifitas siswa Selama Proses meningkatkan kemampuan  Membaca. 

Pada siklus 1 disampaikan kompetensi dasar membaca nyaring suku kata 

dengan intonasi dan lafal yang tepat serta membaca nyaring kalimat sederhana. 

Kalimat yang berasumsi suku kata digabung menjadi kata kemudian dirangkai 

menjadi sebuah kalimat sederhana. Proses pembelajaran membaca permulaan 

mengguanakan pendekatan suku kata baik secara individu atau kelompok maka 

ada juga kendala karena siswa telah mendapatkan pengalaman dari orang tua atau 

boleh juga dari taman kanak-kanak, diantaranya siswa dapat melafalkan huruf 

secara alpabet tetapi anak belum tahu akan lambang bunyi bahasa yang dilafalkan. 

Siswa membaca satu persatu lafal huruf abjad digabung menjadi suku 

kata. Hal ini memerlukan pemikiran satu atau lebih misalkan bacaan ; sepatu di 

baca s-e  se, pe - a  pa, te - u  tu. Menjadi se – pa – tu. Atas bimbingan guru siswa 

membaca dengan lafal dan intonasi sesuai dengan contoh guru, kreatifitas siswa 

termotivasi dengan memfungsikan tutor sebaya melafalkan suku kata.  

Sebelum pembelajaran berakhir, maka siswa diberi tugas yang berkaitan 

dengan meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Membaca nyaring untuk 

siswa memahami betul materi yang telah diberikan baik teori maupun praktek 

yang dapat digunakan sebagai acuan serta media menyelesaikan tugas dan tes 

yang diberikan. 

Dari hasil observasi siklus I ditemukan hal-hal sebagai berikut :  
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a. Suasana kelas tertip dan teratur sehingga proses pembelajaran berjalan dengan 

baik. 

b. Pada umumnya siswa memperhatikan penjelasan guru meskipun ada beberapa 

siswa yang belum memperhatikan dengan sungguh-sungguh. 

c. Siswa masih ada yang belum berani bertanya dan membaca walaupun 

kenyataanya mereka belum jelas betul. 

d. Guru telah memberi umpan pada siswa dan meamberi kesempatan untuk 

bertanya. 

e. Siswa aktif dalam proses pembelajaran dengan mau mencoba membaca suku 

kata.tapi ada tiga siswa yang kurang mampu membaca suku kata sendiri. 

f. Selama mengerjakan tes, siswa mengerjakan dengan tertib dan tenang. 

 

Hasil refleksi pelaksanaan siklus I disampaikan sebagai berikut: 

a. Suasana kelas tertip. 

b. Siswa sedikit demi sedikit mulai aktif dalam proses pembelajaran. 

c. Guru menjelaskan dengan jelas serta memberi kesempatan bertanya. 

d. Keterampilan bertanya masih kurang.  

e. Minat dan motifasi siswa masih kurang. 

f. Sebagian siswa masih kurang terampil dalam menyelesaikan tugas dan soal. 

Berdasarkan hasil observasi dan refleksi pada siklus ke I maka dipandang 

perlu diadakan siklus ke II dan ke III. 

Pada siklus ke I,II dan III ini yang dibahas adalah kompetensi dasar 

membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. Maka 

materi ini tidak mengalami hambatan dan kesulitan. Karena cara penyampaian 

materi didahului prasarat teori-teori yang ada hubungannya dengan membaca serta 

ditunjang pemanfaatan media atau alat peraga secara individu dan kelompok, yang 

mempermudah kemampuan membaca  anak yang disampaikan oleh guru. Ada 

beberapa siswa yang belum memahami konsep, diberikan bimbingan secara 

khusus. Sehingga sedikit demi sedikit anak mengikuti proses pembelajaran sama 

dengan teman yang lain. Disamping dilatih untuk gemar bertanya maka anak tidak 

pasif. Jika kurang jelas mengenai materi yang diajarakan, siswa dapat bertanya. 
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Untuk ini materi terserap mantap, tepat dan tepat sasaran.  Setelah siswa 

mengetahui dan mendapat komentar terhadap nilainya, maka siswa yang 

mendapatkan nilai bagus akan senang. Siswa dikatakan mampu memahami 

konsep jika menghayati, mengamati, dan melaksanakan sendiri apa yang mereka 

pelajari bersifat lestari dan tidak mudah hilang. Pendapat Edgar Dele dalam SBM 

II yang diikuti tim pengembang PGSD (1998: 16) menyatakan bahwa ”bila siswa 

mengambil manfaat dari kegiatan pembelajaran yang mempunayi nilai relevensi 

dengan pengalaman langsung, akan memberi makna pembelajaran yang 

diikutinya. Hal ini ditandai dengan semakin besar peningkatan partisipasi siswa 

belajar membaca yang mengoptimalkan penggunaan pendekatan suku kata. 

Dari hasil opservasi siklus ke II dan ditemukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Keberanian siswa untuk membaca semakin tumbuh. 

b. Suasana kelas tertib dan teratur maka proses pembelajaran dapat berjalan 

lancar. 

c. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan baik. 

d. Siswa aktif dalam proses pembelajaran, ini ditandai dengan adanya kegiatan 

siswa untuk mencoba membaca suku kata, kata, dan kalimat. 

e.  Minat dan motivasi semakin meningkat. 

f.  Selama siswa mengerjakan tes membaca baik, tertib, dan tenang. 

 Hasil refleksi dari pelaksanaan siklus I, II dan III disampaikan sebagai berikut:  

a. Siswa aktif dalam pembelajaran. 

b.Guru menyampaikan materi dengan jelas mengobtimalkan penggunaan 

pendekatan suku kata. 

c. Siswa sudah terampil menyelesaikan tugas. 

d. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

e. Siswa sudah terampil membaca, siswa sudah terampil menyelesaikan bacaan. 

f. Siswa sudah terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Tabel 5.  Lembar hasil observasi aktivitas siswa. 

Jumlah Persentase 

Siklus I Siklus II 
Siklus 

III 
Siklus I Siklus II 

Siklus 

III 
No Kategori 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Baik  7 7 14 14 18 18 26% 26% 53% 53% 69 69 

2 Cukup 7 7 4 4 4 4 26% 26% 15% 15% 15 15 

3 Kurang  12 12 8 8 4 4 46% 46% 32% 32% 15 15 

  

 Sumber: Hasil yang diolah dari pengolahan observasi dapat dilihat hasil 

aktifitas peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia membaca permulaan 

dengan menggunakan pendekatan suku kata secara individu. Pada siklus pertama 

siswa yang berpartisipasi aktif (kategori baik) dalam pembelajaran sebanyak 26%, 

kategori cukup sebanyak 26%, dan kategori kurang sebanyak 46%. Pada siklus 

kedua siswa yang berpartisipasi aktif (kategori baik) dalam pembelajaran 

sebanyak 53%, kategori cukup sebanyak 15%, dan kategori kurang sebanyak 

32%. Pada siklus ketiga siswa yang berpartisipasi aktif (kategori baik) dalam 

pembelajaran sebanyak 69%, kategori cukup sebanyak 15%, dan kategori kurang 

sebanyak 15%. Pada setiap siklus, baik pertama, kedua maupun ketiga semua 

siswa berpartisipasi aktif. Dan perhatian siswa berpusat pada pembelajaran bahasa 

Indonesia, karena masing-masing siswa belajar membaca suku kata, kata, menjadi 

kalimat yang disediakan guru. 

 

2. Hasil Proses Pembelajaran Pada Siklus Ke III 

Berdasarkan hasil tes siklus III  nilai rata-rata adalah 74,00 hasil tersebut 

belum sesuai dengan harapan peneliti karena masih ada siswa yang nilainya 

kurang dari 65 sebanyak 4 siswa. Hal ini berarti siswa yang menguasai materi 

dalam kelas tersebut 88%. Maka proses pembelajaran membaca bahasa Indonesia 

belum menunjukan peningkatan yang berarti.  Menurut teori pembelajaran tuntas 

yaitu apa bila tiap kelas dapat menguasai 75% materi pembelajaran membaca 
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bahasa Indonesia (Lukman, 2000: 29). Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu; siswa, guru, dan proses pembelajaran. 

Dilihat dari faktor siswa dapat dikumpulkan hal-hal sebagai berikut:        

(a) siswa belum berani bertanya meskipun belum jelas betul; (b) masih ada 

beberapa siswa yang belum mampu bekerja sendiri; (c) motivasi siswa masih 

kurang; (d) sebagian siswa masih kurang terampil menyelesaikan tugas dan soal. 

Faktor dari guru yaitu; memanfaatkan alat peraga yang belum optimal. Dilihat dari 

proses pembelajaran interaksi guru dan siswa kurang sehingga suasana kelas 

kurang hidup. Ketiga faktor tersebut masih ada beberapa faktor yang perlu 

ditingkatkan baik guru, siswa dan hasil proses pembelajaran siklus ke III. 

 

3. Peningkatan Proses Pembelajaran Siklus Ke III 

 Setelah diadakan tes siklus ke III diperoleh rata-rata 74.00. jumlah siswa 

yang nilainya kurang dari 65 menurun menjadi 4 siswa, berarti peresentasi siswa 

yang berhasil menguasai materi naik, dari 54% menjadi 88%. Hal ini menunjukan 

adanya peningkatan hasil proses pembelajaran yang cukup berarti. Pada siklus ke 

III ternyata mendekati teori belajar tuntas. Keberhasilan tersebut dapat disebabkan 

oleh faktor siswa, guru dan proses pembelajaran yang mengobtimalkan 

pendekatan suku kata. Siswa telah berani bertanya, sudah terampil membaca 

sendiri, hubungan guru dan peserta didik komunikatif, serta minat dan motivasi 

siswa meningkat. 

 Dari uraian tersebut di atas dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut: 

Tabel 6: Nilai Kemampuan Awal dan Hasil Tes Tiap Siklus  

No 
Kemampuan Awal/ 

Siklus 
Nilai rata-

rata 

Jumlah siswa yang 
mendapat hasil tes 

tiap siklus ≥60 

Presentase 
(%) 

1 Kemampuan Awal 55.0 2 7,7% 
2 Siklus I 62.50 14 54% 
3 Siklus II 70.00 22 85% 
4 Siklus III 74.00 4 88 

 

Jika disajikan dalam bentuk grafik maka akan tampak seperti dibawah ini:  
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Frekwensi 

Gambar  5. Grafik Hasil Peningkatan kemampuan Membaca Bahasa Indonesia 

Setelah dikaji pelaksanaan siklus ke I ,II dan III ternyata hasil yang diperoleh 

sudah hampir mendekati indikator teori belajar tuntas,  yaitu apabila kelas sudah 

dapat menguasai materi pembelajaran bahasa Indonesia antara 70% - 75%  

(Lukman, 2000: 29). Maka penelitian tindakan kelas ini cukup dilaksanakan dua 

siklus. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa tabel di atas dapat diketahui 

adanya peningkatan proses pembelajar pada tiap-tiap siklus. Adapun gambaran 

adanya peningkatan proses pembelajaran membaca bahasa Indonesia kelas 1 

sekolah dasar, melalui penggunaan pendekatan suku kata setiap siklus adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Pembahasan Siklus I 

 Pada siklus I anak telah siap menerima materi pembelajaran membaca, 

karena  konsep disampaikan siswa terlebih dahulu (media suku kata), kemudian 

diberi tugas dirumah untuk berlatih membaca suku kata. Maka siswa dapat 

mencoba membaca sendiri secara individu sehingga proses pembelajaran dapat 

efektif. Dilihat dari hasil pengamatan observasi, aktifitas pada siklus I 

menunjukan kategori cukup, karena minat, motivasi dan kemampuan membaca 

permulaan siswa belum ada peningkatan. 
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 Apabila dilihat dari pengolahan data prestasi hasil belajar siswa pada tes 

siklus I rata-rata nilai 62,5 nilai tersebut belum cukup karena banyak siswa yang 

nilainya di bawah nilai 65,00 yaitu sebanyak 12 siswa dari jumlah 26 siswa, 

berarti kelas tersebut baru 54% yang menguasai materi. Hal ini menunjukan 

bahwa proses pembelajaran pada siklus I belum menunjukan adanya peningkatan 

hasil belajar. Pada hal menurut teori belajar tuntas setiap proses pembelajaran 

dikatakan berhasil jika setiap kelas menunguasai materi pembelajaran bahasa 

Indonesia antara 70% - 75 % (Lukman: 29).  

 

2. Pembahasanan Siklus Ke II 

 Siklus kedua adalah merupakan lanjutan dari siklus sesudahnya. Karena 

potensi siswa pada siklus I belum menunjukan syarat teori blum tuntas, maka 

diadakan tindakan siklus II. Pengamatan observasi diketahui bahwa prosentase 

hasil aktifitas siswa dalam pembelajaran membaca bahasa Indonesia adalah 

berkategori baik dibanding siklus I. 

 Siklus II aktifitas siswa meningkat dengan baik. Hal ini terlihat keaktifan, 

perhatian, dan motivasi yang tadinya belum meningkat sekarang meningkat. Dari 

26 siswa yang diteliti ternyata telah menunjukan adanya peningkatan suatu proses 

pembelajaran. 

 Setelah diadakan tes pada siklus II yang diikuti 26 siswa, hasilnya 

meningkat. Hasil rata-rata yang diperoleh 70,00. siswa yang mendapat nilai lebih 

dari 65 ada 22 siswa (84,6%). 

 

3. Pembahasan siklus ke III 

Siklus ketiga juga lanjutan dari siklus sesudahnya. Karena potensi siswa 

pada siklus I dan II belum menunjukan syarat teori blum tuntas, maka diadakan 

tindakan siklus III. Pengamatan observasi diketahui bahwa prosentase hasil 

aktifitas siswa dalam pembelajaran membaca bahasa Indonesia adalah berkategori 

baik dibanding siklus I dan II. 

Siklus III aktifitas siswa meningkat dengan baik. Hal ini terlihat keaktifan, 

perhatian, dan motivasi yang tadinya belum meningkat sekarang meningkat. Dari 
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26 siswa yang diteliti ternyata telah menunjukan adanya peningkatan suatu proses 

pembelajaran.  

Setelah diadakan tes pada siklus III yang diikuti 26 siswa, hasilnya 

meningkat. Hasil rata-rata yang diperoleh siklus II; 70,0 di siklus ke III Nilai rata-

rata 74.0siswa yang mendapat nilai lebih dari 65 ada 24 siswa (88%). 

 

4. Refleksi Hasil Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas yang direncanakan  penelitian kolaboratif, 

dimana guru dan peneliti berpartisipasi aktif dan bekerja sama dalam penelitian. 

Dalam proses merefleksi kegiatan anatara peneliti atau guru melaksanakan sistem 

“ Take and Give” demi penyempurnaan kegiatan-kegiatan berikutnya. Meskipun 

kegiatan tersebut bersifat kolaborasi-partisipatorik, tetapi untuk proses rekaman 

maupun menentukan instrument-instrumen yang lain, semua dilaksanakan oleh 

peneliti. Guru diharapkan mengolah proses pembelajaran sampai melakukan 

tindakan berkelanjutan secara periodik. 

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan penelitian ini ialah apakah 

penggunaan pendekatan suku kata  dalam pembelajaran membaca permulaan 

dapat berfungsi untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Menurut 

pemantauan dan hasil tes kemampuan membaca anak dari siklus ke siklus ada 

peningkatan yaitu hasil tes siklus I rata-rata: 62,5, siklus II rata-rata: 70.0, siklus 

ke III: 74,0, serta suasana belajar mengajar siswa ternyata penggunaan pendekatan 

suku kata dapat berfungsi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam 

pembelajaran memabca permulaan  
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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang dilakukan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Pembelajaran membaca permulaan bahasa Indonesia melalui penggunaan 

pendekatan suku kata dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 

Sekolah Dasar Negeri 1 Krobokan kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali. 

Terbukti dari hasil prapenelitian nilai rata-rata kondisi awal 55,0, siklus ke I 

nilai rata-rata yang dicapai siswa 62,5. siklus ke II nilai rata-rata yang dicapai 

siswa 70,0 siklus ke III nilai rata-rata yang dicapai siswa 74,0. Anak yang 

mendapat nilai lebih dari 65,00 meningkat menjadi 22 siswa dari 26 siswa 

(85%) dan di siklus ke tiga 24 siswa. Dari wawancara siklus ke III diketahui 

bahwa siswa sudah mampu memahami konsep membaca. 

2. Penggunaan pendekatan suku kata dapat mendeskripsikan faktor-faktor yang 

menghambat kemampuan membaca permulaan bahasa Indonesia siswa kelas 1 

Sekolah Dasar Negeri 1 Krobokan kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali. 

bagi siswa yang kurang jelas sudah mau bertanya dan  menunjukan hasil yang 

memuaskan. 

 Pada pertemuan akhir seluruh aktifitas guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran terlihat komunikatif. Guru membimbing siswa dalam menggunakan 

pendekatan suku kata. Selama penelitian dilaksanakan hanya menemukan 

hambatan kecil di siklus ke I. Hambatan tersebut adalah siswa kesulitan untuk 

mengenal kembali konsep suku kata untuk membentuk kata menjadi kalimat. 

Yang dikarenakan terkecohnya pemahaman bunyi abjad, fonem dengan lafal.  

Berdasarkan hambatan yang ditemukan, peneliti berusaha memecahkan 

permasalahan dengan mengulang konsep pendekatan suku kata.  Pada siklus ke II  

motivasi siswa selama proses pembelajaran pada siklus selanjutnya meningkat. 

  

 

 

77 
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B. Implikasi 

Penggunaan pendekatan suku kata guna meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan dengan  konsep pemebelajaran bahasa Indonesia  siswa kelas 

1 SD Negeri 1 Krobokan kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Jika penggunaan pendekatan suku kata secara optimal dalam pembelajaran 

membaca permulaan maka dapat diketahui kesulitan kemampuan membaca 

anak kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 1 Krobokan kecamatan Juwangi kabupaten 

Boyolali. Terbukti dari hasil prapenelitian nilai rata-rata 55,0, siklus ke I nilai 

rata-rata yang dicapai siswa: 62,0. siklus ke II nilai rata-rata : 70,0 dan di 

siklus ke III Nilai rata-rata 74.   

2. Jika pembelajaran membaca permulaan bahasa Indonesia melalui penggunaan 

pendekatan suku kata secara benar maka dapat meningkatkan kemampuan 

membaca suku kata, kata, kalimat sederhana anak kelas 1 Sekolah Dasar 

Negeri 1 Krobokan kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali. Diketahui bahwa 

siswa sudah mampu memahami konsep membaca 24 anak dari jumlah 

keseluruhan 26 anak.. 

3. Jika pembelajaran membaca permulaan bahasa Indonesia melalui penggunaan 

pendekatan suku kata guru melaksanakan langkah-langkah dengan tepat maka 

dapat mendiskripsikan faktor-faktor yang menghambat kemampuan membaca 

permulaan siswa kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 1 Krobokan kecamatan 

Juwangi kabupaten Boyolali. bagi siswa yang kurang jelas sudah mau bertanya 

dan  menunjukanhasil yang memuaskan. 

 Guru dan siswa dalam proses pembelajaran merupakan relasi yang tidak 

dapat terpisahkan. Jadi yang dimaksud relasi dalam pembelajaran yaitu cara 

belajar siswa yang dipengaruhi oleh guru. Jika relasi guru dan siswa yang baik 

yaitu siswa menyukai gurunya maka siswa akan menyukai materi yang diberikan 

dan siswa berusaha mempelajari materi pembelajaran dengan baik. Hal tersebut 

bisa terjadi sebaliknya, jika siswa membenci guru maka siswa akan mengabaikan 

materi pembelajaran yang diberikan. Akibatnya hasil proses pembelajaran tidak 

meningkat. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara akrab, dapat 
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menyebabkan proses pembelajaran kurang lancar serta siswa merasa jenuh dengan 

guru. Maka partisipasi siswa dalam proses pembelajaran tidak tercapai. 

 Menanamkan sikap disiplin baik guru maupun siswa.Kedisiplinan guru 

erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam proses pembelajaran. Guru 

dalam proses pembelajaran perlu melaksanakan tata tertib. Jika guru 

melaksanakan tata tertib dan disiplin membuat siswa jadi disiplin. Maka 

berpengaruh positif terhadap belajar siswa.  

Sikap disiplin perlu ditanamkan untuk mengembangkan motivasi yang 

kuat. Dengan tujuan agar siswa belajar lebih maju baik disiplin dalam belajar di 

sekolah, di rumah dan di perpustakaan yang disertai disiplin guru. Sehingga 

berpengaruh positif terhadap siswa yang belajar. Kelima tindakan tersebut perlu 

dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran maka proses pembelajaran 

dapat meningkat.  

 Model yang dipakai dalam penelitian tindakan kelas ini adalah model 

proses. Data model ditetapkan dua proses penelitian tindakan kelas/siklus. 

Masing-masing siklus dilaksanakan satu minggu. Setiap siklus terdapat empat 

langkah kegiatan yaitu: (1) perencanaan tindakan; (2)  pelaksanaan tindakan;     

(3) observasi, dan (4) refleksi. Kegiatan ini dilaksanakan terus berdaur ulang, 

sebelum melaksanakan tindakan dalam setiap siklus perlu perencanaan,  

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi yang mengacu siklus sesudahnya. 

Setiap tindakan dalam siklus dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran, 

ini berdasarkan analisis perkembangan dari perkembangan siklus ke I sampai 

siklus IV Berdasarkan kreteria dan hasil belajar siswa, maka penelitian ini layak 

untuk dipergunakan guru dalam menghadapi permasalahan sejenis. Penelitian 

lebih lanjut tentang upaya guru untuk mempertahankan, menjaga dan 

meningkatkan proses pembelajaran. Pada hakekatnya model ini layak 

dipergunakan dan dikembangkan oleh guru yang menghadapi permasalahan 

sejenis. Terutama untuk meningkatkan kualitas membaca permulaan bahasa 

Indonesia. 
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C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan saran-saran 

sebagai berikut:  

1) Diharapkan dapat menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan, 

khususnya kepada pembelajaran membaca permulaan bahasa Indonesia, 

umumnya meningkatkan kemampuan membaca permulaan melalui 

penggunaan pendekatan suku kata.  

2) Diupayakan penggunaan pendekatan suku kata secara optimal dapat 

berdaya guna dan berhasil guru dalam meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan siswa kelas 1. 

3)  Diharapkan guru dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 

pembelajaran membaca permulaan siswa kelas 1 Sekolah Dasar. 

4) Diharapkan menambah pengalaman guru lebih variatif dalam 

penggunaan macam-macam pendekatan pembelajaran membaca 

permulaan anak kelas 1 Sekolah Dasar. 

5) Diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan 

untuk siswa kelas 1 Sekolah Dasar. 

1)  Diharapkan siswa mendapatkan pelatihan meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan sesuai tingkat perkembangannya  

2) Diharapkan sekolah dapat meningkatkan kemampuan sumber daya 

manusia baik guru dalam kualitas pembelajaran maupun kualitas siswa 

dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 

sekolah dasar. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan sekolah dapat digunakan sebagai refleksi 

bagi guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. 
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