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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sekolah Dasar (SD) enam tahun sebagai  bagian dari pendidikan dasar 

sembilan tahun, merupakan lembaga pendidikan pertama yang menekankan 

siswa belajar membaca, menulis, dan berhitung. Dijabarkan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 Bab III pasal 4 ayat 5 

bahwa  Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya mem-

baca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Ketiga 

keterampilan yaitu: membaca, menulis, dan berhitung merupakan syarat 

mutlak bagi siswa untuk belajar menggali dan menimba ilmu pengetahuan 

lebih lanjut. Melalui keterampilan-keterampilan tersebut siswa dapat belajar 

tentang banyak hal. 

 Heru Suyoto (1993: 65) mengatakan “Belajar pada hakikatnya adalah 

suatu proses kegiatan yang melibatkan terjadinya perubahan  pada orang yang 

belajar.” Dengan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung siswa dapat 

mengadakan perubahan-perunahan pada tingkah lakunya sebagai  hasil dari 

proses belajar. Tanpa penguasaan ketiga keterampilan tersebut, siswa akan 

mengalami kesulitan menguasai ilmu pengetahuan dan melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu keterampilan hasil belajar yang 

sangat penting adalah kemampuan membaca. Kemampuan membaca 
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merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Keterampilan 

membaca akan mempermudah siswa untuk dapat menulis dan berhitung. 

Siswa tidak akan mampu menulis dan berhitung atau menggali ilmu 

pengetahuan sebelum siswa dapat menguasai keterampilan membaca. 

 Keterampilan membaca merupakan keterampilan yang paling dasar. 

Keterampilan membaca sebagai sarana untuk dapat mempelajari atau 

mengkomunikasikan dan mengerti makna atau perintah tentang sesuatu hal 

yaitu ilmu pengetahuan. 

 Siusana Kweldju (1997: 29) berpendapat bahwa ”Sebagian anak telah 

dapat membaca pada usia tiga tahun, namun ada juga anak yang belum dapat 

membaca sekalipun usianya sudah menginjak enam tahun”. Anak yang normal 

akan cepat mengejar keterlambatan setelah usia enam tahun. Kesadaran 

fonologis berkembang bersama-sama dengan masa pemerolehan keterampilan 

membaca. Sekalipun membaca adalah keterampilan yang kompleks, pada 

umumnya anak tidak mendapatkan kesulitan yang besar untuk menguasainya. 

 Kenyataannya dalam proses belajar mengajar di MI Islamiyah 

Muhammadiyah Walikukun Widodaren Ngawi Tahun 2006/2007 masih 

dijumpai beberapa siswa yang belum terampil membaca. Akibatnya tidak 

jarang siswa mendapat prestasi yang rendah mendapat sebutan LD (Learning 

Disabled) tidak naik kelas dan merasa bodoh serta tidak berguna. 

Intelektualitas selalu diukur dengan bacaan dan membaca. Oleh karena itu 

siswa yang mempunyai kesulitan membaca sering dirugikan dan terabaikan. 

Orang tua yang mengetahui bahwa anaknya mempunyai masalah kesulitan 

membaca akan sangat kecewa dan beranggapan bahwa anaknya tidak 

memiliki masa depan. Bila masalah kesulitan membaca tidak diakui 

keberadaannya dan tidak segera ditangani, maka justru akan semakin 

merugikan siswa.   

 Sekolah merupakan lembaga formal yang secara khusus dibentuk untuk 

menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat. Dalam kelembagaan 

sekolah terdapat tiga bidang layanan pendidikan, yaitu bidang administrasi 

dan supervisi, bidang pengajaran, dan bidang bimbingan konseling. Antara 
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bidang yang satu dengan bidang yang lain terdapat hubungan yang saling isi 

mengisi dan memiliki arah yang sama, yaitu memberikan kemudahan bagi 

pencapaian perkembangan yang optimal pada siswa. Bidang pelayanan 

bimbingan dan konseling mempunyai kedudukan dan peranan yang khusus, 

yaitu membantu mengatasi masalah-masalah siswa. Penyelenggaraan program 

layanan bimbingan dan konseling meliputi tujuh layanan yaitu: 1. Layanan 

orientasi 2. Layanan informasi, 3. Layanan penempatan dan penyaluran, 4. 

Layanan pembelajaran, 5. Layanan konseling individual, 6. Layanan konseling 

kelompok, 7. Layanan bimbingan kelompok. Empat bidang bimbingan yaitu: 

1. Bimbingan belajar, 2. Bimbingan pribadi, 3. Bimbingan sosial, 4. 

Bimbingan karier, dan ditambah lima kegiatan pendukung yaitu: 1. Aplikasi 

instrumentasi, 2. Himpunan data, 3. Konferensi kasus, 4. Kunjungan rumah, 5. 

Alih tangan kasus. 

 Jenis bidang bimbingan yang diasumsikan dapat membantu 

meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas II MI Islamiyah 

Muhammadiyah Walikukun Widodaren Ngawi Tahun 2006/2007 adalah 

bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan  suatu proses bantuan dari 

pembimbing kepada siswa dalam memecahkan kesulitan yang dialami yang 

berhubungan dengan masalah belajar agar siswa dapat mengembangkan 

keterampilan belajarnya dan membentuk kebiasaan-kebiasaan belajar secara 

sistematik dan konsisten sehingga dapat mencapai prestasi optimal sesuai 

dengan potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya.  

 Berbagai cara dapat digunakan untuk membantu mengatasi rendahnya 

keterampilan membaca siswa. Diantaranya menggunakan metode Fernald, 

metode Gillingham, dan metode Analisis Glass (Mulyono Abdurrahman, 

1999: 217). Metode Fernald menggunakan materi bacaan yang dipilih dari 

kata-kata yang diucapkan oleh anak, setiap kata diajarkan secara utuh. 

Sedangkan metode Gillingham merupakan pendekatan terstruktur taraf tinggi 

yang memerlukan lima jam pelajaran selama dua tahun, anak menggunakan 

teknik menjiplak untuk mempelajari berbagai huruf. Sedangkan metode 

analisis glass merupakan suatu metode pengajaran melalui pemecahan sandi 
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kelompok huruf dalam kata, metode ini bertolak dari asumsi yang mendasari 

membaca sebagai pemecahan sandi atau kode tulisan.  

 Untuk membantu mengatasi rendahnya keterampilan membaca siswa, 

dalam penelitian ini digunakan bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori  

multiple intelligences. Bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori multiple 

intelligences merupakan bimbingan belajar yang dapat diberikan pada siswa 

untuk meningkatkan keterampilan membaca. 

 Bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori multiple intelligences 

merupakan bimbingan belajar yang melibatkan sembilan tipe inteligensi. 

Gardner (dalam Paul Suparno, 2004: 19) menjelaskan bahwa, “Setiap individu 

memiliki sembilan tipe inteligensi yang meliputi inteligensi linguistik, 

inteligensi matematis-logis, inteligensi ruang, inteligensi kinestetik jasmani,  

inteligensi musikal, inteligensi interpersonal, inteligensi intrapersonal, 

inteligensi naturalis dan inteligensi eksistensial”.  

 Siswa akan dapat belajar dengan optimal jika siswa itu sendiri yang 

mengalaminya. Dalam bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori  

Multiple Intelligences, siswa diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan 

kemampuan atau karakteristik yang sifatnya unik, sehingga siswa dapat 

mengalaminya sendiri. Hal ini juga didukung oleh pendapat Cronbach (dalam 

Sumadi Suryabrata, 1984: 251) mengatakan bahwa “belajar yang sebaik-

baiknya adalah dengan mengalami, dan mengalami itu si pelajar 

mempergunakan panca inderanya.” 

 Teori Multiple Intelligences memberi kita cara melihat gambaran 

lengkap potensi seorang siswa sehingga berbagai kemampuan mereka yang 

terabaikan pun akan dihargai dan dikembangkan. Seperti halnya siswa yang 

nilai matematikanya buruk, tetapi mempunyai inteligensi linguistik yang 

tinggi. Demikian pula siswa mungkin canggung di lapangan bermain, tetapi 

pandai menggambar. Dengan demikian, setiap siswa mempunyai sembilan 

kecerdasan, tapi dalam porsi yang berlainan.  

 Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengambil judul “Peningkatan 

Keterampilan Membaca Melalui Bimbingan Belajar Menggunakan Aplikasi 
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Teori Multiple Intelligences Pada Siswa Kelas II MI Islamiyah 

Muhammadiyah  Walikukun Widodaren Ngawi Tahun 2006/2007 ’’  

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :  

1. Rumusan umum  

Bagaimana keefektifan bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori  

Multiple Intelligences untuk meningkatkan keterampilan membaca 

pada siswa kelas II MI Islamiyah Muhammadiyah Walikukun 

Widodaren Ngawi Tahun 2006/2007 ? 

 

2. Rumusan khusus 

a. Bagaimana keefektifan bimbingan belajar menggunakan aplikasi 

teori Multiple Intelligences untuk meningkatkan kecepatan 

membaca lisan pada siswa kelas II MI Islamiyah Muhammadiyah 

Walikukun Widodaren Ngawi Tahun 2006/2007 ?   

b. Bagaimana keefektifan bimbingan belajar menggunakan aplikasi 

teori Multiple Intelligences untuk meningkatkan ketepatan 

menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf  pada siswa kelas II 

MI Islamiyah Muhammadiyah Walikukun Widodaren Ngawi 

Tahun 2006/2007 ?  

c. Bagaimana keefektifan bimbingan belajar menggunakan aplikasi 

teori Multiple Intelligences untuk meningkatkan pemahaman isi 

bacaan pada siswa kelas II MI Islamiyah Muhammadiyah 

Walikukun  Widodaren Ngawi Tahun 2006/2007 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Tujuan Umum  

Menguji keefektifan bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori 

Multiple Intelligences untuk meningkatkan keterampilan membaca pada 

siswa kelas II MI  Islamiyah Muhammadiyah Walikukun Widodaren 

Ngawi Tahun 2006/2007   

 

2. Tujuan Khusus  

a. Menguji keefektifan bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori 

Multiple Intelligences untuk meningkatkan kecepatan membaca lisan 

pada siswa kelas II MI  Islamiyah Muhammadiyah Walikukun 

Widodaren Ngawi Tahun 2006/2007.  

b. Menguji keefektifan bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori 

Multiple Intelligences untuk meningkatkan ketepatan menggunakan 

tanda baca dan melafalkan huruf pada siswa kelas II MI  Islamiyah 

Muhammadiyah Walikukun Widodaren Ngawi Tahun 2006/2007.  

c. Menguji keefektifan bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori 

Multiple Intelligences untuk meningkatkan pemahaman isi bacaan 

pada siswa kelas II MI  Islamiyah Muhammadiyah Walikukun 

Widodaren Ngawi Tahun 2006/2007 .  
 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Manfaat teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuan di bidang pendidikan khususnya 

bimbingan belajar. 

b. Memberikan informasi secara teoritis kepada sekolah tentang cara-cara 

memberikan bimbingan belajar menggunakan apikasi teori  Multiple 

Intelligences kepada siswa dalam berbagai bidang studi. 

c. Menjadi pedoman dalam membimbing siswa yang mempunyai 

kesulitan belajar membaca. 

2. Manfaat praktis 
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a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan para guru untuk 

meningkatkan perannya dalam mengajar siswa khususnya meningkat-

kan keterampilan membaca melalui bimbingan belajar menggunakan 

aplikasi teori Multiple Intelligences. 

b. Memberi motivasi kepada subyek atau siswa dalam belajar dengan 

memanfaatkan kemampuan atau kecerdasan masing-masing yang 

sifatnya unik. 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 

Tinjauan Pustaka 
 

1. Keterampilan Membaca 
 
 

Kemampuan membaca termasuk keterampilan yang harus dipelajari 

dengan sengaja. Membaca merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh 

semua anak karena melalui membaca, anak dapat belajar banyak tentang berbagai 

bidang studi. Dalam agama Islam, Allah SWT telah memerintahkan manusia 

untuk membaca dengan menyebut nama-Nya yang Maha Pemurah dan 

mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya dengan perantaraan 

tulisan atau pena. Membaca merupakan perintah pertama dari Allah SWT kepada 

Rosululloh Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah besar mengubah 

masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang beriman kepada Allah SWT. Allah 

SWT meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara 

kita beberapa derajat. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya membaca 

untuk belajar menuntut ilmu. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat 

pesat, manusia harus terus menerus memperbaharui pengetahuan dan 

keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan tersebut sebagian besar diperoleh 

melalui membaca. Dalam masyarakat modern membaca merupakan bagian yang 
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tak dapat dikesampingkan, karena tanpa kemampuan ini dunia akan tertutup dan 

terbatas hanya pada apa yang ada di sekitar kita. 

 
a. Pengertian Keterampilan Membaca 

1) Pengertian Keterampilan  

Kata keterampilan berasal dari kata terampil. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia kata terampil berarti cakap dalam menyelesaikan tugas, 

mampu dan cekatan. Sedangkan keterampilan berarti kecakapan untuk 

menyelesaikan tugas. Keterampilan dalam istilah bahasa linguistik 

mempunyai arti kesanggupan seseorang pemakai bahasa untuk 

mempergunakan bahasanya dengan baik. (http://www.yahoo.com, 

Keterampilan I Kenali Kekuatan Anda, 13 Oktober 2002) menyatakan 

bahwa “keterampilan adalah hal-hal atau langkah-langkah yang kita kuasai 

karena kita melatih atau melakukan secara terus menerus”. 

Berdasarkan pengertian keterampilan di atas dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan merupakan pengetahuan eksperiensial yang dilakukan 

secara berulang dan terus-menerus secara terstruktur sehingga membentuk 

kebiasaan dan kebiasaan baru seseorang.  

2) Pengertian Membaca  

Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai 

bidang studi. Jika anak pada usia sekolah permulaan tidak segera memiliki 

kemampuan membaca, maka ia akan mengalami banyak kesulitan dalam 

mempelajari berbagai bidang studi pada kelas-kelas berikutnya. “Oleh 

karena itu, anak harus belajar membaca agar ia dapat membaca untuk 

belajar” (Lerner, dalam Mulyono Abdurrahman, 1999: 200) 

Membaca sebagai kegiatan yang meliputi pengenalan lambang-
lambang tertulis atau lambang tercetak yang berperan sebagai 
stimuli untuk mengingat makna yang dibangun berdasarkan pada 
pengalaman yang lalu, dan penyusunan makna-makna baru dengan 
jalan memanipulasi konsep-konsep yang telah dimiliki oleh 
pembaca. (Miles Tinker dan Constance Mc Cullough, dalam Prana 
Dwija Iswara dan Ahmad Slamet Harjosujana, 1997: 2).  
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Mengingat banyaknya manfaat kemampuan membaca, maka anak 

harus belajar membaca sedini mungkin, dan kesulitan  belajar membaca 

kalau dapat harus di atasi secepat mungkin. 

Carol (dalam Suwaryono Wiryodijoyo, 1989: 1) mengatakan 

“Membaca adalah dua tingkat proses dari penerjemahan dan pemahaman, 

pengarang menulis pesan berupa kode (tulisan), dan pembaca mengartikan 

kode itu”. Dengan demikian, membaca pada hakikatnya merupakan suatu 

bentuk komunikasi tulis. 

Nurhadi (1995: 340) mengatakan “Membaca adalah suatu 

interpretasi simbol-simbol tertulis dan menangkap makna dari rangkaian 

huruf tertentu”. Dengan demikian membaca adalah mengidentifikasi 

simbol-simbol dan mengasosiasikannya dengan makna serta menelusuri 

pesan yang disampaikan melalui sistem bahasa tulis. Sedangkan menurut 

Akhmad Slamet Harja Sujana dan Yeti Mulyati (1996: 5) Mengatakan 

“Membaca merupakan kemampuan yang kompleks, bukan kegiatan 

memandangi lambang-lambang tertulis semata-mata tetapi bermacam-

macam kemampuan dikerahkan oleh seorang pembaca agar dia mampu 

memahami materi yang dibacanya”. Membaca itu bukan sekedar 

memahami lambang-lambang tertulis, melainkan berarti pula memahami, 

menerima, menolak, membandingkan, dan meyakini pendapat-pendapat 

yang dikemukakan oleh si pengarang.  

Bertolak dari berbagai definisi membaca yang telah dikemukakan, 

dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan aktivitas kompleks yang 

mencakup fisik dan mental. Aktivitas fisik 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 menggerakkan mata secara 

lincah, mengingat simbol-simbol bahasa dengan tepat, dan memiliki 

penalaran yang cukup untuk memahami bacaan.   

3) Pengertian Keterampilan Membaca  
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Bertolak dari dua pengertian di atas,maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa keterampilan membaca adalah kecakapan dan 

kesanggupan atau kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi simbol-

simbol tertulis dan menangkap makna dari rangkaian huruf yang 

memerlukan aktivitas kompleks yang mencakup fisik dan mental dimana 

pemerolehannya melalui latihan yang dilakukan secara terstruktur 

sehingga membentuk suatu kebiasaan seseorang. Setelah berkembang 

keterampilan fisik dan panca indera, pada anak kecil kemudian 

berkembanglah keterampilan berbicara, setelah cukup matang 

perkembangan jiwanya barulah anak mengembangkan keterampilan 

membaca. Soenjono Dardjowidjojo (2003: 201) mengatakan “Membaca 

merupakan suatu keterampilan yang harus diajarkan oleh orang tua atau 

orang dewasa dan dan dipelajari oleh anak”. Membaca merupakan suatu 

keterampilan yang pemerolehan keterampilannya memerlukan suatu 

latihan yang intensif, teratur, dan berkesinambungan. Membaca adalah 

salah satu keterampilan yang berkaitan erat dengan keterampilan dasar 

terpenting pada manusia, yaitu berbahasa. Dengan bahasa manusia dapat 

berkomunikasi terhadap sesamanya. Apabila dalam berbahasa orang mau 

berpikir tenang dan menggunakan perasaan yang jernih, maka akan 

terciptalah komunikasi yang jelas, sehingga terhindarlah salah faham 

antara satu dengan yang lain.  

Membaca sebagai keterampilan mempunyai beberapa indikator 

keterampilan, diantaranya adalah sebagai berikut:  

1) Keterampilan Mengenal Kata  

Menurut Suwaryono Wiryodijoyo (1989: 7) menjelaskan 

“Keterampilan ini dipelajari di kelas-kelas permulaan Sekolah Dasar, pada 

pokoknya keterampilan ini berupa membaca kata-kata dasar, membaca 

kata-kata majemuk, dan membaca kelompok kata.” Keterampilan 

pengenalan kata ini yang penting bahwa anak dapat membaca kata-kata 

yang tertulis dengan betul dan jelas. 

2) Menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf dengan tepat.  

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



 

 

73 

Hal ini bertujuan untuk melatih siswa menyuarakan lambang-

lambang tertulis dan membiasakan siswa membaca dengan intonasi yang 

wajar, tekanan yang baik, dan lafal yang benar.  

Adapun tanda baca yang dimaksud antara lain: tanda titik, tanda 

seru, tanda tanya, dan tanda koma. Dari keempat tanda baca tersebut 

mempunyai fungsi yang berbeda-beda penggunaaannya dalam kalimat.  

Pamungkas (1972: 20) menjelaskan bahwa “Tanda baca terdiri 

dari: tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda tanya, 

tanda seru, tanda kurung, tanda hubung, tanda petik ganda, tanda pisah, 

tanda petik tunggal, tanda ulang, tanda penyingkat, tanda garis miring dan 

tanda elipsis.” Adapun penjelasan dari sebagian berbagai macam tanda  

baca di atas, yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:   

a) Tanda titik (.)  
Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau 

seruan.  

b) Tanda koma (,) 

Tanda koma dipakai diantara unsur-unsur dalam suatu perincian atau 

pembilang, tanda baca koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara 

yang satu dengan kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata 

seperti: tetapi dan melainkan, tanda koma dipakai untuk memisahkan 

anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut 

mendahului induk kalimatnya, dan tanda koma dipakai untuk 

memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat.  

c) Tanda seru (!)  

Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa 

seruan atau perintah atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidak 

percayaan atau rasa emosi yang kuat  

d) Tanda Tanya (?) 
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Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya dan tanda tanya 

dipakai diantara tanda kurung untuk manyatakan bagian kalimat yang 

disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya  

Sedangkan yang dimaksud melafalkan huruf dengan tepat, 

yaitu kemampuan dalam melafalkan huruf vokal (a, e, i, o, u), 

melafalkan huruf diftong (ny, ng), dan melafalkan huruf konsonan (b, 

c, d f, g, h, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z)  

 

3) Membaca lisan dengan cepat  

Colin Rose terjemahan Femmy Syahrani (2003: 67) mengatakan 

“Membaca cepat adalah keterampilan yang sangat bermanfaat untuk 

keperluan membaca sekilas dan biasanya mencegah kita bosan” 

Karena otak berfikir lebih cepat dari kecepatan membaca, terlalu 

banyak pengaruh bagi pikiran untuk mengembara, maka otak harus 

disibukkan dengan cara membaca cepat, maka konsentrasi akan membaik 

secara otomatis. Sebaliknya membaca lambat  dapat menjadi siksaan yang 

sesungguhnya bagi otak yang sangat berkembang pesat, dan cepat bereaksi 

seperti halnya otak manusia.  

Bobbi De Porter dan Mike Hernacki terjemahan Alwiyah 

Abdurrahman (1999: 266) mengemukakan “Pada dasarnya, ada 4 macam 

ragam kecepatan membaca yaitu, reguler, melihat dengan cepat 

(skimming), melihat sekilas (scanning), dan kecepatan tinggi (warp 

speed)”   

Berikut ini penjelasan dari masing-masing ragam kecepatan membaca di 

atas yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:   

a) Reguler, yaitu: cara membaca yang relatif lambat dengan membaca 

baris demi baris seperti yang biasa dilakukan dalam membaca ringan   

b) Melihat dengan cepat (skimming) yaitu: dilakukan dengan sedikit 

lebih cepat. Inilah yang dilakukan ketika sedang mencari sesuatu 
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yang khusus dalam sebuah teks. Misalnya ketika membaca buku 

telephone dan atau kamus  

c) Melihat sekilas (Scanning) yaitu: digunakan untuk melihat isi buku 

atau untuk melihat sekilas, seperti saat membaca koran 

d) Kecepatan tinggi (Warp Speed) yaitu: teknik membaca suatu bahan 

bacaan dengan kecepatan sangat tinggi dan dengan pemahaman yang 

tinggi.  

 

4).  Membaca Pemahaman 

Menurut Ekwall seperti Hargrove dan Poteet (dalam Mulyono 

Abdurrahman, 1999: 212) mengatakan “Ada tujuan kemampuan yang 

ingin dicapai melalui membaca pemahaman, yaitu: a) Mengenal ide pokok 

suatu bacaan, b) Mengenal detail yang penting, c) Mengembangkan 

imajinasi visual, d) Meramalkan hasil, e) Mengikuti petunjuk, f) Mengenal 

organisasi karangan, dan f) Membaca kritis”. Untuk melatih anak 

membaca pemahaman, guru biasanya menugaskan kepada anak untuk 

membaca yang dikenal dengan membaca dalam hati. Dengan demikian, 

tujuan membaca dalam hati pada hakikatnya sama dengan membaca 

pemahaman. Perbedaannya anak-anak yang masih duduk di SD, 

tampaknya masih sulit untuk mencapai tujuan seperti yang dikemukakan 

oleh Ekwall di atas. Bagi anak-anak yang masih duduk di SD, sudah cukup 

memadai jika anak memahami isi bacaan yang ditunjukkan oleh 

kemampuan mereka dalam menjawab berbagai pertanyaan yang sesuai 

dengan data dalam bacaan. 

 

5) Membaca Indah  

Sabarti, Maidar, Sakura, Zulfahmur, dan Mukti (1991: 30) 

mengemukakan “Pada hakikatnya  membaca indah ialah membaca teknik, 

bahan bacaan yang digunakan ialah karya sastra, seperti puisi dan prosa 

liris.” Kegiatan ini lebih bertujuan apresiatif. Siswa diharapkan dapat 

membaca sebagai ungkapan penghayatannya terhadap karya sastra.  
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6)  Keterampilan Belajar  

Suwaryono Wiryodijoyo (1989: 10) mengemukakan “Keterampilan 

belajar pada ‘membaca’ dikenal sebagai keterampilan fungsional dari 

membaca, membaca studi memerlukan kosa kata khusus, konsep 

pemahaman, kemampuan menimbulkan dan membaca peta, ikhtisar, grafik 

dan menggunakannya sesuai dengan isi bacaan”. Pendek kata, materi 

bacaan untuk keterampilan studi harus lebih hati-hati dibaca dan dipelajari 

untuk dapat dipahami.  

 

7) Membaca Pustaka  

Sabarti, dkk (1991: 31) mengemukakan “Kegiatan membaca 

pustaka merupakan kegiatan di luar jam pelajaran, bersifat kokurikuler, 

ekstra-kurikuler, bahkan individual.” Dalam hal ini, yang harus 

diperhatikan ialah bagaimana menumbuhkan minat baca anak, tidak saja 

terhadap bacaan hiburan, tetapi juga terhadap bacaan yang berisi 

pengetahuan.  

 

b. Tujuan Membaca 

Membaca adalah suatu aktivitas yang rumit atau kompleks karena 

bergantung pada keterampilan berbahasa pelajar, dan pada tingkat 

penalarannya. 

Menurut Sri Utari Subyakto-Nababan (1993: 164) mengatakan:  

Tujuan orang membaca ada 2, yaitu antara lain: 
1). Untuk mengerti atau memahami isi/pesan yang terkandung dalam 

satu bacaan seefisien mungkin. 
2). Morrow (1981 (…) : 89-104) mengatakan bahwa tujuan membaca 

ialah untuk mencari informasi yang: 
b) Kognitif dan intelektual, yakni yang digunakan seseorang untuk 

menambah keilmiahannya sendiri 
c) Referensial dan faktual, yakni yang digunakan seseorang untuk 

mengetahui fakta-fakta yang nyata di dunia ini. 
d) Afektif dan emosional, yakni yang digunakan seseorang untuk 

mencari kenikmatan dalam membaca. 

Tujuan membaca ada beberapa macam, yaitu menangkap butir-butir 
yang penting dan organisasi keseluruhan sebuah tulisan, mengetahui isi 
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materi bahan bacaan dengan cepat, memperkuat pemahaman dan 
membaca pikiran dengan menambah kecepatan baca, mengerti dengan 
jelas untuk mengingat informasi dan menggunakannya, mengembangkan 
kemampuan konsentrasi dan arti yang lebih dalam, mencari keputusan 
dan keterlibatan yang lebih dalam dengan analisis bunyi, dan 
memperluas kesadaran dan penikmatan sastra. (Suwaryono Wiryodijoyo, 
1989: 57) 

Sedangkan menurut Hans. E. Gierhrl (dalam Kurt Franz/Bernhard Meier 

terjemahan Rahmani Astuti, 1986 : 8) mengemukakan bahwa, “Tujuan mem-

baca ada tiga”. Berikut yang dapat penulis simpulkan yaitu antara lain : 

1). Membaca adalah keinginan untuk menangkap dan menghayati yang dijumpai 

di dunia dalamnya, disadari oleh hasrat berorientasi pada dunia sekelilingnya 

dan untuk dapat menjelaskan adanya dunia di sekelilingnya itu. 

2). Membaca untuk mengatasi atau setidaknya melonggarkan keterikatan 

manusia. 

3). Membaca untuk mencari keteraturan dan bentuk, mencari apa arti dan 

makna kehidupan manusia. 

Dari pendapat ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

membaca pada hakekatnya adalah untuk memahami makna materi atau 

bacaan. Serta untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Tujuan 

membaca juga dipengaruhi oleh bahan bacaan, dengan tujuan yang berbeda 

orang memakai teknik yang berbeda pula.  

 

c. Tahap-tahap Perkembangan Keterampilan Membaca 

Soenjono Dardjowidjojo (2003: 300) mengemukakan “Dalam membaca 

ada dua tahap utama, yaitu  1) tahap pemula, dan 2) tahap lanjut”.  

Berikut ini penjelasan dari masing-masing tahap di atas yang dapat penulis 

simpulkan sebagai berikut: 

1) Tahap Pemula 

Tahap pemula adalah tahap yang mengubah manusia dari tidak 

dapat membaca menjadi dapat membaca. Pada tahap pemula, anak perlu 

memperhatikan dua hal a) keteraturan bentuk, dan b) pola gabungan huruf. 
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Kemampuan anak untuk memahami akan adanya keteraturan bentuk huruf 

mempunyai prasarat yang sifatnya psikologis dan neurologis. Dari segi 

psikologi, anak harus terlebih dahulu telah dapat mengembangkan 

kemampuan kognitifnya sehingga dia telah dapat membedakan suatu 

bentuk dari bentuk yang lain. Dari segi neurologis, anak tidak akan mungkin 

dapat mulai membaca sebelum neuro-biologinya memungkinkannya. Pada 

umur 1; 0 di mana otak baru berkembang menjadi sekitar 60% dari otak 

orang dewasa, anak belum akan dapat mengidentifikasi letak garis lurus 

dan setengah lingkaran. Anak juga harus telah dapat memanfaatkan 

memori serial yang tampaknya dikendalikan oleh hemisfir kiri dengan 

hemisfir kanan menangani berbagai informasi seperti informasi yang 

berkaitan dengan ruang. 

 

 

 

 

2) Tahap Lanjut 

Tahap lanjut adalah tahap di mana prosesnya bukan terkonsentrasi 

pada kaitan antara huruf dengan bunyi, tetapi pada makna yang terkandung 

pada bacaan. “Pada tahap ini membaca dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses untuk menganalisis input yang berupa bahan tertulis dan 

menghasilkan output yang berupa pemahaman atas bahan tersebut” 

(Ramdan Moorman, dalam Soendjono Dardjowidjoyo, 2003: 303) 

Sedangkan menurut Harris seperti dikutip oleh Mercer (dalam 

Mulyono Abdurrahman, 1999: 201) mengemukakan “Ada lima tahap 

perkembangan membaca, yaitu 1) kesiapan membaca, 2) membaca 

permulaan, 3) keterampilan membaca cepat, 4) membaca luas, dan 5) 

membaca yang sesungguhnya”.  

Berikut ini penjelasan dari masing-masing tahap di atas yang dapat penulis 

simpulkan sebagai berikut: 
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1). Tahap Perkembangan Kesiapan Membaca 

Tahap perkembangan kesiapan membaca mencakup rentang 

waktu dari sejak dilahirkan hingga pelajaran membaca diberikan, 

umumnya pada saat masuk kelas satu Sekolah Dasar (SD). Kesiapan 

menunjuk pada taraf perkembangan yang diperlukan untuk belajar 

secara efisien. Menurut Kirk, Kliebhan, dan Lerner seperti dikutip oleh 

Mercer (dalam Mulyono Abdurrahman, 1999: 201) mengatakan : 

Ada delapan faktor yang memberikan sumbangan bagi 
keberhasilan belajar membaca, yaitu (1) kematangan mental, (2) 
kemampuan visual, (3) kemampuan mendengarkan, (4) 
perkembangan wicara dan bahasa, (5) keterampilan berpikir dan 
memperhatikan, (6) perkembangan motorik, (7) kematangan 
sosial dan emosional, dan (8) motivasi dan minat. 

2). Tahap Membaca Permulaan 

Tahap membaca permulaan umumnya dimulai sejak anak masuk 

kelas satu SD, yaitu saat berusia sekitar enam tahun. Meskipun 

demikian, ada anak yang sudah belajar membaca lebih awal dan ada 

pula yang baru belajar membaca pada usia tujuh atau delapan tahun. 

Chall seperti dikutip oleh Mercer (dalam Mulyono Abdurrahman, 1999 

: 201) mengemukakan bahwa “Hasil penelitiannya yang dilakukan 

pada tahun 1967 menunjukkan bahwa pendekatan yang menekankan 

pada simbol atau bahasa lebih unggul dari pada yang menekankan 

pada pengenalan kata atau kalimat” 

3). Tahap Keterampilan Membaca Cepat 

Tahap ini umumnya terjadi pada saat anak-anak duduk di kelas 

dua atau kelas tiga Sekolah Dasar. Untuk menguasai keterampilan 

membaca cepat menurut Mercer (dalam Mulyono Abdurrahman, 

1999: 202) “Diperlukan pemahaman tentang hubungan symbol-bunyi, 

dan karena itu metode tiga tahap ciptaan Kirk, dan Lerner sesuai untuk 

tahapan keterampilan membaca cepat atau untuk anak-anak yang 

duduk di kelas dua atau tiga Sekolah Dasar”. 
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4). Tahap Membaca Luas 

Tahap ini umumnya terjadi pada anak-anak yang telah duduk di 

kelas empat atau lima SD. Pada tahap ini anak-anak gemar dan 

menikmati sekali membaca. Mereka umumnya membaca buku-buku 

cerita atau majalah dengan penuh minat, sehingga pelajaran membaca 

dirasakan mudah. Anak-anak berkesulitan belajar membaca jarang 

yang mampu mencapai tahapan ini, meskipun usia mereka sudah lebih  

tinggi daripada teman-teman lainnya. 

5). Tahap Membaca yang Sesungguhnya 

Tahap membaca sesungguhnya terjadi ketika anak-anak sudah duduk di Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan berlanjut hingga dewasa. Pada tahap ini 

anak-anak tidak lagi belajar membaca, tetapi membaca untuk belajar. Mereka 

belajar untuk memahami, memberikan kritik, atau untuk mempelajari bidang studi 

tertentu. Kemahiran membaca pada orang dewasa pada hakikatnya tergantung 

pada latihan membaca yang dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya. 

Miles V. Zints (dalam Suwaryono Wiryodijoyo, 1989: 10) 

mengatakan : 

Ada empat tahap dalam proses membaca: Persepsi, pemahaman, 
reaksi dan integrasi. Persepsi adalah kemampuan untuk membaca 
kata sebagai kesatuan yang berarti. Pemahaman adalah 
kemampuan untuk membuat kata-kata penulis menimbulkan 
pikiran-pikiran yang berguna seperti yang terbaca dalam konteks. 
Reaksi adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan 
berkenaan dengan apa yang telah dikatakan oleh penulis, 
integrasi adalah kemampuan untuk memahamkan pikiran atau 
konsep terhadap latar belakang pengalaman penulis sehingga 
berguna sebagai bagian dari pengalaman keseluruhan bagi 
pembaca. Keempat langkah ini saling bergantung satu sama lain 
dalam membaca sebagai alat dalam  pemecahan masalah.  

Dari uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa 

hakikat membaca adalah memahami isi bacaan. Meskipun demikian, 
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untuk sampai pada kemampuan memahami isi bacaan, ada tahapan-

tahapan kemampuan membaca yang perlu dilalui. Dengan memahami 

adanya tahapan-tahapan kemampuan membaca tersebut, maka guru 

diharapkan dapat menyesuaikan tujuan-tujuan pembelajaran dengan 

tahapan kemampuan belajar membaca tersebut.  

d. Syarat-syarat yang diperlukan untuk Belajar Membaca 

Zulkifli L (1986: 73) mengatakan ”Untuk belajar membaca diperlukan 

beberapa persyaratan, yaitu: 1). Anak mampu menangkap perkataan orang 

lain. 2). Anak mampu mengutarakan isi hatinya.3). Anak menguasai teknik 

berbicara sekadarnya. 4). Anak mengerti bahwa coret-coretan dan gambar itu 

mempunyai arti dan bunyi tertentu.” 

Lily Sidiarto (1990: 57) mengatakan “Untuk dapat membaca, anak sudah 

harus menguasai beberapa syarat kepandaian seperti cukup menguasai bahasa 

oral, daya ingat jangka pendek berurutan (short-term sequential memory), 

fungsi visual-spatial yang cukup, atensi yang cukup dan dapat 

mengekspresikan secara oral.” 

Sedangkan Munby (dalam Sri Utari Subyakto Nababan, 1993: 165) 

mengemukakan:  

Membaca itu memerlukan beberapa syarat- syarat keterampilan sebagai berikut: 1). Mengenal Ortografi suatu 
teks 2) mengambil kesimpulan mengenai makna kata-kata, dan menggunakan kosa kata yang belum dikenal. 
3). Memahami informasi yang diberikan dalam bacaan secara eksplisit. 4). Memahami informasi yang 
diberikan dalam bacaan secara implicit. 5). Memahami makna konseptual. 6). Memahami fungsi-fungsi 
komunikatif kalimat-kalimat dalam bacaan itu. 7) Memahami kaitan-kaitan unsur dalam kalimat. 8). 
Memahami kaitan-kaitan antara bagian-bagian suatu teks melalui strategi kohesileksis. 9). Menginterpretasi 
teks dengan memandang isi dari luar teks. 10). Mengenal butir-butir indikator dalam wacana. 

Dari pendapat ahli tersebut, dapat disebutkan bahwa kemampuan membaca 

termasuk keterampilan yang harus dipelajari dengan sengaja. Tidak sama 

halnya dengan belajar berbicara, kemampuan mendengarkan dan berbicara 

termasuk kemampuan yang diperoleh dengan sewajarnya, maksudnya anak 

mempelajari fungsi itu dengan sendirinya. Kekurangan dari salah satu syarat- 

syarat di atas diasumsikan dapat mengurangi kelancaran pengajaran membaca 

permulaan, sebab anak akan mengalami hambatan-hambatan yang berarti. 
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e. Metode Pengajaran Membaca 

Ada berbagai metode pengajaran membaca yang biasa digunakan oleh 

guru reguler. Berbagai metode pengajaran tersebut adalah : 

1). Metode Membaca Dasar 

“Metode membaca dasar umumnya menggunakan pendekatan eklektik 

yang menggabungkan berbagai prosedur untuk mengajarkan kesiapan, 

perbendaharaan kata, mengenal kata, pemahaman, dan kesenangan 

membaca” (Lerner dalam Mulyono Abdurrahman, 1999: 371). Metode 

membaca dasar pada umumnya dilengkapi dengan suatu rangkaian buku dan 

sarana penunjang lain, yang disusun dari taraf yang sederhana ke taraf yang 

lebih sukar, sesuai dengan tingkat kemampuan atau tingkat kelas anak-anak. 

2). Metode Abdjad 

Sabari, dkk (1992: 32) mengemukakan “Metode ini merupakan metode 

yang sudah sangat tua, dengan metode ini pelajaran membaca dimulai 

dengan pengenalan abjad “a”, “be”, “ce”, “de” dan seterusnya”. Metode ini 

sering kali menimbulkan kecenderungan mengeja, yaitu membaca huruf 

demi huruf.  

3). Metode Scrambel  

Ahmad Slamet Harjasujana dan Yeti Mulyati  (1996: 220) mengatakan 

“Dalam pengajaran membaca lebih didasarkan pada prinsip ‘bermain sambil 

belajar’, kegiatan bermain tidak saja digemari oleh anak-anak yang masih 

duduk di sekolah dasar, anak-anak yang berangkat dewasa sekalipun 

menyukai permainan”. 

4). Metode SAS (Struktural Analitik Sintetik) 

Metode SAS adalah metode pengajaran yang dikembangkan oleh 
Pembaharuan Kurikulum dan Metode Mengajar, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan RI, khususnya dalam pengajaran bahasa 
Indonesia. Metode ini dianjurkan untuk dilaksanakan pada tingkat SD, 
terutama dalam membaca-menulis permulaan.  (Mansoer Pateda, 1990: 
142) 

5). Metode Sintetik dan Metode Global 
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Suwaryono Wiryodijoyo (1989:35) menjelaskan “Metode sintetik ialah 

satu metode yang dalam mengajarkan membaca dimulai dari mengajarkan 

bunyi setiap huruf, suku kata, kemudian mengajarkan kata, frase dan 

kalimat”.  

Sedangkan “Metode Global ialah kebalikan dari metode sintetis, yaitu 

mula-mula mengajarkan kalimat, setelah itu baru kata, kemudian suku kata, 

terakhir baru huruf” (Suwaryono Wiryodijoyo, 1989: 35) 

6). Metode Bunyi 

Sabarti, dkk (1992: 32) mengemukakan “Metode ini juga merupakan 

metode yang sudah sangat tua, pelaksanaannya hampir sama dengan metode 

abjad, tetapi huruf-huruf tidak disebut dengan abjadnya, melainkan dengan 

bunyinya.” Bunyi-bunyi konsonan dirangkaikan menjadi kata dan akhirnya 

kata-kata dirangkaikan menjadi kalimat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

terdapat berbagai macam metode pengajaran membaca yang berbeda-beda 

antara metode yang satu dengan metode yang lain, tetapi walaupun begitu inti 

dari berbagai macam metode pengajaran membaca itu adalah sama, yaitu 

mengajarkan cara membaca kepada siswa, agar siswa memiliki kemampuan 

memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar 

untuk dapat membaca lanjut. Seperti halnya mata pelajaran lain, pengajaran 

membaca tentu mempunyai kesukaran-kesukaran tertentu. Sehingga karena itu 

para ahli pengajaran selalu mencari cara yang  paling efisien untuk mengajarkan 

membaca. Cara inilah yang kemudian dinamakan metode membaca. Di samping 

itu para ahli pengajaran juga berusaha menemukan cara-cara yang membuat 

anak-anak belajar membaca dengan menyenangkan.  

 

f. Hakikat Kesulitan Membaca 

1). Definisi 

Kesulitan belajar membaca sering disebut juga disleksia (dyslexia). 

Perkataan disleksia berasal dari bahasa Yunani yang artinya “kesulitan 
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membaca”. Istilah disleksia banyak digunakan dalam dunia kedokteran dan 

dikaitkan dengan adanya gangguan fungsi neurofisiologis. Bryan dan Bryan 

seperti dikutip oleh Mercer (dalam Mulyono Abdurrahman, 1999: 204) 

mengatakan “Disleksia sebagai suatu sindroma kesulitan dalam mempelajari 

komponen-komponen kata dan kalimat, mengintegrasikan komponen-

komponen kata dan kalimat, dan dalam belajar segala sesuatu yang 

berkenaan dengan waktu, arah, dan masa”.  

Sedangkan Lindy Peterson terjemahan Ismail Isdito (2004 : 83) 

mengatakan bahwa “Disleksia mengacu pada orang yang mendapatkan 

kesulitan untuk mengenali huruf dan kata yang kemudian mempengaruhi 

kemampuan mereka dalam membaca dan mengeja serta kemampuan mereka 

dalam menuliskan buah pikirannya di atas kertas”. 

Cruickshank seperti yang dikutip oleh Lerner (dalam Lily Sidiarto, 

1990 : 57) menjelaskan bahwa “Disleksia atau kesulitan membaca yang 

disebabkan oleh faktor neurobiologis, mengganggu kemampuan anak untuk 

mengenal kata dan menginterpretasi apa yang dilihat atau yang didengar”. 

Kemampuan membaca dengan cepat tidak dimiliki oleh anak disleksik. 
Gangguan yang disebut disleksia ini berhubungan dengan perkemba-
ngan otak sebelah kiri, walaupun masalahnya tidak hanya menyangkut 
lateralisasi. Disleksia diteliti untuk menghasilkan pemikir-pemikir 
masa depan yang memang dipersiapkan untuk memanfaatkan 
kemampuan otak sebelah kanannya. Secara kultural, dalam masyarakat 
berbahasa tulis, anak disleksik adalah anak yang kurang beruntung. 
Namun, disleksia tidak harus berarti kegagalan karena dapat diterapi, 
walaupun terapi tidak menyelesaikan semua permasalahan. (Siusana 
Kweldju, 1997 : 29). 

Kesulitan belajar membaca dan menulis tidak dapat dilepaskan 

kaitannya dengan kesulitan bahasa, karena semua merupakan komponen 

sistem komunikasi yang terintegrasi. Dalam hal ini, anak mengalami 

kekurangberuntungan kultural. Biasanya anak-anak disleksia ini merasa 

bodoh dan tidak berguna. Disleksia yang tidak dipahami dengan benar akan 

mengganggu orang tuanya dan anak didik, yang berakibat buruk pada anak. 
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2). Jenis Kesulitan Membaca 

Lily Sidiarto (1999: 57) mengatakan “Ada dua jenis disleksia, yaitu: 

disleksia auditoris dan disleksia visual.” Adapun penjelasannya yang dapat 

penulis simpulkan adalah sebagai berikut: 

a) Disleksia Auditoris 

Walaupun membaca adalah sistem simbol visual, tetapi aspek auditoris 

adalah esensial untuk membaca. 

Aspek ini meliputi kemampuan untuk membedakan bunyi yang sama 

dan bunyi yang berbeda, mengamati bunyi dalam kata, mensintesis 

bunyi ke dalam kata dan menganalisis kata ke dalam suku kata atau 

komponennya. 

Gejala disleksia ini adalah : 

(1) Kesulitan dalam diskriminasi auditoris dan persepsi sehingga 

mengalami kesulitan dalam analisis fonetik. Contoh: anak tidak 

dapat membedakan kata kakak, katak dan kapak. 

(2) Kesulitan analisis dan sintesis auditoris. Contoh : “ibu” tidak dapat 

diuraikan menjadi “i-bu”. Atau problem sintesis : “p-i-t-a” menjadi 

pita. Walaupun anak mengenal semua bunyi huruf tapi karena tidak 

mampu untuk mensintesis, anak tidak dapat belajar membaca 

dengan pendekatan fonik. 

(3) Tidak dapat re-auditoris bunyi atau kata. Bila diberi huruf tidak 

dapat mengingat bunyi huruf tersebut atau melihat kata tidak dapat 

mengucapkannya walaupun mengerti arti kata tersebut. 

(4) Membaca dalam hati lebih baik daripada mengucapkannya. 

(5) Kadang-kadang disertai dengan gangguan dalam urutan auditoris. 

(6) Anak dengan disleksia auditoris cenderung untuk melakukan 

aktivitas visual. Mereka menonjol dalam atletik atau pekerjaan 

tangan. 

b) Disleksia visual 
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Gangguan belajar melalui modalitas visual sering mengganggu 

kemampuan untuk membaca. 

Anak-anak yang mengalami disleksia jenis ini tidak terganggu ketajaman 

maupun lapangan penglihatan, mereka dapat melihat tapi tidak mampu 

untuk membedakan, menginterpretasi atau mengingat kata yang 

dilihatnya karena adanya disfungsi pada sistem saraf pusatnya. 

Gejala disleksia visual adalah : 

(1) Adanya reversal and inversion tendencies (‘b’ dibaca menjadi ‘d’, 

‘p’ dibaca ‘g’, atau ‘u’ menjadi ‘n’, ‘m’ menjadi ‘w’) 

(2) Kesulitan dalam diskriminasi visual dan mengacaukan huruf atau 

kata yang mirip 

(3) Kesulitan mengikuti dan mengingat urutan visual. 

 

(4) Memori visual terganggu. Terutama adalah untuk kata tulisan. 

(5) Kecepatan persepsi lambat, anak lambat dalam scanning huruf. 

(6) Hasil tes membaca buruk dan kemampuan menggambar inferior dan 

kurang detail. 

(7) Lebih baik dalam kemampuan aktivitas auditoris. 

(8) Kesuiltan dalam olah raga permainan. 

Sedangkan Edward (dalam Siusana Kweldju, 1997: 33) mengatakan 

“Ada empat macam disleksia, yaitu : disleksia genetis, disleksia perkemba-

ngan, disleksia perolehan, dan disleksi emosional.” Adapun penjelasannya 

yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut : 

a) Disleksia genetis 

Adalah disleksia yang dapat diamati dari satu generasi ke generasi 

berikutnya dalam satu keluarga. 

b) Disleksia perkembangan 

Adalah disleksia yang telah dimulai sebelum anak dilahirkan, tetapi 

bukan karena faktor keturunan. 
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c) Disleksia perolehan 

 Ialah disleksia karena keadaan yang kurang menguntungkan, misalnya 

kekurangan oksigen ketika seorang anak dilahirkan, atau benturan pada 

kepala. 

d) Disleksia emosional. 

Ialah disleksia yang disebabkan oleh sebuah keadaan traumatis yang 

terjadi ketika anak masih bayi. 

Dengan adanya bermacam-macam jenis disleksia, menandakan 

bahwa keberadaan disleksia sudah diakui keberadaannya. Sehingga anak 

yang disleksia tidak akan dirugikan oleh lingkungan, mereka akan 

memperoleh suatu perlakuan dan pengarahan yang benar. 

 

 

3). Faktor-faktor Penyebab Kesulitan Belajar Membaca 

Kesulitan belajar membaca dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari 

dalam maupun dari luar diri siswa. 

Disleksia disebabkan oleh: a) Kegagalan salah satu belahan otak yang 
mengatur fungsi ujaran, bahasa, dan motorik, b) Kegagalan sistem 
Visual, yaitu kelainan yang menyebabkan pembaca menangkap huruf-
huruf dengan bentuk terbalik seperti membaca pada cermin, c) 
Kegagalan proses fonologis, khususnya fonem, d) Adanya gangguan 
dengan hormone testosterone di dalam kandungan ibu, kekidalan, dan 
keterlambatan perkembangan otak sebelah kiri. (Orton dalam Siusane 
Kweldju, 1997: 34)  

Lindy Peterson terjemahan Ismail Isdito (2004: 83) menyatakan bahwa 

“Secara umum disleksia dipahami sebagai akibat neurologis (gangguan saraf) 

dimana beberapa bagian dari otak tidak bekerja secara efisien untuk 

memproses bahasa yang tertulis”. 

Sedangkan Thulus Hidajat (1990: 99) menjelaskan bahwa “kesulitan 

belajar pada anak lambat belajar diantaranya disebabkan oleh tingkat 

kecerdasan yang kurang/rendah, minat yang rendah untuk belajar, faktor 

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



 

 

88 

motivasi dari orang tua, perlakuan dari guru, sikap kawan-kawan sekelas; 

dan lingkungan keluarga atau lingkungan sosial lainnya”. 

Tidak dapat diragukan pula, bahwa semua faktor-faktor tersebut, baik 

yang berasal dari dalam dan luar diri, dapat berinteraksi satu dengan yang 

lain sehingga memperkuat timbulnya kesulitan belajar pada anak. Oleh 

sebab itu diperlukan perlakuan-perlakuan khusus untuk mengatasi problem 

kesulitan belajar tersebut pada anak. 

 

4). Karakteristik Kesulitan Belajar Membaca 

Menurut Mercer (dalam Mulyono Abdurrahman, 1999: 204) 

mengatakan “Ada empat kelompok karakteristik kesulitan belajar membaca, 

yaitu berkenaan dengan: a) Kebiasaan membaca, b) Kekeliruan mengenal 

kata, c) Kekeliruan pemahaman, dan d) gejala gejala serbaneka”. 

Anak berkesulitan membaca sering memperlihatkan kebiasaan 

membaca yang tidak wajar. Mereka sering memperlihatkan adanya gerakan-

gerakan yang penuh ketegangan seperti: mengernyitkan kening, gelisah, 

irama suka meninggi, atau menggigit bibir. Mereka juga sering 

memperlihatkan adanya perasaan tidak aman yang ditandai dengan perilaku 

menolak untuk membaca, menangis atau mencoba melawan guru. Pada saat 

membaca, mereka sering kehilangan jejak sehingga sering terjadi 

pengulangan atau ada baris yang terlompat sehingga tidak dibaca. Mereka 

juga sering memperlihatkan adanya gerakan kepala kearah lateral, ke kiri 

atau ke kanan, dan kadang-kadang meletakkan kepalanya pada buku. Anak 

berkesulitan membaca juga sering memegang buku bacaan yang terlalu 

menyimpang dari kebiasaan anak normal, yaitu jarak antara mata dan buku 

bacaan kurang dari 15 inci (kurang-lebih 37,5 cm). 

Anak berkesulitan belajar membaca sering mengalami kekeliruan 

dalam mengenal kata. Kekeliruan ini mencakup penghilangan penyisipan, 

penggantian, perbaikan, salah ucap, pengubahan tempat, tidak mengenal 

kata, dan tersentak-sentak. 
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Gejala kekeliruan memahami bacaan tampak pada banyaknya 

kekeliruan dalam menjawab pertanyaan yang terkait dengan bacaan, tidak 

mampu mengemukakan urutan cerita yang dibaca, dan tidak mampu 

memahami tema utama dari suatu cerita. Gejala serbaneka tampak seperti 

membaca kata demi kata, membaca dengan penuh ketegangan dan nada 

tinggi, dan membaca dengan penekanan yang tidak tepat. 

 

5). Berbagai Kesalahan Membaca 

Hargrove (dalam Mulyono Abdurrahman, 1999: 206) mengatakan 

bahwa  

Anak-anak berkesulitan belajar membaca permulaan mengalami 
berbagai kesalahan dalam membaca sebagai berikut: a) Penghilangan 
kata atau huruf, b) Penyelipan kata, c) Penggantian kata, d) 
pengucapan kata salah dan makna berbeda, e) Pengucapan kata salah, 
tetapi makna sama, f) Pengucapan kata salah, dan tidak bermakna, g) 
Pengucapan kata dengan bantuan guru, h) Pengulangan, i) Pembalikan 
kata, j) Pembalikan huruf, k) kurang memperhatikan tanda baca, l) 
Pembetulan sendiri, m) Ragu-ragu, dan n) tersendat-sendat. 
Penghilangan huruf atau kata sering dilakukan oleh anak berkesulitan 

membaca karena adanya kekurangan dalam mengenal huruf, bunyi bahasa 

(fonik), bentuk kalimat. Penghilangan huruf atau kata biasanya terjadi pada 

pertengahan atau akhir kata, atau kalimat. Penyebab lain dari adanya 

penghilangan tersebut adalah karena anak menganggap huruf atau kata yang 

dihilangkan tersebut tidak diperlukan. Contoh penghilangan huruf atau kata 

adalah : “Baju anak itu merah” dibaca “ Baju itu merah”. 

Anak yang ragu-ragu terhadap kemampuannya sering membaca 

dengan tersendat-sendat. Murid yang ragu-ragu dalam membaca sering 

dianggap bukan sebagai kesalahan. Meskipun demikian, guru umumnya 

berupaya untuk memperbaiki karena dianggap sebagai kebiasaan yang tidak 

baik. Keraguan dalam membaca juga sering disebabkan anak kurang 

mengenal huruf dan karena kekurangan pemahaman. 

2. Bimbingan Belajar Menggunakan Aplikasi Teori MI  

a. Konsep Dasar Bimbingan Belajar 

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



 

 

90 

1) Pengertian Bimbingan 

Kata bimbingan yang dikenal dewasa ini sebenarnya berasal 

dari bahasa Inggris, yaitu “Guidance”.  

Guidance yang diterjemahkan dengan Bimbingan di Indonesia 
mempunyai dua kecenderungan dalam mengartikan yaitu yang 
memandang Bimbingan sama dengan memberi nasihat (diberi 
arti sederhana atau ringan), tetapi ada juga yang memberi arti 
memberi pertolongan kepada seseorang sampai tuntas dalam arti 
mengambil alih semua masalah individu tertentu untuk dipecah-
kan. (Lobby Loekmono, 1993: 10). 

Pengertian bimbingan menurut Rochman Natawidjaja (dalam 

Lobby Loekmono, 1993: 11) mengatakan bahwa :  

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada 
individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya 
individu tersebut dapat memahami dirinya dan dapat bertindak 
secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan 
sekolah, keluarga dan masyarakat serta kehidupan pada 
umumnya. 
Dengan demikian, individu tersebut dapat mengecap kebahagiaan 

hidupnya dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan 

masyarakat umumnya. Bimbingan membantu individu / siswa mencapai 

perkembangan diri seoptimal mungkin. 

Bahwa upaya bimbingan memungkinkan peserta didik mengenal 

dan menerima diri sendiri serta mengenal dan menerima lingkungannya 

secara positif dan dinamis, serta mampu mengambil keputusan, 

mengarahkan dan mewujudkan diri sendiri secara efektif dan produktif 

sesuai dengan peranan yang diinginkannya di masa depan. 

Sedangkan menurut Shetzer dan Stone (dalam W.S. Winkel, 

1991: 1) “istilah bimbingan dapat diartikan sebagai proses membantu 

orang perorangan untuk memahami dirinya sendiri dan lingkungan 

hidupnya (The process of helping individuals to understand them selves 

and their world)” 

Pengertian di atas mengandung sejumlah kata kunci, yaitu 

proses, membantu, orang-perorangan, memahami diri, dan lingkungan 
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hidup. Proses menunjuk pada gejala, bahwa sesuatu berubah-ubah secara 

berangsur-angsur selama kurun waktu tertentu. Membantu berarti 

memberi pertolongan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan yang 

timbul dalam kehidupan manusia. Orang-perorangan menunjuk pada 

individu-individu tertentu yang dibantu. Memahami diri berarti 

mengenal diri sendiri secara lebih mendalam dan menetapkan tujuan-

tujuan yang ingin dicapai. Lingkungan hidup mencakup segala-galanya 

yang menjadi ruang lingkup kehidupan, baik alam di sekelilingnya 

maupun manusia-manusia lain yang berperanan dalam hidupnya. 

Pengertian bimbingan menurut Smith (dalam Prayitno dan Erman 

Anti, 1994: 95) mengatakan bahwa:  

Bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan kepada 
individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengeta-
huan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam 
membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, dan interpretasi-
interpretasi yang diperlukan untuk penyesuaian diri dengan baik. 

Berdasar pengertian di atas berarti bahwa pelayanan bimbingan 

bukan sesuatu yang sekali jadi, melainkan sesuai dengan dinamika yang 

terjadi di dalam pelayanan itu. Bimbingan membantu individu 

mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhan-kebutuhan untuk hidup di 

lingkungan di mana ia berada sesuai dengan perannya. 

 

2) Pengertian Belajar 

Selama hidupnya manusia tak henti belajar, disadari atau tidak, 

sengaja maupun tidak sengaja. Suhaenah Suparno (2001: 1) mengatakan  

Orang barat sering mengumandangkan motto ‘Belajar itu harus 
merupakan kegiatan yang menyenangkan (enjoyable and fun)’. 
Orang timur sering mengungkapkan hal sebaliknya, yaitu : ‘Belajar 
melalui kawah candra dimuka’, artinya belajar melalui perjuangan, 
ketekunan, latihan yang berat, dan keprihatinan.  
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Sejak awal kehidupannya manusia terlibat dengan kegiatan belajar 

yang tidak terhitung jumlahnya, mulai dari hal-hal yang sederhana  sampai 

kepada belajar menguasai hal-hal yang kompleks dan canggih. 

Menurut Heru Suyoto (1993: 65) “Belajar pada hakikatnya adalah 

suatu proses kegiatan yang melibatkan terjadinya perubahan pada orang yang 

belajar”. Oleh karena itu, belajar dapat dikatakan sudah terjadi apabila pelajar 

telah mengalami perubahan berupa: penambahan informasi, peningkatan 

pengertian, penerimaan sikap-sikap baru, perolehan penghargaan baru, 

perolehan keterampilan-keterampilan baru, dan menggunakan apa yang telah 

dipelajari. 

A. Suhaenah Suparno (2000: 2) mengatakan “Belajar merupakan 

suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan yang relatif permanen 

sebagai akibat upaya-upaya yang dilakukannya”. Sedangkan menurut 

Matlinda dan Myers (dalam Winarini Dahlan Mansoer, 2004: 168) 

menjelaskan bahwa: “Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang 

relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman”. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas, maka disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan siswa  untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman siswa sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan. 

 

3) Pengertian Bimbingan Belajar 

Bimbingan belajar merupakan suatu proses pertolongan dari 
pembimbing kepada anak bimbing (siswa) dalam memecahkan 
kesulitan yang dialami yang berhubungan dengan masalah belajar 
baik di sekolah maupun di luar sekolah agar peserta bimbing dapat 
menyesuaikan diri dalam situasi belajarnya, dapat mengembangkan 
keterampilan belajarnya dan membentuk kebiasaan-kebiasaan 
belajarnya dan membentuk kebiasaan belajar secara sistemik dan 
konsisten, dan dapat mencapai prestasi optimal sesuai dengan 
potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya. (Heru Suyoto, 
1993: 68 ) 
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Bimbingan belajar merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru, karena 

guru dalam tugas sehari-hari selalu menghadapi siswa yang sedang belajar. 

Banyak siswa yang belum menyadari tentang arah belajar mereka, disamping 

belum mengetahui bagaimana seharusnya melakukan kegiatan optimal. Bahkan 

banyak siswa yang mengalami kegagalan dalam mencapai cita-cita karena 

kurang mengetahui cara belajar yang tepat. Ditinjau dari segi perkembangan, 

anak usia sekolah akan menunjukkan hasil yang lebih baik jika mereka 

melaksanakan belajar secara benar. Oleh karena itu, anak memerlukan bantuan 

atau bimbingan dalam belajar agar lebih dapat memanfaatkan potensinya. 

Djono R, Chosiyah, A. Syamsyuri (2001: 51) mengatakan 

“Bimbingan belajar yang paling efektif adalah bila diberikan selama 

tingkat permulaan belajar, sehingga anak memahami dasar-dasar, dan 

dasar ini akan mudah dikembangkan pada proses berikutnya.” Walau-

pun demikian, pemberian bimbingan belajar harus memperhatikan 

keadaan atau kebutuhan anak. Sebab pemberian bimbingan belajar 

yang berlebih-lebihan memungkinkan anak menjadi tergantung dan 

kurang efektif. Sedangkan kurangnya bimbingan menyebabkan 

kegagalan dalam belajar yang dapat melemahkan kepercayaan diri dan 

mungkin akan membentuk sikap terhadap dirinya sendiri sebagai orang 

yang tidak mampu belajar. 

Bimbingan belajar di sekolah dapat dilakukan dengan pendekatan 
individual dan pendekatan kelompok. Yang dimaksud pendekatan 
individual adalah pendekatan yang dilakukan oleh seorang pem-
bimbing kepada seorang siswa. Sedang pendekatan kelompok 
adalah pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru kepada siswa 
yang jumlahnya lebih dari dua orang. Pendekatan kelompok ini 
dibedakan menjadi kelompok kecil (small group), dan pendekatan 
kelompok besar terdiri atas 50 orang atau lebih. (Totok Santoso 
dalam Djono. R, Chosiyah, dan A. Syamsuri, 2001: 5) 

. 
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Bimbingan belajar individual dilakukan atas pertimbangan 

bahwa kesulitan belajar yang dialami oleh siswa sifatnya khusus, 

sehingga memerlukan penyelesaian secara khusus atau unik. Guru 

dapat memahami keadaan siswa secara mendalam tentang tingkat 

kesulitan yang dialami, serta kemampuan dan kelemahan yang dimiliki 

siswa. Dengan pemahaman ini guru dapat memberikan bantuan atau 

bimbingan secara tepat. 

Sedangkan bimbingan belajar secara kelompok dilaksanakan atas 

pertimbangan adanya masalah yang relatif sama pada sekelompok 

siswa, adanya kebutuhan siswa akan suasana kelompok sebagai 

realisasi hakikat manusia sebagai makhluk sosial serta adanya 

kesulitan yang dialami siswa yang lebih tepat diselesaikan dalam 

suasana kelompok. 

Model bimbingan belajar yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan membaca di antaranya ada beberapa 

macam, yaitu : 

 

  

a) Model Bawah-Atas 

Akhmad Slamet Harjasujana dan Yeti Mulyani (1996: 28) 
mengatakan : 

Model Bawah-Atas merupakan model yang tertua, model 
ini mengutamakan struktur-struktur yang terdapat di dalam 
teks dan dalam pengajarannya menggunakan metode eja, 
metode bunyi, atau metode alfabet, yang kesemua metode 
tersebut lebih memberi perhatian pada struktur yang tampak 
di dalam teks bacaan. 

b) Model Atas-Bawah 

Soenjono Dardjowidjojo (2003: 305) mengatakan “Model 

Atas-Bawah sering juga dinamakan model berdasar konteks, meng-

asumsikan bahwa informasi tentang konteks dapat secara langsung 

mempengaruhi caranya kata dipersepsi dan diinterpretasi”. 
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c) Model Fernald 

Fernald (dalam Mulyono Abdurrahman, 1997: 217) menje-

laskan bahwa “model ini menggunakan materi bacaan yang dipilih 

dari kata-kata yang diucapkan oleh anak, dan tiap kata diajarkan 

secara utuh” 

d) Model Analisis Glass 

“Model Analisis Glass merupakan suatu model pengajaran 

melalui pemecahan sandi kelompok huruf dalam kata, dengan 

model ini anak akan merespon secara visual maupun auditoris 

terhadap kelompok-kelompok huruf” (Mulyono Abdurrahman, 

1999: 218) 

e) Aplikasi Teori Multiple Intelligences 

Thomas Armstrong terjemahan Rina Buntara (2002: 82) 

mengatakan “program membaca yang tepat bagi anak anda adalah 

yang memanfaatkan multiple intelligence-nya dengan sebaik 

mungkin, dan setidaknya ada delapan pendekatan selain fonik yang 

bisa anda jadikan pilihan”. 

Banyak model bimbingan belajar yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan membaca, diantaranya sebagaimana telah 

dikemukakan di atas, namun dalam penelitian ini lebih ditekankan 

pada penggunaan aplikasi teori multiple-intelligences. Adapun alasan 

menggunakan aplikasi teori multiple intelligences, yaitu karena 

bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori MI yang nampaknya 

menarik untuk dikembangkan di Sekolah Dasar. “Jelasnya, Teori 

Multiple Intelligences membuka lebar pintu bagi berbagai variasi 

strategi mengajar yang dapat diterapkan secara menyenangkan di 

dalam kelas (Multiple Intelligences Theory Opens the doors to a wide 

variaty of teaching strategies than can  be easely implemented in the 

class room)”. (Armstrong dalam Edy  Legowo, 2006: 4) 

 

b. Teori Multiple Intelligences 
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“Pada tahun 1983, Howard Gardner mengemukakan teori yang disebut 

sebagai multiple intelligences dalam bukunya Frame of mind”(Yuliani Nurani 

Sujiono, 2004: 6.3). Teori ini mengatakan, ada banyak cara belajar dan anak-

anak dapat menggunakan intelegensinya yang berbeda untuk mempelajari 

sebuah keterampilan atau konsep. Selanjutnya Gardner (dalam Yuliani Nurani 

Sujiono, 2004: 6.3) menyatakan bahwa “Kecerdasan merupakan kemampuan 

untuk menyelesaikan masalah, menciptakan produk yang berharga dalam satu 

atau beberapa lingkungan budaya masyarakat”. Menurutnya, pandangan 

tentang kecerdasan harus mengakui bahwa setiap orang mempunyai kekuatan 

yang berbeda. Masing-masing kecerdasan berkaitan dengan bagian otak 

tertentu..Gardner (dalam Gordon Dryden dan Jeannette Vos, 2000: 123) 

mengatakan bahwa “Operasi dan penelitian otak menunjukkan bahwa 

beberapa “kecerdasan” atau kemampuan ini terletak dalam bagian-bagian 

yang berbeda dari otak anda”.  Gordon Dryden dan Jeannette Vos (2000: 125) 

menjelaskan “Secara umum, otak kiri memainkan peranan dalam pemprosesan 

logika, kata-kata, matematika, dan urutan_ yang disebut pembelajaran 

akademis. Otak kanan berurusan dengan irama, rima, musik, gambar, dan 

imajinasi_ yang disebut dengan aktivitas kreatif”.      

Teori multiple intelligences merupakan model belajar dengan melibatkan 

beberapa tipe kecerdasan pada diri siswa dalam porsi berbeda antara siswa 

yang satu dengan yang lain.  

Setiap orang memiliki beberapa tipe kecerdasan, dua di antaranya 
sangat dihargai dalam pendidikan tradisional, yaitu kecerdasan 
linguistik dan kecerdasan matematis logis. Sedangkan kecerdasan yang 
lain meliputi: kecerdasan musikal, kecerdasan spasial visual, 
kecerdasan kinestetik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan 
interpersonal dan kecerdasan naturalis. (Gardner dalam Gordon 
Dryden dan Jeannette Vos terjemahan Word ++ Translation Service, 
2000: 121). 

Adapun penjelasan dari masing-masing kecerdasan yang dapat penulis 

simpulkan adalah sebagai berikut : 

1) Kecerdasan linguistik 
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Yaitu kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik secara lisan 

maupun tertulis. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memanipulasi tata 

bahasa atau struktur bahasa, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau 

makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. 

2) Kecerdasan matematis-logis 

Yaitu kemampuan menggunakan angka dengan baik dan melakukan 

penalaran yang benar. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada pola dan 

hubungan logis, pernyataan dan dalil, fungsi logis dan abstraksi dan lain-

lain. 

3) Kecerdasan musikal 

Yaitu kemampuan menangani bentuk-bentuk musikal, dengan cara 

mempersepsi, membedakan, mengubah dan mengekspresikan. Kecerdasan 

ini meliputi kepekaan pada irama, pada titian atau melodi dan warna nada 

atau warna suara suatu lagu. 

4) Kecerdasan spasial-visual 

Yaitu kemampuan mempersepsi dunia spasial visual secara akurat dan 

mentrasnformasikan persepsi dunia spasial-visual tersebut. Kecerdasan ini 

meliputi kepekaan pada warna, garis, bentuk, ruang dan hubungan antar 

unsur tersebut. 

5) Kecerdasan kinestetik-Jasmani 

Yaitu keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide 

dan perasaan dan keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan 

atau mengubah sesuatu. Kecerdasan ini meliputi fisik yang spesifik, seperti 

koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan dan 

kecepatan maupun kemampuan menerima rangsangan (proprioceptive) 

dan hal  yang berkaitan dengan sentuhan (tactile dan haptic) 

6) Kecerdasan interpersonal 

Yaitu kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, 

motivasi serta perasaan orang lain. Kecerdasan ini meliputi kepekaan 

terhadap ekspresi wajah, suara, gerak isyarat; kemampuan membedakan 

berbagai macam tanda interpersonal;  kemampuan menanggapi secara 
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efektif tanda tersebut dengan tindakan pragmatis tertentu (misalnya 

mempengaruhi sekelompok orang untuk melakukan tindakan tertentu). 

7) Kecerdasan intrapersonal 

Yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan 

pemahaman tersebut. Kecerdasan ini meliputi kemampuan pemahaman diri 

yang akurat (kekuatan dan keterbatasan diri); kesadaran akan suasana hati, 

maksud, motivasi, temperamen dan keinginan serta kemampuan berdisiplin 

diri, memahami dan mengharga 

8) Kecerdasan naturalis 

Yaitu keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies-flora dan fauna di 

lingkungan sekitar. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada fenomena alam 

lainnya (misalnya formasi awan dan gunung) dan bagi mereka yang 

dibesarkan di lingkungan perkotaan, kemampuan membedakan benda tak 

hidup seperti mobil, sepatu karet dan sampul kaset CD. 

 

 

 

9)   Kecerdasan eksistensial  

Gardner mengemukakan kemungkinan adanya kecerdasan kesembilan 

yaitu kecerdasan eksistensial, sebagaimana yang diterangkan oleh Yuliani 

Nurani Sujiono (2004: 6.19) yang menjelaskan bahwa “Kecerdasan eksistensial   

yakni kemampuan menempatkan diri dalam hubungan dengan jangkauan 

kosmos terjauh, yang tidak terhingga besarnya serta tidak terhingga kecilnya, 

dan kemaapuan lain yang terkait, cara menempatkan diri dalam hubungan 

dengan berbagai aspek eksistensial manusia”. 

 

      Barbara Prashing (dalam Gordon Dryden dan Jeannette Vos 

terjemahan Word ++ Translation Service, 2000: 98) mengatakan “Orang-orang 
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di segala usia sebenarnya dapat belajar apa saja jika mereka melakukannya 

dengan gaya unik mereka, dengan kekuatan pribadi mereka sendiri.” Dalam hal 

ini mengandung sebuah pengertian bahwa setiap orang memiliki gaya belajar 

dan gaya bekerja yang unik. Sebagian orang lebih mudah belajar secara visual, 

yaitu: melihat gambar dan diagram. Sebagian yang lain secara auditorial, yaitu: 

suka mendengar. Sebagian lain mungkin adalah pelajar haptic, yaitu: 

menggunakan indera perasa (pelajar tactile) pada teks tercetak, yaitu: membaca 

buku. Yang lainnya adalah kelompok interaktif, yaitu: berinteraksi dengan 

orang lain. 

Lynn O’Brien (dalam Gordon Dryden dan Jeannette Vos terjemahan 

Word ++ Translation Service, 2000: 130) mengatakan bahwa “Gaya belajar 

kebanyakan siswa yaitu ketika mereka terlibat dan bergerak, sementara orang 

dewasa lebih suka belajar secara visual. Namun kebanyakan orang 

mengkombinasikan ketiga gaya, yaitu visual, auditori dan haptik dengan 

berbagai cara”. 

Menurut Gordon Dryden terjemahan Word ++ Translation Service, 

(2000: 128) mengatakan “ Enam jalur utama menuju otak: kita belajar melalui 

 

 … apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kecap, apa yang 

kita sentuh, apa yang kita baui, apa yang kita lakukan “. 

Dari pendapat tersebut berarti bahwa manusia dapat memanfaatkan 

seluruh alat inderanya sebanyak mungkin, dan membuat seluruh tubuh/pikiran 

terlibat dalam proses belajar. 

 

c. Tujuan teori Multiple Intelligences 

Teori Multiple intelligences menempatkan istilah “tidak mampu” atau 

“cacat” dalam konteks yang lebih luas. Teori Multiple Intelligences bertujuan 

untuk membantu guru agar dapat mulai memandang siswa yang memiliki 

kebutuhan khusus sebagai pribadi utuh yang memiliki kekuatan di berbagai 

wilayah kecerdasan. Guru tidak perlu melihat siswa-siswa yang memiliki 

kebutuhan khusus dalam pengertian yang dititikberatkan pada kekurangan, 
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gangguan dan penyakit. Sebagai gantinya guru dapat mulai bekerja dengan 

parameter paradigma pertumbuhan. Teori Multiple intelligences menawarkan 

paradigma pertumbuhan untuk mendampingi siswa dengan kebutuhan khusus 

di sekolah. Model ini mengakui adanya kesulitan atau kekurangan siswa, 

tetapi pengakuan ini diletakkan dalam konteks yang memandang siswa 

berkebutuhan khusus ini sebagai pribadi yang pada dasarnya sehat. 

Dengan membangun perspektif siswa berkebutuhan khusus sebagai 

pribadi yang utuh, teori Multiple Intelligences memungkinkan guru 

memikirkan saluran yang positif tempat siswa dapat belajar menghadapi 

kekurangan mereka. Guru yang melihat kekurangan semacam itu dengan latar 

belakang delapan kecerdasan akan melihat bahwa hal tersebut hanya terjadi 

pada sebagian kehidupan siswa sehingga mereka dapat mulai memfokuskan 

diri pada sejumlah kekuatan siswa berkebutuhan khusus sebagai syarat untuk 

mengembangkan strategi penyembuhan yang tepat.  

Secara khusus, teori  Multiple Intelligences mengatakan bahwa siswa yang 
mengalami kesulitan belajar karena keterbatasan di wilayah kecerdasan 
tertentu biasanya dapat mengatasi masalah ini dengan menggunakan jalan 
alternatif, pendek kata, jalan yang memanfaatkan kecerdasan mereka yang 
paling berkembang (Gardner dalam Thomas Armstrong terjemahan Yudhi 
Murtanto, 2000: 209). 

Seseorang dapat memiliki beberapa kecerdasan, dengan satu atau lebih 
yang cukup menonjol, tetapi yang lain kurang menonjol, agar seseorang 
siswa berhasil dalam studi dan hidupnya kelak, maka pendidikan 
sebaiknya dilakukan dengan pendekatan pribadi dengan 
mempertimbangkan kecerdasan yang dimiliki siswa. (Howard Gardner 
dalam Tulus Tu’u, 2004: 76).  

Jadi dalam pembelajaran, guru perlu memperhatikan siswa yang 

menonjol dalam bidang tertentu, tetapi lemah dalam bidang yang lain. Secara 

khusus, teori Multiple Intelligences dapat membantu guru mengenali kekuatan 

siswa dan cara belajar yang mereka sukai. 

 

d .  Teori Multiple Intelligences dan Aplikasinya dalam Bimbingan Belajar 

untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca. 
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Teori Multiple Intelligences merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan analisa otak manusia dan pengaruhnya terhadap pendidikan. 

Gardner (dalam Thomas Armstrong terjemahan Yudhi Murtanto, 2002: 1) 

menjelaskan bahwa “Manusia memiliki beberapa kecerdasan yaitu sekurang- 

kurangnya delapan kecerdasan dan kemungkinan adanya kecerdasan yang 

kesembilan”. Hal tersebut dibuktikan misalnya orang yang mengalami cedera 

pada wilayah broca (lobus kiri depan) mungkin akan cukup mengalami 

gangguan pada kecerdasan linguistiknya, dan karenanya mengalami kesulitan 

untuk berbicara, menulis, dan membaca. Meskipun demikian mungkin ia 

masih tetap dapat menyanyi, mengerjakan soal matematika, menari, 

mengekspresikan perasaan, dan menjalin hubungan dengan orang lain .  

  Teori Multiple Intelligences berpandangan bahwa setiap orang 

memiliki beberapa tipe kecerdasan. Dua diantaranya adalah sangat dihargai 

dalam pendidikan tradisional, yaitu kecerdasan linguistik atau kemampuan 

dalam hal membaca, menulis, dan berkomunikasi dengan kata-kata. Yang 

kedua adalah kecerdasan matematis dan logis atau kemampuan untuk menalar 

dan menghitung. Selain kedua tipe kecerdasan tersebut, setiap orang masih 

memiliki kecerdasan-kecerdasan yang lain, yang meliputi kecerdasan musikal, 

kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan inter-

personal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis.  

Dalam praktek pembelajaran di sekolah khususnya di SD, cenderung 

menstimulasi kerja intelegensi logika matematik dan bahasa anak didik, 

sehingga hasil yang diperoleh siswa pandai dalam menghafal dan berhitung, 

tetapi tidak terampil dalam bekerja sama, tidak terampil belajar bagaimana 

belajar, tidak peka atau peduli terhadap orang lain, dan sejenisnya. Ini berarti 

bahwa proses pembelajaran dapat juga menekankan pada penstimulasian jenis 

intelegensi manapun dan hasilnya sebaik proses pembelajaran yang 

menekankan suatu jenis intelegensi tertentu. Pengalaman praktik pembelajaran 

selama ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran cenderung menekankan 

satu hingga dua macam inteligensi, sehingga hanya siswa yang kuat pada dua 

jenis itulah yang akan lebih mudah memahami sumber belajarnya. 
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Peran dan fungsi guru dalam menerapkan Multiple Intelligences 

berbeda dengan guru pada kelas tradisional. Dalam kelas tradisional guru 

cenderung berdiri di depan kelas, menulis di papan tulis, memberikan lembar 

kerja, memberikan pertanyaan kepada siswa atau menunggu siswa hingga 

selesai mengerjakan tugas. Dalam pembelajaran Multiple Intelligences, guru 

secara dinamis, terus menerus, dan dengan cara yang kreatif, selalu berpindah 

dari satu metode ke metode yang lain, (misalnya metode bahasa ke metode 

logika matematika, pindah lagi ke metode spasial, dan seterusnya, atau 

kombinasi antar beberapa metode dan sebagainya.) Dengan kata lain dalam 

proses pembelajaran Multiple Intelligences diperlukan reformasi yaitu 

mengubah konsep konvensional menjadi konsep yang diharapkan dalam 

multiple intelegences. 

Selanjutnya dalam merencanakan strategi bimbingan belajar 

menggunakan teori Multiple Intelligences untuk meningkatkan keterampilan 

membaca yang terdiri dari 3 indikator, yaitu: membaca lisan dengan cepat dan 

lancar, menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf dengan tepat saat 

membaca, dan membaca pemahaman. Ketiga indikator tersebut akan 

divariasikan ke dalam sequence aktivitas pembelajaran melalui delapan tipe 

kecerdasan yang kemudian dapat diterapkan secara menyenangkan.  

Armstrong (dalam Edy Legowo, 2006: 5) “Mengklasifikasikan 

kerangka pengajaran multiple intelligences menjadi empat bagian : 1) 

inteligensi (delapan atau sembilan inteligensi), 2) contoh aktivitas 

mengajarnya, 3) contoh material pengajarannya, dan 4) strategi 

pembelajarannya”. Sebagai contoh untuk menstimulasi inteligensi bahasa, 

aktivitas mengajar dapat meliputi : kuliah, diskusi, pemainan kata, bercerita, 

menulis journal, mengarang atau membaca bersama (choral reading). Material 

belajar, dapat berupa buku, tape recorder, mesin ketik, komputer; sedangkan 

strategi pembelajarannya dapat membaca tentang suatu konsep atau prosedur, 

menulis tentang sesuatu, mendiskusikan tentang sesuatu, atau mendengarkan 

tentang sesuatu. 
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Untuk proses pembelajaran dalam kelas multiple intelligences,  guru 

perlu merancang pelajaran yang akan disajikan. Kunci penting dalam 

merancang pelajaran untuk kelas multiple intelligences adalah dengan berfikir 

tentang bagaimana kita dapat menerjemahkan bahan untuk diajarkan yang 

menstimulasi dari satu jenis inteligensi ke jenis inteligensi yang lain 

Ada tujuh tahapan prosedur sebagai satu cara untuk membuat 
perencanaan pelajaran atau unit kurikulum dengan mengunakan teori 
multiple intelligences sebagai kerangka pengorganisasian: 1) 
Memusatkan perhatian pada tujuan dan topik tertentu, 2) Menjawab 
pertanyaan kunci multiple intelligences, 3) Mempertimbangkan 
kemungkinan lain, 4) Curah gagasan, 5) Memilih kegiatan yang cocok, 
6) Menyusun rencana pelajaran yang berkesinambungan, 7) 
Menjalankan rencana. (Thomas armstrong terjemahan Yudhi Murtanto, 
2003: 88). 

Berikut penjelasan dari masing-masing tahapan prosedur di atas, yang dapat 

penulis simpulkan adalah sebagai berikut : 

1) Memusatkan perhatian pada tujuan dan topik tertentu. 

Pastikan bahwa sasaran tersebut dijabarkan secara jelas dan padat, tulis 

tujuan atau topik tersebut di tengah-tengah kertas. 

 

 

2) Menjawab pertanyaan kunci multiple intelligences 

Yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab ketika 

merencanakan kurikulum untuk sasaran atau topik tertentu. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut dapat membantu memancing secara kreatif langkah-

langkah selanjutnya. 

3) Mempertimbangkan kemungkinan lain 

Setelah memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, teknik 

dan bahan/alat dan strategi-strategi spesifik, serta metode dari bahan/alat 

mengajar yang paling cocok, langkah selanjutnya adalah mencari 

kemungkinan-kemungkinan lain yang tidak ada dalam daftar, tetapi dapat 

diterapkan. 

4) Curah gagasan 
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Dengan menggunakan lembar perencanaan multiple intelligences, buatlah 

daftar pendekatan pengajaran setiap kecerdasan  sebanyak mungkin. Ketika 

membuat daftar pendekatan pengajaran ini, jabarkan topik yang dituju secara 

spesifik. Curah gagasan dengan guru yang lain dapat membantu merangsang 

pemikiran kita. 

5) Memilih kegiatan yang cocok 

Dari gagasan-gagasan yang telah dituliskan di lembar perencanaan, 

lingkarilah pendekatan yang paling sesuai dengan lingkungan pendidikan. 

6) Menyusun rencana pelajaran yang berkesinambungan 

Dengan pendekatan yang dipilih, rancanglah rencana atau unit pelajaran 

seputar topik atau tujuan yang telah dipilih. 

7) Menjalankan rencana 

Kumpulkan materi-materi yang dibutuhkan, pilihlah pembagian waktu yang 

sesuai, dan kemudian jalankan rencana pelajaran tersebut. Modifikasilah 

rencana pelajaran tersebut apabila perlu, untuk menyisipkan perubahan-

perubahan yang terjadi selama proses penerapannya. 

 

 

Armstrong (dalam Paul Suparno, 2004: 90) memberikan 

beberapa strategi dalam pengajaran dengan menggunakan teori 

inteligensi ganda, secara umum strategi itu adalah sebagai berikut: 

 

1) Inteligensi Linguistik dapat dilakukan dengan memberikan 

kesempatan pada siswa untuk bercerita, menulis kembali yang 

dipelajari, dengan brainstorming, membuat jurnal tentang materi 

yang dipelajari,atau menerbitkan majalah dinding. 

2) Inteligensi matematis-logis dapat diwujudkan dalam bentuk 

menghitung, membuat kategorisasi, membuat pemikiran ilmiah 

dengan proses ilmiah, dan membuat analogi. 
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3) Inteligensi ruang-visual dapat diungkapkan dengan visualisasi 

materi, membuat sketsa, gambar, simbol grafik, eksperimen di 

laboratorium, dan sebagainya. 

4) Inteligensi kinestetik-badani dapat diungkapkan dengan bentuk 

ekspresi gerak dan badan. Bentuk-bentuk seperti mendramatisir, 

dan membuat hand-on activities tentang materi yang dipelajari. 

5) Inteligensi musikal dapat diungkapkan dengan memberikan 

kesempatan dan tugas kepada siswa untuk menyanyi, membuat 

lagu, atau mengungkapkan materi dalam bentuk suara. 

6) Inteligensi interpersonal dapat diekspresikan dalam bentuk 

kegiatan sharing, diskusi kelompok, praktikum bersama, 

permainan bersama maupun membuat simulasi bersama. 

7) Inteligensi intrapersonal dapat dikembangkan dengan memberikan 

waktu sendiri kepada siswa untuk refleksi dan berpikir sejenak 

dengan suasana yang tenang. 

8) Inteligensi lingkungan dapat diungkapkan dengan mengajak siswa 

untuk melihat apakah topik yang dipelajari ada kaitannya dengan 

lingkungan hidup mereka, dengan alam tempat mereka hidup. 

9) Inteligensi eksistensial dapat diwujudkan dengan mengajak siswa 

mempertanyakan soal keberadaan dan makna hidup.  

 

B. Kerangka pemikiran 

Siswa ada yang mengalami kesulitan belajar membaca dan ada yang lancar  

belajar membaca. Siswa yang lancar belajar membaca dipastikan akan terampil 

membaca. Sebaliknya siswa yang kesulitan belajar membaca tentunya belum 

terampil membaca. Untuk mengatasi hal tersebut, maka siswa tersebut diberi 

bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori multiple intelligences agar siswa 

tersebut menjadi terampil membaca 

Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan 

berikut: 
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Gambar1. Alur Pemikiran 

 

C. Hipotesis 

Berdasarkan bagan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bahwa bimbingan belajar menggunakan 

aplikasi teori Multiple Intelligences efektif untuk meningkatkan keterampilan 

membaca siswa kelas II Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Muhammadiyah 

Walikukun Widodaren Ngawi Tahun 2006/2007”.  

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1. Tempat Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian yang diambil 

adalah MI Islamiyah Muhammadiyah Walikukun Widodaren Ngawi.  Alasan dari 

pemilihan lokasi ini adalah MI Islamiyah Muhammadiyah Walikukun Widodaren 

Ngawi merupakan salah satu MI favorit di kecamatan Widodaren, salah satu yang 

Siswa 

Lancar belajar 
membaca 

Kesulitan belajar 
membaca 

Terampil 
Membaca 

Bimbingan Belajar Menggunakan Aplikasi Teori 
Multiple Intelligences: 

   
1. Linguistik  
2. Matematis logis 
3. Spasial 
4. Kinestetis- 

jasmani 
 

5. Musikal  
6. Intrapersonal 
7. Interpersonal 
8. Naturalis 
9. Eksistensial 
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menjadikan MI tersebut favorit adalah banyaknya prestasi yang telah berhasil 

diraih oleh siswa-siswa baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik.  

Selain itu para tenaga pengajar atau guru kelasnya telah memenuhi standar 

keprofesionalan, yaitu minimal telah menempuh pendidikan D2 PGSD. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian mengenai peningkatan keterampilan membaca melalui 

bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori multiple intelligences dilakukan 

pada semester ganjil, yaitu bulan Agustus 2006 hingga Januari 2007. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

 

1. Subjek Penelitian 

 

Subjek dalam penelitian terdiri dari dua orang siswa kelas II MI Islamiyah 

Muhammadiyah Walikukun Widodaren Ngawi yang sama-sama mengalami 

masalah kurang terampil membaca atau kesulitan belajar membaca dengan 

karakteristik sebagai berikut : tidak lancar membaca, kesalahan memperhatikan 

tanda baca dan melafalkan huruf, dan ketidakmampuan memahami isi bacaan.  

Oleh karena itu, siswa-siswa tersebut perlu mendapatkan bantuan berupa 

bimbingan belajar untuk meningkatkan ketrampilan membaca. 

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan subjek dua orang siswa yang 

memiliki nilai rendah dalam pelajaran membaca yaitu rata-rata dibawah 6,0 yang 

diperoleh dari data dokumentasi yaitu nilai ulangan harian sebanyak lima kali 

ulangan. Hasil ulangan harian dari dua orang siswa sebanyak lima kali ulangan 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Hasil ulangan harian subjek penelitian 

Ulangan ke 
No Nama 

1 2 3 4 5 
Jumlah Rata-rata 

1 Subjek 1 4 5 5 5 4 23 4,6 
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2 Subjek 2 5 4 4 4 5 22 4,4 

 

 

2. Objek Penelitian 

 

Variabel adalah gejala yang bervariasi, yang menjadi objek penelitian. 

Apabila seorang peneliti ingin menyelidiki apakah benar bahwa susu 

menyebabkan badan menjadi gemuk, maka yang menjadi objek penelitiannya 

adalah susu dan berat badan orang. Maka susu dan berat badan merupakan 

variabel penelitian.  

“Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian”  (Suharsimi Arikunto, 1994: 99). Yang menjadi objek penelitian 

ini adalah Peningkatan Keterampilan Membaca dan Bimbingan Belajar 

Menggunakan Aplikasi Teori Multiple Intelligences. 

Keterampilan membaca siswa diketahui berdasarkan hasil tes kecepatan 

membaca lisan yang diobservasi menggunakan alat ukur jam, tes ketepatan 

menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf yang diobservasi menggunakan 

daftar cek berbagai kekeliruan membaca tanda baca dan huruf, dan tes membaca 

pemahaman yang diukur dengan jumlah nilai jawaban benar. 

Bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori MI melibatkan sembilan 

kecerdasan. Kecerdasan tersebut, meliputi kecerdasan matematis logis, kecerdasan 

linguistik, kecerdasan music, kecerdasan spasial, kecerdasan interpersonal, 

kecerdasan intrapersonal, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan naturalis, 

dan kecerdasan eksistensial . 

Dalam penelitian ini tidak semua sembilan jenis kecerdasan digunakan 

dalam bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori MI, tetapi hanya 

menggunakan beberapa kecerdasan yang lebih menonjol pada diri siswa, yaitu 

kecerdasan kinestetis jasmani, kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan naturalis 

yang diketahui berdasarkan hasil chek list penilaian kecerdasan majemuk siswa 

MICY (Multiple Intelligences Checlist for Yongsters) yang diambil dari buku yang 

berjudul “Seven Ways at Once” yang ditulis oleh Helen Mc Grath dan Toni Noble 
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(1996: 52) yang telah diadaptasi oleh Edy Legowo. Alasan dari penggunaan check 

list MICY adalah check list tersebut terdiri dari 32 item pertanyaan profil 

kecerdasan  yang mencakup kedelapan jenis kecerdasan, sehingga dari hasil check 

list tersebut akan diperoleh data skor tertinggi jenis kecerdasan siswa yang paling 

menonjol dari kedelapan jenis kecerdasan yang ada.  

 

C. Metode Penelitian dan Desain Penelitian 

 

1. Metode Penelitian 

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh dalam mencapai suatu 

tujuan. Metode penelitian, ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, karena 

fenomena atau variabel yang diukur bersifat kuantitatif, yaitu semua fenomena 

harus dikuantitaskan atau berupa data angka. Penelitian kuantitatif terdiri dari 

metode eksperimen dan metode non eksperimen atau ex post facto. Soetarno 

(2001: 20) mengemukakan “Penelitian experimental dimaksudkan untuk menguji 

kebenaran suatu hipotesis … tentang hubungan sebab akibat ... ; sehingga setelah 

peneliti merumuskan masalah yang dibatasi secara tegas, kemudian 

mengembangkan hipotesis ... Hasil deduksi teori yang dirumuskan … yang akan 

diuji kebenarannya.” Metode eksperimen terdiri dari tiga jenis yaitu eksperimen 

murni, eksperimen semu, eksperimen kasus.  

Adapun jenis eksperimen yang digunakan adalah metode eksperimen 

kasus, yaitu menguji keefektifan bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori 

MI yang meliputi sembilan tipe kecerdasan yang meliputi kecerdasan linguistik, 

kecerdasan matematis – logis, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik jasmani, 

kecerdasan spasial – visual, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, 

kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial terhadap peningkatan 

keterampilan membaca yang meliputi kecepatan membaca lisan, ketepatan 

menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf, dan membaca pemahaman pada 

dua orang siswa yang memiliki masalah kurang terampil membaca yang relatif 

sama yang dijadikan sebagai subjek penelitian.  
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2. Desain Penelitian 

Rancangan pada dasarnya merencanakan suatu kegiatan sebelum 

dilaksanakan. Kegiatan merencanakan itu mencakup komponen-komponen 

penelitian yang diperlukan. Bagi paradigma ilmiah, desain harus disusun secara 

pasti sebelum fakta dikumpulkan.  

Pengertian research design diartikan oleh Campbell dan Stanley (dalam 

Lexy J. Moleong, terjemahan Thun Surjaman, 2001: 236) “Sebagai tahap 

perlakuan sebelum dan sesudah eksperimen” 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain “A-B”. Menurut 

David H. Barlow dan Michel Hersen (1984: 142), berikut yang penulis simpulkan 

: bahwa desain A-B merupakan rangkaian observasi dasar atau base line (A) 

dibandingkan dengan observasi setelah treatment (B).  

Sebagai fase observasi dasar atau base line (A) kita dapat mengetahui apa 

yang terjadi tanpa perlakuan. Sebagai fase setelah treatment (B) kita dapat 

mengetahui apa yang terjadi setelah mendapat perlakuan. Dengan tujuan untuk 

mengetahui validitas internal, yaitu validitas yang berhubungan dengan 

pertanyaan “apakah perlakuan eksperimental benar-benar menyebabkan 

perubahan variabel terikat. Desain A-B jika digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar2. Desain A - B 

Keterangan : 

- Fase base line (A) adalah skor atau nilai sebelum treatment. 

- Fase setelah treatment (B) adalah skor atau nilai setelah treatment. 

- Garis mendatar menunjukkan periode observasi. 

- Garis tegak menunjukkan nilai/ skor yang dicapai. 

 

D. Variabel Penelitian 

Istilah “variabel” merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam 

setiap jenis penelitian. Variabel adalah objek penelitian. Variabel dalam suatu 

penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya dan ditegaskan oleh hipotesis 

penelitiannya. Sumadi Suryabrata (1997: 74) mengatakan bahwa “Menurut 

fungsinya di dalam penelitian, variabel dibedakan antara variabel tergantung dan 

variabel bebas, variabel tergantung dipikirkan sebagai akibat, yang keadaannya 

akan tergantung kepada variabel bebas”. 

 

1. Variabel Terikat 

Variabel terikat atau variabel tergantung dipikirkan sebagai akibat dari 

manipulasi atau perlakukan dari variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel 

terikat adalah keterampilan membaca. 

Keterampilan membaca secara konseptual didefinisikan sebagai 

kemampuan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Secara operasional 

keterampilan membaca didefinisikan sebagai skor hasil tes keterampilan membaca 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Skor  

Periode 
observasi/ test 

Fase base line (A) 

Fase setelah treatment 

(B ) 
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yang meliputi tes kecepatan membaca lisan dengan ukuran waktu, tes ketepatan 

mengunakan tanda baca dan melafalkan huruf dengan daftar cek kekeliruan 

membaca tanda baca dan huruf dan tes membaca pemahaman dengan pertanyaan-

pertanyaan dari bacaan yang disajikan. 

Ada bermacam-macam indikator keterampilan membaca diantaranya, 

yaitu membaca lisan dengan cepat, menggunakan tanda baca dan melafalkan 

huruf dengan tepat, membaca pemahaman, membaca indah, keterampilan belajar, 

membaca pustaka dan keterampilan mengenal kata. Di dalam penelitian ini, tidak 

semua indikator keterampilan membaca dijadikan sebagai variabel terikat tetapi 

hanya tiga indikator keterampilan membaca diantaranya yaitu membaca lisan 

dengan cepat, menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf dan membaca 

pemahaman. Dengan alasan bahwa ketiga indikator keterampilan membaca 

tersebut adalah sebagai keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh siswa terlebih 

dahulu sebelum menguasai keterampilan membaca yang lebih lanjut. 

 

2. Variabel Bebas 

Variabel bebas yang dalam hal ini adalah variabel aktif sebagai variabel 

treatment yang ingin diketahui pengaruhnya pada variabel terikat. Yang menjadi 

variabel bebas di dalam penelitian ini adalah bimbingan belajar menggunakan 

aplikasi teori multiple intelligences. 

Bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori MI secara konseptual 

didefinisikan sebagai model belajar dengan melibatkan kekuatan setiap jenis 

kecerdasan siswa di dalam pembelajaran. Sedangkan secara operasional 

bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori MI adalah proses pembelajaran 

dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menurut jenis 

kecerdasan yang mereka miliki masing-masing. Jenis kecerdasan tersebut meliputi 

: kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis-logis, kecerdasan musikal, 

kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik-jasmani, kecerdasan 

interpersonal, kecerdasan intrapersonal , kecerdasan naturalis,dan kecerdasan 

eksistensial . 
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E. Jenis Data  

Tentang jenis data apa yang dibutuhkan sangat tergantung kepada tujuan 

penelitian. Sebagian dari pada data dapat diselidiki secara langsung yang dapat 

diperoleh dengan menghitung menggunakan alat-alat pengukuran yang benar dan 

cukup dapat dipercaya. “Jenis data yang dapat diukur secara  

langsung atau lebih tepatnya dihitung adalah data kwantitatif, sedang data  

yang hanya dapat diukur secara tidak langsung termasuk jenis data kwalitatif” 

(Sutrisno Hadi, 1983: 66). 

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, yang meliputi 

jenis data kecepatan membaca lisan, jenis data ketepatan menggunakan tanda baca 

dan melafalkan huruf, jenis data membaca pemahaman, jenis data ulangan harian 

kelas II semester 1 dari dua orang subjek penelitian sebanyak lima kali dan jenis 

data profil kecerdasan dari dua orang subjek penelitian.  

 

F. Sumber Data 

Sesuatu yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah 

subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner 

atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 

responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 

peneliti, baik tertulis atau lisan.  

Sumber data yang dipilih berdasarkan jenis informasi yang diperlukan 
berdasarkan arahan beragam hal yang terdapat dalam rumusan masalah, 
sebaiknya sumber data dirumuskan secara rinci yang berkaitan dengan 
jenisnya, apa dan siapanya yang secara langsung berkaitan dengan jenis 
informasi atau data yang akan digali (H.B. Sutopo, 2002: 143) 
 
Suharsimi Arikunto (1994: 114) berpendapat bahwa “sumber data 

diklasifikasikan menjadi 3 huruf depan p singkatan dari bahasa Inggris, yaitu 

person, place, dan paper”. Berikut penjelasan dari sumber data diatas yang dapat 

penulis simpulkan : 

1. Person : yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan 

melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. 
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2. Place : yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam 

dan bergerak. 

3. Paper : yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa huruf, angka, 

gambar atau simbol-simbol lain. 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi : siswa yang bersangkutan, hasil 

tes keterampilan membaca, dokumen nilai pelajaran membaca dari sekolah dan 

profil kecerdasan siswa. 

 

G. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh 

data yang relevan. Dalam penelitian, metode pengumpulan data merupakan salah 

satu langkah yang penting untuk memperoleh data dan data yang ada hendaknya 

dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang objektif.  

“Pengumpulan data merupakan prosedur dalam penelitian untuk mencari 

dan mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang telah 

dipersiapkan” (Soetarno, 2001: 33). 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data untuk mengungkap 

keterampilan membaca siswa kelas II MI Islamiyah Muhammadiyah Walikukun 

Widodaren Ngawi adalah sebagai berikut : 

 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan 

data dengan cara mempelajari dan membuktikan laporan  tertulis dari suatu 

peristiwa. Banyak data tentang murid yang sudah dicatat dalam buku induk, 

raport, buku pribadi, surat-surat keterangan, dan sebagainya. Data tersebut sangat 

berguna untuk dijadikan bahan pemahaman murid. 

Dibandingkan dengan metode lain, metode dokumentasi tidak begitu sulit, 

dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. 

Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.  

Djumhur dan Moh. Surya (1975: 64) menjelaskan “Metode dokumentasi 

adalah teknik pengumpulan data yang sudah didokumentasikan”. Dengan 
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demikian metode dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan 

atau peristiwa pada waktu yang lalu. 

Adapun data dokumen tersebut adalah data nilai ulangan harian kelas II 

semester 1 dari subjek 1 dan subjek 2 sebanyak lima kali. Dari hasil ulangan 

harian tersebut selanjutnya dianalisis, mereka yang mempunyai nilai rendah dalam 

pelajaran membaca yaitu rata-rata di bawah 6,0 dijadikan sebagai subjek 

penelitian, hasil ulangan harian dari subjek penelitian dapat dilihat pada tabel 1. 

Alasan dari penggunaan dokumen nilai ulangan harian tersebut adalah 

karena reliabilitas penilaian yang dilakukan oleh guru telah dapat dijamin.  

 

2. Metode Tes 

Tes sebagai suatu metode atau alat untuk mengadakan penyelidikan atau 

memperoleh data yang menggunakan soal-soal, pertanyaan-pertanyaan atau tugas-

tugas yang lain dimana persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan dan 

sebagainya itu telah dipilih dengan seksama. 

Suharsimi Arikunto (1994: 138) mengatakan “Tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok.” Metode tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes keterampilan membaca yang terdiri dari tiga macam tes, yaitu tes kecepatan 

membaca lisan, tes ketepatan menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf, dan 

tes membaca pemahaman. Adapun alasannya adalah karena yang diukur adalah 

keterampilan membaca yang terdiri dari tiga indikator (kecepatan membaca lisan, 

ketepatan menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf, dan membaca 

pemahaman) maka digunakan ketiga macam tes tersebut agar memperoleh data 

yang valid. 

Tes keterampilan membaca yang digunakan, dibuat berdasarkan dari hasil 

kerjasama antara guru kelas II MI Islamiyah Muhammdiyah Walikukun 

Widodaren Ngawi dengan peneliti. Alasan dilakukan kerjasama tersebut adalah 

bahwa guru kelas lebih mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang 

tersebut, sehingga lebih memahami dan mengenal tingkat kemampuan siswa kelas 
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II dengan soal-soal tes yang akan diberikan. Validitas yang digunakan adalah 

validitas isi yaitu isi atau bahan yang di tes relevan dengan kemampuan, 

pengetahuan, pelajaran, pengalaman atau latar belakang orang yang diuji. Untuk 

memperoleh reliabilitas test maka soal pre test dan soal post test menggunakan 

bentuk soal paralel dengan item-item yang berbeda-beda namun mengukur hal 

yang sama, terdiri dari 96 kata dan 33 tanda baca. Keuntungannya ialah bahwa 

subjek penelitian tidak dipengaruhi karena mengingat item-item soal pada test 

sebelumnya. Soal pretest dan soal post test dapat dilihat pada lampiran 2 dan 

lampiran10 

 
 3. Metode Observasi 

Mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Mengamati 

bukanlah pekerjaan yang mudah karena manusia banyak dipengaruhi oleh minat 

dan kecenderungan-kecenderungan yang ada padanya. Hasil pengamatan harus 

sama walaupun dilakukan oleh beberapa orang. Dengan kata lain, pengamatan 

harus objektif. Mencatat data observasi bukanlah sekadar mencatat, tetapi juga  

mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala 

bertingkat. 

Anas Sudijono (2005: 76) mengatakan “Observasi adalah cara 

menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 

sedang dijadikan sasaran pengamatan” 

Alat pengumpul data dalam observasi ini adalah dengan menggunakan 

chek list MICY, daftar cek berbagai kekeliruan membaca lisan dan penghitung 

kecepatan membaca dengan alat ukur jam. 

Alasan penggunakan chek list MICY adalah untuk memperoleh data 

tentang kecenderungan kecerdasan siswa yang paling menonjol. Sedangkan alasan 

penggunaan daftar cek berbagai kekeliruan membaca lisan adalah untuk 

mengetahui atau memperoleh data letak kesulitan siswa saat membaca teks. Alat 

ukur jam digunakan untuk memperoleh data kecepatan membaca yang dilakukan 

oleh siswa. Check list MICY dapat dilihat pada lampiran 7, sedangkan daftar cek 

berbagai kekeliruan membaca lisan dapat dilihat pada lampiran 5. 
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H. Teknik Analisis Data 

Menganalisis data merupakan suatu rangkaian yang sangat kritis dalam 

penelitian. Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera 

dilakukan pengolahan data atau analisis data. Analisis data dilakukan dalam suatu 

proses. Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan 

data dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan 

lapangan. 

Bruce A. Chadwick, Howard M. Bahr, dan Stan I. Albrecht terjemahan 

Sulistia, Yan Mujianto, Ahmad Sofwan, dan Suhardjito (1991 : 388) mengatakan : 

Analisis data ialah apa yang orang lakukan terhadap kuesioner, 
wawancara, dokumen, data eksperimen, catatan kancah, atau data lain 
yang dikumpulkan selama berlangsungnya proyek penelitian,proses 
analisis data mencakup prosedur mengubah data menjadi bentuk baku 
sehingga mempermudah perhitungan dan perbandingan, serta penerapan 
teknik analitis sehingga dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan 
proyek penelitian. 
  

Teknik analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah 

dan menganalisis data hasil pengamatan, penelitian dan pembuktian hipotesis. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Persentase Perubahan 

Rumus persentase perubahan menghitung besarnya rata-rata persentase 

perubahan tingkah laku siswa dalam belajar meningkatkan keterampilan membaca 

setelah mendapatkan treatment. 

Rumus perhitungan persentase perubahan, sebagai mana dikemukakan 

oleh Goodwin dan Coates (dalam Edy Legowo, 1992: 71). 

perubahanPersentase
rateBase

rateBaseratePost
=´÷÷

ø

ö
çç
è

æ -
%100  

Treatment dianggap berhasil bila tingkah laku yang menjadi sasaran, 

hasilnya tidak kurang dari 50%. Pemberian post rate dan base rate masing-masing 

sebanyak lima kali untuk mengetahui keberhasilan treatment terhadap perubahan 

tingkah laku siswa dalam keterampilan membaca. 
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2. Teknik Splith Middle 

Teknik ini memungkinkan adanya cara yang sistematis untuk 

mendeskripsikan perubahan perilaku selama waktu tertentu bagi tiap individu atau 

kelompok. “The splith middle technique provides a systematic way to describe 

and to summarize the rate of behavior change a cross phases for a single 

individual or group” (White dalam Alan E. Kozdin, 1982: 333). 

Dalam teknik splith middle (belah tengah) hal yang pertama kali dilakukan 

adalah membagi gambar grafik masing-masing menjadi dua bagian yang sama 

antara ruas kiri dan ruas kanan, atas dan bawah. Kemudian akan ditemukan dua 

garis pertemuan yang akan dihubungkan sebagai slope. Dalam teknik splith 

middle terdapat istilah slope dan level. Slope menunjukkan kemiringan pada 

gambar perubahan tingkah laku, sedangkan level menunjukkan tingkat pada 

gambar perubahan tingkah laku.  

Berikut formulasi perhitungan slope dan level dalam teknik splith middle 

yang dikemukakan oleh White (dalam Alan E. Kazdin, 1982: 231) :  

Baseline Slope
oninterventi Slope

 slopein change =  

Baseline data Last
oninterventi data First

level in change =  

Dengan teknik splith middle ini akan diketahui adanya garis perubahan 

tingkah laku, apakah tingkah laku tersebut menurun atau meningkat setelah 

mendapat treatment selama periode waktu tertentu. 

 

I. Prosedur Penelitian  

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah 

yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan 

masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. 

Langkah-langkah yang dilakukan itu harus serasi dan saling mendukung satu 

sama lain, agar penelitian yang dilakukan itu mempunyai bobot yang cukup 

memadai dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.  
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Suharsimi Arikunto (1994: 16) mengatakan bahwa “langkah-langkah 

penelitian meliputi : 1. Memilih masalah, 2. Studi pendahuluan, 3. Merumuskan 

masalah,… ., 4a. merumuskan hipotesis, 5. Memilih pendekatan dan metode 

penelitian, 6. Menentukan variabel dan sumber data, 7. Menentukan instrumen, 8. 

Mengumpulkan data, 9. Analisis data, 10. Menarik kesimpulan, 11. Menulis 

laporan”. 

Kesebelas langkah-langkah tersebut berturut-turut akan disajikan sebagai 

berikut: 

 

1. Memilih Masalah  

Masalah ada kalau ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa 

yang ada dalam kenyataan. Masalah yang harus diatasi atau dijawab melalui 

penelitian ini adalah masalah keterampilan membaca siswa kelas II MI Islamiyah 

Muhammadiyah Walikukun Widodaren Ngawi, khususnya hanya beberapa orang 

siswa yang memiliki masalah kurang terampil membaca. Selanjutnya masalah 

tersebut akan diatasi dengan pemberian bimbingan belajar menggunakan aplikasi 

teori multiple intelligences. 

 

2. Studi Pendahuluan  

Walaupun sudah diperoleh suatu masalah untuk diteliti, sebelum 

mengadakan penelitian yang sesungguhnya, peneliti mengadakan suatu studi 

pendahuluan yaitu untuk mencari informasi yang diperlukan oleh peneliti agar 

masalahnya menjadi lebih jelas kedudukannya. Sumber pengumpulan informasi 

untuk mengadakan studi pendahuluan dapat dilakukan pada tiga objek, yaitu : a. 

paper: dokumen nilai ulangan harian pelajaran membaca siswa kelas II dari dua 

orang subjek penelitian pada saat semester 1 sebanyak lima kali, b. person: 

bertanya dan berkonsultasi dengan guru kelas, c. place: mensurvai tempat atau 

lokasi penelitian yaitu di MI Islamiyah Muhammadiyah Walikukun Widodaren 

Ngawi. 
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3. Merumuskan Masalah  

Setelah masalah dipilih, maka perlu dirumuskan. Perumusan masalah ini 

penting, karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah 

selanjutnya. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagaimana 

dapat dilihat pada bab 1 halaman 4.  

 

4. a.   Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis 

merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap 

paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Bunyi hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bahwa bimbingan belajar menggunakan 

aplikasi teori MI efektif untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 

II MI Islamiyah Muhammadiyah Walikukun Widodaren Ngawi.” 

 

5. Memilih Pendekatan dan Metode Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu 

semua fenomena harus dikuantitaskan atau berupa data angka. Metode yang 

digunakan adalah metode eksperimen kasus. Metode eksperimen, dengan tujuan 

untuk menguji keefektifan bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori MI 

untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas II MI Muhammadiyah 

Walikukun Widodaren Ngawi. Yang menjadi subjek penelitian hanya beberapa 

siswa yang memiliki masalah kurang terampil membaca yang relatif sama.  

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain “A-B yang 

dikemukakan oleh David H. Barlow dan Michel Hersen (1984: 142). “Desain A-B 

yaitu rangkaian observasi dasar atau baseline (A) dibandingkan dengan observasi 

setelah treatment (B)”.Gambar desain A-B dapat dilihat pada gambar 2.  

 

6. Menentukan Variabel dan Sumber Data  

Menurut fungsinya di dalam penelitian, variabel dibedakan antara variabel 

terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dipikirkan sebagai akibat dari 
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manipulasi atau perlakuan dari variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adalah keterampilan membaca dan variabel bebasnya adalah bimbingan 

belajar menggunakan aplikasi teori multiple intelligences. 

Sedangkan sumber data di dalam penelitian ini meliputi : siswa yang 

bersangkutan, hasil test keterampilan membaca, dokumen nilai ulangan harian 

pelajaran membaca dari sekolah, dan profil kecerdasan siswa.  

 

7. Menentukan Instrumen  

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi : alat ukur jam, daftar cek berbagai 

kekeliruan membaca lisan, soal test membaca pemahaman, check list MICY 

(Multiple Intelligences Check List for Yongsters) 

 

8. Mengumpulkan Data  

Setelah menentukan data apa yang akan dikumpulkan, dari mana data 

tersebut diperoleh dan dengan cara apa, maka langkah berikutnya adalah 

mengumpulkan data. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 

pengumpulan data adalah sebagai berikut :  

a. Penyebaran Check List Penilaian Kecerdasan Majemuk Siswa 

Check list penilaian kecerdasan majemuk anak menggunakan MICY 

(Multiple Intelligences Checlist for Yongsters).  Adapun dalam pengisian check 

list yang bertindak sebagai observer adalah orang tua siswa yang sudah dilatih 

oleh peneliti per item dari pernyataan profil MICY  bagaimana cara mengisi dan 

cara menyesuaikan antara item pernyataan profil MICY dalam chek list dengan 

keadaan anak yang sebenarnya, sehingga data yang diperoleh lebih obyektif.  

Check list MICY  terdiri dari 32 item pernyataan profil kecerdasan yang mencakup 

ke delapan jenis kecerdasan. MICY (Multiple Intellegences Checlist for Yongsters) 

diambil dari buku Seven Ways at Once yang ditulis oleh Helen Mc Grath dan Toni 
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Noble (1996: 52) yang diadaptasi oleh Edy Legowo. Check list MICY dapat 

dilihat pada lampiran 7. 

b. Pelaksanaan Pretest Keterampilan Membaca 

Adapun tujuan dari pretest ini adalah untuk mendapatkan data awal 

keterampilan membaca siswa sebelum mendapat perlakuan atau treatment.  

Pelaksanaan pretest keterampilan membaca dilaksanakan di sekolah, yaitu siswa 

diminta untuk mengerjakan tiga macam pre test keterampilan membaca terdiri 

dari pre test kecepatan membaca lisan, pre test ketepatan ketepatan menggunakan 

tanda baca dan melafalkan huruf, dan pre test membaca pemahaman.  Dalam pre 

test kecepatan membaca, siswa diminta untuk membaca keseluruhan teks yang 

tersedia sampai selesai dengan diukur kecepatannya menggunakan jam, 

sedangkan pre test  ketepatan menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf 

diobservasi pada saat siswa membaca teks pre test kecepatan membaca oleh 

peneliti menggunakan daftar cek berbagai kekeliruan membaca yang telah 

dikembangkan oleh Mulyono Abdurrahman. Dalam pelaksanaan pre test 

membaca pemahaman, siswa diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan 

berdasarkan teks atau bacaan yang telah dibacanya. Soal-soal pre test dapat dilihat 

pada lampiran 2, daftar cek berbagai kekeliruan membaca lisan dapat dilihat pada 

lampiran 5, tabulasi hasil pre test kecepatan membaca lisan dapat dilihat pada 

lampiran 3, tabulasi hasil pre test membaca pemahaman dapat dilihat pada 

lampiran 4, tabulasi hasil pre test ketepatan menggunakan tanda baca dan 

melafalkan huruf dapat dilihat pada lampiran 6. 

 

c. Pelaksanaan Treatment Bimbingan Belajar MI 

Treatment dilaksanakan sesudah pretest keterampilan membaca. Dari hasil 

pretest akan diketahui berapa kecepatan membaca siswa, jumlah kesalahan 

menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf, dan jumlah soal yang mampu 

dijawab dengan benar. 

Langkah selanjutnya adalah melaksanakan treatment dengan memberikan 

bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori MI yang telah dirancang dan 
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dikembangkan oleh peneliti berdasarkan jenis kecerdasan siswa yang menonjol 

untuk meningkatkan keterampilan membaca.  

Adapun tahapan atau prosedur sebagai cara untuk membuat perencanaan 

treatment bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori multiple intelligence 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Armstrong terjemahan Yudhi 

Murtanto (2003: 88) mengatakan:  

Ada tujuh tahapan prosedur sebagai satu cara untuk membuat perencanaan 
pelajaran atau unit kurikulum dengan menggunakan teori Multiple 
Intelligence sebagai kerangka pengorganisasian: 1) memusatkan perhatian 
pada tujuan dan topik tertentu, 2) menjawab pertanyaan kunci Multiple 
Intelligences, 3) Mempertimbangkan kemungkinan lain, 4) Curah gagasan, 
5) Memilih kegiatan yang cocok, 6) Menyusun rencana pelajaran yang 
berkesinambungan, 7) Menjalankan rencana. 

Proses pemberian treatment bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori 

multiple intelligences, yaitu siswa dibimbing untuk meningkatkan keterampilan 

membaca yang terdiri dari tiga indikator dengan sequence aktivitas pembelajaran 

yang bervariasi dengan memanfaatkan tiga dari sembilan tipe kecerdasan yang 

paling menonjol yaitu kecerdasan kinestetis jasmani, kecerdasan intrapersonal, 

dan kecerdasan naturalis. 

Evaluasi dilakukan dengan mengobservasi siswa ketika belajar dengan 

melakukan sequence aktivitas pembelajaran untuk setiap indikator dan mengukur 

perubahan tingkah laku siswa dalam hal keterampilan membaca. 

Treatment dilaksanakan sebanyak lima kali dalam dua minggu dan 

diasumsikan siswa berhasil meningkatkan keterampilan membaca. Satuan 

perencanaan treatment bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori Multiple 

Inteligence dapat dilihat pada lampiran 9.  

d. Pelaksanaan Post test Keterampilan Membaca 

Pelaksanaan post test keterampilan membaca dilaksanakan sesudah siswa 

mendapatkan perlakuan atau treatment bimbingan belajar menggunakan aplikasi 

teori MI untuk meningkatkan keterampilan membaca. Post test keterampilan 

membaca diadakan sebanyak lima kali. Tujuan dari post test keterampilan 

membaca adalah untuk mengetahui efektifitas dari treatment bimbingan belajar 
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menggunakan aplikasi teori MI yang telah dirancang dalam meningkatkan 

keterampilan membaca pada siswa. Post test keterampilan membaca juga terdiri 

dari tiga macam post test, yaitu post test kecepatan membaca lisan, post test 

ketepatan menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf, dan post test membaca 

pemahaman. Proses penilaian post test keterampilan membaca sama dengan 

proses penilaian pre test keterampilan membaca. Soal-soal post test dapat dilihat 

pada lampiran 10, tabulasi hasil post test kecepatan membaca lisan dapat dilihat 

pada lampiran 11, tabulasi hasil post test membaca pemahaman dapat dilihat pada 

lampiran 12, tabulasi hasil post test ketepatan menggunakan tanda baca dan 

melafalkan huruf dapat dilihat pada lampiran 13. 

e. Penyusunan Data Hasil Pretest Keterampilan Membaca dan Post 

test Keterampilan Membaca 

Data hasil pretest keterampilan membaca dan post test keterampilan 

membaca disajikan ke dalam desain “A-B”. Fase base line (A) sebagai skor atau 

nilai sebelum treatment (pretest) dan fase setelah treatment (B) sebagai skor atau 

nilai setelah treatment (post test). Garis mendatar menunjukkan periode observasi 

pelaksanaan pretest dan post test, sedangkan garis tegak menunjukkan nilai atau 

skor yang dicapai saat pretest dan post test. Gambar desain A – B dapat dilihat pada 

gambar 2.  

 

9. Mengolah dan Menganalisis Data Hasil Penelitian 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka perlu segera 

dilakukan pengolahan dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data 

hasil keterampilan membaca setelah dan sebelum mendapatkan treatment 

bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori multiple intelligences  dengan 

rumus persentase perubahan dan teknik splith middle.  

- Data hasil fase base line dan fase treatment dari pengujian hipotesis 

dengan presentase perubahan kecepatan membaca lisan subjek 1 dan 2 

dapat dilihat pada tabel 15. 

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



 

 

125 

- Data hasil fase baseline dan fase treatment dari pengujian hipotesis dengan 

persentase perubahan ketepatan menggunakan tanda baca dan melafalkan 

huruf subjek 1 dan subjek 2 dapat dilihat pada tabel 16.  

- Data hasil fase baseline dan fase treatment dari pengujian hipotesis dengan 

persentase perubahan membaca pemahaman subjek 1 dan 2 dapat dilihat 

pada tabel 17. 

- Data skor kecepatan membaca lisan subjek 1 selama fase base line dan 

fase treatment dapat dilihat pada gambar 3.  

- Data skor ketepatan menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf subjek 

1 selama fase baseline dan fase treatment dapat dilihat pada gambar 4. 

- Data skor membaca pemahaman subjek 1 selama fase baseline dan fase 

treatment dapat dilihat pada gambar 5.  

- Data skor kecepatan membaca lisan subjek 2 selama fase base line dan 

fase treatment dapat dilihat pada gambar 6. 

- Data skor ketepatan menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf subjek 

2 selama fase base line dan fase treatment dapat dilihat pada gambar 7.  

- Data skor membaca pemahaman subjek 2 selama fase base line dan fase 

treatment dapat dilihat pada gambar 8.  

 

10. Penyusunan Kesimpulan Hasil Penelitian 

Menerangkan semua kesimpulan yang bersifat umum dari variabel-

variabel yang diteliti. 

 

11. Menyusun Laporan  

Membuat laporan penelitian merupakan langkah terakhir dari serentetan 

kegiatan penelitian. Laporan penelitian sangat penting artinya bagi kemajuan ilmu 

pengetahuan karena orang menjadi tahu apa yang telah dilakukan peneliti. Untuk 

dapat dipahami pembaca, maka menulis laporan harus mengikuti aturan dan 

format yang sesuai.  

 

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



 

 

126 

J. Jadwal Kegiatan Penelitian  

 

Alokasi Waktu 
Agustus September Oktober November Desember Januari  No Uraian 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan judul                         

2 Konsultasi judul                         

3 Penyusunan proposal                         

4 Konsultasi proposal                         

5 Seminar proposal                         

6 Konsultasi skripsi                         

7 Penelitian                          

8 
Penyusunan laporan 
penelitian 

                        

9 Ujian skripsi                         

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada bab IV disajikan hasil penelitian yaitu peningkatan keterampilan 

membaca melalui bimbingan belajar menggunakan apllikasi teori Multiple 

Intelligences dengan mengambil subjek penelitian dua orang siswa kelas II 

Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Muhammadiyah Walikukun Widodaren Ngawi 

Tahun 2006/2007. Hasil dari penelitian disajikan dengan urutan: A. Deskripsi 

data, B. pengujian Hipotesis, C. Pembahasan Hasil Analisis Data. Secara lebih 

detail setiap temuan penelitian diuraikan sebagai berikut: 

 

A. Deskripsi Data 

 

1.   Keterampilan Membaca Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas II 
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Data keterampilan membaca pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas II 

yang diperoleh dari nilai rata-rata ulangan harian sebanyak lima kali pada 

semester I kelas II adalah sebagai berikut: jumlah siswa dari tiga puluh orang 

siswa, dengan nilai rata-rata tertinggi 8,50 dan nilai rata-rata terendah 4,4. Dari 

nilai tersebut dikelompokkan siswa-siswa yang perlu mendapat bimbingan belajar 

menggunakan aplikasi teori Multiple Intelligences dengan batas nilai rata-rata 6,0. 

Siswa yang mendapatkan nilai rata-rata di bawah 6,0 selanjutnya dijadikan 

sebagai subjek penelitian. Siswa yang dijadikan sebagai subjek penelitian 

memiliki karakteristik kurang terampil membaca atau kesulitan belajar membaca 

yang relatif sama yaitu tidak lancar membaca, kesalahan memperhatikan tanda 

baca dan melafalkan huruf dan ketidakmampuan memahami isi bacaan. 

Adapun data siswa yang mendapat nilai rata-rata dibawah 6,0 sebanyak 

dua orang siswa. Data nilai tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 2. Data Nilai Ulangan Harian Pelajaran Bahasa Indonesia Dua Orang 
Subjek penelitian 

 
Ulangan Ke No Nama L/P 

1 2 3 4 5 
Jumlah Rata-rata 

1.  

2.  

Subjek satu 

Subjek dua 

P 

P 

4 

5 

5 

4 

5 

4 

5 

4 

4 

5 

23 

22 

4,6 

4,4 

 

2. Data Skor Hasil Tes Keterampilan Membaca Sebelum Diberi 

Treatment BimBel. Menggunakan Aplikasi Teori MI (Pre Test) 

 

 Data skor hasil pre test keterampilan membaca yang terdiri dari tiga 

macam yaitu pre test Kecepatan membaca lisan, pre test ketepatan menggunakan 

tanda baca dan melafalkan huruf, dan pre test membaca pemahaman sebelum 

diberi treatment bimbel menggunakan aplikasi teori MI diperoleh dengan 

memberikan pre test sebanyak lima kali yang dapat dilihat pada  lampiran 2. 
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 Adapun penghitungan skor hasil pre test yaitu dari skor hasil setiap pre test 

sebanyak lima kali kemudian dijumlah dan dibagi 5 untuk mencari jumlah rata-

rata. Sehingga dihasilkan jumlah rata-rata. Wawancara dengan guru kelas II MI 

Islamiyah Muhammadiyah Widodaren Ngawi pada tanggal 7 April 2007, 

wawancara dengan Kepsek MI Islamiyah Muhammadiyah Widodaren Ngawi 

yang berlatar belakang S1 bahasa Indonesia pada tanggal 13 April 2007, 

wawancara dengan guru kelas II SDN 6 Widodaren Ngawi pada tanggal 14 April 

2007, dan wawancara dengan guru bahasa Indonesia MTS Islamiyah Widodaren 

Ngawi pada tanggal 17 April 2007 yang menghasilkan suatu kesepakatan tentang 

batas kriteria penilaian keterampilan membaca. 

Adapun batas kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut :  

- Kecepatan membaca dikatakan kurang baik jika siswa membaca dengan 

jumlah kecepatan rata-ratanya melebihi 4 menit.  

- Ketepatan menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf dikatakan kurang 

baik jika siswa membuat kekeliruan dalam menggunakan tanda baca dan 

melafalkan huruf jumlah rata-ratanya melebihi 6 kekeliruan.  

- Membaca pemahaman dikatakan kurang baik jika siswa hanya mampu 

menjawab soal dengan benar jumlah rata-ratanya kurang dari 6 jawaban benar. 

 

Adapun data keseluruhan yang diperoleh dari hasil pre test untuk subjek satu 

adalah sebagai berikut: 

a. Data skor hasil tes keterampilan membaca sebelum diberi treatment 

bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori Multiple Intelligences (pre test) 

untuk subjek satu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :  

   Tabel 3.  Data Skor Hasil Pre Test Keterampilan Membaca dengan 
Indikator Kecepatan Membaca Lisan untuk Subjek Satu yang 
Diobservasi dengan Alat Ukur Jam 

 
Pre test ke- Kecepatan Membaca (menit) 

1. 

2. 

3. 

7 menit 

7 menit 

6 menit 
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4. 

5. 

6 menit 

7 menit 

Jumlah 33 menit 

Rata-rata 33/5 = 6,6 menit 

 

Dari skor hasil setiap pre test sebanyak lima kali kemudian 

dijumlah dan dibagi 5 untuk mencari jumlah rata-rata. Sehingga dihasilkan 

jumlah rata-rata dengan skor 6,6 menit. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa jumlah rata-rata kecepatan membaca untuk subjek satu 

yaitu 6,6 menit melebihi batas kriteria maksimal 4 menit yang telah 

ditetapkan. Hal ini berarti kecepatan membaca pada subjek satu masih 

kurang baik atau belum lancar membaca.  
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Tabel 4.  Data Skor Hasil Pre Test Keterampilan Membaca dengan 
Indikator Ketepatan Menggunakan Tanda Baca dan Melafalkan 
Huruf untuk Subjek Satu yang Diobservasi dengan Daftar Cek 
Berbagai Kekeliruan Membaca 

 
Pre test ke- Jumlah Kekeliruan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

10 

12 

12 

10 

10 

Jumlah 54 

Rata-rata 54/5 = 10,8 

 

Dari skor hasil setiap pre test sebanyak lima kali kemudian 

dijumlahkan dan dibagi 5 untuk mencari jumlah rata-rata. Sehingga 

dihasilkan jumlah rata-rata dengan skor 10,8 kekeliruan. Dengan demikian 

dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah rata-rata kekeliruan 

menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf untuk subjek satu yaitu 

10,8 kekeliruan melebihi batas kriteria maksimal 6 kekeliruan yang telah 

ditetapkan. Hal ini berarti keterampilan menggunakan tanda baca dan 

melafalkan huruf pada subjek satu masih kurang baik atau belum terampil.  

  Tabel 5.  Data Skor Hasil Pre Test Keterampilan Membaca dengan 
Indikator Membaca Pemahaman untuk Subjek Satu yang Diukur 
Berdasarkan Jumlah Jawaban Benar 

 
Pre test ke- Jumlah Jawaban Benar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

4 

5 

5 

5 

5 

Jumlah 24 

Rata-rata 24/5 = 4,8 
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Dari skor hasil setiap pre test sebanyak lima kali kemudian 

dijumlah dan dibagi 5 untuk mencari jumlah rata-rata. Sehingga dihasilkan 

jumlah rata-rata dengan skor 4,8 jawaban benar. Dengan demikian dapat 

diambil kesimpulan bahwa jumlah rata-rata jawaban benar untuk subjek 

satu yaitu 4,8 jawaban benar kurang dari batas kriteria minimal 6 jawaban 

benar yang telah ditetapkan. Hal ini berarti keterampilan membaca 

pemahaman pada subjek satu masih kurang baik atau belum terampil  

 

Selanjutnya untuk subjek dua hasilnya adalah sebagai berikut: 

b. Data skor hasil test keterampilan membaca sebelum diberi treatment 

bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori Multiple Intelligences (pre test) 

untuk subjek dua disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 

   Tabel 6. Data Skor Hasil Pre Test Keterampilan Membaca dengan 
Indikator Kecepatan Membaca Lisan untuk Subjek Dua yang 
Diobservasi dengan Alat Ukur Jam 

 
Pre test ke- Kecepatan Membaca (menit) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 menit 

6 menit 

7 menit 

6 menit 

7 menit 

Jumlah 32 menit 

Rata-rata 32/5 = 6,4 menit 

 

Dari skor hasil setiap pre test sebanyak lima kali kemudian 

dijumlah dan dibagi 5 untuk mencari jumlah rata-rata. Sehingga dihasilkan 

jumlah rata-rata dengan skor 6,4  menit. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa jumlah rata-rata kecepatan membaca untuk subjek dua  

yaitu 6,4 menit melebihi batas kriteria minimal 4 menit yang telah 

ditetapkan. Hal ini berarti kecepatan membaca pada subjek dua masih 

kurang baik atau belum lancar membaca. 
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Tabel 7. Data Skor Hasil Pre Test Keterampilan Membaca dengan Indikator 
Ketepatan Menggunakan Tanda Baca dan Melafalkan Huruf 
Untuk Subjek Dua yang Diobservasi dengan Daftar Cek 
Berbagai Kekeliruan Membaca 

 
Pre test ke- Jumlah Kekeliruan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

9 

10 

10 

11 

12 

Jumlah 52 

Rata-rata 52/5 = 10,4 

 
Dari skor hasil setiap pre test sebanyak lima kali kemudian 

dijumlah dan dibagi 5 untuk mencari jumlah rata-rata. Sehingga dihasilkan 

jumlah rata-rata dengan skor 10,4  kekeliruan. Dengan demikian dapat 

diambil kesimpulan bahwa jumlah rata-rata kekeliruan menggunakan 

tanda baca dan melafalkan huruf untuk subjek dua yaitu 10,4 kekeliruan 

melebihi batas kriteria minimal 6 kekeliruan yang telah ditetapkan. Hal ini 

berarti keterampilan menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf pada 

subjek dua masih kurang baik atau belum terampil. 

 
  Tabel 8.  Data Skor Hasil Pre Test Keterampilan Membaca dengan 

Indikator Membaca Pemahaman untuk Subjek Dua yang Diukur 
Berdasarkan Jumlah Jawaban Benar 

 
Pre test ke- Jumlah jawaban benar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

4 

5 

5 

4 

5 

Jumlah 23 

Rata-rata 23/5 = 4,6 
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Dari skor hasil setiap pre test sebanyak lima kali kemudian 

dijumlah dan dibagi 5 untuk mencari jumlah rata-rata. Sehingga dihasilkan 

jumlah rata-rata dengan skor 4,6 jawaban benar. Dengan demikian dapat 

diambil kesimpulan bahwa jumlah rata-rata jawaban benar untuk subjek 

dua yaitu 4,6 jawaban benar kurang dari batas kriteria minimal 6 jawaban 

benar yang telah ditetapkan. Hal ini berarti keterampilan membaca 

pemahaman pada subjek dua masih kurang baik atau belum terampil. 

 
3. Proses Bimbingan Belajar Menggunakan Aplikasi Teori MI 

 
 Siswa yang memperoleh nilai rata-rata di bawah 6,0 merupakan siswa 

yang menjadi subjek penelitian, sehingga perlu mendapat bimbingan belajar 

menggunakan aplikasi teori Multiple Intelligences yang diberikan sebanyak lima 

kali treatment untuk masing-masing subjek penelitian selama dua minggu, yaitu 

minggu pertama masing-masing subjek penelitian memperoleh tiga kali treatment 

dan minggu ke dua masing-masing subjek penelitian memperoleh dua kali 

treatment. Subjek satu pada minggu pertama memperoleh treatment pada hari 

Senin, Rabu, dan Jum’at. Subjek dua pada minggu pertama memperoleh treatment 

pada hari Selasa , Kamis dan Sabtu. 

Sedangkan pada minggu ke dua, subjek satu memperoleh treatment pada hari 

Senin dan Rabu, Subjek dua memperoleh treatment pada hari Selasa dan Kamis. 

Proses kegiatan treatment bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori  Multiple 

Intelligences dapat dilihat pada lampiran 9. 

 

4. Data Skor Hasil Test Keterampilan membaca Setelah Diberi 

Treatment Bimbingan Belajar Menggunakan Aplikasi Teori MI (Post 

Test) 

 

 Data skor hasil post test keterampilan membaca yang terdiri dari tiga 

macam, yaitu post test kecepatan membaca lisan, post test ketepatan 

menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf, dan post test membaca 

pemahaman setelah diberi treatment bimbingan belajar menggunakan aplikasi 

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



 

 

134 

teori multiple intelligences diperoleh dengan memberikan post test sebanyak lima 

kali.  

Adapun penghitungan skor hasil post test yaitu dari skor hasil setiap post 

test sebanyak lima kali kemudian dijumlah dan dibagi 5 untuk mencari jumlah 

rata-rata. Sehingga dihasilkan jumlah rata-rata. Wawancara dengan guru kelas II 

MI Islamiyah Muhammadiyah Widodaren Ngawi pada tanggal 7 April 2007, 

wawancara dengan Kepsek MI Islamiyah Muhammadiyah Widodaren Ngawi 

yang berlatar belakang S1 bahasa Indonesia pada tanggal 13 April 2007, 

wawancara dengan guru kelas II SDN 6 Widodaren Ngawi pada tanggal 14 April 

2007, dan wawancara dengan guru bahasa Indonesia MTS Islamiyah Widodaren 

Ngawi pada tanggal 17 April 2007 yang menghasilkan suatu kesepakatan tentang 

batas kriteria penilaian keterampilan membaca. 

Adapun batas kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut :  

- Kecepatan membaca dikatakan baik jika siswa membaca dengan jumlah 

kecepatan rata-ratanya maksimal 4 menit atau kurang dari 4 menit.  

- Ketepatan menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf dikatakan baik jika 

kekeliruan yang terjadi jumlah rata-ratanya maksimal 6 kekeliruan atau kurang 

dari 6 kekeliruan.  

- Membaca pemahaman dikatakan baik jika siswa mampu menjawab soal 

dengan jawaban benar jumlah rata-ratanya minimal 6 jawaban benar atau lebih 

dari 6 dengan jawaban benar.  

 

Adapun data keseluruhan yang diperoleh dari hasil post test untuk subjek satu 

adalah sebagai berikut : 

a. Data skor hasil test keterampilan membaca setelah diberi treatment bimbingan 

belajar menggunakan aplikasi teori Multiple Intelligences (post test) untuk 

subjek satu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :  
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 Tabel 9.  Data Skor Hasil Post Test Keterampilan Membaca dengan 
Indikator Kecepatan Membaca Lisan untuk Subjek Satu yang 
Diobservasi Dengan Alat Ukur Jam 

 
Post test ke- Kecepatan Membaca (menit) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3 menit 

3 menit 

4 menit 

3 menit 

3 menit 

Jumlah 16 menit 

Rata-rata 16/5 = 3,2 menit 

 
Dari skor hasil setiap post test sebanyak lima kali kemudian 

dijumlah dan dibagi 5 untuk mencari jumlah rata-rata. Sehingga dihasilkan 

jumlah rata-rata dengan skor 3,2 menit. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa jumlah rata-rata kecepatan membaca untuk subjek satu 

yaitu 3,2 menit yang berarti kurang dari batas kriteria maksimal 4 menit 

yang telah ditetapkan. Hal ini berarti kecepatan membaca pada subjek satu  

sudah baik dan meningkat dari sebelumnya. 

  Tabel 10. Data Skor Hasil Post Test Keterampilan Membaca dengan 
Indikator Ketepatan Menggunakan Tanda Baca dan Melafalkan 
Huruf untuk Subjek Satu yang Diobservasi dengan Daftar Cek 
Berbagai Kekeliruan Membaca 

 
Post test ke- Jumlah Kekeliruan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

5 

6 

5 

5 

Jumlah  27 

Rata-rata 27/5 = 5,4 

Dari skor hasil setiap post test sebanyak lima kali kemudian 

dijumlahkan dan dibagi 5 untuk mencari jumlah rata-rata. Sehingga 
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dihasilkan jumlah rata-rata dengan skor 5,4 kekeliruan. Dengan demikian 

dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah rata-rata kekeliruan 

menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf untuk subjek satu yaitu 5,4 

kekeliruan yang berarti kurang dari batas kriteria maksimal 6 kekeliruan 

yang telah ditetapkan. Hal ini berarti keterampilan menggunakan tanda 

baca dan melafalkan huruf pada subjek satu sudah baik dan meningkat dari 

sebelumnya.  

  Tabel 11. Data Skor Hasil Post Test Keterampilan Membaca dengan 
Indikator Membaca Pemahaman untuk Subjek Satu yang Diukur 
Berdasarkan Jumlah Jawaban Benar 

 
Post test ke- Jumlah Jawaban Benar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7 

7 

8 

8 

7 

Jumlah 37 

Rata-rata 37/5 = 7,4 

 

Dari skor hasil setiap pre test sebanyak lima kali kemudian 

dijumlah dan dibagi 5 untuk mencari jumlah rata-rata. Sehingga dihasilkan 

jumlah rata-rata dengan skor 7,4 jawaban benar. Dengan demikian dapat 

diambil kesimpulan bahwa jumlah rata-rata jawaban benar untuk subjek 

dua yaitu 7,4 jawaban benar yang berarti melebihi batas kriteria minimal 6 

jawaban benar yang telah ditetapkan. Hal ini berarti keterampilan 

membaca pemahaman pada subjek satu sudah baik dan meningkat dari 

sebelumnya. 

 

Selanjutnya untuk subjek dua hasilnya adalah sebagai berikut : 

b. Data skor hasil tes keterampilan membaca setelah diberi (treatment) 

bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori Multiple Intelligences (post 

test) untuk subjek dua disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :  
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  Tabel 12. Data Skor Hasil Post Test Keterampilan Membaca dengan 
Indikator Kecepatan Membaca Lisan untuk Subjek Dua yang 
Diobservasi dengan Alat Ukur Jam 

 
Post test ke- Kecepatan Membaca (menit) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3 menit 

4 menit 

3 menit 

2 menit 

3 menit 

Jumlah 15 menit 

Rata-rata 15/5 = 3 menit 

 

Dari skor hasil setiap post test sebanyak lima kali kemudian 

dijumlah dan dibagi 5 untuk mencari jumlah rata-rata. Sehingga dihasilkan 

jumlah rata-rata dengan skor 3 menit. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa jumlah rata-rata kecepatan membaca untuk subjek dua 

yaitu 3 menit yang berarti kurang dari batas kriteria maksimal 4 menit 

yang telah ditetapkan. Hal ini berarti kecepatan membaca pada subjek dua 

sudah baik dan meningkat dari sebelumnya. 

  Tabel 13. Data Skor Hasil Post Test Keterampilan Membaca dengan 
Indikator Ketepatan Menggunakan Tanda Baca dan Melafalkan 
Huruf untuk Subjek Dua yang Diobservasi dengan Daftar Cek 
Berbagai Kekeliruan Membaca 

 
Post test ke- Jumlah Kekeliruan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

4 

5 

4 

6 

Jumlah  25 

Rata-rata 25/5 = 5 
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Dari skor hasil setiap post test sebanyak lima kali kemudian 

dijumlahkan dan dibagi 5 untuk mencari jumlah rata-rata. Sehingga 

dihasilkan jumlah rata-rata dengan skor 5 kekeliruan. Dengan demikian 

dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah rata-rata kekeliruan 

menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf untuk subjek dua yaitu 5 

kekeliruan yang berarti kurang dari batas kriteria maksimal 6 kekeliruan 

yang telah ditetapkan. Hal ini berarti keterampilan menggunakan tanda 

baca dan melafalkan huruf pada subjek dua sudah baik dan meningkat dari 

sebelumnya.  

  Tabel 14. Data Skor Hasil Post Test Keterampilan Membaca dengan 
Indikator Membaca Pemahaman untuk Subjek Dua yang Diukur 
Berdasarkan Jumlah Jawaban Benar 

 
Post test ke- Jumlah Jawaban Benar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7 

7 

7 

8 

7 

Jumlah 36 

Rata-rata 36/5 = 7,2 

 

Dari skor hasil setiap post test sebanyak lima kali kemudian 

dijumlah dan dibagi 5 untuk mencari jumlah rata-rata. Sehingga dihasilkan 

jumlah rata-rata dengan skor 7,2 jawaban benar. Dengan demikian dapat 

diambil kesimpulan bahwa jumlah rata-rata jawaban benar untuk subjek 

dua yaitu 7,2 jawaban benar yang berarti melebihi batas kriteria minimal 6 

jawaban benar yang telah ditetapkan. Hal ini berarti keterampilan 

membaca pemahaman pada subjek dua sudah baik dan meningkat dari 

sebelumnya. 
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B. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang penulis ajukan adalah “Bahwa bimbingan belajar 

menggunakan aplikasi teori Multiple Intelligences efektif untuk meningkatkan 

keterampilan membaca siswa kelas II MI Islamiyah Muhammadiyah Walikukun 

Widodaren Ngawi Tahun 2006 / 2007 ”. 

Langkah awal yang ditempuh dalam menguji hipotesis adalah membuat 

tabel hasil eksperimen fase base line dan fase treatment yang dapat dilihat pada 

tabel 15, tabel 16, dan tabel 17. 

Pengujian hipotesis dikenakan pada setiap subjek penelitian yang 

menghasilkan temuan penelitian dengan menggunakan teknik analisis data:  

Persentase perubahan dan Design A-B yang disajikan sebagai hasil analisis 

statistik dengan Split middle technique. Setiap temuan pengujian hipotesis 

disajikan sebagai berikut: 

 

1. Pengujian Hipotesis Dengan Teknik Analisis Data  

Persentase Perubahan 

 

 Analisis data persentase perubahan keterampilan membaca setiap subjek 

penelitian sebelum diberi bimbingan belajar (base line) dan setelah diberi 

bimbingan belajar (treatment) dengan menggunakan aplikasi teori Multiple 

Intelligences oleh peneliti digunakan rumus persentase perubahan yang 

dikemukakan oleh Goodwin dan Coates (dalam Edy Legowo, 1992: 71) yang 

dapat dilihat pada Bab III. 

 Berdasarkan perhitungan dengan persentase perubahan pada masing-

masing subjek penelitian, pengujian hipotesis dengan teknik analisis data 

persentase perubahan (lihat lampiran 1) disajikan pada tabel berikut ini: 

a. Pengujian hipotesis dengan teknik analisis data persentase perubahan untuk 

kecepatan membaca pada subjek satu dan subjek dua 
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Table 15. Data Hasil Fase Base Line dan Fase Treatment dari Pengujian Hipotesis 
dengan  Persentase Perubahan Kecepatan Membaca Untuk Subjek Satu 
dan Subjek Dua 

 
Jumlah Rata-rata kecepatan Membaca (menit) No Subjek 

Base Line Treatment 

Pe % 

1. 

2. 

Subjek satu 

Subjek dua 

6,6 

6,4 

3,2 

3,0 

51,51 

53,12 

 Jumlah 13 6,2 104,63 

 Rata-rata 6,5 3,1 52,315 

Ket : pe % artinya persentase perubahan 

 Dari dua  subjek penelitian setelah diberi treatment berhasil mengurangi 

waktu lama membaca mencapai jumlah rata-rata 52,315 % selama fase treatment. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori 

Multiple Intelligences berhasil untuk meningkatkan kecepatan membaca pada dua 

siswa yang diambil sebagai subjek penelitian. 

 

b. Pengujian hipotesis dengan teknik analisis data persentase perubahan untuk 

ketepatan menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf pada subjek satu dan 

subjek dua 

Table 16. Data Hasil Fase Base Line dan Fase Treatment dari Pengujian Hipotesis 
dengan  Persentase Perubahan Ketepatan Menggunakan tanda baca dan 
Melafalkan Huruf Untuk Subjek Satu dan Subjek Dua (yang 
diobservasi dengan menjumlahkan kekeliruan menggunakan tanda baca 
dan melafalkan huruf) 

 
Jumlah Rata-rata kekeliruan menggunakan 

tanda baca dan melafalkan huruf 

No Subjek 

Base Line Treatment 

Pe % 

1. 

2. 

Subjek satu 

Subjek dua 

10,8 

10,4 

5,4 

5,0 

-50,0 

-51,92 

 Jumlah 21,2 10,4 -101,92 

 Rata-rata 10,6 5,2 -50,96 

Ket : pe % artinya persentase perubahan 
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  Dari dua subjek penelitian setelah diberi treatment berhasil mengurangi 

kekeliruan menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf mencapai  jumlah rata-

rata 50,96 % selama fase treatment. Hal tersebut menunjukkan bahwa bimbingan 

belajar menggunakan aplikasi teori Multiple Intelligences berhasil untuk 

meningkatkan ketepatan menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf pada dua 

siswa yang diambil sebagai subjek penelitian. 

 

c. Pengujian hipotesis dengan teknik analisis data persentase perubahan untuk 

membaca pemahaman pada subjek satu dan subjek dua. 

Table 17. Data Hasil Fase Base Line dan Fase Treatment dari Pengujian Hipotesis 
dengan  Persentase Perubahan Membaca Pemahaman Untuk Subjek 
Satu dan Subjek Dua 

 
Jumlah Rata-rata jawaban benar No Subjek 

Base Line Treatment 

Pe % 

1. 

2. 

Subjek satu 

Subjek dua 

4,8 

4,6 

7,4 

7,2 

54,16 

56,52 

 Jumlah 9,4 14,6 110,68 

 Rata-rata 4,7 7,3 55,34 

Ket : pe % artinya persentase perubahan 

  Dari dua  subjek penelitian setelah diberi treatment berhasil meningkatkan 

kemampuan menjawab soal dengan benar mencapai jumlah rata-rata 55,34 % 

selama fase treatment. Hal tersebut menunjukkan bahwa bimbingan belajar 

menggunakan aplikasi teori multiple Intelligences berhasil untuk meningkatkan 

membaca pemahaman pada dua siswa yang diambil sebagai subjek penelitian. 

 

2. Pengujian Hipotesis dengan Design A-B yang Disajikan Sebagai Hasil 

Analisis Statistik dengan Split Middle Technique  

Pengujian hipotesis dengan Design A-B yang disajikan sebagai hasil analisis 

statistik dengan splith middle technique untuk keterampilan membaca dari dua 

subjek penelitian masing-masing akan disajikan pada gambar berikut ini : 
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a. Pengujian hipotesis dengan design A-B yang disajikan sebagai hasil analisis 

statistik dengan split middle technique untuk  keterampilan membaca yang 

terdiri dari tiga indikator keterampilan pada subjek satu adalah sebagai 

berikut: 

1) Pengujian hipotesis dengan design A-B yang disajikan sebagai hasil 

analisis statistik dengan split middle technique untuk kecepatan membaca 

pada subjek satu. 

Data eksperimen kecepatan membaca untuk subjek satu selama fase base 

line dan fase treatment (yang dapat dilihat pada tabel 3 dan 9) dapat 

digambarkan dengan design A-B  yang disajikan sebagai hasil analisis 

statistik dengan split middle technique sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Data Skor Kecepatan Membaca Untuk Subjek Satu Selama Fase 

Base Line dan Fase Treatment Bimbingan Belajar Menggunakan 
Aplikasi Teori  Multiple Intelligences 

 

Berdasarkan data pada gambar 3 dan hasil analisa data dengan teknik 

statistik split middle untuk subjek satu selama lima periode treatment 

mengalami rata-rata penurunan pada slope sebesar 1,0 (satu koma nol). 
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2 
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4 

5 

6 

7 

8 

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

Baseline 
Slope = 7/7 = 1,0 

Level = 7 
Treatment  

Slope = 3/3 = 1,0 
Level = 3 

Change in level 
3/7 = 0,43 (:) 

Change in slope 
1,0/1,0 = 1,0 (:) 

Periode/ hari 

Kec. 
Membaca 
(Menit) 
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Pada gambar level untuk subjek satu terlihat besarnya level 0,43 

dengan demikian rasio perubahan level untuk subjek satu  rata-rata turun 0,43 

point. Hal ini menunjukkan besarnya nilai slope dan level diatas yang berarti 

bahwa hipotesis untuk subjek satu dapat diterima. Berarti bahwa ada 

pengaruh yang signifikan treatment bimbingan belajar menggunakan aplikasi 

teori MI dapat meningkatkan kecepatan membaca pada subjek satu. 

 
2) Pengujian hipotesis dengan design A-B yang disajikan sebagai hasil 

analisis statistik dengan split middle technique untuk ketepatan 

menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf pada subjek satu. 

Data eksperimen ketepatan menggunakan tanda baca dan melafalkan 

huruf untuk subjek satu selama fase base line dan fase treatment (yang 

dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 10) dapat digambarkan dengan design 

A-B yang disajikan sebagai hasil analisis statistik dengan split middle 

technique sebagai berikut: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Data Skor Ketepatan Menggunakan Tanda Baca dan Melafalkan 
Huruf (yang Diobservasi dengan Menjumlahkan Kekeliruan 
Menggunakan tanda Baca dan melafalkan Huruf) Untuk Subjek 
Satu Selama  fase Baseline dan Fase Treatment Bimbingan Belajar 
Menggunakan Aplikasi Teori Multiple Intelligences. 
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Periode/ hari 

Baseline 
Slope = 10/10 = 1,0 

Level = 10 

Treatment  
Slope = 5/6 = 0,833 

Level = 6 

Change in level  
6/10 = 0,6 (:) 

Change in slope 

0,1

833,0
= 0,833 (:) 

Jml. Kekeliruan  
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Berdasarkan data pada gambar 4 dan hasil analisa data dengan teknik 

statistik split middle untuk Subjek satu selama lima periode treatment 

mengalami rata-rata penurunan pada slope sebesar 0,833 (nol koma delapan 

ratus tiga puluh tiga). 

Pada gambar level untuk subjek satu terlihat besarnya level 0,6 

dengan demikian rasio perubahan level  untuk subjek satu rata-rata turun 0,6 

point. hal ini menunjukkan besarnya nilai slope dan level diatas yang berarti 

bahwa hipotesis untuk subjek satu dapat diterima. Berarti bahwa ada 

pengaruh yang signifikan treatment bimbingan belajar menggunakan aplikasi 

teori Multiple Intelligences dapat meningkatkan ketepatan menggunakan 

tanda baca dan melafalkan huruf pada subjek satu. 

 

3) Pengujian hipotesis dengan design A-B yang disajikan sebagai hasil 

analisis statistik dengan split middle technique untuk membaca 

pemahaman pada subjek satu. 

Data eksperimen membaca pemahaman untuk  subjek satu selama fase 

base line dan fase treatment (yang dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 

11) dapat digambarkan dengan Design A-B yang disajikan sebagai hasil 

analisis statistik dengan split middle technique sebagai berikut: 
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Gambar 5. Data Skor Membaca Pemahaman Untuk Subjek Satu selama  fase 
Base Line dan Fase Treatment Bimbingan Belajar Menggunakan 
Aplikasi Teori Multiple Intelligences. 

 

Berdasarkan data pada gambar 5 dan hasil analisa data dengan teknik 

statistik split middle untuk Subjek satu selama 5 periode treatment 

mengalami rata-rata peningkatan pada slope sebesar 0,8 (nol koma delapan). 

Pada gambar level untuk subjek satu terlihat besarnya level 1,4 

dengan demikian rasio perubahan level untuk subjek satu rata-rata meningkat 

1,4 point. Hal ini menunjukkan besarnya nilai slope dan level diatas yang 

berarti bahwa hipotesis untuk subjek satu dapat diterima. Berarti bahwa ada 

pengaruh yang signifikan treatment bimbingan belajar menggunakan aplikasi 

teori Multiple Intelligences dapat meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman pada subjek satu. 
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b. Pengujian Hipotesis dengan Design A-B yang disajikan sebagai hasil analisis 

statistik dengan split middle technique untuk keterampilan membaca yang 

terdiri dari tiga indikator keterampilan pada subjek dua adalah sebagai 

berikut: 

1) Pengujian hipotesis dengan design A-B yang disajikan sebagai hasil analisis 

statistik dengan split middle technique kecepatan membaca pada subjek dua. 

Data eksperimen kecepatan membaca untuk subjek dua selama fase 

base line dan fase treatment (yang dapat dilihat pada tabel 6 dan tabel 12) 

dapat digambarkan dengan design A-B yang disajikan sebagai hasil analisis 

statistik dengan split middle technique sebagai berikut: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Data Skor Kecepatan Membaca Untuk Subjek Dua Selama  Fase 
Base Line dan Fase Treatment Bimbingan Belajar Menggunakan 
Aplikasi Teori Multiple Intelligences. 

Berdasarkan data pada gambar 6 dan hasil analisa data dengan teknik 

statistik split middle untuk Subjek dua selama lima periode treatment 

mengalami rata-rata penurunan pada slope sebesar 0,857 (nol koma delapan 

ratus lima puluh tujuh). 
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Pada gambar level untuk subjek dua terlihat besarnya level 0,43 

dengan demikian rasio perubahan level  untuk subjek dua rata-rata turun 0,43 

point. Hal ini menunjukkan besarnya nilai slope dan level diatas yang berarti 

bahwa hipotesis untuk subjek dua dapat diterima. Berarti bahwa ada pengaruh 

yang signifikan treatment bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori 

Multiple Intelligences dapat meningkatkan kecepatan membaca pada subjek 

dua. 

 

2) Pengujian hipotesis dengan design A-B yang disajikan sebagai hasil 

analisis statistik dengan split middle technique untuk ketepatan 

menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf pada subjek dua. 

Data eksperimen ketepatan menggunakan tanda baca dan melafalkan 

huruf untuk subjek dua selama fase base line dan fase treatment (yang dapat 

dilihat pada tabel 7 dan tabel 13) dapat digambarkan dengan design A-B yang 

disajikan sebagai hasil analisis statistik dengan split middle technique sebagai 

berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Data Skor Ketepatan Menggunakan Tanda Baca dan Melafalkan 
Huruf (Yang Diobservasi dengan Menjumlahkan Kekeliruan 
Menggunakan Tanda Baca dan melafalkan Huruf) Untuk Subjek 
Dua Selama  Fase Base line dan Fase Treatment Bimbingan 
Belajar Menggunakan Aplikasi Teori Multiple Intelligences. 
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Berdasarkan data pada gambar 7 dan hasil analisa data dengan teknik 

statistik split middle untuk subjek dua selama lima periode treatment 

mengalami rata-rata penurunan pada slope sebesar 0,750 (nol koma tujuh 

ratus lima puluh). 

Pada gambar level untuk subjek dua terlihat besarnya level 0,5 

dengan demikian rasio perubahan level  untuk subjek dua rata-rata turun 0,5 

point. Hal ini menunjukkan besarnya nilai slope dan level diatas yang berarti 

bahwa hipotesis untuk subjek dua dapat diterima. Berarti bahwa ada 

pengaruh yang signifikan treatment bimbingan belajar menggunakan aplikasi 

teori Multiple Intelligences dapat meningkatkan ketepatan menggunakan 

tanda baca dan melafalkan huruf subjek dua. 

 

3) Pengujian hipotesis dengan design A-B yang disajikan sebagai hasil 

analisis statistik dengan split middle technique membaca pemahaman pada 

subjek dua. 

Data eksperimen membaca pemahaman untuk subjek dua selama 

fase base line dan fase treatment (yang dapat dilihat pada tabel 8 dan tabel 14) 

dapat digambarkan dengan design A-B yang disajikan sebagai hasil analisis 

statistik dengan split middle technique sebagai berikut: 
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Gambar 8. Data Skor Membaca Pemahaman Untuk Subjek Dua Selama  Fase 

Base line dan Fase Treatment Bimbingan Belajar Menggunakan 
Aplikasi Teori  Multiple Intelligences. 

 
Berdasarkan data pada gambar 8 dan hasil analisa data dengan teknik 

statistik split middle untuk Subjek dua selama lima periode treatment 

mengalami rata-rata peningkatan pada slope sebesar 0,8 (nol koma delapan). 

Pada gambar level untuk subjek dua terlihat besarnya level 1,4 

dengan demikian rasio perubahan level untuk subjek dua rata-rata meningkat 

1,4 point. Hal ini menunjukkan besarnya nilai slope dan level diatas yang 

berarti bahwa hipotesis untuk subjek dua dapat diterima. Berarti bahwa ada 

pengaruh yang signifikan treatment bimbingan belajar menggunakan aplikasi 

teori Multiple Intelligences dapat meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman pada subjek dua. 

 

C. Pembahasan Hasil Analisis Data 

 

  Dari hasil pengujian hipotesis, maka dapat diberikan paparan sebagai 

berikut: Membaca merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh semua siswa 

karena melalui membaca siswa dapat belajar banyak tentang berbagai bidang 

studi. Oleh karena itu, membaca merupakan keterampilan yang harus diajarkan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

9 

10 

Periode/ hari 

Baseline 
Slope = 5/4 = 1,25 

Level = 5 

Treatment  
Slope = 7/7 = 1,0 

Level = 7 

Change in level  
7/5 = 1,4 (x) 

Change in slope 
1,0/1,25 = 0,8 (x) 

Jml Jawaban 
Benar  

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



 

 

150 

sejak anak masuk Sekolah Dasar. Seorang guru harus dapat memberikan bantuan 

atau bimbingan pada siswa-siswanya untuk meningkatkan keterampilan membaca 

melalui mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang dapat diberikan oleh guru dengan 

cara yang menyenangkan dan menarik perhatian siswa. Sedangkan agar siswa 

tertarik, seorang guru dapat menggunakan metode atau model bimbingan yang 

tepat dan didukung dengan sarana yang sesuai sehingga siswa akan aktif dalam 

belajar meningkatkan kemampuan membaca. 

  Keterampilan membaca merupakan aktivitas kompleks yang mencakup 

fisik dan mental. Aktivitas fisik yang terkait dengan membaca adalah gerakan 

mata dan ketajaman penglihatan. Aktivitas mental mencakup ingatan dan 

pemahaman. Siswa dapat membaca dengan baik jika mampu melihat huruf-huruf 

dengan jelas, mampu menggerakkan mata secara lincah, mengingat simbol-simbol 

bahasa dengan tepat, dan memiliki penalaran yang cukup untuk memahami 

bacaan. 

  Untuk meningkatkan keterampilan membaca melalui bimbingan belajar 

menggunakan aplikasi teori Multiple Intelligences pada siswa yang mempunyai 

kesulitan belajar membaca diberi bimbingan belajar selama dua minggu. 

 Berdasarkan hasil persentase perubahan analisis statistik maupun split 

middle technique menunjukkan bahwa ada peningkatan keterampilan membaca 

setelah mendapat treatment dengan bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori  

Multiple Intelligences. Hasil penelitian ditunjukkan oleh beberapa peningkatan 

setelah mendapat treatment diantaranya adalah kecepatan membaca lisan dari dua 

subjek penelitian meningkat kecepatannya lebih dari 50 % yaitu rata-rata 

persentase perubahan sebesar 53,315 %. Ketepatan menggunakan tanda baca dan 

melafalkan huruf dari dua subjek penelitian meningkat lebih dari 50 % yaitu rata-

rata persentase perubahan sebesar 50,96 %. Sedangkan membaca pemahaman dari 

dua subjek penelitian juga meningkat lebih dari 50 % yaitu rata-rata persentase 

perubahan sebesar 55,34 %. 

 Uji hipotesis yang berbunyi “Bahwa bimbingan belajar menggunakan 

aplikasi teori Multiple Intelligences efektif untuk meningkatkan keterampilan 

membaca siswa kelas II Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Muhammadiyah 
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Walikukun Widodaren Ngawi Tahun 2006/2007”, diperoleh hasil analisa data 

dengan teknik statistik split middle untuk subjek satu selama lima periode 

treatment mengalami rata-rata penurunan pada slope sebesar 1,0 dan perubahan 

level rata-rata turun 0,43 point pada kecepatan membaca, sedangkan ketepatan 

menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf untuk subjek satu selama lima 

periode treatment mengalami rata-rata penurunan pada slope sebesar 0,833 dan 

perubahan level rata-rata turun 0,6 point, sedangkan membaca pemahaman untuk 

subjek satu selama lima periode treatment mengalami peningkatan pada slope 

sebesar 0,8 dan perubahan level rata-rata meningkat 1,4 point. 

 Hasil analisa data dengan teknik statistik split middle untuk subjek dua 

selama lima periode treatment mengalami rata-rata penurunan pada slope sebesar 

0,857 dan perubahan level rata-rata turun 0,43 point pada kecepatan membaca, 

sedangkan ketepatan menggunakan tanda baca dan melafalkan huruf untuk subjek 

dua selama lima periode treatment mengalami rata-rata penurunan pada slope 

sebesar 0,750 dan perubahan level rata-rata turun 0,5 point, sedangkan membaca 

pemahaman untuk subjek dua selama lima periode treatment mengalami 

peningkatan pada slope sebesar 0,8 dan perubahan rata-rata level meningkat 1,4 

point. Maka hipotesis yang berbunyi: “Bahwa bimbingan belajar menggunakan 

aplikasi teori Multiple Intelligences efektif untuk meningkatkan keterampilan 

membaca siswa kelas II Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Muhammadiyah 

Walikukun Widodaren Ngawi Tahun 2006/2007 ” terbukti kebenarannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

 Beberapa temuan hasil penelitian adalah berupa bukti statistik maupun 

deskriptif disimpulkan berikut ini:  

1.  Bahwa bimbingan belajar menggunakan aplikasi teori Multiple Intelligences 

untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas II Madrasah 

Ibtidaiyah Islamiyah Muhammadiyah Walikukun Widodaren Ngawi Tahun 

2006 / 2007 dapat mencapai hasil yang diharapkan.  

2.  Persentase perubahan keterampilan membaca yang terdiri dari tiga indikator 

yaitu: a. Kecepatan membaca lisan dari dua subjek penelitian rata-rata 

meningkat sebesar 52,315 %, b. Ketepatan menggunakan tanda baca dan 

melafalkan huruf dari dua subjek penelitian rata-rata meningkat sebesar 

50,96 %, dan c. membaca pemahaman dari dua subjek penelitian rata-rata 

meningkat sebesar 55,34 %.  

3.  Hasil analisis statistik dengan split middle design A-B diperoleh bukti bahwa 

dari dua siswa yang diambil sebagai subjek penelitian berubah secara 

signifikan. Hasil tersebut dapat ditunjukkan dari gambar grafik yang disajikan 

(lihat pada gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6, gambar 7, dan gambar 

8).  

4.  Akhirnya hipotesis yang berbunyi: “Bahwa bimbingan belajar menggunakan 

aplikasi teori Multiple Intelligences efektif untuk meningkatkan keterampilan 

membaca siswa kelas II Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Muhammadiyah 

Walikukun Widodaren Ngawi Tahun 2006 / 2007 ” secara empirik dapat 

diterima kebenarannya. 
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil peneitian eksperimen ini, dapat diberikan saran untuk 

beberapa pihak, antara lain: 

 

1. Kepala Sekolah 

a. Kepala sekolah sebagai Penanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan 

Kepala sekolah harus mengumpulkan problem-problem yang berkaitan 

dengan pembelajaran yang menuju peningkatan dan pengembangan terhadap 

pengetahuan tentang Multiple Intelligences yang dimiliki anak didik. 

b. Kepala Sekolah sebagai Supervisor 

Perlu adanya konferensi kasus (case conference) minimal sebulan sekali 

dalam supervisi kepada guru-guru untuk menampung kasus-kasus 

pembelajaran yang menjadi problem / kesulitan belajar anak. 

 

2. Guru Kelas 

a. Guru mempertimbangkan bahwa semua anak memiliki kecerdasan ganda, 

sehingga penyajian meteri harus berorientasi pada relevansinya sebagai 

pendukung materi pembelajaran. 

b. Guru dapat mulai memandang siswa memiliki kebutuhan khusus sebagai 

pribadi yang utuh yang memiliki kekuatan di berbagai wilayah kecerdasan. 

c. Guru memperhatikan siswa yang menonjol dalam bidang tertentu, tetapi 

lemah dalam bidang lain. 

d. Peran dan fungsi guru dalam menerapkan Mutiple Inteliigences berbeda 

dengan guru pada kelas tradisional. Dalam kelas tradisional guru cenderung 

berdiri di depan kelas, menulis di papan tulis, memberikan lembar kerja, 

memberikan pertanyaan kepada siswa atau menunggu siswa hingga selesai 

mengerjakan tugas. Dalam pembelajaran Multiple Intelligences, guru secara 

dinamis, terus menerus, dan dengan cara yang kreatif, selalu berpindah dari 

satu metode ke metode yang lain. 
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3. Orang Tua 

a. Orang tua hendaknya memperhatikan kemajuan keterampilan membaca 

disekolah agar anak dapat meningkatkan prestasinya. Namun demikian 

orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak. 

b. Orang tua hendaknya memberi fasilitas dan dukungan pada anak dengan 

memperhatikan kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki anak agar kecerdasan-

kecerdasan tersebut menjadi potensi yang berwujud sebagai sebuah prestasi. 
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