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Judul :  Penggunaan metode gillingham dalam penanganan masalah belajar  

membaca permulaan pada pengajaran bahasa Indonesia di kelas II Sd 

Ngoresan kecamatan Jebres Surakarta tahun ajaran 2005/2006 

 

 

 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dasar, pemerintah melalui 

Departemen Pendidikan Nasional berupaya secara terus menerus untuk 

meningkatkan mutu dan efisiensi penyelenggaraan sakolah dasar. Salah satu 

kebijaksanaan tahunan Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka pembinaan 

sekolah dasar adalah dengan meningkatkan mutu sekolah dasar melalui pengadaan 

atau penyediaan buku, alat pendidikan dan perbaikan kualitas proses belajar 

mengajar. Meningkatnya kualitas pendidikan tingkat dasar seperti di sekolah dasar 

akan memberikan dampak bagi kemajuan pendidikan karena pendidikan di sekolah 

dasar merupakan dasar (basic) bagi pendidikan selanjutnya. 

Perbaikan proses belajar mengajar disekolah dasar diterapkan dalam berbagai 

bidang studi yang tercakup dalam GBPP kurikulum sekolah dasar. Salah satu bidang 

studi yang diajarkan di sekolah dasar adalah Bahasa Indonesia. Dalam rangka 

pembinaan dan pengembangan usia anak di sekolah dasar, maka ketrampilan Bahasa 

Indonesia sering manjadikan kendala bagi siswa yaitu dalam hal membaca-menulis. 

Pada kelas-kelas permulaan, ketrampilan membaca merupakan salah satu kendala 

utama yang banyak dihadapi oleh para guru.  .   

Siswa kelas rendah sekolah dasar memiliki perbedaan antar individu yang 

satu dengan yang lain. Perbedaan itu menyangkut kapasitas intelektual, ketrampilan, 
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motivasi persepsi, sikap, kemampuan, minat latar belakang keluarga dan lain-lain. 

Adanya perbedaan tersebut cenderung mengakibatkan perbedaan dalam belajar 

setiap siswa dalam kecepatan maupun keberhasilan yang dicapai siswa, sehingga 

akan ditemui siswa yang prestasi belajarnya sedang dan bahkan tidak jarang siswa 

yang mengalami kesulitan belajar. 

Beberapa ahli Brabner; Carnine & Silbert; Kaluger & Kolsom dalam Sri 

Mulyanti (2004: 2) menyatakan bahwa “Kesulitan membaca adalah penyebab utama 

dari kegagalan disekolah”. Carnine & Silbert dalam Sri Mulyanti (2004: 2) 

menyatakan bahwa ”Pengalaman membaca secara kuat mempengaruhi rasa percaya 

diri dan keinginan untuk bersaing siswa”. Lebih jauh lagi, kegagalan dalam membaca 

dapat menjadikan kesalahan dalam berperilaku, gelisah, dan kehilangan motivasi.  

Kesulitan belajar membaca permulaan dikelas-kelas rendah sekolah dasar 

sangatlah beragam secara psikis maupun kebahasaan. Secara psikis sangat tergantung 

pada visualisasi atau yang diingat hanya gambarnya saja. Anak usia 3 tahun telah ada 

yang dapat membaca, namun ada juga yang belum dapat membaca sekalipun usianya 

sudah menginjak enam tahunan. Apakah ini pertanda disleksia? Disleksia perlu 

diketahui sedini mungkin. Akan tetapi keterlambatan membaca sebelum usia enam 

tahun belum tentu karena disleksia. Anak yang normal akan cepat mengejar 

keterlambatannya setelah usia enam tahun. 

Eksperimen yang dilakukan oleh Liberman dkk dalam Sri Mulyanti (2004: 2) 

menemukan bahwa anak mulai sadar akan bunyi pada saat berusia empat tahun 

hingga enam tahun. Ketika usia empat tahun, anak belum dapat mengidentifikasikan 

bunyi dan pada usia enam tahun telah mengalami satu tahun penuh belajar 

keberwacanaan disekolah. Jadi kesadaran secara fonologis berkembang bersama-

sama dengan masa pemerolehan ketrampilan membaca, jika tidak berkembang ada 

kemungkinan anak mengalami disleksia. 

Kesulitan belajar membaca tersebut tidaklah dapat diselesaikan dengan mudah dan 

dalam tempo yang singkat tanpa adanya kajian yang mendalam tentang letak kesulitan dan 

faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kesulitan belajar membaca siswa karena 

membaca mempunyai peranan penting dalam proses belajar.  
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Guru kadang kurang menyadari perannya sebagai pendidik yang mendidik siswa 

yang belum bisa, dididik untuk menjadi bisa. Dalam permasalahan penanganan kesulitan 

belajar membaca siswa, guru kadang tidak memberikan penanganan dengan menggunakan 

metode khusus bagi anak didiknya, sehingga kesulitan yang dialami siswa semakin 

berkembang. Yang lebih parah lagi, siswa yang mempunyai kesulitan membaca ini harus 

mengejar sendiri ketertinggalannya dari teman-teman. Dalam permasalahan ini, kadang 

dari pihak siswa sendiri menolak untuk diberi penanganan diluar jam sekolah dengan 

berbagai alasan mereka karena usia mereka masih senang untuk bermain-main dan belum 

mempunyai tanggungjawab.  

Berdasarkan pemikiran diatas maka peneliti sangat tergugah ingin mencoba 

menggunakan suatu metode dalam mengatasi kesulitan belajar membaca permulaan 

yang diharapkan agar siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca permulaan 

segera mendapatkan penanganan nyata yang berarti demi kelangsungan proses belajar 

yang optimal. Selain itu diharapkan pula nantinya guru juga termotivasi untuk 

menangani kesulitan belajar membaca permulaan yang dialami siswanya. 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana kesulitan 

belajar membaca yang dihadapi siswa SD Negeri Ngoresan mengganggu proses maupun 

hasil belajar siswa yang akan dicapai. Agar pembelajaran mencapai tujuan yang 

diinginkan harus ada upaya treatment atau penanganannya. Penanganan disesuaikan 

dengan kesulitan belajar membaca yang dialami siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:  

“Bagaimanakah hasil penanganan anak yang mengalami kesulitan belajar membaca 

permulaan siswa kelas II SD Negeri Ngoresan dengan menggunakan metode Gillingham 

yang dilakukan oleh peneliti ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara Umum, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran membaca pada siswa kelas II SD Negeri Ngoresan yang mengalami 

kesulitan belajar membaca permulaan melalui pengkajian kesulitan belajar yang 
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sekaligus mengganggu terjadinya proses pembelajaran yang kondusif. Sedangkan secara 

khusus, tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan hasil penanganan anak yang 

mengalami kesulitan belajar membaca permulaan kelas II SD Negeri Ngoresan dengan 

menggunakan alternatif metode Gillingham yang dilakukan oleh peneliti. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar diperoleh beberapa manfaat 

secara praktis dan teoritis, yaitu : 

1. Manfaat secara Praktis 

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah : 

a. Dapat mengetahui masalah belajar dan kemungkinan penanganannya. 

b. Dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menangani kesulitan belajar 

membaca yang dialami siswa.  

2. Manfaat secara Teoritis 

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep-konsep 

cara menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca permulaan 

dengan menggunakan metode Gillingham yang merupakan salah satu alternatif 

dalam menangani kesulitan belajar membaca permulaan dikelas II SD Negeri 

Ngoresan agar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  
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