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ABSTRAK 

 

Khoiroh, Fitriatul. 2018. Skripsi. Upaya Guru dalam Mengatasi Kesulitan 

Membaca Permulaan pada Siswa Kelas 1 MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing: Yuentie Sova Puspidalia, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Upaya guru, kesulitan membaca, membaca permulaan. 

 

Guru adalah sosok yang sangat berperan penting dalam mengupayakan 

mengatasi berbagai kesulitan belajar yang dialami siswa. Salah satu kesulitan 

belajar yang dialami siswa, yaitu kesulitan  membaca permulaan. Jika kesulitan 

membaca permulaan dapat diatasi, siswa akan mudah menempuh tahap membaca 

lanjutan. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesulitan membaca permulaan pada siswa di MI Ma’arif Patihan 

Wetan, Babadan Ponorogo, (2) untuk mendeskripsikan upaya guru dalam 

mengatasi kesulitan membaca permulaan pada siswa di MI Ma’arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi kesulitan membaca permulaan pada siswa kelas 1 MI Ma’arif 

Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo tahun pelajaran 2017-2018?; (2) Bagaimana 

upaya guru dalam mengatasi kesulitan membaca permulaan pada siswa kelas 1 di 

MI Ma’arif PatihanWetan, Babadan, Ponorogo tahun pelajaran 2017-2018? 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data berdasarkan teori Miles dan Huberman dengan 

urutan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesulitan membaca permulaan pada siswa kelas satu di MI Ma’arif 

Patihan Wetan yaitu ada faktor intelegensi, tidak semua siswa yang memiliki 

intelegensi tinggi juga memiliki kemampuan membaca yang baik. Ada juga faktor 

lingkungan, baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolahnya. Ketika 

lingkungan mereka misalnya teman-temannya rajin membaca, mereka juga akan 

terpengaruh untuk rajin membaca. Selain faktor intelegensi dan faktor lingkungan, 

ada juga faktor psikologis. (2) Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi 

kesulitan membaca permulaan yaitu guru memberikan jam tambahan atau jam 

khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan membaca permulaan. Misalnya, 

pada jam istrirahat dan jam pulang sekolah. Selain itu, guru juga memberikan 

metode suku kata untuk memudahkan siswa dalam membaca, serta bekerjasama 

dengan orang tua mereka supaya mengajari anaknya agar rajin membaca. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu rekayasa untuk mengendalikan 

pembelajaranguna mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan 

efisien. Dalam proses rekayasa ini, peranpengajaranamat penting karena 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mentransfer 

pengetahuan, keterampilan dan nilai kepada siswa sehingga apa yang 

ditransfer memiliki makna bagi diri sendiri dan berguna tidak saja bagi 

dirinya, tetapi juga bagi masyarakatnya.
1
 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik 

yang berlangsung dalam edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi 

atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat 

utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar.
2
 

Dalam pepatah Jawa, guru adalah sosok yang digugu omongane lan 

ditiru kelakuane (dipercaya ucapannya dan dicontoh menjaga citra, 

wibawa, keteladanan, integritas, dan kredibilitasnya.
3
 Guru yang tidak 

mampu mengantarkan keberhasilan siswanya dapat dikatakan sebagai guru 

topeng (pseudo), yaitu mengutamakan kepentingan sendiri dan hanya 

                                                           
1
Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi 

Guru (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2013), 25. 
2
 Moh Uzzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 4. 

3
Ibid, 17. 
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ingin memperoleh pengakuan masyarakat sebagai jabatan yang masih 

dihormati. Ia lupa bahwa guru adalah tempat bergantung jiwa siswa. Guru 

yang jelek akan menghasilkan siswa yang jelek, dan guru yang baik 

melahirkan siswa yang baik pula.
4
 

Guru merupakan profesi atau jabatan atau pekerjaan yang 

memerlukan keahlian khusus, tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang 

di luar kependidikan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, 

mengajar, dan melatih. Mendidik juga berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajarpun berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.Adapun melatih, berarti 

mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Seorang guru 

dalam bidang kemanusiaan disekolah dituntut untuk menjadikan dirinya 

sebagai orang tua kedua.
5
 

Guru merupakan salah satu orang yang menentukan maju atau 

tidaknya bangsa dan peradaban manusia. Di tangan guru, seorang siswa 

yang awalnya tidak tahu apa-apa bisa menjadi pribadi jenius. Guru lebih 

banyak sebagai panutan yang memiliki nilai moral dan agama yang patut 

ditiru dan diteladani oleh siswa. Dalam hal ini, guru juga berperan penting 

dalam mencerdaskan siswa terutama mengajarkan siswa utuk membaca. 

Mengajarkan siswa membaca sejak usia dini sangat perlu dilakukan 

karena membaca merupakan salah satu komponen yang sangat penting 

dari sistem komunikasi. Membaca merupakan kemampuan yang harus 

                                                           
4
 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator( Semarang: RaSAIL Media Group, 2008), 6. 

5
Asef Umar Fakhruddin, Menjadi Guru Favorit, (Yogyakarta : Diva Press, 2010), 74-75. 
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dimiliki oleh semua anak. Melalui membaca, anak dapat belajar banyak 

hal. Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai 

bidang studi. Jika anak pada usia permulaan tidak segera memiliki 

kemampuan membaca, ia akan mengalami banyak kesuliatan dalam 

mempelajari berbagai bidang studi pada kelas-kelas berikutnya. Oleh 

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

belajar.
6
 

Guru harus selalu ingat bahwa tujuan membaca itu adalah untuk 

mengembangkan kepribadian anak dalam berbagai persoalan hidupnya, 

memperluas pengetahuannya, memperkaya pengalamannya, 

membangkitkan fantasinya, dan meningkatkan perasaannya. Selain itu, 

membaca juga bertujuan membuat anak memahami dirinya sendiri dan 

orang lain.
7
 

Jika diperhatikan pada saat ini, muncul berbagai masalah dalam 

proses belajar mengajar. Salah satunya adalah kelambatan membaca 

permulaan pada siswa, salah satu contohnya terjadi pada siswa kelas 1 di 

MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. 

Sebagian dari mereka ada yang mengalami kesulitan dalam hal 

membaca permulaan. Misalnya, mereka sulit membedakan antara huruf 

“b” dengan “d”, ada juga yang kesulitan dalam mengeja kalimat. Dengan 

demikian, hal ini memerlukan penanganan ekstra untuk menangani 

                                                           
6
Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta :Asti 

Mahasatya, 2003), 200. 
7
Fahim Musthafa, Agar Anak Anda Gemar Membaca (Bandung : Mizan Media Utama, 

2005), 62. 
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kesulitan yang dialami oleh peserta didiknya. Jika hal ini dapat diatasi 

dengan baik, peserta didik akan menjadi terampil dalam hal membaca ke 

jenjang berikutnya.
8
 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “ Upaya Guru dalam Mengatasi Kesulitan 

Membaca Permulaan pada Siswa Kelas 1 MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Membaca merupakan sesuatu yang rumit yang melibatkan banyak 

hal, tidak hanya  melafalkan tulisan tetapi juga melibatkan aktivitas visual, 

berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif.
9
 

Penanaman kebiasaan membaca perlu diupayakan sejak anak 

berada pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, khususnya mulai 

anak berada pada kelas 1, yaitu tahap pemula. Pada tahap ini, mereka baru 

mulai mengenal huruf, kata, dan kalimat sederhana. Jika anak mulai 

mampu mengenal huruf, kata, kalimat sederhana, kemudian secara 

berangsur-angsur akan mulai membaca pemahaman. 

Dalam penelitian ini, hanya difokuskan  pada membaca permulaan, 

sebab ketika siswa berhasil dalam membaca permulaan, ia tidak akan 

mengalami kesulitan dalam memahami suatu kalimat. Guru kelas berperan 

penting dalam hal ini. Seorang guru kelas, khususnya guru kelas 1 harus 

                                                           
8
 Lihat transkrip observasi nomor: 02/O/04-V/2018 

9
Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 2. 

 



5 

 

tlaten dalam melatih siswanya agar mempunyai kemampuan membaca 

yang baik. Ketika diantara siswanya  ada yang mengalami hambatan dalam 

hal membaca, guru harus memberikan banyak motivasi dan banyak 

menggunakan cara untuk mengatasi kesulitan membaca sesuai kesulitan 

yang dihadapi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang dan fokus penelitian, ada 

beberapa masalah yang akan dikaji. Masalah tersebut dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kesulitan membaca 

permulaan pada siswa di MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 ? 

2. Bagaimanakah upaya guru dalam mengatasi kesulitan membaca 

permulaan pada siswa di MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan 

membaca permulaan pada siswa di MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018; 
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2. untuk mendeskripsikan upaya guru dalam mengatasi kesulitan 

membaca permulaan pada siswa di MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan tambahan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara-cara 

dalam mengatasi kesulitan membaca yang dialami oleh siswa kelas 1. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat mengatasi kesulitan membaca yang dialami oleh siswa. Di 

samping itu hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran untuk mengatasi 

kesulitan membaca, khususnya yang berkenaan dengan kesulitan 

membaca permulaan siswa kelas 1 di MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo. 

b. Manfaat bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

acuan pertimbangan dalam mengatasi kesulitan membaca pada siswa 

agar dengan mudah memahami pembelajran yang diajarkan. 
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c. Manfaat bagi anak, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas membaca permulaan dan mempunyai 

kemampuan membaca dengan baik dan benar. 

d. Manfaat bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

ntuk menambah wawasan pengetahuan yang terkait dengan kesulitan 

membaca permulan pada siswa kelas 1 di MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran pola pemikiran yang tertuang dalam karya 

ilmiah ini,penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi dalam 

enam bab. Masing-masing bab terdiri atas sub-sub yang berkaitan erat dan 

merupakan kesatuan yang utuh. 

Bab pertama,pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, dikemukakan 

latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua,telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. Bab ini 

berfungsi untuk mengetengahkan acuan teori yang digunakan sebagai 

landasan melakukan penelitian yang terdiri atas penelitian upaya guru 

dalam mengatasi kesulitan membaca permulaan. 

Bab ketiga,metode penelitian. Bab ini adalah metode penelitian 

yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik 
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analisis data, pengeckan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelitian. 

Bab keempat,deskripsi data. Bab ini meliputi hal-hal yang dapat di 

observasi. Deskripsi data secara umum tentang MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogodan deskripsi khusus pembahasan yaitu pembahasan 

tentang upaya guru dalam mengatasi kesulitan membaca permulaan pada 

siswa kelas 1 di MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. 

Bab kelima,analisis data. Menganalisis data yang diperoleh dalam 

penelitian. 

Bab keenam,penutup. Bab ini menjelaskan kesimpulan yang 

diambil dari rumusan masalah, serta berfungsi mempermudah para 

pembaca dalam mengambil inti dari isi. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkuat penelitian yang telah penulis teliti, penulis 

mengadakan telaah dengan cara mencari judul penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh peneliti terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya 

adalah sebagai berikut : 

Darwati (2012)
1
 dengan penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor 

Kemampuan Membaca Dalam Memahami Pelajaran IPS Kelas V di MI 

Mambaul Huda Al Islamiyah Ngabar, Siman, Ponorogo Tahun Pelajaran 

2011/2012. Hasil penelitiannya secara garis besar tidak ada faktor yang 

paling dominan dalam kemampuan membaca di MI Mambaul Huda Al-

Islamiyah  Ngabar dalam memahami pelajaran IPS, mulai dari fisiologi, 

intelegensi, lingkungan dan psikologis siswa. Sebab, membaca merupakan 

hal yang kompleks serta melibatkan berbagai indra dan kegiatan. Ke empat 

faktor membaca tersebut sangat saling berkaitan dalam mencapai 

keberhasilan kemampuan membaca siswa. 

Penelitian di atas terdapat kesamaan dengan yang peneliti teliti, 

yaitu sama-sama meneliti yang di dalamnya ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam kemampan membaca siswa.  Perbedaannya terletak 

pada objek penelitian, ditelaah sebagai objek adalah kemampuan membaca 

                                                           
1
 Darwati, Faktor-faktor Kemampuan Membaca dalam Memahami Pelajaran IPS Kelas V 

di MI MamHuda Al Islamiyah Ngabar, Siman, Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012, (Skripsi: 

STAIN Ponorogo, 2012). 
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dalam memahami pelajaran IPS kelas V, sedangkan yang penelitian teliti 

adalah kesulitan membaca permulaan siswa kelas 1. 

Penelitian serupa dilakukan oleh (2013)
2
 Winarsih berjudul Upaya 

Guru dalam Mengatasi Kesulitan Membaca, Menulis, dan Berhitung 

(CaLisTung) Pada Siswa Kelas 1 SD Negeri Jatiroto, Wonosari, 

Purwosari, Giri Mulyo, Kulon Progo. Hasil penelitiannya bahwa upaya 

yang dilakukan guru kelas 1 SD Negeri Jatiroto untuk mengatasi kesulitan 

belajar calistung, yaitu : 

1. mengutamakan metode belajar yang bervariasi, yaitu ceramah, tanya 

jawab, diskusi, dan pemberian tugas; 

2. menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan kondusif, serta 

menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa, 

menciptakan suasana belajar menyenangkan, tidak membedakan antar 

siswa dan membangun kompetisi yang sehat; 

3. mengadakan les tambahan yang diberikan kepada siswa yang pada 

saat pelajaran belum mencapai indikator pembelajaran hari itu; 

4. memberikan reward atau hadiah atas pekerjaan siswa. 

Penelitan di atas terdapat kesamaan dengan yang peneliti teliti, 

yaitu sama-sama meneliti bagaimana upaya guru dalam mengatasi 

kesulitan membaca dan sebagai subjek adalah guru. Perbedaannya terletak 

pada objek penelitian, ditelaah sebagai objek adalah kesulitan membaca, 

                                                           
2
 Winarsih, Upaya Guru dalam Mengatasi Kesulitan Membaca, Menulis, dan Berhitung 

(Calistung) pada Siswa Kelas 1 SD Negeri Jatiroto, Wonosari, Purwosari, Gir Mulyo, Kulon 

Progo, (Skripsi: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 86. 
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menulis, berhitung pada siswa, sedangkan yang peneliti teliti adalah 

kesulitan membaca permulaan pada siswa.  

 Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Inne Marthyanne Pratiwi 

dan Vina Anggia Nastine Ariawan (2017)
3
 berjudul Analisis Kesulitan 

Siswa dalam Membaca Permulaan di Kelas Satu Sekolah Dasar.
4
 Hasil 

penelitiannya, secara garis besar bahwa kesulitan membaca siswa kelas 1 

SD yaitu  (1) belum mampu membaca diftong, vocal rangkap, (2) belum 

mampu membaca kalimat, (3) membaca tersendat-sendat, (4) belum 

mampu menyebutkan beberapa huruf konsanan, (5) belum bisa mengeja, 

(6) membaca asal-asalan. (7) cepat lupa kata yang telah diejanya, (8) 

melakukan penambahan dan penggantian kata, (9) mengeja dengan waktu 

yang cukup lama, (10) belum mampu membaca dengan tuntas. 

Penelitian di atas terdapat kesamaan dengan yang peneliti teliti, 

yaitu sama-sama meneliti jenis-jenis kesulitan siswa dalam membaca 

permulaan. Sebagai objek adalah kesulitan membaca permulaan siswa. 

Perbedaannya terletak subjek penelitian, ditelaah sebagai subjek adalah 

siswa, sedangkan yang peneliti teliti adalah siswa. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Inne Marthyanne Pratiwi, dkk, “Analisis Kesulitan Siswa dalam Membaca Permulaan di 

Kelas Satu Sekolah Dasar”, Sekolah Dasar, 1 (Mei, 2017), 75. Diakses pada tanggal 02 April 

2018. 
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B. Kajian Teori 

1. Pengertian upaya guru 

       Upaya adalah ikhtiar untuk mencapai suatu maksud memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar.
5
 Selanjutnya, guru adalah seorang figur 

pemimpin. Guru adalah salah satu sosok arsitek yang dapat membentuk 

jiwa dan watak anak didik. Guru berperan dalam membentuk dan 

membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi 

agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila 

yang cakap yang dapat diharapkan membangun bangsa dan negara.
6
 Raga 

guru dan peserta didik boleh berpisah tetapi jiwa keduanya tidak dapat 

dipisahkan. Guru dan peserta didik adalah “ Dwi Tunggal”. Oleh karena 

itu, dalam benak guru hanya ada satu kiat bagaimana mendidik peserta 

didik agar menjadi manusia dewasa susila yang cakap dan berguna bagi 

agama, nusa, dan bangsa yang akan datang.
7
 

Guru adalah pribadi yang menentukan maju atau tidaknya sebuah 

peradaban manusia. Seorang anak yang awalnya tidak tahu apa-apa 

menjadi pribadi jenius sehingga menjadi manusia unggul dan berdaya 

guna. Seorang siswa yang merupakan anak didik dengan tingkat kenakalan 

luar biasa, melalui arahan dan bimbingan dalam kesabaran seorang guru, 

siswa dapat berprestasi. Banyak sekali perubahan yang terjadi dalam diri 

                                                           
5
Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 

1250.  
6
Yunus Abu Bakar Dkk, Profesi Keguruan, (Ponorogo : LAPIS-PGMI, 2009), 2-7. 

7
Saiful Bahri Jamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2000), 43. 
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siswa atas jasa dan perjuangan seorang guru. Apabila seorang guru telah 

menjadi guru yang disenangi siswa, transformasi nilai dan ilmu akan 

berjalan dengan lancar serta bisa memberikan pengaruh positif bagi 

perkembangan nantinya. 

a. Status sebagai guru 

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya, guru memiliki berbagai 

status, antara lain (1) pegawai negeri sipil atau pegawai swasta, (2) tenaga 

profesi, (3) pemimpin sosial (social leader). Sebagai pegawai negeri sipil 

dan swasta, seseorang akan memiliki status sebagai guru ketika ia telah 

memperoleh surat keputusan (SK), baik yang memperoleh dari pemerintah 

maupun dari lembaga pnyedia layanan lembaga pendidikan  (educational 

services provider), dengan memperoleh hak dan kewajiban yang telah 

ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Sebagai tenaga profesi, status guru seharusnya dapat disejajarkan 

dengan profesi lain seperti dokter, insinyur, dan profesi lain. Profesi 

menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menunjuk keahlian, 

tanggung jawab dan kesetiaan terhadap suatu pekerjaan. Guru sering 

disebut sebagai pemimpin masyarakat (social leader) dan pekerja sosial 

(social leader worker), khususnya dalam masyarakat paguyuban. 

a. Hak dan kewajiban guru 

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional dinyatakan tentang hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan 
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sebagaimana dikutip oleh Suparlan.
8
 Pendidik dan tenaga pendidik serta 

tenaga kependidikan berhak memperoleh hal-hal sebagai berikut. 

1) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan 

memadai; 

2) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 

3) Perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan hak kekayaan 

intelektual dan ; 

4) Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas 

pendidikan untuk menjunjang kelancaran pelaksanaan tugas (pasal 40 

ayat 1). 

Dalam pasal 40 ayat 1 UU Nomor 20 tahun 2003 dinyatakan lebih 

lanjut bahwa pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban 

sebagai berikut : 

1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis, dan dialogis ; 

2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, 

profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan 

kepadanya.
9
 

2. Kesulitan Membaca 

Menurut Snowling (2013), kesulitan membaca merupakan suatu 

keadaan ketika siswa tidak mampu mengidentifikasi kata sehingga siswa 

                                                           
8
 Suparlan, Menjadi Guru Edukatif, (Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2005), 16-42. 

9
 Ibid, 43.  
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memiliki kecepatan membaca yang lambat dan memiliki pemahaman 

bacaan yang rendah.
10

 

Kebiasaan dan kegemaran membaca perlu ditumbuhkan sejak dini.  

Dalam rangka menumbuhkan kebiasaan dan kegemaran membaca pada 

suatu masyarakat perlu dimulai secara bertahap. Salah satu langkah 

awalnya adalah dengan menanamkan kebiasaan membaca pada jenjang 

sekolah dasar.   

Penanaman kebiasaan membaca tersebut perlu diupayakan sejak 

anak berada pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI). 

Penanaman kebiasaan membaca pada siswa SD/MI perlu dimulai dari hal 

yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu mengupayakan kelancaran 

membaca pada siswa. Siswa perlu diajak untuk “melek huruf” atau “melek 

wacana” terlebih dahulu. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

SD/MI, kegiatan yang berkaitan dengan masalah tersebut terwadahi dalam 

pembelajaran membaca permulaan, khususnya terdapat pada jenjang kelas 

1 atau kelas 2 SD/MI. Dalam kondisi normal, pelaksanaan pembelajaran 

membaca permulaan tersebut akan berjalan lancar. Artinya, siswa dengan 

mudah memahami sesuatu yang mereka pelajari dalam kegiatan membaca. 

Namun, tidak jarang ditemui berbagai permasalahan dalam pembelajaran 

membaca permulaan.
11

 

 

                                                           
10

Inne Marthyanne Pratiwi,dkk, “Analisis Kesulitan Siswa dalam Membaca Permulaan di 

Kelas Satu Sekolah Dasar”, Pendidikan, 1  (Mei, 2017), 70. Di akses pada tanggal 02 April 2018. 

        
11

 Ni Komang Rika Damayanti dkk, “ Teknik Guru dalam Pembelajaran Membaca 

Permulaan pada Siswa Kelas I (Studi Kasus di SD Negeri 1 Banjar Jawa)”, Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia, 1 (Maret, 2014), 2. Di akses 20 April 2018. 
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3. Membaca Permulaan 

a. Membaca Permulaan 

Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca 

bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh 

kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi 

bacaan dengan baik. Membaca pada tingkatan ini merupakan kegiatan 

belajar mengenal bahasa tulis. Melalui tulisan itulah, siswa dituntut dapat 

menyuarakan lambang-lambang bunyi bahasa tersebut, untuk memperoleh 

kemampuan membaca diperlukan tiga syarat, yaitu kemampuan 

membunyikan (a) lambang-lambang tulis, (b) penguasaan kosakata untuk 

memberikan arti, dan (c) memasukkan makna dalam kemahiran bahasa.
12

 

Pembelajaran membaca permulaan di sekolah dasar bertujuan agar 

siswa mengenal dan menguasai sistem tukisan sehingga mereka dapat 

membaca dengan menggunakan sistem tersebut. Adapun tujuan lain dari 

membaca permulaan adalah untuk membangkitkan, membina dan 

memupuk minat anak untuk membaca. Siswa sekolah dasar harus mampu 

membaca dengan tepat. Ketepatan membaca permulaan sangat dipengaruhi 

oleh keaktifan dan kreativitas guru yang mengajar di kelas I SD. 

Keberhasilan belajar siswa dalam mengikuti proses kegiatan belajar 

mengajar ditentukan oleh penguasaan kemampuan membaca mereka. 

                                                           
12

Akhmad Huda, http://hudaita.blogspot.com/2013/pembelajaran-membaca-permulaan-

dengan pendekatan pengalaman berbahasa di kelas awal sekolah dasar. Diakses  pada tanggal 20 

April 2018. 
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Banyak pakar pendidikan mencari solusi bagaimana cara memperbaiki 

pembelajaran kemampuan membaca permulaan.
13

 

Pembelajaran membaca permulaan lebih ditekankan pada 

pengembangan kemampuan dasar membaca. Siswa dituntut untuk dapat 

menyuarakan huruf, suku kata, kata dan kalimat yang disajikan dalam 

bentuk tulisan ke dalam bentuk lisan. 

Contoh:  

Huruf a dibaca a, b dibaca be,dan c dibaca ce, suku kata ba dibaca ba 

bukan bea, dan suku kata bu dibaca bu bukan beu. 

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Membaca  

Keterampilan membaca seperti merupakan suatu kemampuan yang 

kompleks, banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi membaca permulaan adalah: 1) faktor fisiologis, 2) faktor 

intelektual, 3) faktor lingkungan, dan 4) faktor psikologis. 

a. Faktor Fisiologis  

Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan 

neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang 

tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar 

membaca. 

 

                                                           

 
13

Irdawati, “Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan dengan Menggunakan 

Media Gambar Kelas 1 di MIN Buol”, Jurnal Kreatif Tadulako, 4 (Oktober, 2014), 6. Di akses 

pada tanggal 20 April 2018. 
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b. Faktor Intelektual 

Secara umum, intelegensi anak tidak sepenuhnya memengaruhi 

berhasil atau tidaknya anak dalam membaca permulaan. Faktor metode 

mengajar guru, prosedur, dan kemampuan guru juga turut mempengaruhi 

kemampuan membaca permulaan anak.  

c. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan juga memengaruhi kemajuan kemampuan 

membaca siswa. Faktor lingkungan itu mencakup: (1) latar belakang dan 

pengalaman siswa di rumah; dan (2) sosial ekonomi keluarga siswa. 

d. Faktor Psikologis  

Faktor lain yang juga memengaruhi kemajuan kemampuan 

membaca anak adalah faktor psikologis. Faktor ini mencakup:  

1) Motivasi, yaitu faktor kunci dalam belajar membaca. Kuncinya adalah 

guru harus mendemonstrasikan kepada siswa praktik pengajaran yang 

relevan dengan minat dan pengalaman anak sehingga anak memahami 

belajar itu sebagai suatu kebutuhan. Siswa akan termotivasi belajar jika 

mereka disediakan materi, kegiatan yang berbeda sehingga menambah 

konsentrasi siswa dalam pembelajaran. 

2) Minat baca, yaitu keinginan yang kuat yang disertai usaha-usaha 

seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat membaca 

yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat 

bahan bacaan, kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri. 
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3) Kematangan sosial dan emosi, serta penyesuaian diri, yaitu seorang siswa 

harus mempunyai pengontrolan emosi pada tingkat tertentu. Anak-anak 

yang mudah marah, menangis, dan bereaksi secara berlebihan ketika 

mereka tidak mendapatkan sesuatu, atau menarik diri, atau mendongkol 

akan mendapat kesulitan dalam pelajaran membaca. Sebaliknya, anak-

anak yang lebih mudah mengontrol emosinya, akan lebih mudah 

memusatkan perhatiannya pada teks yang dibacanya. Selain itu, percaya 

diri sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Anak-anak yang kurang percaya 

dir di dalam kelas, tidaka akan bisa mengerjakan tugas yang diberikan 

kepadanya, walaupun tugas itu sesuai kemampuannya. Merek sangat 

bergantung kepada orang alain sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan 

mandiri dan selalu meminta untuk diperhatikan guru.
14

 

Selanjutnya, Mulyono Abdurrahman mengemukakan bahwa 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  

                                                           
14

 Farida Rahim, Dasar Pengajaran Membaca di Sekolah,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 

16-30. 
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8) motivasi dan minat.
15

 

5. Macam-macam metode membaca permulaan, sebagai berikut. 

a. Metode Struktural Analitik Sintetik (SAS) 

Metode SAS merupakan singkatan dari  “Struktural Analitik 

Sintetik”. Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang biasa 

digunakan untuk proses pembelajaran menulis membaca permulaan bagi 

siswa pemula. 

b. Metode Eja 

Metode aja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf 

demi huruf.  

c. Metode Bunyi  

Metode ini sebenarnya merupakan bagian dari metode eja. Prinsip 

dasar dan proses pembelajarannya tidak jauh berbeda dengan metode 

eja/abjad. Perbedaannya terletak pada pada cara atau system pembacaan 

atau perlafalan abjad. 

Misalnya:  

1) Abjad (dalam mengucapkan huruf-hurufnya sesuai dengan abjad “a”, 

“be”, “ce”, “de”, dan seterusnya).  

Contoh: bo – bo 

2) Bunyi (dalam mengucapkan huruf-hurufnya sesuai dengan bunyinya a, 

beh, ceh, deh, dan seterusnya).  

Contoh: beh – o – bo – beh – o – bo 

                                                           
15

 Mulyono Abdurrohman, Pendiidkan Bagi Anak Berkesulitan, (Jakarta, 2003), 201. 
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d. Metode Suku Kata 

Dalam penerapannya menggunakan cara mengurai dan merangkaikan. 

Penerapannya guru menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:  

a) Guru mengenalkan huruf kepada siswa. 

b) Merangkaikan suku kata menjadi huruf.  

c) Menggabungkan huruf menjadi suku kata .  

Misalnya:  

ma – ta  

m – a – t – a  

ma – ta 

e. Metode Kata 

Metode ini di awali dengan pengenalan kata yang bermakna, 

fungsional, dan kontekstual. Sebaiknya di kenalkan dengan kata yang 

terdiri dari dua suku kata terlebih dahulu. 

f. Metode Global/Kalimat 

Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Caranya ialah 

guru mengajarkan membaca dan menulis dengan menampilkan 

kalimat di bawah gambar.
16

 

 

                                                           

 16
Irdawati, “Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan dengan Menggunakan 

Media Gambar Kelas 1 di MIN Buol”, Jurnal Kreatif Tadulako, 4 (Oktober, 2014), 6. Di akses 

pada tanggal 20 April 2018. 
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Di dalam pembelajaran, guru harus mampu memilih dan 

menggunakan metode sesuai dengan bahan atau materi pembelajaran yang 

akan disampaikan kepada siswa. 

Untuk dapat membelajarkan siswa secara lebih baik dalam proses 

belajar, guru harus memahami siswa, khususnya masalah yang berkaitan 

dengan kesulitan belajar. Guru hendaklah dapat mendeteksi kesulitan-

kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar siswa salah satunya, yaitu 

kesulitan dalam membaca permulaan. Berikut diuraikan jenis-jenis 

kesalahan yang biasa dilakukan anak sebagai pembaca pemula serta cara 

mengatasi kesalahan tersebut: 

a) kurang mengenali huruf, misalnya anak kurang mengenali huruf p dan b, 

sehingga anak akan sulit membedakannya. 

b)  membaca kata demi kata, misalnya anak disuruh membaca satu kalimat 

“Ibu pergi ke pasar”, anak membaca kata demi kata yaitu “Ibu”, kemudian 

ia berhenti, lanjut lagi kata “pergi”, dan seterusnya. 

c) pemfrasean yang salah 

d) miskin pelafalan (ketidak tepatan pelafalan kata), misalnya anak sulit 

dalam mengucapkan kata “paragraf”, anak membunyikan dengan 

“paragaf”. 

e) menghilangkan kata dari teks yang dibacanya, misalnya anak membaca 

kata “haripun”, anak hanya membaca “hari”. 
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f) pengulangan, misalnya anak membaca kalimat “keadaan saat”,kemudian 

anak membaca dengan mengulangnya “keadaan”, kemudian diulangi lagi 

“kemudian”, baru ia memebunyikan kata “saat”. 

g) pembalikan, misanya anak membaca “olahraga dimulai”, anak 

membacanya “dimulai olahraga”. 

h) penyisipan,misalkan anak membaca kalimat “berapapun harganya”, anak 

membacanya “berapa harganya”. 

i) penggntaian,misalnya anak membaca kata “membersihkan”, ia 

membacanya “membresihkan”. 

j) menggunakan gerak bibir, jari telunjuk dan menggerakkan kepala, 

misalnya ketika anak membaca ia menunujuk tulisan yang ia baca. 

k) kesulitan konsonan, misalnya anak sulit dalam mengucapkan kata “depan, 

adat”. 

l) kesulitan vokal, misalnya anak membaca kata “melakukan’’, ia 

membacanya “mėlakukan”. 

m) kesulitan kluster ( abungan dua konsonan atau lebih), diftong (gabungan 

dua vokal), dan digraf (dua huruf yang melambangkan satu bunyi), 

misalnya anak kesulitan mengucapkan kata “swalayan”. 

n) Kesulitan menganalisis struktur kata, misalnya anak sulit dalam 

mengucapkan kata “memprihatinkan”. 

o) Tidak mengenali makna kata, misalnya anak tidak mengenali arti dari kata 

“membaca, di baca, terbaca”, padahal arti masing-masing kata tersebut 

berbeda tetapi anak menganggapnya sama. 
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Pembimbingan dapat dilakukan guru dalam mengatasi anak yang 

mengalami kesulitan membaca permulaan. Peran guru sebagai fasilitator 

sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan peningkatan belajar anak. 

Keberhasilan belajar anak tidak lepas dari cara guru membimbing dan 

mendidik siswanya. Pembimbingan yang harus dilakukan guru dalam 

mengatasi anak yang mengalami kesulitan membaca permulaan antara lain : 

1) Pembimbingan terhadap anak yang kurang mengenali huruf 

a) Huruf dijadikan bahan nyanyian,misalnya mengajarkan anak huruf a, 

b, c, d, dan seterusnya sambil bernyanyi. 

b) Menampilkan huruf dan mendiskusikan bentuk khususnya huruf-huruf 

yang memiliki kemiripan bentuk, misalnya anak diberikan contoh 

huruf p dan b, kemudian guru menjelaskan perbedaan dari kedua huruf 

tersebut. 

2) Pembimbingan terhadap anak yang membaca kata demi kata 

a) Memberikan bacaan yang tingkat kesulitannya rendah, misalnya anak 

diberikan cerita singkat berjudul “Si Kancil”, kemudian guru 

membimbing anak untuk membaca cerita tersebut agar fokus sehingga 

anak akan terbiasa membaca per kalimat. 

b) Anak disuruh menulis kalimat dan membacanya dengan keras, 

misalnya anak disuruh menulis satu kalimat dengan kata kunci 

“berenang”, kemudian anak membacakan kalimat yang telah ditulis 

tersebut dengan keras, sehingga anak akan terlatih membaca satu 

kalimat tidak terbata-bata. 
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3) Pembimbingan terhadap anak yang salah mempafarase. 

a) Guru memberikan bacaan satu paragraf tanpa tanda baca, kemudian 

anak di minta untuk memberikan tanda baca dari bacaan yang sudah 

diberikan guru.  

4) Pembimbingan terhadap anak yang miskin pelafalan 

a) Bunyi-bunyi yang sulit diucapkan perlu diajarkan secara tersendiri, 

misalnya anak sulit dalam mengucapkan kata “indra”, “paragraf”. 

Ketika ada anak yang mengalami kesulitan tersebut, guru memberikan 

bimbingan tersendiri agar anak bisa dengan mudah mengucapkan 

bunyi seperti contoh tersebut. 

5) Pembimbingan terhadap anak yang mengalami penghilangan kata 

a) Anak disuruh membaca ulang, misalnya ketika anak membaca kalimat 

“haripun semakin cerah”, terkadang anak hanya membaca “hari 

semakin cerah”. Ketika terjadi hal seperti itu, guru sebaiknya 

menyuruh anak untuk mengulangi membaca kalimat tersebut hingga 

benar. 

b) Kenali jenis kata atau frasa yang dihilangkan, misalkan seperti contoh 

kalimat di atas. Jika ada kejadian seperti itu, guru sebaiknya memberi 

tahu anak mana kata yang sudah ia lewati ketika ia membaca, 

sehingga anak tidak mengulanginya lagi. 

c) Guru memberikan latihan membaca kata atau frasa, misalnya anak 

sering diberikan latihan bacaan seperti yang ada kata-kata kapan pun,, 
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di mana pun, karena anak biasanya mengilangkan beberapa huruf dari 

kata tersebut. 

6) Pembimbingan terhadap anak yang sering mengulangi kata 

a) Anak perlu disadarkan bahwa mengulang kata dalam membaca 

merupakan kebiasaan buruk. Ketika sedang membaca harus 

menyuarakan kata pertama kemudian selanjutnya, tidak boleh 

mengulang kata sebelumnya. 

b) Kenali jenis kata yang sering diulang. 

c) Guru menyiapkan kata atau frasa sejenis untuk dilatihkan. 

7) Pembimbingan terhadap anak yang sering melakukan pembalikan kata 

a) Anak perlu disadarkan bahwa membaca menggunakan orientasi dari 

kiri ke kanan, misalnya pada kalimat “Rika memotong rumput”, anak 

harus di biasakan agar membaca dari kiri, yaitu mulai dari kata 

“Rika”, supaya anak terbiasa membaca kalimat dengan benar. 

b) Latihan hendaknya dilakukan dalam bentuk kata yang bermakna, 

misalnya pada huruf p menggunakan kata “pagi” dan huruf b 

menggunakan kata “bagi”, agar anak bisa membedakan antara huruf p 

dan b. 

8) Pembimbingan terhadap anak yang memiliki kebiasaan menyisipkan kata 

a) Anak dibimbing dengan membaca secara pelan dan mengingatkan 

bahwa dia telah menambahkan kata dalam membaca, misalnya ada 

kalimat “kerjakan sesuai perintah dari guru”. Terkadang, anak 

membaca kalimat tersebut dengan menambahkan kata “lah”, pada kata 
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sesudah “kerjakan”. Ketika terjadi hal seperti itu, anak harus 

dibimbing secara pelan dan mengingatkan ketidaktepatan dalam 

membaca kalimat.  

9) Pembimbingan terhadap anak yang memiliki kebiasaan mengganti suku 

kata 

a) Menggunakan bahan bacaan yang termasuk kategori mudah. Anak 

disajikan bahan bacaan yang mudah dibaca dan dipahami, misalnya 

bacaan berjudul “Kerja bakti di kelas”. 

b) Identifikasi kata-kata yang sulit diucapkan oleh anak. Misalnya, 

dalam bacaan itu terdapat kata “membersihkan jendela”, kadang 

anak membunyikan kalimat tersebut menjadi “membresihkan 

jendela”. Jadi, guru harus tahu mana kata yang sulit diucapkan oleh 

anak dan memberikan latihan cara mengucapkan kata tersebut 

dengan benar. 

10) Pembimbingan terhadap anak yang memiliki kebiasaan menggunakan 

gerak bibir, jari telunjuk dan menggerakkan kepala 

a) Jika anak mengalami gangguan pada mata, guru sebaiknya 

memberikan latihan berupa bahan bacaan yang cetakannya besar dan 

jelas. 

b) Jika saat membaca anak menggunakan jari telunjuk, guru sebaiknya 

selalu memberikan peringatan agar tidak menggunakan jari telunjuk 

ketika membaca. 
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11) Pembimbingan terhadap anak yang kesulitan mengucapkan bunyi 

konsonan 

a) Anak dikembangkan dalam mendengarkan konsonan yang sulit, 

misalnya guru menuliskan kata-kata yang dimulai dengan konsonan 

(depan, adat, diri,), kemudaian guru menyuruh anak mengucapkan 

kata yang di dalamnya terkandung konsonan. 

12) Pembimbingan terhadap anak yang mengalami kesulitan vokal 

a) Guru memberikan pengertian pada diri anak bahwa huruf-huruf 

tertentu dalam melambangkan lebih dari satu bunyi misalnya, huruf 

e dapat melambangkan bunyi e dan ė. 

13) Pembimbingan terhadap anak yang mengalami kesulitan kluster, diftong, 

dan digraf 

a) Guru mengenalkan  kluster (misalnya st, kl, gr, pr, sw), diftong 

(misalnya ai, oi, ui), dan digraf (misalnya sy, ng, kh, dan ny) dalam 

kata atau kalimat. 

b) Guru menuliskan  kalimat yang mengandung kluster, diftong, dan 

digraf, kemudian mintalah anak membacanya, misalnya kalimat 

yang mengandung kluster “Reni belanja di swalayan”, ada juga 

kalimat yang mengandung diftong “angin bertiup spoi-spoi”, dan 

kalimat yang mengandung digraph “syair lagunya menarik”. 

14) Pembimbingan terhadap anak yang kesulitan mengatasi struktur kata 

a) Guru mengenalkan kata-kata yang sulit di pandang anak dan mereka 

sulit untuk mengucapkan, misalnya kata “paragraf”, kadang anak 
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membaca kata tersebut menjadi “paragaf”. Kemudian, anak disuruh 

mencari kata-kata lain yang sejenis dan membimbinga anak untuk 

membaca dengan benar.  

15) Pembimbingan terhadap anak yang sulit mengenali makna kata dalam 

kalimat dan cara mengucapkannya 

a) Guru memberikan latihan dengan mengambil satu kata dan 

mendaftarkan turunannya, misalnya kata membaca, dibaca, 

dibacakan, bacaan, terbaca, kemududian anak di bimbing untuk 

mengenali kata tersebut.
17

 

 

 

                                                           
17

 Muhamad Miftakhur Rohman, http://mumiro29.blogspot.com/2013/05/mengatasi-

kesulitan-belajar-membaca.html, diakses pada tanggal 13 Februari 2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitianini digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, 

strategi dan  implementasi model secara kualitatif. Jenis penelitian ini 

berupa temuan-temuan yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

hitungan lain, tetapi metodekualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
1
 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang 

ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada yang berlangsung 

saat ini atau saat yang lampau.
2
Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui 

upaya guru dalam mengatasi kesulitan membaca permulaan pada siswa 

kelas 1 MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan, namun peran peneliti yang menentukan keseluruhan 

                                                           
1
Busrowi, Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 20-

21. 
2
Nana Syaodih Sukamdinata, Metode PenelitianPendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 54. 
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skenarionya.
3
Untuk itu, di dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus sebagai pengumpul data, 

seperti dalam observasi, wawancara, dan pendokumentasian. 

Penelitilah yang akan melakukan wawancara dengan guru kelas 1 

untuk mencari tahu informasi tentang upaya untuk mengatasi kesulitan 

membaca permulaan. Peneliti akan mengamati semua tingkah laku dari 

guru dan siswa kelas 1 serta mendokumentasikan data yang dapat 

menunjang penelitian yang sedang dilakukan. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di MI Ma’arif Patihan Wetan, Kecamatan 

Babadan, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan 

penyesuaian dengan topik yang dipilih, yang sebelumnya peneliti 

melakukan observasi terlebih dahulu. 

Peneliti memilih di MI Ma’arif Patihan Wetan sebagai tempat 

penelitian, dikarenakanpeneliti sebelumnya pernah  melakukan praktik di 

tempat tersebut, yaitu pada saat Praktik Pengalaman Lapangan 

Kependidikan (PPLK) II yang membuat peneliti merasa lebih akrab, baik 

dengan guru maupun dengan kepala sekolah. Dengan demikian, peneliti 

merasa lebih mudah dalam menggali data terkait dengan penelitian yang 

peneliti teliti, yaitu upaya guru dalam mengatasi kesulitan membaca 

                                                           
3
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2002), 117. 



32 

 

permulaan kelas 1 dan diharapkan peneliti dapat bekerja sama dengan 

lembaga tersebut secara optimal. 

 

4. Data dan Sumber Data 

Secara umum, dalam penelitian dikenal ada jenis data, yaitu data 

primer (primary data) dan data sekunder (secondary data). Data primer 

merupakan jenis data yang digali dan diperoleh dari sumber utamanya 

(sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. 

Sebaliknya, data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali 

melalui hasil pengelola pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik 

berupa data kualitatif maupun data kuantitatif..
4
 

Dalam penelitian ini, data sekundernya berupa dokumen yang 

sumber datanya diperoleh dari hasil wawancara pihak kedua yaitu kepala 

madrasah, selanjutnya data primernya berupa kata kata-kata atau tindakan 

yang sumber datanya diperoleh dari sumber utamanya (sumber asli), yaitu 

guru kelas 1 MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. 

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

a. Observasi  

                                                           
4
Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001), 121-122. 
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Observasi merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif. 

Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan 

secara sistematis terhadap kegiatan penelitian. 

Kegiatan observasi meliputi pencatatan secara sistematik kejadian-

kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan lain-lain yang diperlukan 

dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.Pada tahap awal, 

observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau 

informasi sebanyak mungkin.Tahap selanjutnya, peneliti harus melakukan 

observasi yang berfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi 

yang diperlukan sehingga peneliti dapat menentukan pola-pola perilaku 

dan hubungan yang terus menerus terjadi. Jika hal ini sudah ditemukan, 

peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti.
5
 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana 

pelaksanaan proses belajar mengajar yang ada di MI Ma’arif Patihan 

Wetan, dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membaca siswa 

dalam materi pelajaran. Adapun yang diobservasi adalah upaya guru 

dalam mengatasi kesulitan membaca permulaan serta para siswa dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk kontak komunikasi verbal 

(semacam percakapan) yang bertujuan memperoleh informasi. Biasanya, 

                                                           
5
Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 224. 



34 

 

komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun 

komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon.
6
 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara mendalam,. Artinya, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Dengan 

wawancara mendalam  ini, data-data bisa terkumpul semaksimal mungkin. 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada: 

1) Kepala sekolah, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang data umum 

sekolah. 

2) Wali kelas 1 (Ibu Linamawati), yaitu untuk mendapatkan informasi 

tentang kemampuan membaca permulaan pada siswa. 

3) Siswa/siswi, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan 

membaca siswa. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan mengabadikan kegiatan pada saat guru melakukan kegiatan belajar 

mengajar, saat wawancara dengan kepala sekolah, guru, serta siswa kelas 

1, yaitu berupa foto-foto. 

Rekaman juga merupakan alat untuk mendokumentasikan yang 

sangat dibutuhkan. Sebab, saat melakukan wawancara, peneliti tidak 

mungkin hanya mencatat dan mengingat yang disampaikan oleh informan. 

                                                           
6
S. Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), 113.  
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Karena itu, dibutuhkan alat perekam sehingga dapat didengarkan kembali 

untuk menghindari ketidakakuratan jawaban yang ada. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlaku secara terus menerus secara tuntas hingga 

datanya penuh. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Reduksi data 

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema polanya, serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan 

memberikan gambar yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

Di lapangan, peneliti memperoleh banyak data mengenai upaya 

seorang guru dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi 

pada siswanya. Dalam hal ini, peneliti akan memfokuskan pada upaya 

guru dalam mengatasi kesulitan membaca permulaan pada siswa kelas 1 

MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. 

b. Penyajian data 



36 

 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. 

Dengan mendisplay data, data dapat terorganisasi, tersusun dalam pola 

hubungan sehingga akan mudah dipahami. 

Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, peneliti 

akan mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang dideskripsikan tersebut.
7
 

Dalam penelitian ini, setelah data tentang upaya guru dalam 

mengatasi kesulitan membaca permulaan terkumpul, disajikan dengan 

menggunakan sub-sub tema. Misalnya, metode yang digunakan guru 

dalam mengajar, kesulitan siswa dalam belajar membaca, faktor-faktor 

yang melatarbelakangi siswa dalam kesulitan membaca dan seterusnya 

sehingga mudah dipahami oleh pembaca. 

c. Penarikan simpulan 

Penarikan simpulan adalah analisis data yang terus menerus, baik 

selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan 

yang dapat menggambarkan pola yang terjadi.
8
 

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Upaya Guru dalam 

Mengatasi Kesulitan Membaca Permulaan pada Siswa Kelas 1 MI Ma’arif 

Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo, diharapkan dapat menemukan 

                                                           
7
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2006), 338.  

8
 Ibid, 338. 
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strategi atau upaya baru dalam mengatasi kesulitan membaca permulaan 

untuk meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas awal supaya 

mereka mempunyai kualitas membacadan  akan mudah dalam mengikuti 

kelas jenjang berikutnya. 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

perpanjangan pengamatan. Peneliti kembali ke lapangan untuk 

melakukan pengamatan dan wawancara lagi. Dengan demikian, 

hubungan antara peneliti dan narasumber akan semakin menyatu dan data 

yang diperoleh akan semakin kredibel. Penelitian yang diperpanjang 

otomatis peneliti akan semakin lama berada di lingkungan madrasah. 

Tujuannya agar kepala madrasah dan guru memberikan info dan data 

sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, akan semakin optimal penelitian 

yang akan dilakukan. 

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Penelitian ini ada empat tahapan, yaitu (1) tahap pralapangan, (2) 

tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap analisis data, (4) tahap penulisan 

hasil laporan penelitian. 

a. Tahap-tahap pralapangan, meliputimenyusun rencana penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 
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menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi memahami latar penelitin dan 

mempersipkan diri memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data yang meliputi analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.  
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo, 

semula merupakan lembaga pendidikan nonformal, yakni Madrasah 

Diniyah. Seiring dengan perkembangan zaman dan antusias masyarakat, 

tahun 1960 status Madrasah diniyah diubah oleh Kementerian Agama RI 

menjadi Madrasah Campuran, yaitu perpaduan antara pendidikan agama 

dan pendidikan umum yang diberi nama Madrasah Wajib Belajar (MWB). 

Pada tahun 1962, status Madrasah Wajib Belajar (MWB) diubah 

menjadi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Patihan Wetan. Madrasah 

Ibtidaiyah ini berada dibawah naungan Badan Otonom (BANOM) NU. 

Hal ini mendapatkan respon dan sambutan yang baik dari masyarakat 

lingkungan Kelurahan Patihan Wetan serta dari luar kelurahan Patihan 

Wetan. 

Tahun 1978, madrasah mendapat piagam  dari Departemen Agama 

RI  dengan piagam  No. L.M/3/2.11/A/1978 tertanggal 1 Desember 

1978.Dengan piagam tersebut, Madrasah diberikan hak mengikuti ujian 

persamaan Madrasah Negeri. 

Pada  tahun  2008, madrasah telah  diakreditasi oleh BAN dengan  

memperoleh   nilai B.Pada tahun 2007, madrasah ini mendapat bantuan 
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peningkatan mutu melalui berbagai work shop, pelatihan, pembinaan dan 

pengawasan serta bantuan alat peraga yang cukup dari Learning Asisten 

Program for Islamic School (LAPIS) dari Australia yang di wilayah 

Kabupaten Ponorogo ditangani oleh STAIN Ponorogo yang sekarang 

sudah beralih status menjadi IAIN Ponorogo. 

Pada tahun 2007 pula, MI Ma’arif Patihan mendapatkan bantuan 

dari Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Asian Development 

Bank (ADB) dan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp467.664.500,00 

dicairkan bertahab selama 3 tahun. 

Adapun Kepala Madrasah yang pernah menjabat dan berperan 

penting dalam perkembangan dan kemajuan MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo mulai dari awal hingga sekarang adalah sebagai 

berikut. 

a. Tahun 1954-1960 dikepalai oleh Bapak H. Sofwan 

b. Tahun 1960-1965 dikepalai oleh Bapak Hadi Sutrisno 

c. Tahun 1965-1970 dikepalai oleh Bapak H. Romlan 

d. Tahun 1970-1975 dikepalai oleh Bapak Rukani 

e. Tahun 1975-1977 dikepalai oleh Bapak Rohmad, S.Ag 

f. Tahun 1977-2003 dikepalai oleh Bapak H. Romlan 

g. Tahun 2003-2008 dikepalai oleh Ibu Hj. Surjati, A.Ma 

h. Tahun 2008 hingga sekarang dikepalai oleh Bapak Drs. Sadikin
1
 

 

                                                           
1
 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 02/D/19-IV/2018 
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2. Letak Geografis Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo 

MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo merupakan  

lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah seluas 7677 m
2
 yang 

terletak di Jl. Parang Menang Gg.IV No.18 Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo. Adapun batas wilayah adalah sebagai berikut. 

Sebelah utara berbatasan dengan : Persawahan  

Sebelah timur berbatasan dengan : Perumahan Penduduk  

Sebelah selatan berbatasan dengan : Perumahan Penduduk  

Sebelah barat berbatasan dengan : Pemakaman dan persawahan
2
 

 

3. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo 

a. Visi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo 

Visi MI Ma’arif Patihan Wetan yaitu “UnggulPrestasi Beriman 

dan Taqwa (Berimtaq)&Berilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(Beriptek)” dengan berwawasan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.Indikator 

yang dapat dijadikan tolak ukur dalam pencapaian visi tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1) Unggul dalam pembinaan agama, 

2) Unggul dalam proses pembelajaran, 

                                                           
2
Lihat transkrip dokumentasi nomor: 04/D/19-IV/2018 
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3) Unggul dalam prestasi, 

4) Unggul dalam sumber daya manusia, 

5) Unggul dalam sarana dan prasarana, 

6) Unggul dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat, 

7) Unggul dalam disiplin dan percaya diri, 

8) Unggul dalam penanaman konsep ahlussunah wal jamaah. 

b. Misi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo 

Misi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo sebagai berikut : 

1) menciptakan suasana madrasah yang Islami; 

2) melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

setiap siswa dapat berkembang secara optimal dengan prestasi yang 

dimiliki; 

3) memaksimalkan hasil prestasi akademik siswa; 

4) meningkatkan  potensi yang dimiliki madrasah dalam berbagai 

bidang; 

5) meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sesuai 

dengan kebutuhan yang ideal; 

6) menjalin kerja sama antar stakeholder untuk pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat; 

7) menanamkan sikap keteladanan siswa dalam bermasyarakat; 



43 

 

8) menumbuhkan kecintaan terhadap ajaran Islam serta budaya 

bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak.
3
 

 

4. Keadaan Guru dan Murid 

Berdasarkan data terakhir, jumlah tenaga guru sebanyak 14 orang. 

Rincian tenaga guru adalah 2 orang guru DPK dari pemerintah dan 12 

orang guru diangkat oleh yayasan. Lama mengajar guru MI Ma’arif 

Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo bervariasi. Guru-guru tersebut 

ditunjang oleh latar belakang pendidikan yang memadai, yakni berasal dari 

sarjana pendidikan sesuai dengan bidangnya. 

Tabel 3.2 

Jumlah guru menurut latar belakang ijazah 

No

.  

Nama 

Lengkap 

NIP Tempat 

Lahir 

Tanggal 

Lahir 

Pndidikan 

Terakhir 

1. Drs. Sadikin  Ponorogo 01-10-1965 S1 PAI 

2. Siti Masruroh, 

S.Ag 

 Ponorogo 01-10-1965 S1 PAI 

3. Ikhwanul 

Fatah, S. Ag 

 Ponorogo 02-08-1973 S1 PAI 

4. Dra. ST. 

Kabshoh 

 Ponorogo 10-09-1996 S1 PAI 

5. Muhammad 

Muhlis, S.Pd.I 

 Ponorogo 27-05-1980 S1 Bhs. 

Inggris 

                                                           
3
Lihat transkrip dokumentasi nomor: 05/D/19-IV/2018 
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6. Sujok 

Subandono, 

S.Pd 

 Ponorogo 08-06-1985 S1 Bhs. 

Ingrris 

7. Arian Nararida 

Damayanti, 

S.Pd 

 Ponorogo 25-07-1985 S1 PAI 

8. Alfian Nur 

Kholis, S.Pd.I 

 Ponorogo 30-09-1982 S1 

Matematika 

9. Anik Sulistya 

Rintyaningsih,

S.Pd 

 Ponorogo 29-12-1986 S1 Bhs. 

Indonesia 

10. Tri Kasiati, 

S.Pd 

1972060

3200501

-2-003 

Nganjuk 03-06-1972 S1 PAI 

11. Siti Siyami, 

S.Ag 

1971102

3200501

-2-002 

Ponorogo 23-10-1971 S1 Bhs. 

Inggris 

12. Linamawati, 

S.Pd 

 Ponorogo 25-01-1987 S1 PAI 

13. Afifatul Fitria 

Bahiroh, S.Pd 

 Ponorogo 13-04-1991 S1 BP 

14. Bayu Dwi 

Saputra, S.Pd 

 Ponorogo 21-06-1994 S1 PGSD 
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Jumlah siswa-siswi MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogoseluruhnya adalah 315, dengan perincian menurut kelas 

seperti terlihat pada tabel berikut.
4
 

Tabel 3.1 

Keadaan siswa MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Struktur Organisasi 

MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo berada di bawah 

naungan Kementerian Agama dan binaan LP Ma’arif. MI Ma’arif Patihan 

Wetan dipimpin oleh kepala madrasah yang membawahi bidang-bidang 

antara lain bidang tatausaha, bendahara, wakil kurikulum (waka) bidang 

kurikulum, waka bidang kesiswaan, waka bidang sarana prasarana, dan 

waka bidang humas.
5
 

 

                                                           
4
Lihat transkrip dokumentasi nomor: 07/D/19-IV/2018 

5
Lihat transkrip dokumentasi nomor: 03/D/19-IV/2018 

Kelas Ruang Kelas Rombel 
Jumlah Siswa 

L P Jml 

I 2 2 30 24 54 

II 2 2 22 31 53 

III 2 2 28 23 51 

IV 2 2 30 28 58 

V 2 2 32 16 48 

VI 2 2 22 29 51 

JML 11 11 164 151 315 
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Gambar 3.1 

Struktur Organisasi MI Ma’arif Patihan Wetan, Ponorogo 
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Gambar 3.2  

Susunan Pengurus Badan Pengelola Pendidikan Ma’arif (BPPM) 

MI Ma'arif Patihan Wetan 
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SUSUNAN PENGURUS KOMITE SEKOLAH 

MI MA’ARIF PATIHAN WETAN, BABADAN, PONOROGO 

PERIODE 2017 - 2020 

 

1. Ketua    : Rochmat Hasan 

2. Sekretaris   : Ikhwanul Fatah 

3. Bendahara   : Siti Kabshoh 

Anggota:  

1. Endro H.S. 

2. Abu Kusno 

3. Ja’far Shodiq 

4. Nurul Hasanah 

5. Muhammad Wahid 

6. Budi Hantoro 

7. Budiono 

8. Sugiono 

9. Zaenal Abidin 

10. Muhammad Fadil 
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6. Sarana dan Prasarana 

Adapun sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar 

mengajar yang ada di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo adalah sebagai 

berikut.
6
 

 Tabel 3.3 

Koleksi Perpustakaan 

NO Nama Buku Jumlah Ex Keterangan 

1 Buku Teks Utama 2.188 Baik 

2 Buku Bacaan 5.950 Baik 

3 Buku Referensi 400 Baik 

 

Tabel 3.4 

Peralatan pendidikan 

 

NO 

 

Nama 

Keadaan  

Ju

mla

h  

Baik Rusak 

ringan 

Rusak 

Berat 

1 Alat Peraga IPA  7   7 

2 Alat Peraga IPS 5   5 

3 Alat Peraga Matematika  1   1 

4 Alat Peraga Bahasa 

Indonesia  

1   1 

5 Alat Peraga Bahasa 

Inggris  

1   1 

 

  

                                                           
6
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Tabel 3.5 

Media Pendidikan 

 

NO 

 

Nama 

Keadaan  

Jum

lah  
Baik 

Rusak 

ringan 

Rusak 

Berat 

1 Komputer  18 3 1 22 

2 Printer  1 1 1 3 

3 Speaker  1   1 

4 Amplifier  1  1 

5 Mic 2   2 

6 Televisi   1  1 

7 Radio/Tape Recorder   1  1 

8 DVD Player  3   3 

9 LCD Proyektor 8   6 

 

Tabel 3.6 

Perabot sekolah 

 

NO 

 

Nama 

Keadaan  

Jumlah Baik Rusak 

ringan 

Rusak 

Berat 

1 Meja Kursi 

Pimpinan  
1 set   

1 set 

2 Kursi Guru  13   13 

3 Meja Guru  12  1 13 

4 Lemari ruang 

pimpinan  
2   

2 

5 Lemari guru  4   4 

6 Meja Siswa  91 12  103 

7 Kursi siswa  102 15  117 

8 Papan Tulis  9   9 

9 Papan statistik  12   12 

10 Rak Perpustakaan  5   5 

11 Rak Besi      

12 Mesin ketik    1 1 
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Tabel 3.7 

Jumlah Ketersediaaan Ruang Pokok 

 

NO 
 

Nama Ruang 

Keadaan  

Juml

ah 

 

Ukur

an 
Baik 

Rusak 

ringan 

Rusak 

Berat 

1 Ruang Kelas 4 5  9 8 x 7 

m 

2 Ruang 

pimpinan 

 1  1 4 x 5 

m 

3 Ruang Guru 1   1 6 x 6 

m 

4 Ruang TU      

5 Ruang 

Koperasi 

     

6 Ruang 

Perpustakaan 

1   1 8 x 7 

m 

7 Ruang Gudang   1 1 1,5 x 

2 m 

8 WC Siswa 3   3 2 x 2 

m 

9 
WC Guru 

1   1 2,5 x 

2 

10 Kamar Mandi 

Guru 

     

11 
Masjid 

1   1 20 x 

10 m 

12 Ruang 

Komputer 

1   1 8 x 7 

m 

13 Kantin 

Sekolah 

 1  1 4 x 5 

m 

14 Ruang Lab. 

IPA 

1   1 8 x 7 

m 

15 
Dapur 

  1 1 1 x 

1,5 m 

16 
Ruang UKS 

 1  1 2 x 6 

m 
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B. Deskripsi Data Khusus 

Agar dapat dengan mudah dibaca dan dipahami, hasil wawancara 

peneliti dengan informan dideskripsikan secara sistematis sebagai berikut : 

1. Data tentang upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan 

membaca permulaan siswa kelas 1 

Dalam proses belajar mengajar, guru tentunya mengalami banyak 

kesulitan, terutama dalam mengajar kelas satu, karena dikelas satu 

banyak siswa yang belum bisa membaca. Hal ini sebagaimana yang 

disampaikan oleh wali kelas satu, Ibu Linamawati, S.Pd. sebagai 

berikut. 

“Untuk kesulitannya banyak sekali, terutama antara jumlah 

guru dengan siswanya.Pertama, untuk mengkondisikannya saja 

sudah sulit, apalagi untuk mengajarkan membaca itu juga menjadi 

kendala bagi saya.”
7
 

Dalam dunia pendidikan, guru merupakan kunci utama 

mencerdaskan pendidikan.Guru juga perlu memiliki kemampuan untuk 

dapat membimbing siswa, memberikan arahan, dan memberikan 

pembinaan sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Dalam proses 

belajar, guru juga bertanggung jawab penuh atas ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Dalam meningkatkan kemampuan membacapun tidak lepas 

dari metode pembelajaran pada saat mengajar.Hal ini sebagaimana yang 

disampaikan oleh wali kelas satu, Ibu Linamawati, S.Pd. sebagai berikut. 

“Di dalam mengajar saya menggunakan banyak 

metode.Kalau untuk KTSP dulu saya menggunakan metode 

ceramah, game. Tetapi yang lebih sering ceramah, soalnya kalau 

selalu game materi tidak cepat selesai. Tetapi, untuk K13 ini, 
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metodenya sesuai petunjuk dari buku.Dan yang lebih sering saya 

gunakan untuk mengajari siswa membaca yaitu dengan metode 

suku kata, sebelumnya siswa sudah saya kenalkan huruf-hurufnya, 

kemudian huruf tersebut saya gabungkan, misalnya ba-ca, ma-ta, ji-

ka, dan seterusnya”.
8
 

 

Pendapat tersebut diungkapkan juga oleh Zahra salah satu siswa 

kelas 1,sebagai berikut. 

“Kalau mengajari membaca, Ibu guru biasanya membuat tulisan 

dipapan tulis terus suruh membaca, misalnya na-si, bu-ku.Kadang 

membuat kartu yang ada tulisannya terus suruh membaca”.
9
 

Banyak usaha yang dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan 

membaca permulaan, salah satunya sekolah mempunyai program khusus 

untuk menangani hal tersebut.Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

Kepala Sekolah MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo sebagai 

berikut. 

“Untuk program khusus yang dilakukan sekolah untuk 

menangani siswa yang mengalami kesulitan membaca permulaan 

adalah dengan memberikan waktu-waktu khusus kepada siswa 

yang tingkat kemampuan membacanya kurang, biasanya pada jam-

jam istirahat, kadang juga pada saat siswa pulang dari sekolah 

supaya tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Itulah upaya 

yang diberikan sekolah untuk menanggulangi siswa yang 

berkesulitan membaca permulaan”.
10

 

 

Dengan demikian, siswa yang mengalami kesulitan membaca 

permulaan akan mendapatkan penanganan khusus agar dapat membaca 

dengan lancar. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Linamawati, S.Pd 

wali kelas satu, sebagai berikut. 

“Upaya yang saya lakukan untuk menangani siswa yang 

berkesulitan membaca permulaan dengan cara memberikan waktu 

khusus. Biasanya dilain jam pelajaran saya memanggil siswa yang 

                                                           
8
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9
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kemampuan membacanya jauh dibandingkan dengan teman yang 

lainnya yang lancar dan dia belum bisa, maka saya mengajarinya 

membaca. Tetapi ya tergantung motivasi anak juga, kalau anak 

yang saya berikan waktu khusus itu termotivasi dengan baik, maka 

anak bisa menggunakan waktu yang saya berikan untuk berlatih 

dengan baik. Tetapi ada juga anak yang kadang mengalami rasa 

capek, bosan, saat saya berikan jam tambahan tadi. Untuk 

mengatasi anak tersebut, saya juga bekerja sama dengan wali 

murid. Saya meminta wali murid untuk mengajari membaca”.
11

 

  

 Berdasarkan wawancara di atas, upaya guru dalam mengatasi 

kesulitan membaca permulaan, yaitu sekolah memberikan program khusus 

kepada siswa tersebut. Adapun program khususnya adalah memberikan 

jam tambahan untuk anak yang mengalami kesulitan membaca permulaan 

tersebut. Selain itu, upaya yang dilakukan guru adalah dengan 

menggunakan metode suku kata. Penerapan metode suku kata yang 

digunakan guru kelas 1 di MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo, 

yaitu guru menempelkan beberapa kartu ke papan tulis, setiap kartu 

bertuliskan huruf, misalnya kartu pertama ada huruf “NA”, kemudian 

kartu kedua “MA”, selanjutnya kedua kartu tersebut digabungkan sehingga 

menjadi kata “NAMA”. Guru membuat kartu-kartu tersebut agar anak 

lebih semangat dalam belajar membaca sehingga mereka lebih senang dan 

lebih paham.Hal ini seperti yang diungkapkan oleh wali kelas satu, Ibu 

Linamawati, S.Pd. sebagai berikut. 

“Saya lebih sering menggunakan metode suku kata dalam 

mengajari anak-anak membaca.Untuk penerapannya metode suku 

kata itu misalnya saya membuat beberapa kartu yang setiap kartu 

tersebut bertuliskan huruf, misalnya kartu pertama ada huruf BU 
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dan kartu kedua ada huruf KU, kemudian saya membimbing anak-

anak untuk menggabungkan kartu dan membacanya”.
12

 

 

 Pengamatan yang peneliti lakukan saat pelajaran berlangsung di 

kelas satu MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo masih ada 

beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam membaca 

permulaan.Mereka adalah Nazwa Angelina Putri, Robit Ni’amil Karim, 

Yusuf Abdillah Ramadhan, Muhammad Alizal dan ada satu anak yang 

sama sekali belum bisa membaca yaitu Muhammad Farhan.
13

Pengamatan 

peneliti tersebut seperti yang diungkapkan oleh wali kelas satu, Ibu 

Linamawati, S.Pd. sebagai berikut. 

  “Memang untuk kelas satu yang mengalami kesulitan 

membaca itu ada beberapa anak, yaitu Nazwa Angelina Putri, Robit 

NI’amil Karim, Yusuf Abdillah Ramadhan, Muhammad Alizal dan 

ada satu anak yang belum bisa membaca sama sekali yaitu 

Muhammad Farhan”.
14

 

 

Guru juga perlu menyediakan sumber dan media belajar yang 

cocok dan beragam dalam setiap pembelajaran.Seperti yang diungkapkan 

oleh wali kelas satu, Ibu Linamawati, S.Pd sebagai berikut. 

“Memang sumber dan media itu penting dalam 

pembelajaran.Kalau untuk kelas 1 sumber belajarnya dari buku 

paket, dan ketika ada pelajaran yang bertema alam saya juga 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.Kalau 

untuk media saya menyediakan gambar-gambar agar anak mudah 

memahami, selain itu karena di sini juga ada proyektor saya juga 

manfaatkan sebagai media agar anak semangat dalam belajar”.
15
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2. Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan membaca 

permulaan siswa kelas 1 

Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca 

permulaan.Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca 

permulaan kelas 1 MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo yaitu 

ada faktor intelektual, faktor lingkungan, dan faktor psikologis. 

Pertama, faktor intelektual.Tidak semua siswa yang mempunyai 

kemampuan intelegensi  tinggi menjadi pembaca yang baik seperti yang 

diungkapkan oleh wali kelas satu, Ibu Linamawati, S.Pd. sebagai berikut. 

“Kalau masalah intelegensi itu secara umum, intelegensi anak 

tidak sepenuhnya mempengaruhi berhasil atau tidaknya anak dalam 

membaca permulaan. Faktor metode mengajar guru, prosedur, dan 

kemampuan guru juga turut mempengaruhi kemampuan membaca 

permulaan anak”.
16

 

 

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Linamawati, S.Pd. di atas, 

bahwa di kelas satu MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo, memang tidak semua siswa yang memiliki intelegensi 

yang tinggi mampu membaca dengan baik. Ibu Linamawati juga 

mengungkapkan sebagai berikut. 

“Di kelas satu itu sebenarnya ada anak yang memiliki 

kecerdasan yang cukup baik, yaitu Satria Maulana.Sebenarnya dia 

pandai, cepat mengerti dengan apa yang saya ajarkan, tetapi dia 

belum memiliki kemampuan membaca yang baik, sehingga ketika 

dia membaca, saya juga masih sering membimbingnya supaya bisa 

lancar juga membacanya”.17
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Kedua, selain faktor intelektual ada juga faktor lingkungan, 

dan juga bahan bacaan, seperti yang di ungkapkan lagi oleh wali 

kelas satu Ibu Linamawati, S.Pd. sebagai berikut. 

“Selain intelektual, ada juga faktor yang lain, seperti faktor 

lingkungan, misalkan jika lingkungan anak tersebut baik, teman-

temannya suka membaca, maka ia akan terpengaruh rajin juga, 

begitupun sebaliknya. Ada juga faktor lain yaitu bahan bacaan, 

saya biasanya selain dari buku paket yang dimiliki siswa saya 

harus kreatif mencari bahan bacaan lain yang menarik kemudian 

saya bagikan sama mereka, kadang juga saya mengambilkan buku 

cerita dari perpustakaan sehingga merek tidak merasa bosan ketika 

berlatih membaca”.
18

 

 

Selain faktor intelektual dan lingkungan ada faktor lain yang 

mempengaruhi kemampuan membaca permulaan siswa, yaitu faktor 

psikologis yang mencakup motivasi, karena motivasi juga sangat penting 

dalam mengatasi kesulitan membaca siswa. Hal ini sebagaimana yang 

telah diungkapkan oleh wali kelas 1, Ibu Linamawati, S.Pd : 

“Selain faktor diatas, motivasi juga sangat penting, baik itu 

motivasi dari saya sendiri selaku wali kelas, dan juga motivasi dari 

orang tuanya.Selain itu, media juga mempengaruhi.Tidak hanya 

dari buku saja, tetapi saya juga harus kratif mencari sendiri, 

gambar-gambar atau dengan menempel”.
19

 

 

Banyak cara yang dilakukan oleh guru dalam memotivasi 

siswanya supaya mereka senang dengan pelajaran yang diberikan 

guru, salah satunya pelajaran membaca, seperti yang diungkapkan 

oleh Ibu Linamawati, S.Pd. 

“Biasanya ketika saya mengajari mereka membaca saya 

memberikan cerpen, misalnya bertema binatang kancil dan buaya. 

Biasanya mereka akan lebih senang untuk mengetahui isi dari 
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cerita tersebut, dan mereka ingin bergiliran membacanya. Selain 

itu, saya juga memberikan permainan-permainan, misalnya saya 

menyediakan tulisan berupa kalimat di papan tulis dan mereka saya 

suruh membaca individu, kadang kelompok dan memberikan 

reward kepada mereka. Sehingga dengan cara demikian anak akan 

termotivasi, dan tujuannya agar anak tidak bosan dalam belajar 

membaca”.20
 

 

Selain motivasi ada juga faktor psikologi lainnya yaitu 

emosi.Gejolak emosi anak sering menunjukkan ketidakstabilannya. 

Bahkan, sebelum ia duduk dibangku sekolah. Kesulitan emosi anak akan 

menyebabkan keengganan membaca. Meskipun tujuan akhir membaca 

adalah memahami isi bacaan, tetapi banyak anak yang membaca dengan 

lancar tetapi tidak memahami isi bacaan tersebut.Ini menunjukkan bahwa 

kemampuan membaca bukan hanya terkait erat dengan kematangan gerak 

motorik mata, tetapi juga tahap perkembangan kognitif. Mempersiapkan 

anak untuk belajar membaca merupakan suatu proses yang panjang. Hal 

tersebut diungkapkan oleh wali kelas 1, Ibu Linamawati, S.Pd sebagai 

berikut: 

 “Memang anak usia kelas satu itu emosinya tidak stabil, 

terutama dalam hal membaca, misalkan anak itu ketika lagi 

semangat atau moodnya bagus biasanya diajari membaca mereka 

akan semangat, tetapi ketika mereka kadang merasa capek, pusing 

mereka tidak mau diajari membaca. Ketika terjadi hal seperti itu 

saya memberikan PR latihan membaca dan bekerjasama dengan 

orang tua mereka agar dirumah diajari membaca”.
21

 

 

Ketidakstabilan anak juga terlihat seperti yang diungkapkan oleh 

Nazwa Angelina Putri, salah satu siswa kelas 1 sebagai berikut. 
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“Kalau  saya capek, pusing saya tidak mau membaca sama 

Ibu guru, saya diajari membaca dirumah sama Bapak kadang sama 

kakak”.
22

 

 

Selain emosi, faktor psikologi lainnya ada percaya 

diri.Percaya diri sangat dibutuhkan oleh anak-anak.Anak-anak yang 

kurang percaya diri di dalam kelas, mereka merasa tidak bisa 

mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya walaupun tugas itu 

sesuai dengan kemampuannya. Mereka sangat bergantung kepada 

orang lain sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan mandiri dan 

selalu meminta untuk diperhatikan guru. Seperti yang diungkapkan 

oleh wali kelas satu, Ibu Linamawati, S.Pd. sebagai berikut. 

“Kalau soal percaya diri sebebnarnya anak-anak kelas satu itu 

rata-rata sudah mempunyai sikap percaya diri yang baik, mereka 

yakin dengan dengan pekerjaan sendiri, tetapi ada anak yang ketika 

saya kasih tugas itu malah disuruh mengerjakan temannya,namanya 

Nicholas Putra, ia merasa tidak yakin dengan kemampuan 

dirinya.Untuk menangani anak tersebut saya biasanya memberikan 

pengertian supaya mengerjakan sendiri, dan saya juga 

membimbingnya supaya ia lebih faham kalau percaya diri itu 

sangatlah penting”.
23

 

 

 

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa faktor yang melatarbelakangi siswa dalam hal kesulitan 

membaca, antara lain faktor intelektual, faktor lingkungan, dan juga 

faktor psikologis. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesulitan Membaca Permulaan 

Siswa Kelas 1 MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo 

 Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca 

bagi siswa Sekolah Dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh 

kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi 

bacaan dengan baik. Pembelajaran membaca permulaan di Sekolah 

Dasar/Madrasah bertujuan agar siswa mengenal dan menguasai tulisan. 

Ketepatan membaca permulaan sangat dipengaruhi oleh keefektifan dan 

kreativitas guru yang mengajar di kelas 1 SD/MI. 

 Di MI Ma’arif PatihanWetan, Babadan, Ponorogo peneliti 

memperoleh data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesulitan membaca permulaan. Adapun faktor-faktor yang  mempengaruhi 

membaca permulaan di antaranya faktor intelegensi, faktor lingkungan, 

dan juga faktor psikologis. Hal ini sesuai dengan pendapat Lamb dan 

Arnold dalam Farida Rahim
1
 bahwa sebab-sebab kesulitan membaca 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 

 

 

                                                           
1
 Farida Rahim, PengajaranMembaca di SekolahDasar, (Jakarta: BumiAksara, 2008), 16-

19 



61 

 

1. Faktor intelektual 

Bahwa tidak semua siswa yang mempunyai kemampuan 

intelegensi tinggi menjadi pembaca yang baik. Secara umum, 

intelegensi anak tidak sepenuhnya mempengaruhi berhasil atau tidak 

nyaanak dalam membaca permulaan. Faktor metode mengajar guru, 

prosedur, dan kemampuan guru juga turut mempengaruhi kemampuan 

membaca permulaan anak.  

   Di MI Ma’arif PatihanWetan, Babadan, Ponorogo, faktor 

intelektual juga merupakan faktor yang mempengaruhi kesulitan 

membaca pada siswa kelas satu. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Linamawati, S.Pd. bahwa tidak semua siswa yang memiliki 

kemampuan intelegensi tinggi juga mampu  membaca dengan baik. 

Satria Maulana, siswa kelas satu, yang memang memiliki kemampuan 

yang baik dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru, tetapi 

belum mampu membaca dengan baik 

2. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemajuan membaca siswa. 

Di MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo, faktor lingkungan 

itu juga mempengaruhi kemampuan anak dalam hal membaca. Faktor 

lingkungan bisa dari lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. 

Ketika lingkungan anak misalnya teman-temannya suka membaca, 

rajin, maka anak tersebut akan mengikuti hal yang baik, yaitu belajar 

membaca. Sebaliknya, jika anak berada di lingkungan yang misalnya 
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teman-temannya malas dalam membaca, hanya bermain-main. 

Apalagi, jika orang  tuanya tidak begitu memperhatikan kondisi 

anaknya dalam hal belajar.  

3. Faktor Psikologis 

Faktor lain yang juga mempengaruhi kemajuan membaca anak 

adalah faktor psikologis. Di MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo, faktor psikologis yang mempengaruhi kesulitan membaca 

permulaan mencakup motivasi, emosi, dan percaya diri. 

a. Motivasi 

Motivasi adalah faktor kunci dalam belajar membaca. 

Motivasi bisa berasal dari guru kelas itu sendiri maupun dari orang 

tua siswa. Banyak cara yang dilakukan oleh guru dalam 

memotivasi siswanya supaya mereka senang dengan pelajaran yang 

diberikan guru, yaitu ketika guru mengajari mereka membaca. 

Guru memberikan cerpen, misalnya bertema binatang kancil dan 

buaya. Biasanya, merekaakanlebihsenang untuk mengetahui isi 

dari cerita tersebut. Yang akhirnya, mereka ingin bergiliran 

membacanya. Selain itu, guru juga memberikan permainan-

permainan. Misalnya, menyediakan tulisan berupa kalimat di papan 

tulis dan guru meminta siswa membaca individu, kadang kelompok 

dan memberikan reward  kepada mereka. Sehingga dengan cara 

demikian, anak akan termotivasi. Tujuannya, agar anak tidak bosan 

dalam belajar membaca. 
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b. Emosi 

Seorang siswa harus mempunyai pengontrolan emosi pada 

tingkat tertentu. Anak-anak yang mudah marah, menangis, bereaksi 

secara berlebihan ketika mereka tidak mendapatkan  sesuatu atau 

mendongkolakan mengalami kesulitan dalam pelajaran membaca. 

Sebaliknya, anak-anak yang lebih mudah mengontrol emosinya, 

akan lebih mudah memusatkan perhatiannya pada teks yang 

dibacanya. Pemusatan perhatian pada bahan bacaan 

memungkinkan kemajuan kemampuan anak-anak dalam 

memahami bacaan akan meningkat.Memang, anak usia kelas satu 

itu emosinya tidak stabil, terutama dalam hal membaca. Misanya, 

ketika anak mulai bersemangat atau moodnya bagus biasanya jika 

diajari membaca, mereka akan juga bersemangat. Sebaliknya, 

ketika mereka terkadang merasa capek, pusing, mereka tidak mau 

diajari membaca. Ketika terjadi hal seperti itu, guru memberikan 

PR latihan membaca dan bekerja sama dengan orang tua mereka 

agar dirumah diajari membaca. 

c. Percaya diri 

Percaya diri sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Ketika 

seorang anak tidak mempunyai rasa percaya diri, ia akan 

mengalami kesulitan dalam hal belajarnya. Apalagi anak yang 

sebenarnya ia mampu atas tugas yang diberikan guru, tetapi ia 

tidak percaya dengan kemampuan dirinya. Upaya yang dilakukan 
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guru di MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo dalam 

meningkatkan percaya diri anak, yaitu memberikan pendekatan 

kepada anak agar ia mengerti pentingnya percaya diri bagi anak. 

 

B. Upaya Guru dalam Mengatasi KesulitanMembaca Permulaan di MI 

Ma’arif  Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo 

Guru adalah pribadi yang menentukan maju atau tidaknya sebuah 

peradaban manusia. Seorang anak yang awalnya tidak tahuapa-apa 

menjadi pribadi jenius sehingga menjadi manusia unggul dan berdaya 

guna. Seorang siswa yang merupakan anak didik dengan tingkat kenakalan 

luar biasa, melalui arahan dan bimbingan dalam kesabaran seorang guru, 

siswa dapat berprestasi. Banyak sekali perubahan yang terjadi dalam diri 

siswa atas jasa dan perjuangan seorang guru. Apabila seorang guru telah 

menjadi guru yang disenangi siswa, transformasi nilai dan ilmu akan 

berjalan dengan lancar serta bisa memberikan pengaruh positif bagi 

perkembangan nantinya.
2
 

Dalam proses belajar mengajar, tentunya seorang guru banyak 

mengalami berbagai masalah yang dihadapi siswa. Guru harus memiliki 

berbagai cara yang digunakan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. 

Salah satu masalah yang dihadapi siswa yaitu, kesulitan membaca pada 

siswa kelas satu.  

 

                                                           
2
Suparlan, Menjadi Guru Edukatif, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), 16. 
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Di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo, peneliti memperoleh yang berkaitan dengan upaya guru dalam 

mengatasi kesulitan membaca permulaan pada siswa kelas satu. Di MI 

Ma’arif PatihanWetan, Babadan, Ponorogo, guru menyampaikan materi 

pelajaran dengan beragam metode pembelajaran, tetapi yang sering 

digunakan adalah metode ceramah, game, itu ketika KTSP dulu. Berbeda 

setelah adanya Kurikulum 13 ini. Berdasarkan Kurikulum 13, metodenya 

harus sesuai dengan petunjuk dari buku. Dalam hal ini, yang lebih sering 

digunakan guru dalam mengajari siswa membaca permulaan, yaitu metode 

suku kata. Metode suku kata yang digunakan, yaitu guru menempelkan 

beberapa kartu ke papan tulis, setiap kartu bertuliskan huruf. Misalnya, 

kartu pertama ada huruf “NA”, kemudian kartu kedua “MA”. Selanjutnya, 

kedua kartu tersebut digabungkan sehingga menjadi kata “NAMA”. Guru 

membuat kartu-kartu tersebut agar anak lebih semangat dalam belajar  

membaca sehingga mereka lebih senang dan lebih paham. 

Dalam mengatasi kesulitan membaca permulaan upaya yang 

diberikan guru adalah memberikan jam-jam tambahan atau jam khusus dan 

latihan membaca di luar pembelajaran kepada siswa yang mengalami 

kesulitan membaca. Upaya tersebut dilakukan guru agar siswa yang 

mengalami kesulitan membaca tidak tertinggal jauh dengan teman-

temannya yang sudah baik dalam membaca. 

Selainitu, guru juga perlu menyediakan sumber dan media belajar 

yang cocok dan beragam dalam setiap pembelajaran. Sumber dan media 
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yang digunakan guru kelas 1 MI Ma’arif PatihanWetan, Babadan, 

Ponorogo, yaitu sumber belajarnya berasal dari buku paket. Ketika ada 

pelajaran bertema alam, guru juga memanfaatkan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar. Kalau untuk media, guru menyediakan gambar-

gambar agar anak mudah memahami, selain itu guru juga memanfaatkan 

proyektor sebagai media agar anak semangat dalam belajar. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Hasilpenelitian yang berjudulUpaya Guru 

dalamMengatasiKesulitanMembacaPermulaanpadaSiswaKelasSatu MI 

Ma’arifPatihanWetan, Babadan, PonorogoTahunPelajaran 2017/2018 

dapatdisimpulkansebagaiberikut. 

1. Faktor-faktor yang 

mempengaruhikesulitanmembacapermulaanpadasiswakelassatu di MI 

Ma’arifPatihanWetan, yaitusebagaiberikut. 

a. Faktorintelegensi, yaitutidaksemuasiswa yang 

memilikiintelegensitinggijugamemilikikemampuanmembaca yang 

baik. 

b. Faktorlingkungan, 

baiklingkunganrumahmaupunlingkungansekolahnya. 

Jikalingkunganteman-temannyarajinmembaca, 

merekajugaakanterpengaruhuntukrajinmembaca.   

c. Faktorpsikologis yang mencakupmotivasi, emosi, danpercayadiri. 

2. Upaya yang dilakukan guru 

dalammengatasikesulitanmembacapermulaan, yaitusebagaiberikut. 
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a. Guru memberikan jam tambahanatau jam khususkepadasiswa yang 

mengalamikesulitanmembacapermulaan. Misalnya, pada jam 

istrirahat, dan jampulangsekolah. 

b. Gurumenggunakanmetodesuku kata 

untukmemudahkansiswadalambelajarmembaca. 

c. Guru bekerjasamadengan orang tuasiswaagar 

mengajarianaknyauntukrajinmembaca. 

 

B. Saran 

SetelahmengadakanpenelitiandanmenemukansimpulanterkaitdenganU

paya Guru 

dalamMengatasiKesulitanMembacaPermulaanpadaSiswaKelasSatu MI 

Ma’arifPatihanWetan, Babadan, PonorogoTahunPelajaran2017/2018, 

penelitimemberikan saran, baikuntuksiswa, guru, danorang tua. 

1. Siswa 

Siswa yang masihbelumlancardalammembaca, 

diharapkanlebihbersemangatdalambelajarmembacasupayabisalebihmu

dahnaikkejenjangberikutnya. 

2. Guru 

Untukmeningkatkansemangatsiswa yang 

mengalamikesulitanmembaca, hendaknya guru meningkatkanjumlah 

jam tambahan agar program inidapatberjalandenganmaksimal. 

3. Orang tua 
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Orang tuadiharapkandapatmemberikanmotivasikepadaanak 

agarbersemangatdalambelajarmembacadanmengawasimerekasupayatid

akberlebihandalambermain yang 

menyebabkanmerekatidakmaubelajarmembaca. 
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