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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sebagai upaya mengembangkan potensi sumber daya insani, yaitu

peningkatan mutu manusia. Titik berat pembangunan pendidikan di Indonesia dewasa

ini pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan dan kesempatan

belajar. Salah satu jalan yang dapat dilakukan untuk itu ialah dengan mengefektifkan

proses belajar-mengajar di setiap jenjang dan jenis pendidikan itu sendiri.

Keberhasilan pembelajaran di kelas amat ditentukan oleh berbagai faktor, antara

lain : faktor guru, kurikulum, anak didik, lingkungan masyarakat dan media

pengajaran. Media pengajaran amat penting kehadirannya dalam usaha membantu

tercapainya tujuan belajar mengajar.

Dalam usaha meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan, maka dalam

pelaksanaan proses belajar-mengajar diupayakan tercipta kondisi belajar-mengajar

yang efektif, selain itu, faktor keprofesionalan guru, sarana/media pendidikan,

lingkungan masyarakat itu sendiri, yang meliputi pembiayaan, motivasi, dan

kesempatan belajar yang disediakan oleh lingkungannya turut menunjang upaya

tersebut.

Salah satu faktor penentu untuk mencapai tujuan pengajaran adalah adanya

media pendidikan. Dengan menggunakan media proses belajar-mengajar menjadi

lebih efektif dibandingkan dengan hanya ceramah saja. Media bukan tujuan tetapi
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strategi, pendekatan, cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu

penggunaan media memerlukan suatu keterampilan yang profesional baik dalam hal

memilih media yang sesuai dengan situasi, kondisi kelas, tingkat kematangan murid,

sifat materi pelajaran, dan kemudahan media diperoleh.

Pada satu segi penggunaan media pengajaran sangat penting, namun kenyataan

yang ada di lapangan bahwa kebanyakan guru, khususnya guru Sekolah Dasar kurang

memanfaatkan media pengajaran dalam menyajikan pelajaran membaca permulaan.

Keadaan ini merupakan kendala dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan.

Sebenarnya media pengajaran untuk menyajikan materi pelajaran tidak perlu

harus mewah, kebaikan media tidak harus mewah atau mahal, sulit dicari, melainkan

kebaikan media terletak pada ketepatan pemilihannya dan penggunaannya sesuai

dengan situasi, kondisi, serta sesuai dengan tingkat kematangan murid.

Membaca permulaan merupakan tahap belajar mempelajari huruf-huruf atau

lambang-lambang bunyi yang diperlukan untuk membaca selanjutnya. Membaca

permulaan dibedakan atas dua bagian sesuai dengan tahap-tahap pengajaran membaca

yaitu : (a) Membaca permulaan tanpa buku ialah semua kegiatan belajar-mengajar

membaca yang memakai alat pengajaran bukan buku. (b) Membaca permulaan

dengan buku. Dalam konteks membaca tanpa buku, dapat digunakan kartu kata.

Para guru semestinya dapat memanfaatkan media yang ada di lingkungan

setempat, atau berusaha membuat media yang sederhana, namun tetap mempunyai

nilai pendidikan. Salah satu media dimaksud adalah kartu kata.
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Kartu kata merupakan media pembelajaran yang dibuat dari kertas karton dalam

ukuran kecil yang didalamnya berisi kata-kata yang diajarkan kepada murid didalam

rangka memberikan pemahaman tentang bacaan. Oleh karena itu, bagi murid yang

berada pada tahapan permulaan belajar membaca, kartu kata ini akan menjadi media

yang efektif didalam pelaksanaannya.

RA Khadijah Desa Nario Indah Kecamatan Wawotobi adalah sekolah agama

namun tidak mengabaikan sedikitpun pelajaran umum yang memiliki sebanyak 18

murid dan staf pengajar sebanyak 3 orang. Kemampuan membaca permulaan murid

Khadijah RA Desa Nario Indah Kecamatan Wawotobi belum sepenuhnya lancar

membaca sesuai KKM (kriteria kelulusan minimal) yang diharapkan apabila diamati

melalui standar kompetensi berdasarkan kurikulum yaitu : Memahami teks pendek

dengan membaca lancar dan membaca puisi anak, Menyimpulkan isi teks pendek

(10-15 kalimat) yang dibaca dengan membaca lancar, Menjelaskan isi puisi anak

yang dibaca.

Berdasarkan hasil penelitian khususnya pada murid kelas B masih terdapat

murid yang belum lancar membaca sehingga masih perlu ditingkatkan kemampuan

membacanya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian

dengan judul : Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Dengan

Menggunakan Kartu Kata Murid RA Khadijah Desa Nario Indah Kecamatan

Wawotobi.
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B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya kemampuan membaca murid RA Khadijah Desa Nario Indah

Kecamatan Wawotobi.

2. Rendahnya minat membaca murid RA Khadijah Desa Nario Indah Kecamatan

Wawotobi

3. Kurangnya bimbingan membaca dari guru RA Khadijah Desa Nario Indah

Kecamatan Wawotobi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan

dalam penelitian ini adalah : Apakah kemampuan membaca permulaan murid RA

Khadijah Desa Nario Indah Kecamatan Wawotobi dapat ditingkatkan melalui

penggunaan kartu kata.

D. Hipotesis

Hipotesis tindakan yang diajukan adalah :

H0 : Penggunaan kartu kata tidak dapat meningkatkan kemampuan membaca

permulaan murid RA Khadijah Desa Nario Indah Kecamatan Wawotobi

H1 : Penggunaan kartu kata dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan

murid RA Khadijah Desa Nario Indah Kecamatan Wawotobi

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui peningkatan

kemampuan membaca permulaan murid RA Khadijah Desa Nario Indah Kecamatan
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Wawotobi melalui penggunaan kartu kata.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi guru dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dalam meningkatkan

kemampuan membaca permulaan murid RA Khadijah Desa Nario Indah

Kecamatan Wawotobi.

2. Bagi murid dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam meningkatkan

kemampuan membacanya.

3. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi yang ada

kaitannya dengan meningkatkan kemampuan membaca permulaan dengan

menggunakan kartu kata pada murid.

G. Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih terarah maka variabel penelitian ini diberikan batasan

operasional sebagai berikut :

1. Kartu kata adalah kartu yang digunakan untuk menuliskan kata-kata untuk dapat

dibaca atau dipelajari oleh murid dalam rangka meningkatkan kemampuan

membacanya.

2. Kemampuan membaca permulaan adalah kemampuan di dalam memahami kata-

kata yang tertulis di dalam kartu kata.


