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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Membaca Permulaan

Membaca merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan dalam dunia

pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin banyak kegiatan

membacanya. Untuk memahami bacaan kita harus terampil membaca, karena makna

diperoleh dengan mengartikan lambang kata. Oleh karena itu keterampilan membaca

mutlak diperlukan oleh setiap murid.

Hudgson dalam Supraptiningsih memberikan batasan membaca adalah suatu

proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan

yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/ bahasa tulis1

Ahmad Slamet Hardjasujana dalam Supraptiningsih mengemukakan bahwa

membaca adalah suatu kegiatan komunikasi interaktif yang memberi kesempatan

kepada pembaca dan penulis untuk membawa latar belakang, dan hasrat masing-

masing2. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia membaca adalah melihat serta

memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati3.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

membaca adalah suatu proses kegiatan melihat, memahami serta melafalkan apa yang

1 Supraptinah. 2005. Pembelajaran Keterampilan Membaca : Makalah disampaikan dalam Diklat
Guru Bahasa Indonesia Penidikan Luar Biasa . Depdiknas. Jakarta. Hal.3

2 Ibid.Hal.4
3 Kamus Besar bahasa Indonesia. 1999. Jakarta. Balai Pustaka Depdikbud.Hal.72
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tertulis dengan media kata-kata untuk mendapat informasi yang terkandung

didalamnya.

Tarigan mengemukakan bahwa keterampilan membaca meliputi tiga komponen

antara lain : pengenalan terhadap aksara dan tanda-tanda bacanya, korelasi aksara dan

tanda-tanda baca dengan unsur linguistik yang formal, serta hubungan lebih lanjut

antara aksara, unsur linguistik dengan makna yang ditimbulkan4

Bila kita membaca berhadapan dengan lambang-lambang bunyi atau disebut

fonem, fonem inilah yang akan menentukan makna apa yang terkandung di dalam

rangkaiannya. Dengan demikian membaca adalah suatu usaha untuk memahami

makna yang terkandung pada kumpulan fonem tersebut. Gar dalam Tarigan mendapat

gambaran yang lengkap tentang batasan membaca ikutilah kutipan berikut :

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca

untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-

kata/bahasa tulis. Tarigan lebih lanjut menjelaskan bahwa suatu proses yang

menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dlam

suatu pandangan sekilas dan agar makna kata-kata secara individual akan dapat

diketahui5.

Secara garis besarnya terdapat dua aspek penting dalam membaca yaitu :

a. Keterampilan yang bersifat mekanis yang berada pada urutan yang lebih rendah.

Aspek ini meliputi : pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur linguistik seperti

4 Tarigan, H.G. 2005. Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Angkasa. Bandung.Hal.10
5 Op Cit. Hal.7
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fonem, kata frase, pola klausa, kalimat, pengenalan hubungan pola ejaan dan

bunyi, serta kecepatan membaca bertaraf lambat.

b. Keterampilan yang bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada urutan

yang lebih tinggi. Aspek ini meliputi : memahami pengertian secara sederhana,

memahami signifikansi atau makna, memberikan penilaian, dan kecepatan

membaca yang fleksibel dan mudah disesuaikan dengan keadaan.

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

Yang dimaksud membaca permulaan tanpa buku ialah semua kegiatan

belajar-mengajar membaca yang memakai alat pengajaran bukan buku. Urutan

kegiatan membaca permulaan tanpa buku ini dilakukan sebagai berikut :

1) Merekam bahasa anak

Merekam bahasa anak dilakukan pada awal mulai sekolah atau

permulaan memasuki kelas 1 Sekolah Dasar. Bahasa percakapan murid ini

direkam yang kemudian dijadikan pola dasar untuk bahan membaca

permulaan.

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam membangkitkan

kalimat-kalimat murid, guru membuat situasi yang mengarah pada motivasi

untuk memproduksi kalimat-kalimat murid. Dengan demikian bahan rekaman
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cukup dipakai dasar pola pengajaran kalimat dalam membaca permulaan.

2) Menampilkan gambar sambil bercerita

Menurut Momo, penampilan gambar dimulai pda waktu anak-anak

memasuki kelas untuk pertama kalinya mereka melihat gambar-gambar

tergantung pada dinding. Gambar tersebut dijadikan bahan cerita guru atau

tanya jawab antara guru dengan murid, gambar itu ditampilkan satu persatu

ditempelkan pada papan flanel atau dikaitkan pada papan tali. Setiap

penampilan gambar muncullah kalimat anak-anak yang sesuai dengan gambar

itu. Guru mengarahkan munculnya sebuah kalimat yang diperlukan untuk

sebuah gambar yang mudah diingat dan diucapkan oleh anak-anak6.

3) Membaca gambar

Pada saat guru menampilkan gambar “Budi” muncullah sebuah kalimat,

“Ini Budi”. Begitu pula pada saat gambar ibu Budi diperlihatkan muncul

kalimat “Ini ibu Budi”. Anak-anak dapat mengucapkan sebuah kalimat tatkala

melihat sebuah gambar, mereka membaca gambar.

4) Membaca gambar dengan kartu kalimat

Setelah anak-anak lancar membaca gambar, guru meletakkan kartu

kalimat di bawah gambar. Waktu anak membaca gambar Budi dengan

mengucapkan, “Ini Budi” sekaligus terlihat kartu kalimat : ini Budi.

6 Momo, 2004. Penggunaan Metode SAS dalam Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar. Penlok
P3G.Hal.7
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Ketika anak membaca gambar yang di bawahnya ada kartu kalimat,

perhatiannya akan tertuju pada kartu kalimat tersebut. Secara global mereka

dapat membedakan kartu-kartu kalimat yang berada di bawah gambar-gambar

itu.

a) Kartu kata sebagai alat pendukung

Untuk mempermudah murid memahami metode yang diberikan,

diperlukan adanya sarana yang menunjang metode tersebut. Begitu juga

dengan metode Kubaca, perlu saran penunjang berupa beberapa perangkat

pendukung. Ada tiga media alat bantu yang diperlukan, yakni : kartu kata.

Kartu kata ini berbentuk lembaran-lembaran persegi panjang yang

bertuliskan kata-kata yang mudah di cerna anak-anak, terutama bagi

mereka yang berusia 2 tahun. Untuk pertemuan pertama. Biasanya dipilih

kata-kata yang ada disekeliling mereka dan berhubungan dengan subyek.

Kemudian, dilanjutkan dengan kata yang berhubungan dengan predikat

dan objek. Jumlah kata yang diajarkan, berbeda di setiap level. Untuk

level 1, jumlah kata yang diajarkan sebanyak 60 kata, level 2 sebanyak

109 kata, dan level 3 sebanyak 120 kata7.

b) Membuat kartu kata untuk belajar membaca

Banyak cara untuk menstimulasi kemampuan membaca, salah

satunya dengan mempergunakan kartu kata bergambar. Anak-anak yang

efektif belajar dengan melihat (visual) akan sangat terbantu dengan media

7 http://www.kubacatama.com
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yang mempergunakan gambar. Ibu-ayah bisa membuat sendiri kartu-kartu

ini dengan beberapa bahan yang mudah didapat dan juga cukup murah.

Bahan :

a) Berbagai jenis gambar berwarna dari majalah atau koran bekas, poster

gambar (yang biasa dijual di emperan atau toko buku), atau brosur-

brosur belanja supermarket.

b) Karton duplek

c) Lem

Alat :

a) Gunting

b) Penggaris

c) Pensil

d) Spidol besar warna merah

Cara membuat :

a) Bagilah karton duplek dengan bantuan pensil dan penggaris, menjadi

kartu-kartu dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 8 cm lalu

digunting.

b) Untuk satu kartu terdiri atas dua buah duplek yang direkatkan,

sehingga dua sisi masing-masing berwarna putih.

c) Sisi yang pertama diisi dengan gambar yang direkatkan dengan lem

berikut tulisan nama gambar tesebut, sementara sisi yang kedua diisi

dengan tulisannya saja dari gambar tersebut.
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d) Tumpulkan ujung-ujung kartu supaya tidak melukai mata atau bagian

tubuh lainnya ketika dimainkan oleh anak-anak.

e) Simpanlah kartu-kartu berurutan berdasarkan kategori, misalnya

sayur-sayuran, hewan, pakaian, dan sebagainya.

Contoh cara bermain :

a) Jejerkan 5 buah kartu dengan bagian bergambar berada di atas.

Biarkan selama 5 detik.

b) Lalu baliklah kartu-kartu itu sehingga bagian yang tidak bergambar

berada di atas.

c) Bermainlah tebak-tebakan dengan anak, kartu apakah yang kita

tunjukkan.

d) 5–10 menit cukup untuk memainkan permainan itu, dan bersegeralah

beralih ke kegiatan lain yang mungkin lebih menantang, seperti

bermain bola atau yang lainnya, yang memang disukai anak8.

5) Membaca kalimat secara struktural

Mamo memberikan penjelasan bahwa secara berangsur-angsur gambar

yang menjadi petunjuk bunyi kartu kalimat itu dihilangkan, sehingga akhirnya

hanya kartu-kartu kalimat saja yang dibaca oleh anak9. Letak kartu kalimat

dapat diubah menjadi tersusun ke bawah, sewaktu-waktu tempatnya

dipertukarkan. Seperti contoh :

8 http://pendidikan-rumah.blogspot.com
9 Op Cit. Hal. 8
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Ini Budi

Ini bapak Budi

Ini ibu Budi

Ini kakak Budi

Ini adik Budi

6) Proses analitik

Lebih lanjut Mamo menjelaskan bahwa sebelum berhadapan dengan

kartu-kartu kalimat, sebenarnya anak-anak telah merasakan adanya kelompok-

kelompok kalimat. Lebih jelas lagi kalau kartu kalimat itu dipisahkan menjadi

kartu-kartu kata. Bagian-bagian yang berupa kata merupakan hasil analisis

pertama dari sebuah kalimat. Anak-anak menemukan sendiri bunyi kartu kata

hasil penguraian dari sebuah kalimat10.

Analisis selanjutnya menguraikan kartu kata menjadi kartu suku kata dan

selanjutnya menjadi bagian-bagian yang paling kecil yaitu berupa huruf-huruf.

Seperti penguraian “Ini Badu” :

ini badu

ini      badu

i    ni          ba    du

i n    i         b    a    d    u

7) Proses sintetik

Huruf-huruf yang telah terpisah seperti di atas digabungkan kembali

menjadi suku kata, dirangkaikan menjadi kata, dan akhirnya kata-kata itu

10 Op Cit. Hal. 9
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dirangkaian menjadi kalimat kembali kepada bentuk semula kalimat secara

struktural.

Dengan cara demikian pengenalan huruf baru tetap memakai cara analisa-

sintesa setelah anak mengetahui kalimat yang akan diuraikan itu melalui

gambar. Baik kalimat maupun huruf-huruf tidak ada yang langsung

diberitahukan oleh guru. Perhatikan contoh kalimat yang mengalami proses

analitik sintetik dapat digambarkan sebagai berikut :

ini  badu

ini badu

i  ni ba  du

i   n   i b   a   d   u

i  ni ba  du

ini  badu

b. Membaca Permulaan dengan Buku

Mamo mengatakan bahwa semua huruf yang terdapat dalam buku pertama

ia telah diajarkan di dalam membaca permulaan tanpa buku, oleh karena itu buku

pertama yang dibaca oleh anak berisi bahan bacaan yang telah dipelajarinya sejak

belajar membaca permulaan11. Buku yang digunakan merupakan pelancar

membaca bagi murid memindahkan kebiasaan membaca huruf berukuran besar

pada papan tulis kepada tulisan pada buku tulis.

11 Mamo. Op Cit. Hal. 10
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Sudah tentu buku-buku bacaan murid disajikan dengan menampilkan

gambar-gambar yang turut membantu pemahaman anak baik mengenai lambang-

lambang huruf maupun makna yang terkandung dalam bacaan tersebut.

2. Pendekatan dan Metode Pengajaran

Menyajikan suatu materi pelajaran bagi seorang guru tentu perlu mengadakan

persiapan terlebih dahulu agar ia berhasil dalam mengajarnya. Semua ilmu

pengetahuan, kecakapan dan keterampilan yang diajarkan kepada murid-muridnya

diharapkan dapat diterima, diingat dan diproduksikan oleh murid-muridnya. Guru

selalu mengharapkan agar segala sesuatu yang diajarkan menjadi milik murid-

muridnya.

Atas dasar keinginan guru itulah seorang guru sebelum mengajar mengadakan

perencanaan terlebih dahulu baik perencanaan pendekatan yang dipilih, metode dan

teknik yang digunakan, maupun media yang menunjang ke arah pencapaian tujuan

pengajaran.

1. Pendekatan

Salah satu perencanaan dalam mengajar menentukan pendekatan. Pendekatan

(approach) itu sendiri merupakan ancang-ancang yang diambil berdasarkan sifat

objek yang menjadi sasaran, dalam hal ini merupakan asumsi mengenai hakekat

pengajaran bahasa dan belajar bahasa. Pendekatan yang digunakan seperti :
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a. Pendekatan Keterampilan Proses

Pendekatan keterampilan proses merupakan pendekatan belajar-mengajar

yang mengarah pada pengembangan kemampuan mental, fisik dan sosial yang

mendasar untuk membangkitkan kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi

dalam diri sendiri.

Pendekatan keterampilan proses ini memandang murid sebagai manusia

seutuhnya. Cara memandang semacam ini diterapkan dalam kegiatan belajar-

mengajar yang sekaligus memperhatikan pengetahuan, sikap dan nilai, serta

keterampilannya. Keterampilan proses bertujuan mengembangkan kreativitas

murid dalam belajar sehingga murid secara aktif dapat mengolah dan

mengembangkan hasil perolehannya12.

Selanjutnya pelaksanaan pendekatan keterampilan proses ini berdasarkan

azas sebagai berikut :

a) Harus sesuai dan selalu berpegang kepada tujuan kurikuler dan tujuan

pengayaan.

b) Berasumsi bahwa setiap murid memiliki kemampuan/potensi sesuai dengan

kodratnya.

c) Memberi kesempatan dan dorongan kepada murid untuk mengungkapkan

perasaan dan pikiran.

12 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Dasar. 2006.
Kurikulum Sekolah Dasar Kelas I dan II. GBPP.
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d) Mengupayakan agar pembinaan mengarah pada kemampuan murid untuk

mengolah perolehannya.

e) Harus berpegang pada prinsip Tut Wuri Handayani.

b. Pelaksanaan Cara Belajar Murid Aktif (CBSA)

Prinsip belajar mengajar merupakan gagasan dasar bagi pengembangan dan

penerapan konsep CBSA. CBSA berpusat pada diri pelajar dan menerapkan

prinsip-prinsip psikologi manusiawi. Wijaya mengemukakan bahwa secara

harfiah CBSA dapat diartikan sebagai suatu sistem belajar mengajar yang

menekankan keaktifan murid memperoleh hasil belajar yang merupakan

perpaduan antara domein kognitif, afektif, dan psikomotorik13

Dengan pelaksanaan CBSA ini berarti murid tidak lagi dipandang sebagai

objek yang dapat diperintah dan dibentuk sekehendak guru. Bila murid dianggap

sebagai objek ia cenderung pasif, gurulah yang menyuapi sejumlah pengetahuan

terhadap sekelompok individu. Pelaksanaan CBSA mestilah memandang murid

sebagai subjek yang aktif mempunyai kemampuan untuk mengembangkan

potensinya, mengamati sendiri, mendengar, merekamnya dan mendiskusikannya.

Dengan penyajian secara CBSA murid tidak terasa jenuh karena diisi terus oleh

gurunya.

Belajar mengajar dapat dikatakan bermakna dan berkadar CBSA bila

terdapat ciri-ciri sebagai berikut :

13 Wijaya, Cece, dkk. 2003. Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran. Remaja Karya.
Bandung.Hal.186
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a) Adanya keterlibatan murid dalam menyusun atau membuat perencanaan

proses belajar mengajar.

b) Adanya keterlibatan intelektual emosional murid, baik melalui kegiatan

mengalami, menganalisis, berbuat, maupun pembentukan sikap.

c) Adanya keikutsertaan murid secara aktif dalam menciptakan situasi yang

cocok untuk berlangsungnya proses belajar-mengajar.

d) Guru bertindak sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan belajar murid.

e) Menggunakan multimetode dan multimedia.

2. Metode

Metode yang dipilih dalam kegiatan belajar-mengajar merupakan penjabaran

dari pendekatan atau strategi, sehingga metode yang dipilih sejalan dengan

pendekatan yang digunakan.

Metode yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu rencana menyeluruh yang

berhubungan dengan penyajian materi pelajaran secara teratur dan bertautan yang

didasarkan atas pendekatan atau strategi. Selanjutnya dalam menerapkan suatu

metode yang tampak berupa teknik dalam proses belajar-mengajar.

Djajadisastra mengatakan bahwa sebelum dikemukakan metode yang dapat

digunakan sehubungan penyajian materi pelajaran membaca permulaan ada baiknya

terlebih dahulu dikemukakan persyaratan dalam memilih dan menggunakan metode

antara lain :



33

a. Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motif, minat

atau gairah belajar murid.

b. Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat menjamin perkembangan

kegiatan kepribadian murid.

c. Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi

ekspresi yang kreatif dari kepribadian murid.

d. Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat merangsang keinginan murid

untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi.

e. Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik

belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha sendiri.

f. Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat meniadakan penyajian yang

bersifat verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata

dan bertujuan.

g. Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat menanamkan dan

mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap utama yang diharapkan dalam

kebiasaan cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

h. Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat membimbing murid agar pada

akhirnya mampu berdiri sendiri atas tanggung jawab sendiri14.

Beberapa metode yang cocok digunakan dalam proses belajar-mengajar

membaca permulaan.

14 Djadjadisastra, Jusuf. 2005. Metode-Metode Mengajar. Angkasa. Bandung. Hal.11
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a. Metode Ceramah

Metode ceramah ini merupakan metode yang paling tua dan yang paling

sering digunakan di sekolah. Walaupun demikian metode ceramah tidak dapat

disampingkan di dalam mengantar ke arah materi pelajaran.

Metode ceramah ini adalah suatu cara penyampaian atau penyajian bahan

pelajaran dengan alat perantara berupa suara. Dengan menggunakan metode

ceramah berarti penyampaian pelajaran secara lisan.

b. Metode Latihan

Metode latihan atau sering disebut metode dril, metode ini sering digunakan

oleh guru-guru setelah beberapa materi pelajaran diajarkan. Wujud metode latihan

ini banyak variasinya, seperti tanya jawab, menulis di depan, berhitung

mengucapkan lafal fonem, lafal kata, kalimat dan sebagainya.

Lebih lanjut Djajadisastra mengemukakan bahwa metode latihan adalah

suatu kegiatan melakukan hal yang sama, berulang-ulang secara sungguh-

sungguh dengan tujuan untuk memperkuat suatu asosiasi atau menyempurnakan

suatu keterampilan agar menjadi permanen15.

Ciri khas metode ini adanya latihan berulang-ulang terhadap suatu hal yang

sama sehingga cocok diterapkan dalam menyajikan materi pelajaran membaca

permulaan.

15 Ibid.Hal 60
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c. Metode Struktural Analitik Sintetik (SAS)

Broto dalam Zalili Sailan mengemukakan bahwa secara etimologis istilah

Struktural Analitik Sintetik dari bahasa Inggris, yaitu Structure Analytic Syntetic.

Struktur berarti susunan atau bangunan16. Jika hal ini dihubungkan dengan bahasa

maka jelaslah bahwa bahasa merupakan suatu struktur yang terdiri atas kalimat-

kalimat dan kalimat-kalimat itu sendiri merupakan struktur pula yang meliputi

unsur bahasa yang disebut : kata, suku kata dan bunyi atau huruf. Dengan

demikian menggunakan bahasa berarti mengucapkan, menuliskan, menyatakan

atau menggunakan struktur bahasa yang dimulai dari struktur kalimat.

Analitik berarti analisis. Menganalisis berarti memikir-mikir,

memperhitungkan, mempertimbangkan, ingin mengetahui dan mengenal bagian-

bagian, dan menemukan fungsi bagian-bagian itu. Bentuk kalimat yang dianalisis

maksudnya agar murid-murid dapat melihat, memperhatikan, dan menatap

sehingga mereka dapat meresapi fungsi bagian-bagian kata, suku kata, dan huruf

secara bertahap. Analisis bermaksud memberikan latihan berpikir agar dapat

mencari dan menemukan sendiri bagian-bagian struktur kalimat.

Sedangkan sintetik berarti menyatukan atau menggabungkan, merangkai,

mengarang, dan menyusun. Jadi usaha sintetik adalah mengenal kembali bentuk

struktur. Huruf-huruf yang telah terpisah itu digabungkan kembali menjadi suku

kata, suku kata dirangkaikan menjadi kalimat seperti bentuk semula secara

16 Sailan, Zalili, 2005. Pelaksanaan Metode Struktural Analitik Sintetik (SAS) dan Implikasinya dalam
Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar Kabupaten Buton. Skripsi Unhalu. Kendari
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struktural. Inilah yang dinamakan sintetik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa metode

Struktural Analitik Sintetik (SAS) adalah suatu cara pengajaran bahasa yang

merupakan suatu struktur atau susunan yang teratur dan fungsional dalam

penyajian materi pelajaran dengan memperkenalkan bahasa secara struktural,

pola-pola kalimat secara fungsional dan melatih murid-murid dengan proses

analisis dan sitesis.

Penggunaan metode SAS akan dapat diterapkan secara baik bila didukung

pula oleh beberapa metode yang sejalan dengan metode SAS. Berikut

dikemukakan beberapa metode mengajar yang menunjang penerapan

metode SAS.

1) Metode Membaca

Metode ini ditujukan khusus dalam penyajian materi belajar mengajar.

Wacana dibagi-bagi menjadi beberapa bagian dan dibaca bagian demi bagian.

Sebelum membaca disediakan daftar kata-kata yang dianggap sukar oleh

murid. Kata-kata tersebut diajarkan melalui konteks dan situasi atau melalui

gambar.

Penggunaan metode membaca mengharapkan agar murid yang belajar

membaca secara perlahan tumbuh minat dan bakat murid dalam membaca

sekaligus mencintai bahan bacaan.
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2) Metode Fonetik

Metode fonetik merupakan perbaikan pendekatan lisan. Hal ini juga

sebagai mata rantai yang dekat dengan metode langsung. Permulaan pelajaran

merupakan latihan-latihan pendengaran kemudian latihan-latihan ucapan yang

dimulai dari pengucapan kata, frase dan latihan lagu kalimat. Sesudah itu baru

latihan cakapan dan cerita.

Persamaan dengan metode SAS terletak pada latihan lagu dan lafal

pengenalan huruf dalam rangka pengajaran membaca permulaan dan sedikit

sekali hubungannya dengan pengajaran menulis.

Berdasarkan uraian di atas yang ditonjolkan dalam menerapkan metode

fonetik ini adalah pemberian latihan-latihan pengucapan lagu kalimat, kata,

frase sampai pada fonem.

Demikianlah beberapa metode yang cocok diterapkan untuk menyajikan

materi pelajaran membaca permulaan. Dalam konteks penelitian ini

menggunakan kartu kata. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwa

kartu kata ini berbentuk lembaran-lembaran persegi panjang yang bertuliskan

kata-kata yang mudah di cerna anak-anak, terutama bagi mereka yang berusia

4-5 tahun. Untuk pertemuan pertama. Biasanya dipilih kata-kata yang ada

disekeliling mereka dan berhubungan dengan subyek. Adapun contoh kartu

kata ditampilkan sebagai berikut :
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Kartu Kata-Kata

saya Ketut Bapak Ibu Kakak Laki-Laki
kakak

perempuan
adik laki-laki adik

perempuan
kakek nenek

anjing kucing rumah sekolah suka
tidak suka teman-teman makan minum pergi ke
bioskop bermain bulu

tangkis
bermain tenis berenang nasi goreng

kari sayur-sayuran menonton
televisi

dengan kamu

dia bermain
futbal

memasak keluarga naik sepeda

membaca buku teman dan sekali mendengarkan
musik

Ke mu nya mu nya ke mu nya mu nya

3.   Karakteristik Pembelajaran Membaca Permulaan Dengan Kartu Kata

Untuk memperoleh kemampuan membaca permulaan dengan memnggunakan

kartu kata diperlukan tiga syarat yaitu kemampuan membunyikan (a) lambang-

lambang tulis, (b) penguasaan kosa kata untuk memberi arti dan (c) memasukan

makna dalam kemahiran bahasa. Pada tingkatan membaca permulaan, pembaca

belum memiliki keterampilan membaca sesungguhnya, tatapi masih dalam tahap

belajar untuk memperoleh keterampilan/kemampuan membaca.

Pembelajaran membaca mengandung arti karena setiap kegiatan membaca

dirrancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan membaca dan

memperoleh nilai-nilai yang baru. Proses pembalajaran membaca pada awalnya

meminta guru untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh murid. Hal

tersebut meliputi kemampuan dasar, motivasi, latar belakang akademis, latar
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belakang siosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Kesiapan pendidik untuk mengenal karasteristik anak didiknya dalam

pembelajaran membaca merupakan modal untuk penyampaian bahan belajar dan

menjadi indikator suksesnya pelaksananaan pembelajaran,\. Jadi, belajar dan

pembelajaran membacadiarahkan untuk membangun kemampuan berfikir dan

kemampuan menguasai materi pelajaran, dimana pengetahuan itu sumbernya dari luar

diri, tetapi dikonstruksi dalam diri individu murid. Pembelajaran pembaca merupakan

suati keterampilan yang komplek yang mengakibatkan serangkaian keterampilan

lebih kecil lainnya.

Secara garis besar, terdapat dua karasteristik yang penting dalam pembalajaran

membaca permulaan. Karasteristik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterampilan yang bersifat mekanis dapat dianggap berada pada urutan yang

lebih rendah. Hal ini mencakup :

a. Pengenalan bentuk huruf

b. Pengenalan unsur-unsur linguistik( fonem/grafem, kata, frase, pola klausa,

kalimat dan lain-lain)

c. Penganalan hubungan/korespondensi pola ejaan dan bunyi (kemampuan

menyuarakan bahan tertulis)

d. Kecepatan membaca ke taraf lambat

2. Keterampilan bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada urutan yang

lebih tinggi. Hal ini mencakup :
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a. Memahami pengertian sederhana (leksikal, gramatikal, retorikal)

b. Memaham signifikasi atau makna (maksud dan tujuan pengarang, relevansi/

keadaan kebudayaan dan reaksi pembaca)

c. Evaluasi atau penilaian(isi, bentuk)

d. Kecepatan membaca yang fleksibel, mudah disesuaikan dengan

keadaan(Broghton dalam Tarigan, 2005:12-13)

B. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang

dilakukan oleh :

1. Ai Sri Mulyani (2010) dengan judul : Penggunaan Media Kartu Kata Untuk

Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Pada Murid Kelas 1 SD Negeri

Mekarmulya Kecamatan Bojong Pijung Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian

menunjukan bahwa penggunaan media kartu kata dapat meningkatkan

kemampuan membaca permulaan pada murid kelas 1 SD Negeri Mekarmulya

Kecamatan Bojong Pijung Kabupaten Cianjur.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya sama-

sama membicarakan tentang penggunaan media kartu kata untuk meningkatkan

kemampuan membaca murid. Perbedaannya terletak pada objek penelitian,

dimana Ai Sri Mulyani meneliti murid SD sedangkan penelitian ini meneliti murid

RA.
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2. Andini Kusnawanto (2010) dengan judul : Upaya Peningkatan Kemampuan

Membaca Permulaan Murid Kelas I SD Dengan Metode Mueller. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan membaca permulaan rata-

rata sebesar 12,5%. Bahkan, kalau dikaitkan dengan SKM yang dipatok sekolah

(85%), hasil evaluasi Silklus II menunjukan pencapaian ketuntasan belajar sampai

90%. Hal ini membuktikan bahwa metode Mueller cocok diterapkan dalam

pembelajaran membaca permulaan pada murid kelas I SDN Leminggir I.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya

membahas tentang peningkatan kemampuan membaca murid. Perbedaannya,

terletak pada metode pembelajaran yang digunakan. Dimana Andini Kusnawanto

menggunakan metoge Mueller, sedangkan penelitian ini menggunakan metode

kartu kata.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian teoritis di atas, maka kerangka pikir yang mendasari

penelitian ini adalah bahwa RA Khadijah Desa Nario Indah Kecamatan Wawotobi

merupakan salah satu sekolah agama yang bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan permulaan membaca murid melalui penggunaan media kartu kata.

Kemampuan membaca permulaan murid belum sepenuhnya lancar membaca

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 serta menjelaskan isi
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puisi anak yang dibaca. Untuk maksud tersebut perlu dilakukan analisis secara

deskriptif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan dan akan menjadi bahan

rekomendasi bagi RA Khadijah Desa Nario Indah Kecamatan Wawotobi. Lebih

jelasnya kerangka pikir di atas ditampilkan secara sistimatis melalui skema berikut :

Skema 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

RA Khadijah Kelas B Desa
Nario Indah

Guru

Kemampuan
membaca murid

Metode penggunaan
kartu kata

Masalah

AnalisisKesimpulan dan
Rekomendasi


