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PRAKATA 

 

Buku tentang “diagnosis kesalahan membaca permulaan yang disertai 

petunjuk praktis” ini disusun untuk memberikan informasi mengenai proses 

menemukan jenis, penyebab dan cara mengatasi kesalahan membaca. 

Buku ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pengampu mata kuliah di 

bidang bahasa Indonesia khususnya membaca, mahasiswa jurusan bahasa, 

mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan guru Bahasa Indonesia 

yang ingin mempelajari masalah membaca, pemerhati bidang ke-SD-an, dan 

peneliti bidang kebahasaan. Dengan demikian buku ini diharapkan dapat mengisi 

kelangkaan adanya buku yang sejenis dalam Bahasa Indonesia. 

Penyusunan buku ini dimulai dari teori pengajaran membaca permulaan, 

cara mendiagnosis kesalahan membaca, cara mencari penyebab kesalahan 

membaca dan cara mengatasi kesalahan membaca. Oleh karena itu, disarankan 

agar pembaca dalam membaca buku ini secara berurutan, karena jika membaca 

tidak mengikuti petunjuk dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam 

memahami buku ini secara utuh. Pada bagian akhir buku ini dimuat daftar kata 

atau istilah disertai batasannya. Selain itu, dalam buku ini juga dimuat teknik 

mendiagnosis kesalahan membaca mulai dari contoh membaca, serta contoh cara 

memperbaiki kesalahan membaca yang disusun dalam bentuk bagian dan uraian. 

Dengan demikian, buku ini membuat teori dan praktik. 

Secara teori, dalam buku ini juga diuraikan alas an pentingnya 

mendiagnosis kesalahan membaca, sedangkan praktisnya adalah adanya contoh 

teknik mendiagnosis yang dimuat pada bagian akhir buku ini. 

Pengetahuan tentang psikologi perkembangan, ilmu pendidikan, masalah 

tentang pembelajaran membaca, dan teknik penelitian kelas akan sangat 

membantu dalam memahami buku ini. Dengan demikian, pembaca diharapkan 

dapat mendiagnosis kesalahan mambaca bagi siswanya dan mengatasinya hingga 

mereka dapat membaca dengan baik. 

Tersusunnya buku ini berkat pemberian semangat dari berbagai pihak. 

Mereka adalah Ibu Prof. Dr. Hj. Darmiyati Zuchdi, Ed. D. (UNY); Bapak Dr. H. 
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Imam Syafi’ie (UM); Bapak Dr. H. Adam Latief, M.A. (UM); IBu Dr. Johana 

Jainzah Oka, M.A. (UM); Ibu Prof. Dr. Sabarti Akhadiah, M.A. (UNJ); Suami 

penulis, Ir. Djoko Purwanto, M.T; dan anak penulis Adi, Seto, dan Lia; serta 

sejawat yang tidak mungkin penulis sebutkan di sini. Untuk itu penulis 

mengucapkan terima kasih. 

Penulis berharap semoga buku ini dapat memacu penulis lain untuk 

menerbitkan buku yang sejenis. Para peneliti, guru atau calon guru bahkan orang 

tua dapat mempraktikkan cara mendiagnosis dan memperbaiki kesalahan 

membaca anaknya/ asuhannya, dan muncul peneliti dalam bidang bahasa 

khususnya membaca permulaan. Khususnya bagi peneliti dan pengampu mata 

kuliah membaca, diharapkan dapat menambah wawasan khususnya bidang 

membaca pada siswa di kelas permulaan. 

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca. Demi 

kesempurnaan buku ini penulis berharap kritik dan saran dari berbagai pihak. 

Untuk itu diucapkan terima kasih. 

Yogyakarta, April 2013 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Membaca merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang 

diajarkan di sekolah kepada pebelajar bahasa. Bersama dengan kemampuan 

menyimak, kemampuan membaca tergolong kemampuan aktif reseptik, tetapi 

berbeda media penyampaiannya. Keterampilan menyimak dipergunakan untuk 

mengukur kemampuan memahami bahasa lisan, sedangkan kemampuan membaca 

untuk bahasa tulis. 

Kemampuan membaca merupakan sebuah kemampuan yang amat 

dibutuhkan oleh siswa yang kelak dapat dipergunakan untuk memahami berbagai 

informasi yang dibaca. Anggota masyarakat secara umum pun sebenarnya juga 

dituntut untuk mampu membaca dengan baik mengingat bahwa berbagai 

informasi dapat meningkatkan wawasan kehidupannya terutama yang diperoleh 

lewat media cetak. Apalagi mengingat bahwa dewasa ini kita hidup pada abad 

informasi dan juga sekaligus dalam rangka melaksanakan “tuntutan” belajar 

sepanjang hayat. Oleh karena itu, kualitas kemampuan membaca siswa harus 

mendapat perhatian khusus. 

Perhatian secara khusus dari guru terhadap pembelajaran membaca harus 

sudah dilakukan sejak siswa belajar di SD kelas permulaan. Ketepatan dan 

keberhasilan pada tahap permulaan akan mempunyai dampak yang besar bagi 

peningkatan dan kemampuan membaca siswa selanjutnya. Hal tersebut berarti 

bahwa guru mata pelajaran Bahasa Indonesia bertanggung jawab akan 

kemampuan membaca siswa, sedangkan guru mata pelajaran yang lain 

menunjang. Kemampuan membaca tidak hanya menjadi persoalan mata pelajaran 

Bahasa Indonesia saja, melainkan seluruh mata pelajaran yang ditempuh siswa di 

sekolah. Untuk itulah maka semua mata pelajaran mempersyaratkan kemampuan 

membaca dengan baik untuk penguasaannya. 

Dalam proses pembelajaran membaca permulaan siswa sering mengalami 

kesalahan. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan mengenali huruf, kata, dan 

kalimat yang semuanya terlihat dalam bunyi yang diucapkan. Oleh karena itu, 
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usaha menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan membaca permulaan 

perlu latihan dan bimbingan secara intensif yang diberikan oleh guru, diharapkan 

kesalahan membaca pada siswa tersebut dapat dihindari. Sebuah penelitian juga 

menunjukkan bahwa guru merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan 

pengajaran membaca (Olsosn dan Dillner. 1982). 

Siswa kelas permulaan pada umumnya belum dapat membaca tulisan atau 

lambing bunyi dengan baik. Mereka masih perlu dibantu untuk lebih mengenali 

huruf-huruf sebagai lambang bunyi tertentu. Kegiatan tersebut dapat dilakukan 

dengan cara memperkenalkan kepada anak melalui kegiatan membaca gambar, 

membaca kata ataupun kalimat sederhana melalui kegiatan permainan yang 

menarik (Depdikbud, 1995/1996). Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan 

Tachir (1993) bahwa kegiatan bermain yang menarik selama pembelajaran akan 

menunjang pengenalan siswa terhadap lambang bunyi sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan membacanya. Lewat kegiatan bermain siswa 

diharapkan senang dan mampu menyusun kata dan kalimatnya sendiri dari huruf-

huruf yang sudah dikenalkan dan kemudian siswa diharapkan mampu 

membacanya. 

Selain cara tersebut, masih ada teknik lain dalam mengajarkan siswa untuk 

membaca permulaan misalnya dengan metode abjad, metode bunyi, metode suku 

kata, metode kata lembaga, metode global, dan metode SAS (Depdikbud. 

1995/1996: 14-16). 

Banyak cara yang disarankan untuk mengajarkan keterampilan membaca 

permulaan, namun dalam kenyataannya masih saja ada siswa yang belum mampu 

membaca. Hal tersebut seperti telah ditunjukkan oleh beberapa artikel pendidikan 

yang membahas tentang pengajaran membaca permulaan. Misalnya, hasil 

penelitian yang dilakukan oleh The International Association for The Aducational 

Achierement (1992, dalam Zuchdi, 1995), Kompas (30 April 1997: 10) yang 

menyimpulkan bahwa kemampuan siswa sekolah dasar Indonesia rendah. Dari 30 

negara yang diteliti, Indonesia berada pada peringkat dua dari bawah. Perlu 

disadari bahwa kemampuan membaca siswa sekolah dasar tidak terlepas dari 

kualitas pembelajaran membaca permulaan. Ada banyak faktor yang menjadi 
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penyebab kekurangberhasilan membaca, antara lain faktor guru, penggunaan 

metode, dan lain-lain termasuk minat dan motivasi membaca siswa. 

Akibatnya wajar jika kempuan membaca rendah. Hal tersebut juga 

didukung oleh sejumlah penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan Zuchdi (1995) 

tentang analisis episode kesalahan membaca nyaring di sekolah dasar kelas II dan 

III di Yogyakarta misalnya, menyimpulkan bahwa siswa kelas II dan III masih 

banyak melakukan kesalahan membaca terutama kelas II. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa kelas awal masih belum sesuai 

dengan yang diharapkan. Hasil penelitian Akhadiah (1991) menyimpulkan bahwa 

kemampuan membaca permulaan, pada catur wulan kedua masih belum memadai. 

Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor lingkungan sosial, latar belakang 

pendidikan formal, orang tua, serta sarana penunjang pengajaran. 

Untuk mengatasi kekurangberhasilan pembelajaran membaca permulaan 

tersebut antara lain dapat dilakukan dengan mempelajari jenis-jenis kesalahan 

membaca siswa, dan kemudian diusahakan mencari penyebabnya. Dengan kata 

lain, perlu dilakukan diagnosis kesalahan membaca siswa. Hasil kegiatan 

diagnosis tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu umpan balik 

untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. 

Buku tentang diagnosis kesalahan membaca dalam segala aspeknya 

mempunyai peranan besar dalam usaha peningkatan pembelajaran membaca 

dalam segala aspeknya mempunyai peranan besar dalam usaha peningkatan 

pembelajaran membaca. Selain itu, diagnosis kesalahan membaca juga bermanfaat 

bagi usaha peningkatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran yang 

lain. Glazer (1988) menjelaskan bahwa ada beberapa variabel yang 

mempengaruhi diagnosis kesalahan membaca baik lingkungan pembelajaran yang 

efektif, kelancaran berbahasa tulis dan ucapan, faktor fisik, kepercayaan diri dan 

keyakinan diri maupun bacaan yang disarankan. Selain hal tersebut tentu saja 

faktor guru tidak dapat diabaikan. Namun, harus diingat bahwa semua faktor 

tersebut saling berkaitan dan saling menentukan kemampuan membaca siswa. 

Oleh sebab itu, adanya anggapan bahwa faktor guru merupakan faktor penentu 

keberhasilan membaca siswa dapat dibenarkan. Glazer (1988), Akhadiah 
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(1992/1993) juga menyatakan bahwa keterampilan membaca bagi siswa 

merupakan pekerjaan dan tanggung jawab guru di sekolah, maka guru haruslah 

mampu memberikan pengajaran yang paling baik dan efektif. Oleh karena itu, 

kesalahan membaca siswa sebaiknya jangan dibiarkan, tetapi hendaknya disikapi 

sebagai sesuatu yang harus diperhatikan. 
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BAB II 

PEMBELAJARAN MEMBACA PERMULAAN 

 

Ada sejumlah hal yang berkaitan dengan masalah pembelajaran membaca 

permulaan. Hal yang dimaksud adalah komponen aktivitas membaca, prinsip-

prinsip pengajaran membaca, dan pengajaran membaca permulaan. Ketiga hal 

tersebut berikut diuraikan, namun sebelumnya terlebih dahulu dibicarakan 

pengertian membaca permulaan. 

 

A. Pengertian Membaca Permulaan 

Sebelum pembicaraan tentang pengertian membaca permulaan terlebih 

dahulu dikemukakan pengertian membaca pada umumnya. Hal itu dimaksudkan 

untuk mempertegas pengertian membaca karena pada hakikatnya membaca 

permulaan, walau dengan penekanan yang berbeda adalah bagian dari kegiatan 

membaca secara umum. 

Ada sejumlah pengertian membaca yang dikemukakan oleh para ahli yang 

antara satu dengan yang lain menunjukkan adanya perbedaan. Perbedaan itu 

terjadi karena mereka mendekatinya dari sudut pandang yang berbeda. Namun 

perbedaan itu sifatnya tidak mendasar. Berikut beberapa pandangan tentang 

membaca menurut beberapa ahli. Beberapa pengertian membaca yang 

dimaksudkan dikemukan sebaai berikut. 

Harris dan Sipay (1980: 8) mengartikan membaca sebagai sebuah 

pemahaman yang bermakna terhadap suatu simbol-simbol verbal yang berupa 

tulisan. Membaca pada hakikatnya merupakan sebuah interaksi antara persepsi 

terhadap simbol grafis yang terwujud dalam bahasa dengan kemampuan bahasa 

dan pengetahuan tentang dunia pembaca. Dalam proses membaca itu pembaca 

mencoba mengreasikan apa yang dimaksudkan oleh penulis. 

Di pihak lain, Gibbons (1993: 70-71) mengartikan membaca sebagai 

proses memperoleh makna dari cetakan. Kegiatan membaca bukan sekedar 

aktivitas yang bersifat pasif dan reseptif saja, melainkan menghendaki pembaca 

untuk aktif berfikir. Kompetensi pembaca diperlukan untuk memahami isi yang 
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disampaikan penulis. Pemahaman makna tesebut merupakan proses interaksi 

antara pembaca dengan teks karena pembaca haruslah memberikan sumbangan. 

Untuk memperoleh makna dari teks, pembaca harus menyertakan latar belakang 

“bidang” pengetahuannya, topik, dan pemahaman terhadap sistem bahasa itu 

sendiri. Tanpa hal-hal tersebut selembar teks tak berarti apa-apa bagi pembaca. 

Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menggabungkan antara perhatian, 

pengenalan tanda struktur teks, dan hal-hal yang berkaitan dengan topik tertentu 

termasuk daya ingat serta tanggapan terhadap faktor-faktor luar, sehingga dalam 

kesan minimal untuk pembaca pemula hal-hal tersebut dianggap sebagai kegiatan 

membaca. 

Pengertian yang kurang lebih senada adalah yang dikemukakan oleh 

Goodman (1997, dalam Gibbans, 1993: 71), yang mengartikan membaca sebagai 

proses interaksi yang menyangkut sebuah transaksi antara teks dengan pembaca. 

Pembaca yang telah lancar pada umumnya meramalkan apa yang dibacanya dan 

kemudian menguatkan atau menolak ramalannya itu berdasarkan apa yang 

terdapat dalam bacaan. Peamalan dibuat berdasarkan tiga kategori sistem, yaitu 

aspek semantis, sintaksis, dan grafologis. 

Pengertian tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakakn oleh Wilson 

dan Peters (1983, dalam Cleary, 1993: 284), bahwa membaca merupakan suatu 

proses menyusun makna melalui interaksi dinamis diantara pengetahuan pembaca 

yang telah ada, informasi yang telah dinyatakan oleh bahasa tulis, dan konteks 

situasi pembaca. 

Berdasarkan keempat pengertian membaca menurut keempat ahli tersebut 

dapat dirangkum bahwa membaca adalah proses interaksi antara pembaca dengan 

teks bacaan. Pembaca berusaha memahami isi bacaan berdasarkan latar belakang 

pengetahuan dan kompetensinya kebahasaannya. Dalam proses pemahaman 

bacaan tersebut pembaca pada umumnya membuat ramalan-ramalan berdasarkan 

sistem semantis, sintaksis, grafologis, dan konteks situasi yang kemudian 

diperkuat atau ditolak sesuai dengan isi bacaan yang diperoleh bukan sekedar 

aktivitas. 
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Membaca permulaan adalah salah satu aspek keterampilan berbahasa yang 

diperuntukkan siswa SD kelas permulaan. Menurut Akhadiah (1992/1993: 33) 

membaca permulaan hanya berlangsung selama dua tahun, yaitu untuk SD kelas I 

dan II. Bagi mereka membaca adalah kegiatan belajar mengenal bahasa tulis. 

Melalui tulisan itulah siswa dituntut dapat menyuarakan lambang-lambang bunyi 

bahasa tersebut. 

Menurut Heilman (1977: 8) ada dua definisi spesifik yang berkaitan 

dengan membaca, yaitu pemahaman (decoding) dan pemaknaan (arriving at 

meaning) dalam perspektif yang pantas. Pengenalan terhadap simbol-simbol kata 

tertulis merupakan sebuah prerequisite untuk kegiatan membaca. Namun. 

Pengucapan kata secara tepat hanya akan tercapai jika pengenalan bunyi itu 

membangkitkan makna sebagaimana halnya dalam penggunaan bahasa lisan. 

Selain itu, latar belakang pengalaman siswa juga akan berpengaruh. Siswa yang 

mempunyai banyak pengalaman akan lebih mudah mengembangkan pemahaman 

kosakata dan konsep yang didapatnya dalam teks bacaan (Burns, Roe, dan Ross, 

1984: 9). 

Demikian juga (Harris dan Smith, 1972: 5) dalam pandangannya tentang 

membaca awalnya sebagai aktivitas visual, dimana siswa merespon simbol 

tersebut dan menerjemahkannya menjadi sebuah pemikiran. Selanjutnya 

dinyatakan bahwa membaca merupakan proses komunikasi antara penulis dan 

pembaca. Pembaca diharapkan dapat menerima pesan penulis (1972: 8), model 

komunikasi membaca tersebut adalah sebagai proses membaca yang diskemakan 

pada gambar 1.1 berikut. 
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Gambar 1.1 Model Komunikasi Membaca 

 

Berdasarkan skema tersebut rangsangan visual harus dihubungkan dengan 

bahasa wicara. Pada fase ini membutuhkan pengkodean untuk menghasilkan 

bunyi (Sound – Symbol – Decoding) yaitu penterjemahan simbol bunyi. Simbol-

simbol tersebut dalam bentuk kata, dan kata hendaknya sesuai dengan yang 

dipelajari siswa. Dari kata tersebut siswa mempunyai kesan perseptual (perseptual 

image). Langkah ini pembaca (siswa) membentuk sebuah konsep (concept). 

Selanjutnya konsep tersebut diasosiasikan dengan konsep yang lain yang telah 

diseleksinya. Pada tahap pembaca selanjutnya, pemahaman literal akan terjadi. 

Hal ini apabila siswa mampu menggabungkan berbagai konsep yang telah 

diseleksi untuk melihat suatu kesatuan yang utuh terhadap apa yang dituliskan 

oleh penulis. Proses ini disebut asimilasi (assimilation). Dari proses asimilasi, 

pembaca mampu menemukan pemikiran utama dari yang dibacanya sehingga 
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terjadilah  proses menganalisis (analysis) dan mengevaluasi (evaluation). Analisis 

melibatkan pengidentifikasian prinsip, membedakan pendapat berdasarkan bukti 

dan kenyataan. Pada akhirnya pembaca menilai bacaannya berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu, dimana sebelumnya telah diterapkan (application). Selama proses 

menilai tersebut pembaca menolak, atau mungkin menerimanya. Keputusan 

tersebut dapat diamati dan diungkapkan dalam bentuk lisan, tulis, gerakan, atau 

tindakan yang tidak dapat dilihat atau diamati. 

Taraf pembaca pemula belum sampai pada tingkat aplikasi. Mereka 

barulah mulai mengenal huruf, kata, dan kalimat sederhana. Oleh karena itu, 

model proses membaca dapat digunakan untuk kepentingan diagnosis dan 

membantu guru dalam menentukan keterampilan membacanya (Harris dan Smith, 

1972: 10). 

Jadi, kegiatan dalam membaca permulaan masih lebih ditekankan pada 

pengenalan dan pengucapan lambang-lambang bunyi yang berupa huruf, kata, dan 

kalimat dalam bentuk sederhana. Pengucapan tersebut akan lebih bermakna jika 

dapat membangkitkan makna seperti dalam pembicaraan lisan. Latar belakang 

pengalaman siswa juga sudah berpengaruh dalam pengembangan kosakata dan 

konsep dalam membaca permulaan. Siswa dituntut mampu menyusun makna teks 

secara sederhana. 

Demikian anak mulai mampu mengenal huruf, kata, kalimat-kalimat 

sederhana, kemudian secara berangsur-angsur siswa mulai membaca pemahaman. 

 

B. Komponen Aktivitas Membaca  

Aktivitas membaca terdiri atas dua bagian, yaitu membaca sebagai proses 

dan sebagai produk (Burns, 1984: 2). Yang pertama menunjuk pada suatu metode, 

yang berupa aktivitas untuk mencapai tujuan dengan melewati semua tahap yang 

diperlukan. Yang kedua menunjuk pada kegiatan akhir membaca yang dapat 

berupa produk membaca yaitu terciptanya komunikasi antara pikiran dan emosi 

dari penulis ke pembaca. (Burns, 1984: 3) menyatakan bahwa komunikasi 

tergantung dari pemahaman yang dipengaruhi oleh semua aspek dari proses 

membaca. Kemampuan mengenali kata merupakan hal penting dalam aspek 
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pemahaman proses membaca, dan pemahaman itu sendiri melibatkan banyak 

pengkodean simbol menjadi bunyi. Membaca sebagai proses akan dapat 

membantu pemahaman apabila didasari pada skemata yang telah dimiliki. Oleh 

karena itu, kegiatan membaca dapat memberikan hasil, baik hasil yang diharapkan 

maupun yang tidak diharapkan (Page dalam Alen, 1976: 143). 

Burns (1984: 3-14) mengatakan bahwa aspek membaca proses terdiri (1) 

sensori, (2) perseptual, (3) sequensial, (4) eksperiensial, (5) thinking, (6) learning, 

(7) asosiasi, dan (8) efektif. Kedelapan aspek tersebut bersifat saling melengkapi, 

namun dalam praktik kegiatan membaca hal itu tidak harus selalu berurutan dan 

melalui kesemua aspek tersebut. 

Proses membaca dimulai dengan sebuah kesan sensori yang berwujud 

rangsang penglihatan, pendengaran, dan rabaan (untuk siswa yang buta). Dalam 

proses membaca perseptual terjadi hubungan antara syaraf penglihatan dengan 

pendengaran. Jika siswa membaca atau mendengar bunyi, pada otaknya terjadi 

sensasi pengelihatan terhadap kata atau frasa yang terdapat pada teks. Kegitatan 

membaca juga merupakan proses pengurutan (sequensial) karena bahasa lisan 

berada dalam pengurutan pola gramatika dan logika, sedang bahasa tulis 

merupakan suatu cara untuk mengembangkan kosakata dan pemahaman konsep 

yang ditemui dalam teks bacaan. Membaca juga merupakan proses berfikir karena 

aktivitas pengenalan kata membutuhkan ini terpretasi simbol grafis dan untuk 

mendapatkan makna juga membutuhkan interpretasi. Membaca merupakan 

sebuah aktivitas kompleks, maka perlu dipelajari. Dalam taahap awal siswa 

belajar untuk membaca, dan kemudian membaca untuk belajar walau pada 

kenyataannya keduanya berjalan bersama. Membaca bergantung pada sejumlah 

bentuk asosiasi baik asosiasi terhadap objek, gagasan, dan asosisasi antara bahasa 

lisan dan bahasa tulis. Proses afektif menckup minat, sikap, dan konsep diri yang 

ketiganya mempengaruhi kegiatan membaca. 

Produk kegiatan membaca adalah komunikasi, yaitu yang berupa 

pemahaman siswa terhadap gagasan yang diungkapkan penulis dalam teks (Burns, 

1984: 3-4). Komunikasi bergantung dari pemahaman, dan itu dipengaruhi oleh 

berbagai aspek dalam proses membaca. Kemampuan mengenali kata dan 
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membuat asosiasi-asosiasi adalah hal yang esensial melibatkan simbol ke dalam 

bunyi. Siswa haruslah menjabarkan sendiri makna dari teks yang dibacanya. 

Sebagai contoh misalnya, seorang siswa lancar dalam mengucapkan kata-kata, 

tetapi ia tidak memahami apa yang dibacanya. Pengucapan penting dalam 

kegiatan membaca menuntut lebih dari sekedar pengucapan. 

Berbeda halnya dengan membaca permulaan, membaca pemahaman 

diperuntukkan siswa kelas tinggi. Dalam kegiatan membaca pemahaman siswa 

dituntut untuk memahami isi bacaan (Alexander, 1988). Pemahaman isi bacaan 

yang dimaksud meliputi: (1) mengenali kata dan kalimat dalam teks dan 

mengetahui makna yang ditunjuk, (2) mengasosiasikan makna baik denotatif 

maupun konotatif, (3) mengenali makna secara kontekstual, (4) membuat 

keputusan berdasarkan pengalaman membaca. 

Pemahaman dalam membaca permulaan, di pihak lain, “hanya” menuntut 

siswa untuk mampu melafalkan lambang-lambang bunyi dan memahami secara 

sederhana makna bacaan. Pusat perhatian membaca permulaaan adalah membantu 

siswa untuk belajar membaca (Ellis dkk, 1989: 262). Jadi, dalam pembelajaran 

membaca permulaan di kelas satu, siswa lebih banyak dituntut untuk melafalkan 

lambang-lambang bunyi bahasa tulis daripada untuk memahami dan menafsirkan 

isi bacaan. 

 

C. Komponen Aktivitas Membaca  

Pada hakikatnya tidak ada prinsip khusus tentang pengajaran membaca 

yang paling baik. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macam pandangan tentang 

membaca. Untuk keperluan pengajaran membaca, prinsip pengajaran itu haruslah 

dipahami demi keberhasilan pengajaran membaca yang dilakukan, khususnya 

pengajaran membaca permulaan. 

Burns (1984: 20-4) mengemukakan ada dua belas prinsip yang didasarkan 

penelitian yang bermanfaat untuk membimbing guru dalam pembuatan 

perencanaan pengajaran membaca. Kedua belas prinsip tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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1. Membaca adalah sebuah kegiatan yang kompleks yang melibatkan banyak 

faktor. Untul itu, guru haruslah memahami siswa selama proses membaca. 

2. Membaca adalah pemahaman makna terhadap simbol-simbol tertulis. Walau 

seorang siswa dapat mengucapkan dengan baik kata demi kata dari bacaan, 

jika tidak dapat memahami makna bacaan itu, pada hakikatnya ia tidak 

membaca. 

3. Tidak ada satu cara pun yang dapat dinyatakan paling tepat untuk 

mengajarkan membaca karena anak mempunyai karakteristik yang berbeda-

beda. Ada siswa yang bertipe visual, auditoris, atau kinestis. Untuk itu, guru 

haruslah memperhatikan beberapa perbedaan tipe tersebut dalam pemilihan 

metode pengajaran. 

4. Belajar membaca adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Dalam waktu 

yang lama, siswa dapat membaca akan mendapat kemampuan yang baik 

terutama setelah mereka mengalami kesiapan prasyarat. Hal ini tidak menjadi 

masalah tentang umur mereka. 

5. Siswa harus diajarkan tentang kemampuan pengenalan kata yang akan 

memberikan kesempatan mereka untuk membuka kunci pengucapan dan 

pemahaman dari kata-kata yang tidak dikenal. Jika anak tidak dapat 

mengingat kata-kata yang mereka temui pada bacaan, maka mereka perlu 

belajar teknik-teknik mengenal kata. 

6. Guru harus mendiagnosis kemampuan membaca siswa dan menggunakan 

diagnosis tersebut untuk merencanakan pengajaran. Yang harus diperhatikan 

di sini adalah guru tidak boleh menyamakan perbedaan siswa dalam 

pengajaran membaca, apabila menuntut siswa agar cepat selesai membaca. 

7. Keterampilan membaca erat berkaitan dengan berbagai keterampilan 

berbahasa yang lain. Hubungan khusus terjadi antara menyimak dengan 

membaca yang merupakan fase ekspresif sebagai kebalikan berbicara dengan 

menulis yang merupakan fase ekspresif. Penguasaan kemampuan menyimak 

amat menunjang dalam belajar membaca karena memberikan asosiasi 

langsung yang berupa bunyi dan makna, serta bentuk kata yang harus 

diperjelas sejak awal. 
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8. Membaca adalah satu bagian integral dari semua isi pengajaran dalam 

program pendidikan. Guru harus mempertimbangkan membaca dengan mata 

pelajaran yang lain. Dalam kurikulum SD bidang-bidang pelajaran yang lain 

seringkali memberikan cara-cara untuk mengajarkan kemampuan yang dapat 

dilakukan melalui membaca. 

9. Siswa harus diberi kesadaran bahwa membaca itu penting. Siswa yang tidak 

menyadari keuntungan membaca akan tidak termotivasi untuk belajar 

kemampuan itu. Guru perlu menunjukkan betapa pentingnya kemampuan 

membaca untuk keperluan hidup sehari-hari. 

10. Penikmatan membaca haruslah mendapat prioritas utama. Dengan membaca 

siswa dapat menikmati berbagai informasi menarik, maka guru haruslah 

menyediakan bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan berbahasa 

siswa. 

11. Keterbacaan suatu bahan bacaan haruslah dipertimbangkan dari berbagai 

aspek pendidikan. Misalnya, haruslah dipertimbangkan apakah siswa telah 

memiliki prerequisit bahan bacaan yang diberikan. 

12. Membaca haruslah dilakukan dengan cara memungkinkan siswa untuk 

merasa sukses. Siswa janganlah diberi bacaaan yang di luar jangkauan 

kemampuannya sehingga siswa merasa gagal. Pembelajaran membaca secara 

baik akan memancing kesuksesan berikutnya. 

Jadi, prinsip pengajaran membaca merupakan pedoman tentang bagaimana 

seharusnya pengajaran membaca dilakukan. Agar pengajaran membaca dapat 

tercapai sebagaimana yang diharapkan, khususnya membaca permulaan, 

pelaksanaan pengajaran haruslah memperhatikan pedoman tersebut. Untuk itu, 

guru diharapkan dapat memahami dan melaksanakan pengajaran sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang dimaksud. 

 

D. Pengajaran Membaca Permulaan 

Menurut Sistem Pendidikan Nasional, Sekolah Dasar (6 tahun) merupakan 

bagian dari Pendidikan Dasar (9 tahun). Sekolah tersebut merupakan lembaga 

pendidikan pertama bagi peserta didik untuk belajar membaca, menulis, dan 
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berhitung. Penguasaan tiga hal itu merupakan landasan dan wahana pokok yang 

menjadi syarat mutlak peserta didik untuk menggali dan menimba pengetahuan 

dan pengalaman lebih lanjut.  

Berdasarkan hal tersebut tersirat bahwa dalam masa pendidikan dasar 6 

tahun siswa haruslah sudah menguasai kemampuan membaca, menulis, berhitung. 

Kedua penguasaan yang pertama secara khusus dibebankan pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia, sedang yang ketiga dalam mata pelajaran berhitung. Mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi lima kelompok pengajaran, yaitu 

(1) pengajaran membaca menulis permulaan (MMP). (2) pengajaran membaca 

lanjutan, (3) pengajaran menulis lanjutan/mengarang, (4) pengajaran bercakap-

cakap/bercerita, dan/ (5) pengajaran apresiasi bahasan dan sastra Indonesia 

(Depdikbud, 1993/1994: 4). Akan tetapi, perlu disadari bahwa pembelajaran 

membaca di kelas permulaan berbeda dengan pembelajaran membaca di kelas 

tinggi. 

 

E. Hal-hal Penting dalam Pengajaran Membaca Permulaan 

Depdikbud (1995/1996: 9-14) telah memberikan rambu-rambu dalam 

pengajaran membaca menulis permulaan. Rambu-rambu yang dimaksud adalah 

meliputi hal-hal yang berkaitan dengan (1) tingkat perkembangan anak, (2) 

tingkat kesiapan anak, (3) GBPP mata pelajaran Bahasa Indonesia, (4) tujuan 

instruksional khusu, (5) sumber bahan pengajaran, (6) peralatan/ perlengkapan, 

(7) keaktifan anak, (8) sikap membaca dan menulis yang benar, dan (9) metode. 

Kesembilan rambu-rambu tersebut berikut akan diuraikan secara singkat. 

1. Tingkat Perkembangan Anak 

Perkembangan anak meliputi berbagai faktor antara lain fisik, emosional, 

kepribadian, kecerdasan, sosial, bahasa, motorik, dan lain-lain (Dworetzky, 1990). 

Tingkat perkembangan siswa yang mencakup berbagai aspek tersebut tidak sama, 

ada yang cepat, sedang, dan lambat. Siswa usia sekolah dasar mempunyai hasrat 

yang besar untuk meniru dan ingin tahu terhadap sesuatu, di samping itu, juga 

mempunya potensi yang besar untuk mengembangkan bakat, minat, dan 

kemampuan. Guru haruslah mampu memberikan kesempatan dan bimbingan 
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kepada mereka agar bakat, minat, dan kemampuannya berkembang secara 

maksimal (Depdikbud, 1995/1996: 9). 

Keadaan siswa di Sekolah Dasar pada umumnya beragam karena mereka 

berasal dari masyarakat yang heterogen yang berbeda tingkat status sosialnya 

(Kendal, 1983). Akan tetapi, dilihat dari tingkat perkembangannya, mereka akan 

melewati tahap-tahap yang tidak berbeda. Perkembangan siswa mencakup 

berbagai aspek, namun pembicaraan berikut lebih ditekankan pada aspek kognitif. 

Piaget (dalam Dworetzky, 1990: 414) membagi perkembangan kognitif 

anak ke dalam empat tahap, yaitu (1) tahap sensori motorik: usia 0,0 – 2,0 tahun, 

(2) tahap praoperasional: 2,0 – 7,0 tahun, (3) tahap operasional konkret: 7,0 – 11,0 

tahun atau 12,0 tahun, (4) tahap operasional formal: 11,0 atau 12,0 tahun – 16,0 

atau 17,0 tahun. Sesuai dengan pembagian tersebut siswa Sekolah Dasar kelas 

permulaan masuk dalam tahap praoperasional. Ciri pada tahap tersebut adalah 

kualitas berfikir siswa mulai berkembang. 

Cara pengembangan proses berfikir tersebut, berdasarkan tanggapan yang 

telah terbentuk sebelumnya. Mereka telah mampu menyimpan tanggapan 

berdasarkan bahasa yang diterima. Tompkin (1991) dan Haditono (1989) 

mengakui bahwa perkembangan bahasa anaka pada usia sekolah semakin 

meningkat, baik yang menyangkut aspek fonologis, sintaksis, semantik, maupun 

gramatiknya. Pada masa itu siswa mempunyai hasrat meniru yang besar dan daya 

fantasi berkembang. Di sekolah guru dijadikan model oleh siswa, maka guru 

haruslah banyak mempergunakan bahasa dengan siswa. Siswa telah menguasai 

sebagian besar sistem fonologis, maka tepat jika mereka dibelajarkan untuk 

membaca nyaring, mengeja kata, dan menulis. 

Berdasarkan perkembangan anak tersebut tipe kelas yang dikehendaki oleh 

Piaget adalah jika guru lebih menekankan pada pengetahuan tentang siapa yang 

akan diajar, bahan yang akan dibelajarkan, dan memperhatikan tujuan yang 

hendak dicapai (Dworetzky, 1990). Khususnya di kelas satu guru haruslah 

menekankan penguasaan siswa dalam melafalkan lambang-lambang bunyi secara 

benar dan intonasi yang wajar (Depdikbud, 1994). 
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2. Tingkat Kesiapan Anak 

Tingkat kesiapan membaca diartikan sebagai suatu kematangan yang 

didasarkan pada sikap serta pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari yang 

memungkinkan siswa dapat belajar membaca dalam kondisi pengajaran (Harris & 

Sipay, 1980: 19). Bahan pengajaran yang sengaja disusun untuk tugas aktivitas 

prereading biasanya dikenal sebagai sinonim untuk aktivitas kesiapan membaca 

(Heilman, 1977: 28). 

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kesiapan membaca yang antara 

lain adalah usia mental atau faktor intelegensi, pengalaman sebelum sekolah dan 

latar belakang pengalaman, kemampuan membedakan bunyi, faktor visual, dan 

kekuatan rasa bahasa (modalitas) (Hielman, 1977: 28-36). Menurut Harris & 

Sipay (1980: 19-29) faktor-faktor itu adalah usia, jenis kelamin, kognitif, 

perkembangan fisik dan mental, dan sosiokultural. 

Beberapa faktor yang dikemukakan oleh Hielman tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut. Usia mental adalah faktor intelegensi yang menunjukkan bahwa 

semakin tinggi usia mental siswa, akan semakin baik prestasi membacanya. 

Pengalaman sebelum masuk sekolah adalah pengalaman dan iformasi yang 

dimiliki siswa sebelum masuk sekolah yang dapat menunjang keisapan dan 

prestasi membaca. Kemampuan membedakan bunyi adalah kemampuan siswa 

untuk membedakan bunyi yang ditentukan oleh kemampuan fisik pendengaran 

dan yang berpengaruh terhadap kesiapan membaca. Faktor visual adalah 

hubungan antara tinggi rendahnya daya penglihatan dengan kesiapan membaca. 

Siswa yang berpenglihatan baik akan memiliki kesiapan membaca yang tinggi. 

Kekuatan rasa bahasa (modalitas) adalah kekuatan untuk menangkap pesan dalam 

sebuah ujaran. Faktor tersebut tetap penting walau siswa mempunyai intelegensia, 

pendengaran, dan penglihatan yang memenuhi syarat. 

Menurut Harris & Sipay (1980: 19) faktor yang mempengaruhi kesiapan 

membaca antara lain faktor kognitif. Dalam faktor tersebut dibahas tentang usia 

mental (mental age) dan urutan usia (Cronological age). 

Usia mental adalah usia untuk memulai belajar membaca, sedangkan 

urutan usia (Cronological age) adalah urutan usia siswa dinyatakan bahwa 
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hubungan dalam kaitannya dengan kesiapan membaca. Hasil penelitian Davidson 

(1931) dalam Harris & Sipay (1980:20). Antara usia mental dan urutan usia 

sangat erat, demikian juga hubungannya dengan IQ. Selanjutnya dinyatakan 

semakin tua usia mental, untuk meraih keberhasilan program membaca tingkat 

kelas satu tergolong cukup memuaskan. Dari hasil penelitian tersebut juga 

dinyatakan bahwa usia mental minimum 6 tahun bukanlah usia yang tepat untuk 

memulai belajar membaca, sebab dengan pemberian pengajaran secara individual 

dan ketelatenan, anak yang berusia empat tahun pun bisa diajak untuk mengenali 

beberapa kata. 

Kaitannya dengan penelitian ini, semuanya siswa dianggap sudah siap 

membaca. Oleh karena itu, salah satu tugas utama guru adalah memberikan 

pengalaman kepada siswa untuk menjadi pembaca yang baik, terutama ketika 

pembelajaran membaca formal dimulai. Guru haruslah memberikan perhatian 

terhadap adanya kelebihan dan kelemahan yang dimiliki siswa. 

3. GBPP Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Kegiatan pengajaran di sekolah dilakukan berdasarkan kurikulum yang 

berlaku, sedang kurikulum itu memiliki GBPP untuk tiap mata pelajaran, 

termasuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan demikian, aktivitas 

pengajaran membaca haruslah berdasarkan kurikulum dan GBPP mata pelajaran 

Bahasa Indonesia tersebut. Dalam pengembangan perencanaan pembelajaran 

misalnya, dikembangkan berdasarkan tema-tema yang ada dalam GBPP. 

GBPP Bahasa Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar, yaitu (1) fungsi pengajaran Bahasa Indonesia, (2) tujuan pengajaran 

Bahasa Indonesia, (3) butir-butir pembelajaran, (4) rambu-rambu pengelolaan 

Kegiatan Belajar Mengajar, dan (5) lampiran (Depdikbud, 1994). 

Fungsi pengajaran Bahasa Indonesia adalah sesuai dengan fungsi 

kedudukan Bahasa Indonesia yang dimaksud adalah bahasa nasional dan bahasa 

negara. Adapun fungsi Bahasa Indonesia yang dimaksud adalah: (1) sarana 

pembina persatuan dan kesatuan negara, (2) sarana peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan berbahasa Indonesia dalam rangka pelestarian dan pengembangan 

budaya, (3) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa 
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Indonesia untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni, (4) sarana penyebarluasan pemakaian Bahasa Indonesia yang baik untuk 

berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah, dan (5) sarana pengembangan 

penalaran (Depdikbud, 1994). 

Tujuan pengajaran Bahasa Indonesia dalam GBPP terdiri dari tujuan 

umum, tujuan khusus, tujuan kelas atau tujuan pembelajaran. Tujuan umum 

adalah tujuan yang ingin dicapai oleh semua jenjang pendidikan. Tujuan umum 

adalah tujuan yang ingin dicapai oleh semua jenjang pendidikan, yang 

rumusannya sebagai berikut. 

a. Siswa menghargai dan membanggakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan (nasional) dan bahasa negara. 

b. Siswa memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta 

menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, 

keperluan dan keadaan. 

c. Siswa memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia utnuk 

meningkatkan kemampaun intelektual, kematangan emosional, dan 

kematangan sosial. 

d. Siswa memiliki disiplin dalam berfikir dan berbahasa (berbicara dan menulis) 

e. Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

Tujuan khusus adalah tujuan yang berkaitan dengan komponen 

pembelajaran bahasa. Tujuan tersebut dijabarkan kedalam tiga komponen tujuan, 

yaitu: (1) tujuan kebahasaan, (2) tujuan pemahaman, dan (3) tujuan penggunaan. 

Ketiga tujuan tersebut dapat dikategorikan ke dalam tujuan yang berhubungan 

langsung dengan tujuan pengajaran membaca permulaan khususnya kelas I. 

Tujuan kebahasaan terdiri atas dua tujuan khusus, yaitu: (1) siswa dapat 

mengucapkan bahasa Indonesia denga lafal yang wajar, dan (2) siswa mampu 

melafalkan kalimat bahasa Indonesia dengan intonasi yang wajar dan sesuai 

dengan konteks dan keadaan (Depdikbud, 1994/1995: 7-9). 
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Tujuan kelas atau tujuan pembelajaran adalah tujuan yang ingin dicapai 

dalam pelaksanaan pengajaran di kelas, yaitu yang dapat diturunkan menjadi 

tujuan pembelajaran umum (TPU), kemudian dijabarkan secara rinci menjadi 

sejumlah tujuan pembelajaran khusus. 

Butir-butir pembelajaran adalah fokus pembelajaran berupa kegiatan-

kegiatan yang harus dilaksanakan dalam setiap pembelajaran yang disusun secara 

acak, dan dapat disajikan secara berulang tergantung tingkat pentingnya tiap butir 

yang bersangkutan. 

Rambu-tambu adalah pedoman untuk melaksanakan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Rambu-rambu berkaitan dengan cara membelajarkan keempat 

keterampilan berbahasa dan sastra serta bagaimana cara menilai hasil belajar 

siswa. Guru sebagai pelaksana pembelajaran di kelas harus mengikuti rambu-

rambu tersebut. 

Lampiran berisi daftar (1) tema pembelajaran, (2) kosakata, (3) lafal, 

intonasi, ejaan, dan tanda baca, dan (4) unsur struktur. Lampiran-lampiran 

dipergunakan sebagai pedoman dan bahan untuk menyusun rancangan 

pembelajaran. 

4. GBPP Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Kegiatan apapun yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang jelas, dan 

tujuan itu harus dirumuskan secara jelas (Razik, 1992:22). Tujuan itulah yang 

menjadi kerangka dasar kegiatan sekaligus sesuatu yang ingin dicapai, dan 

kesemua tujuan tersebut sudah terangkum ke dalam kurikulum. Adapun tujuan 

pengajaran membaca permulaan dapat diuraikan sebagai berikut. 

Pada prinsipnya bahwa belajar membaca tidak dipisahkan dengan belajar 

menulis (Mason, 1989). Hal tersebut juga dinyatakan dalam buku petunjuk 

pengajaran membaca, menulis kelas I, II sekolah dasar bahwa tujuan pengajaran 

membaca dan menulis tidak dipisahkan, yaitu memberi bekal pengetahuan dan 

kemampuan kepada siswa untuk menguasai teknik-teknik membaca dan 

menangkap isi bacaan dengan baik dan benar (Depdikbud, 1995/1996). 

Dalam GBPP kurikulum 1994 diuraikan beberapa jenis tujuan. Tujuan 

yang tertulis dalam GBPP tersebut masih bersifat umum oleh karena itu perlu 
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dijabarkan lebih lanjut menjadi tujuan-tujuan khusus sehingga memudahkan 

pencapaian serta dapat diukur. Tujuan-tujuan khusus itu disebut tujuan 

instruksional khusus yang dirumuskan sendiri oleh guru dan dituangkan dalam 

bentuk satuan pelajaran. 

Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum SD 1994 terdapat lima 

tujuan umum, salah satunya berupa tujuan pengajaran membaca permulaan yaitu 

“siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta 

menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, 

keerluaan dan keadaan” (Depdikbud, 1994/1995). Tujuan itu sejalan dengan 

pandangan Akhadiah (1992/1993: 33-34) yang menyatakan bahwa pengajaran 

membaca permulaan di kelas I bertujuan agar siswa mampu memahami dan 

menyuarakan kalimat sederhana yang ditulis dengan intonasi yang wajar. 

Untuk pembelajaran di kelas yang dilakukan secara konkret, guru dapat 

merumuskan tujuan berdasarkan tujuan kelas, tujuan khusus pembelajaran, dan 

butir-butir pembelajaran yang terpilih dari kurikulum. Sub-sub tujuan tersebut 

hendaknya sesuai yang dipilih. Baik dari tujuan umum, tujuan kelas, tujuan 

khusus (kebahasaan, pemahaman dan penggunaan) serta butir-butir 

pembelajarannya. Sehingga tujuan pembelajaran khusus yang diinginkan tertata 

secara sistematis. Hal tersebut dapat dicontohkan untuk kelas I Cawu I berikut ini. 

Siswa memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna dan fungsi, 

serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, 

keperluan, dan keadaan. Tujuan kebahasaan, pemahaman, dan penggunaannya 

adalah siswa dapat mengucapkan kata Bahasa Indonesia dengan lafal yang wajar, 

siswa mampu menerima informasi dan memberi tanggapan dengan tepat tentang 

berbagai hal secara lisan, dan siswa mampu mengungkapkan gagasan, pendapat, 

pengalaman, dan pesan secara lisan dan tertulis. Butir-butir pembelajaran yang 

dipilih misalnya menirukan/membaca nyaring kata, kalimat sederhana dengan 

lafal dan intonasi yang wajar dan mendengarkan dan melakukan perintah (sambil 

bermain). Begitu sub-sub tujuan dari tujuan kelas dipaparkan, baru kemudian 

tujuan pembelajaran khusus dikembangkan sesuai dengan yang ingin dicapai. 
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Tujuan inilah yang dikenal sebagai tujuan pembelajaran khusus atau tujuan 

instruksional khusus. 

5. Sumber dan Bahan Pelajaran  

Sumber dan bahan pelajaran selain dapat memberikan arah pembelajaran 

yang akan dilakukan, juga berfungsi untuk menentukan bahan dan sumber bahan 

yang akan digunakan. Pemilihan sumber dan bahan pengajaran hendaknya 

mempertimbangkan bacaan yang dapat menampilkan lingkungan dan bahasa yang 

telah diakrabi siswa, karena siswa akan lebih mudah memahaminya (Gibbons, 

1993: 75). Dari pemahaman itu banyak manfaat yang didapat baik yang berkaitan 

dengan pemberian wawasan kebahasaan, pengembangan kosakata, maupun 

pengalaman berbahasa siswa. 

Gibbons (1993: 76-77) menyarankan bahwa untuk mengajarkan membaca 

di kelas permulaan buku yang dipilih hendaknya yang memiliki syarat sebagai 

berikut ini: (1) memiliki topik dan latar yang bisa dihubungkan dengan 

pemahaman anak karena dapat memberikan keuntungan untuk menemukan 

informasi baru serta mengembangkan cara berfikir dan pengalaman. Untuk itu, 

perlu dipilih buku yang bukan hanya menemukan bahasa mereka, melainkan juga 

isi budayanya, (2) ada gambar-gambarnya yang besar dan jelas utnuk mendukung 

teks karena gambar dapat digunakan untuk mengembangkan suatu cerita, (3) 

mengandung unsur pengulangan dan dapat diramalkan karena akan 

memberanikan siswa untuk ikut berperan serta dalam bacaan, (4) memiliki alur 

cerita jelas dapat diikuti atau dapat ditiru anak ketika akan menulis, (5) jelas 

cetakannya, dan (6) memiliki potensi yang dapat digunakan untuk inovasi teks, 

drama, aktivitas seni dan kerajinan, dan pertunjukan. 

Sumber dan bahan pembelajaran yang diperoleh dari: (1) buku-buku 

pelajaran yang diwajibkan, buku-buku pelajaran yang pernah dipakai yang masih 

sesuai, buku pelengkap, buku bacaan, bunga rampai, kamus, ensiklopedi, (2) 

media cetak: surat kabar, majalah, (3) media elektronika: radio, kaset, televisi, 

video, (4) lingkungan: alam, sosial, budaya, (5) nara sumber, (6) pengalaman dan 

minat anak, serta (7) hasil karya siswa (Depdikbud 1995/1996: 13). 
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Hal itu tidak berarti mengurangi kebebasan guru untuk memilih dan 

mengembangkan bahan pengajaran sendiri sesuai dengan pandangan dan 

pengalamannya. Guru bisa saja mengembangkan bahan sendiri dengan 

memperhatikan syarat dan atau kriteria yang harus dipertimbangkan sebagai 

berikut: (1) memupuk jiwa dan moral Pancasila, (2) sesuai dengan taraf 

perkembangan anak, (3) berarti bagi siswa, (4) sesuai dengan perkembangan ilmu 

terakhir, (5) dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain, (6) mendukung tujuan 

pendidikan, (7) memenuhi tujuan pendidikan, dan (8) menanamkan rasa 

kebangsaan. 

Selain itu, Supriyadi (1992: 385-390) menambahkan bahwa bahan 

pelajaran dapat memenuhi kriteria pembelajaran jika bahan tersebut mengandung 

(1) kejelasan bahan dan pesam, (2) kesesuaian dengan kelompok usia siswa, dan 

(3) kesesuaian dengan lingkungan siswa. 

6. Peralatan/ Media Pembelajaran  

Peralatan merupakan sarana yang menunjang keberhasilan proses belajar 

mengajar. Oleh karena itu, maka peralatan haruslah dipersiapkan agar proses 

pembelajaran berlangsung dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Media bisa berupa orang, materi, atau peristiwa yang memberi kesempatan 

kepada pembelajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Media dalam arti sempit dibatasi pada bahan cetak, foto, barang elektronik, alat 

mekanis, gambar, dan informasi lisan (Edling dalam Gerlack, dkk. 1980: 241). 

Wringht (1983) mengatakan bahwa dalam pembelajaran bahasa fungsi 

media dapat dibedakan kedalam empat keterampilan berbahasa, baik fungsi media 

untuk pembelajaran menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis. 

Khususnya fungsi media dalam keterampikan membaca, fungsi diuraikan 

berikut: 

a. Memotivasi siswa agar ingin membaca. 

b. Agar siswa menganggap bahwa yang dibaca dari cara membacanya berkaitan 

dengan isi teks yang digunakan dalam kehidupan nyata. 

c. Memberi petunjuk makna detil. 

d. Memberi petunjuk tentang isi pokok paragraf dan wacana. 
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e. Memberi informasi tambahan berkenan dengan isi teks. 

f. Memberi materi non verbal yang dipahaminya. 

g. Memberi analisis simbolik tentang hubungan bahasa tulis dan bunyi cepat. 

Menurut jenisnya, media dibedakan atas media pandang (visual), media 

dengar (audio), media pandang dengar (audio visual). 

a. Media pandang adalah media yang dapat dilihat saja (misalnya; slide, film 

mati, OHP, gambar, kartu, dan sebagainya). 

b. Media dengar adalah media yang hanya dapat didengarkan (misalnya radio), 

dari tiga media audio visual adalah jenis media yang dapat dilihat dan 

didengar. 

Untuk pengajaran Bahasa Indonesia, khususnya membaca permulaan, 

dapat berupa kartu gambar, kartu nama, kartu huruf, kartu suku kata, kartu 

kalimat, dan contoh tulisan baku. Keefektifan berbagai alat pengajaran yang 

berupa kartu-kartu tersebut amat bergantung pada kreativitas guru dalam 

mempergunakannya. Jadi, peralatan itu kurang ada manfaatnya jika tidak 

didayagunakan oleh guru. Selain itu, guru juga dapat menciptakan alat atau media 

pengajaran yang lain yang sesuai dengan kondisi kelas atau sekolahnya. 

7. Keaktifan anak  

Aktivitas pengajaran hendaknya lebih ditekankan pada pembelajaran 

siswa. Istilah pembelajaran yang dipergunakan dalam kurikulum 1994 berangkat 

dari pandangan teori pengajaran bahasa, yaitu bahwa belajar harus lebih 

ditekankan daripada mengajar. Syafe’ie (1995: 147) mengatakan bahwa mengajar 

bahasa pada hakikatnya adalah menciptakan kondisi yang bersifat kondusif yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar bahasa dikalangan siswa. Pusat kegiatan 

belajar mengajar adalah siswa karena siswa yang belajar. 

Ellis (1993: 152) juga mengemukakan bahwa pembelajaran di SD harus 

lebih memberikan tekanan pada kreativitas, aktivitas, dan pengalaman anak 

sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara ilmiah. Keaktifan siswa dalam 

hal ini bukan saja siswa diberi kebebasan berfikir dan berkreasi, melainkan siswa 

juga diberi kesempatan untuk melakukan apa saja sejalan dengan materi yang 

sedang dipelajari. 
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Kreativitas siswa khususnya di kelas I akan muncul apabila guru 

memberikan kondisi untuk munculnya kesempatan itu. Misalnya, belajar melalui 

berbagai kegiatan dan permainan yang menarik, seperti permainan kartu huruf, 

kartu kata, kartu kalimat. Melalui kartu permainan yang sudah dikenalkan, siswa 

dibimbing agar mampu menyusun kartu-kartu tersebut hingga dapat membentuk 

sebuah wacana yang bermakna. Jadi keaktifan siswa mendukung dapat 

menentukan ukuran keberhasilan pembelajaran. 

8. Sikap Membaca yang Benar 

Sikap dalam membaca juga merupakan salah satu faktor yang perlu 

diperhatikan karena hal itu akan berdampak pada hasil membaca. Oleh karena itu, 

siswa harus dibiasakan untuk bersikap secara benar dalam kegiatan membaca. 

Sikap membaca secara benar akan berpengaruh terhadap kesehatan mata dan fisik. 

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam sikap membaca adalah (1) sikap 

duduk, (2) penerangan, dan (3) letak buku (Depdikbud, 1993/1994: 20-21). 

Sikap duduk yang baik dalam membaca antara lain adalah dada tidak 

menempel pada meja, badan tegak, dan jarak mata dengan buku antara 25-30 cm. 

unsur penerangan (lampu) juga harus diperhatikan karena berpengaruh terhadap 

hasil membaca. Sinar yang kurang terang dan datangnya cahaya yang tidak tepat 

akan mengaburkan tulisan. Letak buku juga perlu diperhatikan. Letak buku yang 

miring akan membuat sikap duduk anak menjadi miring pula. Buku yang dibaca 

sebaiknya sejajar dengan pinggir meja tulis. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat 

pada gambar 2.2, 2.3, dan 2.4, berikut (Depdikbud, 1994). 
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Gambar 2.2 Sikap Duduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Penerangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Letak Buku 
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Sikap membaca di atas adalah perilaku di sekolah Indonesia. Di negara 

barat sikap membaca tidak selalu dalam posisi duduk secara formal, tetapi lebih 

santai. Hal itu kadang-kadang kita temui di lingkungan rumah sewaktu anak tidak 

diikat oleh peraturan-peraturan. Kedua hal tersebut memperlihatkan bahwa 

perbedaan budaya memberikan warna lain dalam hal sikap (membaca) (Kendal, 

1983). 

9. Metode  

Metode adalah rencana menyeluruh yang berhubungan dengan penyajian 

bahan pengajaran secara teratur, tidak saling bertentangan, dan mendasarkan diri 

atas suatu pendekatan dan bersifat aksiomatis yang menyatakan pendirian, filsafat, 

dan keyakinan yang berkaitan dengan serangkaian asumsi. Metode adalah rencana 

menyeluruh yang berhubungan dengan penyajian bahan pelajaran secara teratur, 

tidak saling bertentangan, dan mendasarkan diri pada suatu pendekatan. Berbeda 

halnya dengan pendekatan yang aksiomatis, metode lebih bersifat prosedural 

sehingga satu pendekatan mungkin saja mempunyai beberapa metode. Teknik, di 

pihak lain, bersifat penerapan, apa yang sesungguhnya terjadi di kelas. Teknik 

tidak lain adalah strategi yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Pemilihan teknik tergantung dari kreativitas guru dengan 

mendasarkan diri pada situasi kondisi yang dihadapinya. Akan tetapi, apapun 

strategi yang ditempuh haruslah konsisten dengan metode yang dipilih dan tidak 

bertentangan dengan pendekatan. 

Pendekatan yang dipergunakann dalam pengajaran Bahasa Indonesia di 

SD berdasarkan Kurikulum 1994 secara tersirat adalah pendekatan komunikatif, 

integratif, tematis, dan keterampilan proses. Pendekatan komunikatif didasarkan 

pada pandangan bahwa bahasa adalah alat komunikasi (Richards, 1986: 86), maka 

pengajaran bahasa haruslah dikembalikan atau sesuai dengan fungsi bahasa 

tersebut. 

Pendekatan integratif dilandasi pandangan yang beranggapan bahwa 

pengajaran di sekolah akan bermakna jika diintergrasikan dengan kehidupan di 

luar sekolah (Goodman, 1986 dalam Syafei’ie, 1995); (Zuchdi dan Budiasih, 

1997). Selain itu, juga dinyatakan bahwa kegiatan belajar bahasa akan lebih 
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mudah jika bersifat menyeluruh, nyata, relevan, fungsional, dan dipergunakan 

dalam konteks pemakaian sehingga siswa mampu mempergunakannya. Dengan 

demikian pengajaran suatu bidang studi akan lebih bermakna jika diintegrasikan 

dengan bahasa tertentu, baik yang bersifat intra maupun antar mata pelajaran. 

Pendekatan tematis merupakan realisasi dari pendekatan komunikatif dan 

integratif yang berupa pemilihan tema didasarkan pada pengalaman siswa 

sebelum masuk sekolah dan berbagai peristiwa faktual yang ada di lingkungan 

siswa (Pappas, 1995: 49). 

Pendekatan keterampilan proses adalah pendekatan yang menekankan 

pada bagaimana siswa belajar dan bagaimana siswa mengelola perolehannya 

sehingga menjadi miliknya. Kegiatan belajar mengajar lebih ditekankan pada 

kegiatan belajar siswa daripada mengajar guru, maka siswa harus diberi 

kesempatan untuk mempelajari bahan pembelajaran lewat perbuatan sehingga 

siswa dapat memahami dan menemukan sendiri. 

Penerapan keempat pendekatan tersebut dalam pengajaran bahasa 

Indonesia di SD terlihat pada rambu-rambu pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut kemudian dipilih 

sejumlah metode yang sesuai. 

Depdikbud (1996/1996: 14-16) menawarkan beberapa metode yang dapat 

dipergunakan dalam pembelajaran siswa dalam membaca permulaan di kelas satu, 

yaitu (1) metode abjad, (2) metode bunyi, (3) metode suku kata, (4) metode kata 

lembaga, (5) metode global, dan (6) metode struktural analisis sintesis (SAS). 

Dalam metode abjad siswa dikenalkan pada bacaan melalui huruf dan 

abjad. Huruf tersebut dirangkai menjadi suku kata, suku kata mejadi kata, kata 

menjadi kalimat. Metode bunyi mirip dengan metode abjad, tetapi penekanan 

terdapat pelafalan pengejaan huruf. Jika metode abjad disebutkan sebagai nama 

abjadnya, metode bunyi huruf dilafalkan sebagaimana bunyinya. Metode suku 

kata, menguraikan suku kata atas huruf-huruf, menggabungkan huruf-huruf 

menjadi suku kata dan menggabungkan suku kata menjadi kata. Metode global 

mempergunakan gambar untuk memperjelas pemahaman siswa terhadap sesuatu 

yang akan diajarkan. Dibawah gambar terdapat tulisan berdasarkan gambar yang 



28 
 

disediakan. Dalam metode SAS dilakukan dengan cara tanya jawab dengan 

disertai gambar, penulisan berdasarkan gambar, siswa diminta menghafalkan 

kalimat tersebut, siswa diminta membaca kalimat tanpa disertai gambar lagi dan 

akhirnya kalimat dianalisis menjadi kata, kata menjadi suku kata, suku kata 

menjadi huruf, dan akhirnya disintesiskan kembali. 

Dalam GBPP metode pengajaran tidak disajikan secara khusus, hal 

tersebut dimaksudkan agar guru dapat memilih metode yang tepat, sesuai dengan 

tujuan, bahan, dan keadaan siswa (Depdikbud, 1994). Selanjutnya dinyatakan, 

untuk menghindari kejenuhan disarankan agar guru menggunakan metode yang 

beragam. 

Jadi sejumlah metode yang diuraikan di atas dapat dipergunakan untuk 

mengajarkan membaca permulaan kepada siswa. Guru hendaklah tidak hanya 

terpaku pada satu atau dua metode tertentu saja, melainkan memilih dan berganti-

ganti metode secara bervariasi sesuai dengan kondisi kelas dan bahan yang 

dibelajarkan, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Dengan demikian, 

bahan pengajaran dapat dipahami dan dihahayati sehingga menjadi lebih 

bermakna (Depdikbud, 1995/1996). Dalam bukunya Rofi’uddin dan Zuchdi 

(1997/1998: ) dinyatakan bahwa: 

“salah satu cara mengatasi kebosanan siswa terhadap suatu metode tertentu 

adalah dengan strategi bermain. Dengan cara bermain dalam bentuk permainan 

membaca, siswa akan lebih aktif dan lebih bergairah dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. Dengan cara bermain sambil belajar, seolah-olah proses belajar 

siswa dilakukan tanpa adanya keterpaksaan, tetapi justru belajar dengan penuh 

keharmonisan. Selain itu, dengan bermain siswa dapat berbuat agak santai. 

Dengan cara santai tersebut, sel-sel otak siswa dapat berkembang, dan akhirnya 

para siswa memperoleh kesan yang mendalam (fiksasi) terhadap materi pelajaran. 

Akhirnya materi pelajaran tersebut dapat tersimpan dalam ingatan jangka panjang 

(selalu dikenang siswa). 
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BAB III 

DIAGNOSIS KESALAHAN MEMBACA PERMULAAN 

 

A. Pengertian Membaca Permulaan 

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, yang 

selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk merencanakan tindakan selanjutnya. 

Kegiatan menemukan kesulitan belajar siswa lazim disebut diagnosis. 

Diagnosis menunjuk pada pengertian sebuah penentuan atau analisis 

terhadap sebab-sebab atau sifat dari suatu masalah atau situasi (Harris & Sipay, 

1980: 134). Jadi, diagnosis berarti analisis terhadap sebab dan atau kondisi dari 

ketidakmampuan melakukan sesuatu. Dalam kaitannya dengan kegiatan 

pengajaran di sekolah, ketidakmampuan itu dapat berupa ketidakmampuan siswa 

untuk mempelajari materi mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya membaca. 

Kesulitan siswa dalam mempelajari hal tersebut, yang tampak oleh guru, berupa 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Jadi, jika siswa membuat kesalahan 

dalam belajar dapat diasumsikan mereka mengalami kesulitan. 

Jika dalam pembelajaran membaca permulaan siswa SD sering mengalami 

kesalahan, hal itu juga dapat diartikan bahwa mereka masih mengalami kesulitan. 

Memahami kesulitan siswa merupakan suatu bentuk pencarian. Proses seperti itu 

disebut sebagai diagnosis. Dalam membaca permulaan kesalahan yang tergolong 

sederhana dapat secara langsung dikoreksi oleh guru, namun guru juga perlu 

mengetahui penyebabnya. Proses pembuatan diagnosis memerlukan fakta-fakta 

tentang kesulitan siswa, dan dilakukan tugas terhadap siswa untuk mendukung 

data yang diperlukan. Namun, ini hakikat diagnosis bukan tes. Kegiatan diagnosis 

dapat memberikan keluaran, yaitu (1) perencanaan untuk mengoreksi atau 

mengurangi kondisi yang mengganggu proses belajar mengajar, dan (2) 

perencanaan untuk pengajaran remidial (Harris & Sipay, 1980: 135). 

Glazer & Searfoss (1988: 4-6) mengemukakan empat macam proposisi 

diagnosis yang dapat dipergunakan sebagai salah satu paradigma pengumpulan 
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informasi untuk pembuatan hipotesis tentang diagnosis. Keempat proposisi yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Diagnosis adalah jawaban terhadap pertanyaan. Pertanyaan harus selalu 

dijawab oleh guru dengan satu jawaban utama dalam hati, yaitu 

“Bagaimanakah saya dapat membantu siswa?” 

2. Diagnosis adalah pengamatan terhadap bahasa siswa dalam berbagai situasi. 

3. Diagnosis adalah penilaian sepanjang waktu. Penilaian berbagai situasi, baik 

terhadap unjuk kerja berbahasa secara formal maupun informal. 

4. Diagnosis adalah pernyataan kembali atas pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan 

sebelumnya ditinjau kembali untuk dipilih yang relevan dan dikreasikan 

menjadi pertanyaan baru. 

Keempat proses ini merupakan hal yang mendasar dalam mendiagnosis 

tingkah laku membaca siswa. Keempat usulan tersebut kemudian digunakan 

sebagai dasar kerangka pikir. 

 

B. Variabel-variabel Diagnosis Kesalahan Membaca  

Variabel diagnosis meliputi (1) lingkungan kelas, (2) kelancaran bahasa 

lisan, (3) kelancaran bahasa tulis, (4) pemahaman dan retesi isi teks, (5) 

pemahaman terhadap sistem kode tulisan, (6) faktor fisik, dan (7) rasa harga diri 

dan rasa percaya diri (Glazer & Searfoss, 1988: 11-22). Ketujuh variabel tersebut 

berikut dibicarakan. 

1. Lingkungan kelas 

Lingkungan kelas merupakan interaksi latar yang dikreasikan bersama 

antar siswa, guru, kepala sekolah, orang lain yang terlibat dalam lingkungan kelas, 

dan berbagai faktor di dalam dan di luar kelas. Interaksi antara guru dan siswa 

bersifat memberi dan menerima (give and take). Menurut Lindon (dalam Glazer & 

Brown, 1993: 11) kelas merupakan tempat yang menyediakan kondisi fisik, 

sosial, dan emosional yang memungkinkan siswa dan guru membaca dan menulis 

untuk tujuan nyata, berinteraksi, dan bertukar bahasa untuk menciptakan 

komunitas pembelajaran, sehingga bahasa siswa berkembang. 
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Jadi, lingkungan kelas merupakan tempat yang menyediakan sejumlah 

komponen baik fisik, interaksional, maupun sosial. Lingkungan fisik berupa 

penyediaan berbagai perabot yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. 

Lingkungan interaksional berupa pengarahan terhadap penciptaan suasana kelas 

pembelajaran yang berkaitan dengan tujuan, metode, variasi, motivasi, dan lain-

lain. Lingkungan kelas sosial merupakan motivasi yang mendorong anak dalam 

belajar dan menciptakan penghargaan diri dan konsep diri lewat pemberian 

penguatan oleh guru. Lingkungan sosial menyediakan permainan yang bermakna 

sehingga dapat mendorong anak untuk belajar dan meningkatkan kemampuan 

berbahasa (Christie, 1990, dalam Ollila & Mayfield, 1992: 176). Lingkungan 

sosial hendaknya juga menyediakan situasi yang tidak terlalu formal sehingga 

tidak melelahkan, misalnya dengan penyelenggaraan proses pembelajaran yang 

dibumbui unsur humor. Untuk kepentingan pengukuran lingkungan kelas dapat 

dilihat pada lampiran. 

2. Kelancaran Bahasa Lisan 

Kelancaran bahasa lisan siswa secara baik dapat dideskripsikan dari 

kemampuannya mendemonstrasikan penggunaan bahasa secara bermakna untuk 

keperluan berkomunikasi. Kelancaran bahasa berarti kemampuan penggunaan 

bahasa secara efektif sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan. Misalnya dengan 

siapa dan untuk maksud apa siswa berbicara. Jadi, dalam sebuah pembicaraan 

unsur konteks harus diperhatikan karena ketepatan pembicaraan berarti ketepatan 

konteks. 

Kegiatan berbahasa lisan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa cara. 

Tompkins & Hoskinson (1991: 143-176) membagi kegiatan berbahasa lisan 

menjadi empat golongan sebagai berikut: (1) kegiatan berbicara informal, yaitu 

meliputi percakapan, menunjuk dan menceritakan, dan berdiskusi, (2) kegiatan 

berbicara interpretatif, yaitu meliputi pengisahan cerita dan pembacaan drama, (3) 

kegiatan yang lebih formal, yaitu meliputi laporan lisan, wawancara, dan debat, 

dan (4) kegiatan dramatik, yaitu meliputi kegiatan bermain drama, bermain peran, 

boneka tangan, produksi teater, dan sebagainya. 
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Selain pengukuran secara formal pengukuran secara informal juga dapat 

dilakukan untuk menajamkan pengamatan keterampilan berbahasa lisan. Di 

samping untuk menilai berbahasa lisan, prosedur informal juga dapat 

dipergunakan untuk memperkirakan unjuk kerja bahasa siswa. Prosedur informal 

dapat berupa kegiatan perekaman bahasa lisan yang sengaja dipancing dengan 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan bacaan. Misalnya, pertanyaan yang berkaitan 

dengan keberterimaan siswa secara emosional, yang antara lain berupa sikap suka 

dan tidak suka, daya tarik fisik bacaan, sikap terhadap guru yang mengajar. 

3. Kelancaran Bahasa Tulis 

Kelancaran bahasa tulis siswa dapat dilihat dari kemampuan 

mengekspresikan gagasan secara tertulis. Variabel kelancaran bahasa tulis pada 

hakikatnya sama dengan kelancaran bahasa lisan. Hal yang membedakan 

keduanya adalah bahasa yang dipergunakan, yaitu bahasa tulis dan lisan. 

Untuk keperluan diagnosis kemampuan berbahasa tulis siswa, perlu 

dilakukan penilaian terhadap kemampuan menulis. Untuk itu perlu dilakukan 

penilaian terhadap kemampuan menulis. Penilaian kelancaran menulis juga dapat 

dilakukan penilaian terhadap kemampuan menulis. Penilaian kelancaran menulis 

juga dapat dilakukan dengan tes formal dan informal (Glazer & Searfoss, 1988: 

85). Penilaian tes menulis secara formal mencakup dua aspek keterampilan, yaitu 

(1) pengetahuan konvensional penulisan atau keterampilan mekanis yang berupa 

tanda baca, penggunaan huruf kapital, penulisan kata, dan ejaan, dan (2) 

kemampuan siswa membuat contoh tulisan yang dinilai berdasarkan kriteria yang 

terdiri dari aspek-aspek tertentu, misalnya ketepatan kata, kalimat, gaya, dan 

ejaan, tema tulisan, termasuk kerapian tulisan. 

Proses belajar menulis secara alamiah pada siswa dimungkinkan terjadi 

jika lingkungan belajar mendukung, baik di lingkungan rumah maupun sekolah. 

Di lingkungan rumah misalnya, adanya perhatian orang sekitar seperti ibu, ayah, 

dan saudara, pemberian kesempatan, dorongan, motivasi terhadap aktivitas dan 

kreativitas siswa, dan penyediaan sarana tulis-menulis. Di lingkungan sekolah 

misalnya berupa pemberian kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan 

gagasan dan perasaannya baik secara lisan maupun tulis. 
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Untuk keperluan diagnosis kesalahan membaca dalam hal ini, kemampuan 

menulis siswa juga dipertimbangkan sebagai salah satu variabel. Tentu saja harus 

diperhatikan tuntutan yang ada dalam kurikulum, karena untuk kelas awal tidak 

sampai dengan siswa kelas tinggi. 

4. Pemahaman dan Retensi Isi Teks 

Pemahaman bacaan menunjuk pada pengertian seperangkat keterampilan 

untuk memperoleh pengetahuan yang digeneralisasikan dan memungkinkan orang 

memperoleh dan mewujudkan informasi yang didapat sebagai hasil dari kegiatan 

membaca (Bormuth, 1969, lewat Harris, 1980: 479). Menurut Golinkoff (lewat 

Harris, 1980: 49) ada tiga komponen utama dalam pemahaman bacaan, yaitu (1) 

penyandian kembali (decoding), (2) pemerolehan makna leksikal, (3) 

pengorganisasian teks yang berupa pemerolehan makna. 

Pemahaman bacaan memerlukan suatu proses. Glazer & Brown (1993: 37) 

mengemukakan bahwa untuk memahami bacaan siswa perlu membaca dan 

memahami dengan baik (think-aloud) sebuah wacana yang sengaja disediakan. 

Setelah memahami dengan baik, siswa diminta menceritakan kembali isi bacaan 

tersebut. Dalam pelaksanaan membaca siswa dapat dihentikan setelah 

menyelesaikan satu kalimat atau seluruh wacana, dan kemudian diminta untuk 

menceritakan kembali isi bacaan dan mengemukakan perasaan, sikap, pendapat, 

pemerolehan informasi, dan penalarannya. Pemahaman dan penambatan dalam 

ingatan siswa terhadap isi wacana dipengaruhi oleh pengetahua dan pengalaman, 

baik kebahasaan maupun non kebahasaannya. 

Diagnosis kesalahan membaca siswa dapat dilakukan dengan mengamati 

tanggapan siswa yang mencerminkan segi kebahasaan dan non kebahasaan 

tersebut, yaitu berupa tanggapan siswa tentang pengetahuan yang dimiliki 

dihubungkan dengan kenyataannya. 

Untuk keperluan diagnosis kesalahan membaca dalam penelitian ini, 

pemahaman dan retensi isi teks siswa juga dipertimbangkan sebagai salah satu 

variabel. 
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5. Pemahaman Sistem Kode Tulisan 

Kegiatan membaca ada kaitannya dengan kesadaran dan pemahaman siswa 

tentang penyandian tulisan. Kesadaran dan pemahaman tersebut sebenarnya sudah 

dapat dibangkitkan dan diamati pada masa prasekolah, dengan demikian 

kebiasaan yang dimiliki siswa dapat mendukung terwujudnya melek huruf. 

Kemelekhurufan tidak hanya melibatkan kesadaran tentang penggunaan 

tulisan, melainkan juga pemahaman tentang aspek mekanis membaca dan 

menulis. Menurut Goodman & Altweger (1981, dalam Glazer & Searfoss, 1988: 

202-203) aspek mekanik tulisan mencakup konsep-konsep sebagai berikut: (1) 

konsep bentuk, yaitu konsep yang berkaitan dengan bentuk buku, misalnya judul, 

halaman, huruf, kata, dan kalimat, (2) konsep orientasi dan direksionalitas, yaitu 

berkaitan dengan bagaimana tulisan “berjalan” atau disusun, misalnya bagian 

awal, tengah, akhir buku, halaman disusun dari atas ke bawah, dan baris kiri ke 

kanan, (3) konsep penggunaan buku cetakan, yaitu konsep bahwa buku itu 

berguna dan tiap buku berbeda kegunaannya, misalnya ada buku yang berisi 

informasi atau hiburan. Konsep-konsep tersebut harus dikembangkan tidak dalam 

keadaan terisolasi, melainkan dikembangkan secara kontekstual dalam kegiatan 

berkomunikasi yang bermakna. 

Pemahaman terhadap sistem kode tulisan meliputi kesadaran, pemahaman, 

dan konsep tentang tulisan, pengembangan kosakata lewat bacaan, pola penulisan 

kat, pengidentifikasian kata, makna kata dalam konteks, dan sistem ejaan (Glazer 

& Seafoss, 1988: 197-237). Penilaian terhadap pemahaman siswa tentang sistem 

kode tulisan juga meliputi berbagai aspek tersebut. 

6. Faktor Fisik 

Faktor fisik dicermikan oleh kemampuan siswa untuk melihat, 

mendengarkan, mengerjakan tugas, mengontrol gerakan, dan berbagai faktor yang 

lain. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi pembelajaran 

bahasa. Glazer dan Searfoss (1988: 244) menyatakan bahwa faktor fisik tersebut 

memainkan peran terhadap kesulitan dan perkembangan siswa dalam belajar 

membaca. Faktor-faktor fisik yang dimaksud adalah: (1) faktor pengelihatan, (2) 

pendengaran, (3) alergi, (4) gizi dan nutrisi, dan (5) neurologi. Dalam penelitian 
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ini hanya memperhatikan faktor penglihatan, pendengaran dan kesehatan yang 

termasuk didalamnya adalah alergi. 

Penglihatan merupakan faktor penting untuk belajar di sekolah. Setiap hari 

siswa ditugasi guru khususnya membaca menuntut peran mata sebagai alat 

utamanya. Jika penglihatan siswa baik, tugas yang diberikan diharapkan dalam 

memberikan hasil yang baik pula. Begitu pula sebaiknya. Dalam penelitiannya 

tentang penglihatan Spache (dalam Glazer & Searfoss, 1988: 244) antara lain 

menyimpulkan bahwa problem penglihatan dapat mempengaruhi belajar 

membaca. Hal tersebut membuktikan bahwa penglihatan merupakan faktor 

penting dalam belajar membaca. Untuk mengidentifikasi dan menilai ketajaman 

penglihatan siswa di kelas, dapat dilakukan dengan mengamati tingkah laku 

membaca dan menulis siswa, misalnya dengan mengamati kesalahan yang 

dilakukannya. Selain itu, guru juga dapat minta informasi dari orang tua. Agar 

siswa dapat mengoptimalkan penglihatannya, guru dapat menyediakan bacaan 

dengan tulisan yang besar, papan tulis yang tidak menyilaukan, sinar matahari 

yang tidak langsung, penerangan yang cukup, dan lain-lain. 

Faktor pendengaran menunjang pemerolehan dan pengembangan sistem 

bahasa lisan. Pendengaran yang baik akan menjamin kelancaran siswa belajar 

berbahasa. Demikian juga sebaliknya. Ada dua kategori yang menyebutkan 

adanya masalah pendengaran, yaitu penyebab yang dibawa sejak lahir dan setelah 

lahir. Kedua penyebab tersebut tetap memiliki akibat yang sama bagi aktivitas 

pembelajaran membaca, misalnya berupa kesulitan siswa mengucapkan huruf atau 

kata dengan benar. Untuk mengetahui ketajaman pendengaran siswa, guru dapat 

bertanya kepada keluarga tentang riwayat pendengarannya dan mengobservasi 

tanggapan siswa sehari-hari dalam pengajaran membaca dan menulisnya. Untuk 

mengetahui kemampuan siswa mendengarkan, Carlsen (1985, dalam Glazer & 

Searfoss, 1988: 262) menyarankan agar digunakan metode Sigh-word. Pengujian 

dengan metode tersebut akan memperlihatkan bahwa siswa yang tidak tajam 

pendengarannya tidak memiliki reaksi. Sebaliknya, siswa yang pendengarannya 

baik akan memiliki reaksi selama proses membaca. Ada beberapa saran bagi guru 

untuk mengatasi siswa yang mempunyai kekurangnormalan dalam pendengaran 
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ini, yaitu memakai alat bantu pendengaran, menempatkannya pada deretan kursi 

depan, memberikan kebebasan untuk memilih tema dalam kelompoknya, dan lain-

lain. Jika ada masalah yang dipandang serius baik untuk faktor pendengaran 

maupun pengelihatan, siswa dapat diperiksakan ke dokter spesialis, sama halnya 

yang dilakukan dalam penelitian ini. 

Faktor alergi akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran siswa maka 

kesadaran akan kesehatan dari alergi perli dipahami. Alergi adalah gejala fisik 

yang muncul dalam bentuk kelelahan, hiperaktif, bersin-bersin, rona merah 

disekitar mata, pusing, dan lain-lain. Gejala-gejala alergi tersebut berkaitan 

dengan masalah penglihatan dan pendengaran, namun juga berkaitan dengan 

faktor gizi (nutrisi). Kemunculan gejala alergi pada siswa dapat berbeda-beda 

wujudnya. Untuk mengidentifikasi adanya gejala alergi pada siswa tidak mudah, 

namun bagaimanapun hal itu perlu dilakukan. Glazer & Searfoss (1988: 266-268) 

menyarankan pengidentifikasian gejala tersebut dengan mempergunakan tabel-

tabel cek yang berisi daftar kemungkinan munculnya gejala alergi. 

Faktor nutrisi berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan mental, 

khususnya terhadap kegiatan membaca dan menulis. Martin & Martin (dalam  

Glazer & Searfoss, 1988: 170) mengatakan bahwa pengaruh variasi nutrisi 

terhadap intelegensi sulit diidentifikasi, tetapi pengaruhnya terhadap 

pengembangan pembelajaran berbahasa, terutama membaca dan menulis amat 

jelas. Cara mengidentifikasi kekurangan nutrisi adalah juga dengan mengamati 

tingkah laku siswa dan tanggapannya terhadap aktivitas sekolah. 

Faktor persepsi dan neurologi juga berpengaruh terhadap bahasa dan 

membaca. Persepsi merupakan cata bagaimana kita mengorganisasikan gagasan 

tentang dunia, meramalkan apa yang akan terjadi, mengantisipasi apa yang akan 

datang dalam kehidupan, ujaran atau wacana tulisan. Pemahaman terhadap bacaan 

tergantung pada tanggapan, temuan, dan pengkreasian makana sebagaimana 

sebuah proses belajar mengajar. Apakah faktor neurologis berpengaruh terhadap 

bahasa? Hal itu masih menjadi bahan pertentangan. Menurut Glazer & Searfoss 

(1988: 276) faktor neurologi yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan 
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kegiatan belajar bahasa dibedakan ke dalam tiga kategori, adanya kerusakan pada 

sistem syaraf pusat sidrom perbedaan klinis, atau hal-hal lain yang khusus.  

7. Rasa Harga Diri dan Rasa Percaya Diri 

Rasa percaya diri dapat diidentifikasikan dengan persepsi, perasaan, dan 

sikap yang dimiliki seseorang terhadap dirinya sendiri. Rasa Harga diri, dipihak 

lain merupakan perasaan diam-diam terhadap martabat diri dan perasaan diri 

berharga. Perkembagan konsep diri dan rasa harga diri merupakan proses uang 

berlangsung seumur hidup dan terus berkembang sepanjang hayat sejalan dengan 

perkembangan pengalaman hidup. Perasaan seseorang terhadap diri sendiri 

merupakan akumulasi dari pengalaman dan umpan balik dari lingkungannya. 

Persepsi diri seorang siswa terhadap diri sendiri akan berpengaruh terhadap apa 

yang dikerjakan (Ollia & Mayfield, 1992). 

Variabel harga diri (self-esteem) dan percaya diri (self-confidence) dapat 

dilihat pada tingkah laku siswa. Selain itu, saling keterkaitan antara harga diri 

dengan percaya diri, misalnya siswa akan memiliki rasa percaya dirinya yang 

tinggi jika ada penghargaan terhadap dirinya. Siswa yang memiliki rasa percaya 

dirinya dan percaya diri terlihat lebih aktif dan melakukan sesuatu dan berusaha 

mencoba-coba lagi jika merasa belum berhasil, serta menyadari bahwa kegagalan 

itu merupakan bagian dari proses belajar. 

Dalam proses pembelajaran, guru perlu menciptakan lingkungan belajar 

yang aman dan nyaman bagi siswa, sehingga siswa merasa bebas untuk mencoba 

dan mengatakan sesuatu. Situasi belajar yang menyenangkan membuat siswa 

berani mereaksi rangsangan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru hendaknya 

dapat mencipkatan lingkungan sosial dan emosional yang baik, misalnya 

menciptakan situasiterjalinnya interaksi sesama siswa dengan cara meminta siswa 

agar berani berbicara baik kepada guru maupun kepada sesama teman di dalam 

kelas. Selain itu guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan 

dan tidak ada tekanan. Siswa perlu diberi penghargaan agar tumbuh harga dirinya 

dan akhirnya memiliki rasa percaya diri. 
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C. Prinsip-prinsip Diagnosis  

Gillet dan Temple (1994: 8-10) mengemukakan beberapa prinsip yang 

berkaitan dengan penilaian selama mendiagnosis. Prinsip-prinsip tersebut 

diuraikan. 

1. Diagnosis adalah lebih dari sekedar tes, diartikan bahwa tes yang disusun 

merupakan kegiatan yang direncanakan. Diagnosis adalah proses menjadikan 

siswa mengetahui apa yang mereka kerjakan. Proses diagnosis ini memerlukan 

usaha mengumpulkan banyak informasi tentang membaca siswa. Langkah 

kemudian menganalisisnya, mensitesanya untuk kemudian membuat suatu 

hipotesis. Hipotesis tersebut bersifat tentatif, sampai saatnya siswa diberikan 

pengajaran yang sebenarnya sebagai tindak lanjut. 

2. Tidak ada seperangkat prosedur atau rumus khususnya sebagai alat 

mendiagnosis semua siswa. Tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama. 

Setiap siswa sifatnya individual, yang berarti karakteristik siswa itu berbeda-

beda. Oleh karena itu dalam menanganinya juga tidak disamakan. Pendiagnosa 

harus melihat masalahnya. Oleh karena sifatnya individual, maka guru atau 

pendiagnosa harus bersifat fleksibel. 

3. Diagnosis berarti mencari kelebihan dan kelemahan. Artinya proses diagnosis 

haruslah merupakan proses penemuan tentang cara yang dapat dilakukan 

dengan baik dan lancar. Dengan memperlajari kelebihan siswa, kita dapat 

membuat satu langkah pengajaran yang lebih baik. Setiap ungkapan siswa 

memiliki kemampuan sekaligus ketidakmampuan. Setiap pendiagnose jangan 

berfikir negatif terlebih dahulu, namun ada baiknya jika berfikir positif. 

4. Diagnosis merupakan proses berkelanjutan. Dalam situasi ini, tujuan diagnosis 

tidak hanya menentukan kinerja siswa namun juga membimbing siswa ke arah 

pembelajaran. Diagnosis dilakukan agar pembelajaran menghasilkan 

perubahan dan perbaikan. Diagnosis yang tidak mengadakan perubahan dan 

perbaikan hanya merupakan latihan saja dan tidak ada gunanya. Untuk itu 

berikan perlakuan adan tindakan. 

5. Diagnosis haruslah melibatkan siswa sebagai rekan kerja, yang dilakukan 

dengan sadar untuk kepentingan mereka sendiri. Ada anggapan bahwa 
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diagnosis dikritik sebagai suatu kegiatan yang tidak memanusiakan manusia. 

Oleh karena itu diagnosis harus melibatkan pembaca sebagai patner yang sadar 

dan aktif. Selain itu siswa perlu memahami secara sadar dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, serta harus menghasilkan pemahaman tentang 

bagaimanakah membantu diri mereka sendiri. 

6. Diagnosis butuh informasi baik kualifikasi maupun kuantitatif. Dalam prinsip 

diuraikan bahwa dengan tes formal dapat digunakan untuk melihat hasil belajar 

secara numerik. Prosedur informal pada dasarnya bersifat eksploratori daripada 

membandingkan karena prosedur ini memberikan kesempatan pada pengetes 

untuk menentukan apa yang dilakukan siswa. Dengan demikian akan 

menghasilkan informasi yang lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. 

Pengukuran dengan cara informal dapat digunakan oleh guru selama 

pengajaran yang berkelanjutan. Jadi diagnosis dan remidi sangat bertalian erat 

dan keduanya memerlukan keterlibatan aktif guru kelas. 

Jadi, prinsip diagnosis merupakan pedoman bagi pendiagnose tentang 

bagaimana seharusnya diagnosis dapat tercapai seperti yang diharpakan, 

khususnya diagnosis kesalahan membaca permulaan. 

 

D. Beberapa Bentuk Cara Mengatasi Kesalahan Membaca  

Pada bagian ini diuraikan beberapa pilihan cara mengatasi kesalahan 

membaca yang dilakukan anak ketika membaca. Berikut diuraikan jenis-jenis 

kesalahan yang biasa dilakukan anak sebagi pembaca pemula, antara lain 

kesalahan (1) penggantian, (2) penambahan, (3) penghilangan, (4) pembalikan, 

dan (5) pengulangan. Kesalahan tersebut mulai dari huruf, suku kata, kata, 

kelompok kata, dan kalimat. 

1. Kesalahan Penggantian 

Bentuk kesalahan ini dapat berupa penggantian huruf, suku kata, kata, dan 

kelompok kata. Dalam hal kesalahan penggantian huruf, pembaca biasanya 

dibingungkan oleh bentuk huruf dan bunyi huruf yang hampir sama. 

Bentuk huruf dan bunyi huruf hampir sama memang membingungkan. Hal 

ini juga akan muncul pada saat siswa dihadapakan pada sebuah kata atau 
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kelompok kata yang mempunyai rangkaian huruf yang lebih kompleks. Hal itu 

berarti mereka sudah berusaha mencari huruf yang lain yang dapat difungsikan 

untuk mengganti huruf yang digantikannya, walaupun akhirnya salah. Dengan 

demikian, mereka sudah berusaha menghasilkan bunyi kata dengan mencari salah 

satu huruf yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka belum 

menguasai sistem lambang bunyi yang sesuai dengan pemahamannya. Akan 

tetapi, jika mereka sudah paham tentang masing-masing huruf yang dipergunakan 

dalam bacaan dan sudah paham cara merangkainya, kesulitan membaca itu tidak 

akan ditemui. 

Tugas guru khususnya guru Bahasa Indonesia adalah memberikan contoh 

yang baik dan benar tentang ucapan dan tekanan yang sesuai dengan konteks dan 

dapat diterima orang lain. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah bahwa guru 

(bahasa Indonesia) dalam mengajarkan lafal Bahasa Indonesia hendaknya tanpa 

diwarnai bahasa daerah, karena jika terjadi justru akan membingungkan anak. 

Untuk itu, siswa kelas awal baru dituntut untuk melafalkan dengan intonasi yang 

wajar. 

Tindakan perbaikan yang tepat yang diberikan terhadap kasus kesalahan 

tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut: 

a. Menirukan ucapan guru 

Latihan ucapan ini dapat diberikan secara terus menerus dalam bentuk 

pelafalan yang tepat, tekanan, lagu kalimat dan sebagainya. Dengan latihan secara 

ters menerus akhirnya menjadi suatu kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik 

diharapkan kebiasaan tersebut tidak mudah dilupakan. 

b. Latihan mulut 

Sebelum dilakukan latihan pengucapan, guru dapat menerangkan bunyi-bunyi yan 

akan dilatihkan. Misalnya suara bibir, tenggorokan, antara bibir dan gigi, dan 

sebagainya. Selain latihan tersebut guru juga dapat melatihkan suara diftong, yang 

kadang-kadang oleh responden kelas I dibaca sembarang. Misalnya /ia/ pada 

[Indonesia] bukan Indonesa. Guru memperlihatkan contoh pengucapannya, 

responden diminta menirukan. 
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c. Dikte suara 

Agar responden dapat membedakan buny-bunyi secara tepat, guru dapat 

memberikan dikte. Bunyi-bunyi yang didiktekan haruslah ucapan-ucapan yang 

sering salah, guru dapat mengucapkan beberapa kata yang masih sering diucapkan 

salah, kemudian responden menulisnya. 

d. Latihan tekanan 

Dalam latihan ini, guru memberikan contoh-contoh dan siswa menirukan. 

Guru memberikan gambaran di papan tulis yang dapat disusun bertangga tentang 

tekanan yang diutamakan. Perlu diperhatikan bahwa yang lebih dipentingkan 

adalah bahan latihan dan cara melatih, sebab belum adanya paham yang sama. 

Dalam hal kesalahan penggantian kata, hal ini sering dilakukan pembaca 

pemula yang sedang belajar membaca. 

Membaca ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh ranah kognisi saja, 

melainkan juga dipengaruhi oleh keterampilan dasar (Gunarso, 1990). Oleh 

karena itu, keterampilan membantu seseorang membentuk suatu konsep, dan di 

pihak lain anak sedang memobilisasi proses berfikirnya. Seandainya anak tidak 

dapat menghubungkan makna potensial dengan sesuatu yang dimiliki, anak tidak 

dapat mengetahui pesan tersebut. Pada masa awal belajar membaca, setidak-

tidaknya anak berada pada dua periode awal dari enam periode yang dikemukakan 

Chall (1963, dalam Ellis, dkk, 1989) bahwa pembaca yang potensial pada periode 

pre-reading berarti pembaca sudah dapat mengumpulkan pengetahuan tentang 

huruf dan membedakannya. Pada tahap berikutnya (decoding) anak sudah belajar 

mengasosiasikan antara perangkat huruf dan kata-kata yang dituturkannya. Di 

pihak lain juga dinyatakan bahwa pembaca yang kurang mahir biasanya tidak 

menyadari bahwa pembaca memiliki kekurangan pemahaman. Selain itu, 

pembaca juga seringkali tidak mampu menerapkan suatu strategi koreksi yang 

tepat (Margaret dan Bonnie, dalam Cleary; Michael, 1993: 313-324). 

Jadi, siswa melakukan hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara 

lain yaitu kurangnya pengetahuan pengalaman yang dimiliki, belum mampu 

membedakan dan merangkai huruf. Untuk itu, langkah perbaikan yang diberikan 

sesuai dengan penelitian ini adalah mengajarkan dengan cara bercerita dan 
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memperkenalkan huruf-huruf melalui kalimat, kata, suku kata, dan huruf melalui 

kegiatan dan kreativitas. Misalnya anak diminta mencari dan menyusun kartu 

sesuai dengan pembelajaran membaca permulaan. Hal tersebut haruslah dilakukan 

berdasarkan atas bahan pembelajaran yang lebih mudah. 

Dalam hal kesalahan penggantian kelompok kata, siswa biasanya tidak 

memperhatikan makna yang dibaca. Sebagian besar pengajaran membaca yang 

sistematik, padahal akan masuk ke dalam rangkaian kesatuan dari penekanan kode 

sampai dengan makna. Decoding adalah fokus, namun makna tidak boleh 

ditinggalkan (Ellis, 1989). Adapun penekanan pada pengajaran awal (dan 

berikutnya) tujuannya adalah sama, yaitu menghasilkan pembaca yang dapat dan 

mampu membaca secara nyata. Oleh karena itu, guru harus pandai memilih 

metode membaca yang tepat bagi siswanya (Depdikbud, 1995/1996). 

Berkaitan dengan kesalahan penggantian ini, tujuan guru adalah 

membimbing siswanya agar dapat membaca dengan menggunakan berbagai cara, 

cara tersebut misalnya sebagai berikut. 

a. Siswa diminta membaca kembali bacaan yang berupa kelompok kata yang 

digantinya. Cara demikian diharapkan anak mampu memahami kelompok kata 

yang baru saja diucapkan. 

b. Cara pengulangan tersebut dapat diberikan dengan membaca secara utuh dari 

apa yang diucapkan tersebut, pada akhirnya diharapkan anak memahami secara 

pelan-pelan, bahwa huruf, kata atau kelompol kata yang menggantinya ternyata 

salah. 

c. Dari huruf, kata atau kelompol kata yang digantikan tersebut jika cara 

membacanya dan ucapannya sudah benar, anak kemudian diminta membaca 

berulang-ulang sampai paham mana yang benar dan mana yang salah. 

d. Responden diminta menuliskan kata yang digantinya, agar lebih jelas tentang 

huruf dan kata yang digunakan. Pada akhirnya anak diajarkan membaca 

dengan metode yang sesuai dengan karakteristik anak misalnya dengan metode 

SAS.  
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2. Kesalahan Penambahan 

Metode (membaca) abjad sebenarnya sama dengan metode bunyi. 

Bedanya terletak pada pelafalan atau pengejaan hurufnya. Metode abjad 

melafalkan huruf sebagaimana kita menyebut abjad, sedangkan metode bunyi 

adalah melafalkan huruf sebagaimana bunyinya (Depdikbud, 1995/1996). 

Misalnya huruf /k/ diucapkan (K), /t/ diucapkan (T). /m/ diucapkan (M). akan 

tetapi dalam metode bunyi /k/ diucapkan (ak), /t/ diucapkan (at), dan /m/ 

diucapkan (am). 

Kelemahan yang terdapat pada metode ini adalah anak mudah mengalami 

kesulitan bila menghadapi huruf-huruf yang belum dikenalnya jika menggunakan 

metode abjad. Selain itu, anak juga akan mengalami kesulitan dalam 

membunyikan huruf diftong atau vokal rangkap, karena kedua huruf dalam bunyi 

diftong tersebut tidak ada dalam abjad. Hal itu memang sulit merangkai huruf 

yang masing-masing huruf mempunyai lafal sendiri-sendiri. Untuk itu, guru harus 

pandai-pandai memilih metode yang tepat dan yang mudah diterima oleh anak 

karena pada dasarnya semua metode itu baik. Akan tetapi, semua bergantung dari 

cara guru menyajikannya (Depdikbud, 1995/1996). Untuk itu, guru hendaknya 

dapat membimbing belajar membaca kepada siswa dengan metode belajar 

membaca bunyi, seperti yang dilakukan dalam contoh ini. Contoh penggunaan 

huruf /t/ pada awal kata, (toko) dibandingkan dengan penggunaan di akhir kata 

(amanat). 

3. Kesalahan Penghilangan 

Kesalahan ini terjadi karena anak menghilangkan huruf tertentu pada 

sebuah kata. Crystal (1980:161) menyatakan bahwa pada usia enam tahun anak 

seharusnya sudah menguasai semua bunyi dan sistem fonologi bahasa. Akan 

tetapi, mungkin terjadi bahwa seorang anak berusia ini belum dapat mengujarkan 

beberapa bunyi dan kata-kata dengan jelas. Ini berarti suatu gejala 

kekurangmampuan mengujarkan bunyi dan urutan bunyi. Kekurangmampuan 

mengujarkan bunyi disebabkan oleh kekurangan (kerusakan) tertentu dalam 

sistem pemrosesan bahasa yang terdapat di dalam otak. 
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Dalam patologi bahasa pengertian gejala-gejala tersebut tercakup dalam 

istilah disartria perkembangan (developmental dysarthrial), yakni berkenaan 

dengan kelemahan artikulasi atau kekurangmampuan dalam pengujaran 

(Tampubolon, 1993: 95). 

Kekurangsempurnaan mengujarkan bunyi atau urutan bunyi-bunyi dalam 

sebuah kata atau kalimat, antara lain dapat disebabkan oleh kekurangsempurnaan 

alat ucap yang bersifat fisik. Kekurangsempurnaan ini dapat mengakibatkan salah 

baca, jika dibiarkan terus menerus dapat menyebabkan kelemahan membaca 

(Diener, 1983 dalam Tampubolon, 1993: 98). 

Usaha guru yang dapat dilakukan untuk menghadapi kasus itu antara lain 

sebagai berikut: 

a. Mendorong anak berbicara, jika ditemui ujaran yang salah, diperbaiki secara 

tak langsung. Selain itu guru dapat membina rasa percaya diri anak. 

b. Memberikan latihan gerakan lidah, bibir, rahang, dan lain-lain. Misalnya 

dengan memberikan latihan bernyanyi dan mengucapkan sajak-sajak. 

(Tampubolon, 1980: 103). 

Dalam hal kesalahan penghilangan suku kata, ini dapat berupa kegiatan 

membaca yang tidak lengkap pada kata tertentu. 

Menurut Harris dan Smith (1972) bahwa membaca seperti halnya berjalan, 

membaca dikontrol oleh otak. Orang berjalan tidak bisa tanpa kaki, namun 

kecepatan dan arah orang berjalan dikendalikan oleh sistem syaraf pusat, 

demikian juga dengan membaca, matalah yang melayani otak. Oleh karena itu, 

jika membaca mempunyai pemahaman dua hal yang berlawanan arah, maka mata 

menjadi kacau. Pada sebagian besar kasus, gerakan mata yang tidak baik bukan 

karena kurang membaca tetapi hal ini merupakan gejala dari kenyataan bahwa 

pembaca kemampuan membacanya kurang, sehingga seringkali menghilangkan 

suku kata. 

Dalam hal kesalahan penghilanan kata ini, wujudnya berupa kegiatan 

membaca yang tidak lengkap. Anak membuang kata tertentu pada kalimat 

tertentu, demikian juga dalam hal penghilangan kelompok kata. Kesalahan ini 

berupa kegiatan membaca yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan tersebut 
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terdengar ketika anak melakukan lompatan membaca yang lebih besar, yaitu 

berupa lompatan dalam kelompok kata. 

Lompatan-lompatan membaca biasanya dilakukan oleh pembaca yang 

sudah mahir dalam membaca, karena pembaca mencamkan isi bacaannya. 

Pembaca yang harus belajar membaca ternyata juga melakukan hal serupa. 

Pembaca awal melakukan hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain (1) 

pembaca belum hafal nama-nama huruf tertentu serta merangkainya. Anak merasa 

kesulitan membaca karena huruf-hurufnya banyak dan gandeng-gandeng. 

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pembaca pemula memerlukan 

pengalaman mengenai berbagai pola kalimat. Ellis, Timoty, dan Joan (1989: 131-

171) menyatakan bahwa banyak materi membaca permulaan yang pada dasarnya 

terdiri dari kalimat-kalimat pendek, terutama karena keterbatasan kemampuan 

membaca. Oleh karena itu, wajar jika anak belum dapat membaca sejumlah kata 

yang membentuk kelompok kata dan akhirnya dihilangkan begitu saja. 

Usaha untuk membantu siswa yang melakukan kesalahan penghilangan 

kelompok kata ini misalnya dengan cara berikut: 

a. Bahan bacaan harus mudah (sesuai dengan materi yang harus dikuasai) dan 

anak harus selalu dibimbing untuk belajar membaca, jika sudah berhasil bahan 

bacaan ditingkatkan. 

b. Dalam belajar membaca kadang-kadang dibuka sesuai dengan keperluan. 

c. Anak disuruh menceritakan kembali inti cerita. 

d. Menuliskan cerita secara sederhana (Dikbud). 

Kesalahan dalam hal penghilangan akhiran ini, terjadi karena munculnya 

keragu-raguan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah 

kurangnya rasa percaya diri. Siswa yang tidak memiliki rasa percaya diri 

cenderung takut berbuat salah, mereka berusaha menghindari kesalahan agar tidak 

mendapat perilaku yang mengecewakan.  Siswa yang demikian perlu bantuan 

guru, agar memiliki rasa percaya diri (self-confident) yang akhirnya mempunyai 

harga diri (seft-esteem) yang positif. 

Peran guru dalam pembelajaran adalah membimbing anak agar menjadi 

percaya diri dan menjadi pembelajar yang mandiri serta mempunyai konsep diri 
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yang mantap. Guru perlu menciptakan lingkungan emosional dan sosial yang baik 

bagi siswa. Hal tersebut dapat dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, antara 

lain mengenali kebutuhan, perbedaan individu, memberi motivasi belajar, 

khususnya saat membaca, dan memberikan rasa simpatik pada siswa, bahwa guru 

sangat memperhatikan keseriusan siswa dalam belajar membaca. 
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BAB IV 

PETUNJUK PRAKTIS CARA DIAGNOSIS DAN MENGATASI 

KESALAHAN MEMBACA PERMULAAN 

 

Isi petunjuk praktis ini, dapat dilakukan dengan pendekatan penelitian 

kelas. Dalam pendekatan tersebut, dicari sebuah kasus pada siswa yang 

mempunyai permasalahan membaca. Dari kasus tersebut selanjutnya dilakukan 

diagnosis dan tindakan perbaikan kesalahan membaca, agar siswa dapat membaca. 

Jadi proses mendiagnose ini untuk menemukan penyebab anak melakukan 

kesalahan dalam membaca. 

 

A.  Isi Petunjuk Praktis 

Petunjuk praktis ini berisi kalimat tidak bersubjek empat hal pokok. 

Keempat hal tersebut adalah (1) pengamatan awal, (2) proses diagnosis, (3) proses 

tindakan perbaikan, dan (4) analisis data. Keempat hal tersebut sebagai berikut. 

1. Pengamatan Awal 

Pada dasarnya untuk menentukan siswa yang mempunyai kekurangan dan 

atau ketidakbisaan membaca, perlu dilakukan pengamatan awal. Hal tersebut, 

untuk mempermudah peneliti dan atau guru dalam menentukan langkah tindakan 

diagnosis yang akan dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. 

Cara tersebut adalah (1) mengenal lingkungan kelas dan keadaan siswa, (2) 

melakukan wawancara bersama guru, kepala sekolah dan siswa, (3) menyiapkan 

bahan bacaan proses diagnosis. Ketiga hal tersebut berikut diuraikan. 

a. Mengenal lingkungan Kelas dan Keadaan Siswa. Langkah ini dapat dilakukan 

dengan cara berikut. 

1) Berlaku yang wajar, tempatkan diri anda sebagai orang yang tidak terlalu asing 

bagi lingkungan tersebut, sehingga terciptalah rapport (Faisal, 1990) agar yang 

anda cari betul-betul wajar dan alami. 

2) Berlaku yang sopan, baik dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, dan 

ciptakan sesuatu yang menyenangkan dan simpatik. 
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3) Selami dunia anak, dekati hati anak. Hal tersebut dalam rangka menciptakan 

keakraban secara batin kepada siswa. 

4) Katakan kepada siswa, bahwa anda ingin melihat cara belajar membaca 

siswa. Katakan kepada mereka “bagi yang tidak dapat membaca akan 

dibimbing sampai dapat membaca pasti kalian bisa membaca”, sehingga tidak 

ada siswa yang merasa malu, takut, dan minder. 

Selama dilakukan pengamatan awal, peneliti/ guru hendaknya 

menggunakan instrumen untuk mengukur lingkungan kelas, yang berupa (1) 

lingkungan fisik kelas, (2) hubungan interaksional guru dan siswa dalam kelas, 

dan (3) lingkungan sosial dalam kelas, seperti disarankan untuk mengukur 

lingkungan kelas ini, lihat lampiran 1. 

Dalam pengamatan tersebut, peneliti selain menggunakan instrumen untuk 

mengukur lingkungan kelas, juga digunakan angket. Angket ini dapat diisi oleh 

praktisi dan atau orang tua siswa, yakni berupa: (1) keaadaan alergi siswa, (2) 

keadaan pendengaran siswa, (3) keadaan penglihatan siswa, (4) keadaan belajar 

dan kegiatan siswa, dan (5) daftar pertanyaan untuk orang tua siswa. Kelima 

instrumen tersebut lihat lampiran 2 sampai dengan 6. 

b. Melakukan Wawancara Bersama Guru dan Kepala Sekolah 

Langkah kedua ini, dilaksanakan setelah dilakukan pengamatan awal. 

Pengamat yang telah menemukan beberapa hasil amatannya terhadap kasus yang 

dicari, kemudian langkah selanjutnya berdiskusi antara peneliti, guru dan kepala 

sekolah. Intinya bahwa, di kelas tersebut ditemukan kasus tentang siswa yang 

tidak dapat membaca selama proses pembelajaran. Siswa tersebut harus dibantu 

sampai dapat membaca, hal ini sekaligus untuk memperbaiki proses pembelajaran 

khususnya membaca. Wawancara ini, untuk menentukan dan menunjukkan 

rencana kerja peneliti atau praktisi kepala sekolah tentang sesuatu yang akan 

dilakukan. Rencana kerja tersebut, jika sudah disetujui, maka selanjutnya 

menyiapkan bahan diagnosis. 

c. Menyiapkan Bahan Bacaan yang Sesuai dengan Kebutuhan 

Berdasarkan hasil pengamatan sementara yang telah dilakukan dalam 

kelas, seorang guru dapat melihat hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. 
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Misalnya (1) siswa yang tidak lancar membaca, atau mempunyai kendala dalam 

membaca, (2) bahan bacaan yang digunakan guru selama pembelajaran, (3) 

metode yang digunakan guru selama pembelajaran, (4) kekurangan dan kelebihan 

siswa selama membaca, (5) keaktifan siswa dalam membaca. 

Atas dasar hal-hal tersebut, guru dan calon guru sebagai peneliti dapat 

menentukan langkah-langkah yang akan dipilih dalam penentuan bahan diagnosis. 

Bahan yang akan digunakan sebagai mendiagnosis hendaknya memperhatikan 

hal-hal yang menunjang proses pembelajaran, yakni dengan memperhatikan 

tingkat bahasa siswa, peneliti tidak harus melihat isi bahan yang ada. Namun 

peneliti harus tetap memperhatikan isi cerita, kemenarikan gambar dan tulisan 

yang akan disajikan. Dengan demikian siswa akan lebih tertarik dan mempunyai 

hasrat membaca, sehingga bahan diagnosis yang akan disajikan tidak harus 

ditanyakan terlebih dahulu kepada siswa. 

Untuk itu ada baiknya peneliti memilih bahan diagnosis tersebut dari 

bahan pembelajaran yang tidak disajikan di kelas itu. Misalnya bahan proses 

diagnosis untuk kelas I cawu 3, dapat dipergunakan bahan bacaan dari tiga 

sumber buku yang digunakan secara nasional namun tidak dimiliki oleh siswa di 

kelas tersebut. Contoh ini lihat lampiran 7 sampai 9. Yang paling penting selama 

proses diagnosis, siswa harus tahu tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, 

peneliti atau guru memberitahukan tujuan apa yang ingin dicapai selama proses 

diagnosis. Dengan demikian siswa dilibatkan dalam segala prosesnya. Dalam 

proses diagnosis peneliti tidak boleh bersikap tertutup namun harus sebaliknya. 

2. Proses Diagnosis 

Proses diagnosis adalah saat berlangsungnya kegiatan mendiagnose 

kesalahan membaca siswa dan saat mencari faktor penyebab kesalahan membaca 

serta mencari kekurangan dan kelebihannya. Kegiatan diagnosis ini berkaitan erat 

dengan penelitian kelas. Oleh karena usaha mendiagnosis kesalahan membaca ini 

berkaitan erat dengan perbaikan proses pembelajaran di dalam kelas, maka 

pendiagnose dalam peneliti ini lebih tepat dilakukan oleh guru kelas. Jika guru 

kelas sebagai teman peneliti maka guru kelas adalah mitra kerja atau praktisi 

(Symulyan, dalam Rofi’uddin, 1994), yang selalu diajak bekerja sama oleh 
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peneliti. Siswa pun juga demikian, pada saat tertentu harus dilibatkan, agar siswa 

menyadari akan kebutuhannya, yaitu belajar sampai dapat membaca. Untuk itu 

dalam penelitian kelas ini seorang peneliti tidak dapat bekerja sendiri, tetapi 

sebaliknya harus ditemani oleh orang-orang tertentu demi kesempurnaan tentang 

sesuatu yang dicari dan yang ingin dicapai. Adapun langkah yang dapat dilakukan 

dalam proses diagnosis ini lihat bagan 1.1. Prosesnya adalah: (1) melakukan 

proses pembacaan bahan diagnosis, (2) melakukan pembacaan ulang dan 

wawancara siswa, (3) mengelompokkan jenis-jenis kesalahan membaca, dan (4) 

mengukur tingkatan membaca siswa. Hal-hal berikut diuraikan. 

a. Melakukan Proses Pembacaan 

Sebelum proses diagnosis dilakukan, bahan bacaan harus disiapkan 

sebelumnya. Kemudian peneliti dapat memberikan bacaan tersebut untuk dibaca. 

Bahan bacaan dapat berupa lembaran-lembaran terpisah. Pelaksanaan pembacaan 

ini dapat disesuaikan dengan jam pelajaran bahasa Indonesia pada saat itu. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru/peneliti selama 

pelaksanaan proses diagnosis. 

1) Membaca dilakukan secara individual. Peneliti dan guru dan mungkin bersama 

dengan korektor lain mengoreksi secara bersama-sama hasil membaca siswa. 

Contoh pedoman koreksi kesalahan membaca lihat lampiran 10. 

2) Saat pembacaan dilakukan, peneliti harus merekam hasil membaca siswa, juga 

dapat digunakan untuk merekam hasil wawancara terhadap siswa tentang 

alasan sebab-sebab melakukan kesalahan membaca. 

Untuk itu, alat perekam ini harus ditempatkan di tempat yang paling aman 

bagi siapapun kecuali peneliti. Misalnya, dimasukkan dalam saku baju, celana, 

rok, atau sejenisnya yang tidak tampak sebagai alat perekam suara. Tape recorder 

kecil ini dapat digunakan sewaktu-waktu kalau peneliti ingin melihat hasil 

membaca yang sebenarnya. Dengan memutar kembali rekaman membaca siswa, 

maka keraguan akan hasil membaca akan teratasi. Tape recorder, selain 

dimanfaatkan untuk mengecek kesalahan data suara juga dapat digunakan untuk 

melakukan triangulasi data, yaitu untuk meyakinkan tentang data suara dari hasil 
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membaca yang direkam. Rekaman suara ini juga dapat digunakan saat melakukan 

pembacaan ulang dan wawancara. 
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Bagan 1.1 

Bagan Rancangan Proses Diagnosis 

(Adaptasi dari Glazer dan Searfoss) 
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3) Pada saat proses diagnosis, peneliti atau guru tidak hanya meminta siswa 

untuk melakukan pembacaan yang bersifat individual, tetapi guru juga 

meminta siswa untuk (a) menjawab pertanyaan secara lisan, (b) menjawab 

pertanyaan secara tertulis, (c) menceritakan kembali isi bacaan, (d) menjawab 

soal dikte dan sebagainya. Keseluruhan bentuk unjuk kerja siswa tersebut 

dituangkan dalam penilaian formal baik lisan maupun tulis. Penilaian formal 

lisan dan tulis lihat lampiran 11 dan 12. Jawaban siswa yang dituangkan 

dalam bentuk penilaan formal lisan dan tulis ini dapat digunakan untuk 

memperkuat analisis data pada saat analisis data dilakukan. Selain alat 

perekam suara membaca yang berupa tape recorder, juga digunakan foto. 

Foto ini untuk melihat adegan konkret saat proses dilakukan. 

4) Waktu sangat penting dalam penelitian kelas, untuk itu setiap peristiwa-

peristiwa yang terjadi harus dicatat ke dalam catatan kecil, lengkap dengan 

adegan dan peristiwa yang sedang terjadi. 

b. Melakukan pembacaan ulang dan wawancara 

Untuk meyakinkan hasil membaca siswa, maka perlu dilakukan 

pembacaan ulang. Pembacaan ulang akan meyakinkan bagi peneliti/guru tentang 

hasil membaca yang telah dilakukan, sehingga akan memberikan hal-hal berikut 

ini. 

1) Keakuratan hasil membaca, artinya jika pembaca telah melakukan kesalahan 

sepuluh kata misalnya, setelah dilakukan pembacaan ulang, siswa tetap 

melakukan kesalahan sepuluh kata dengan kata dan ucapan yang sama berarti 

data tersebut benar. Hal ini juga dapat dicocokkan dengan hasil koreksi 

kesalahan membaca yang telah ditandai oleh peneliti. Contoh format hasil 

koreksi kesalahan membaca lihat lampiran 13. 

2) Pembacaan ulang dilakukan di luar jam pelajaran. Misalnya pada saat istirahat, 

menjelang masuk kelas pada hari berikutnya dan sebagainya. Selain 

pembacaan ulang dilakukan di sekolah juga dapat dilakukan di luar sekolah 

misalnya, di rumah siswa yang bersangkutan. Hal ini sekaligus untuk melihat 

situasi dan kondisi dan permasalahan yang dihadapi siswa di rumah. Yang 
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paling penting, pada saat melakukan pembacaan ulang ini, peneliti membawa 

hasil koreksi pembacaan yang akan diulangi. Kedua, jarak waktu dengan 

pembacaan pertama jangan terlalu lama. Peneliti secara langsung dapat 

bertanya kepada siswa tentang alasan dan sebab-sebab melakukan kesalahan 

tersebut adalah benar. Jangan lupa peneliti merekam suara siswa dan mencatat 

dalam lembar-lembar kecil yang sudah ditandai sebelumnya. Misalnya nama 

siswa, hari, waktu, dan masalahnya. Catatan tentang alasan ini dapat dicari dari 

guru, orang tua siswa dan orang-orang di rumah dimana siswa berada. 

c. Pengelompokan jenis-jenis kesalahan membaca 

Hasil koreksi kesalahan membaca yang telah dilakukan kemudian 

dikelompokkan atas dasar kesalahan yang sejenis. Jenis-jenis kesalahan tersebut 

dapat berupa kesalahan (1) penggantian, (2) penambahan, (3) penghilangan, (4) 

pembalikan dan sebagainya. Kesemua jenis kesalahan tersebut bisa dalam bentuk 

huruf, suku kata, kata, maupun kelompok kata (Gillet dan Charles, 1994). Jenis-

jenis kesalahan tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam kolom-kolom yang 

telah disiapkan sebelumnya. 

Data tentang jenis-jenis kesalahan ini agar lebih terperinci dan tertata 

secara sistematik ada baiknya jika disusun secara terpisah, dalam setiap jenis 

kesalahan membaca. Selanjutnya berdasarkan jenis-jenis kesalahan tersebut, baru 

kemudian direkapitulasi ke dalam kolom jenis-jenis kesalahan membaca secara 

keseluruhan yang dilengkapi dengan daftar nama siswa, jenis kesalahan membaca 

siswa dan, bentuk kesalahan membaca siswa. Contoh hasil rekapitulasi data 

tentang jenis-jenis kesalahan membaca secara keseluruhan, lihat lampiran 14. 

Berdasarkan jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa, selanjutnya digunakan 

untuk mengukur tingkat membaca siswa. 

 

 

 

 



55 
 

d. Mengukur tingkatan membaca siswa 

Untuk mengukur tingkat membaca siswa digunakan rumus IRI (Informal 

Reading Inventory). Rumus tersebut adalah 

   100% - [( 100 x jumlah kesalahan)%] = ...........% 

 N 

Cara penghitungannya dapat dilakukan berikut ini. 

1) 100 dibagi jumlah kata dalam wacana 

2) Hasilnya dikalikan dengan jumlah kesalahan 

3) Hasil perkalian kemudian dibulatkan dalam persen (%) 

4) Hasil pembulatan dalam persen tersebut dikurangkan terhadap 100% 

(Bett dalam Gillet, dan Charles, 1986; 1994; Woods dan Aldens, 1983). Contoh 

teknik perhitungan ini lihat lampiran 15. 

Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah berupa tingkatan-

tingkatan membaca, yang terdiri dari tiga tingkatan. Tingkatan tersebut adalah:  

1) Tingkat independen, jika penguasaan membaca 90% atau lebih. 

2) Tingkat instruksional, jika penguasaan membaca 90 sampai 96%. 

3) Tingkat frustasi jika penguasaan membaca dibawah 90%. 

Hasil tingkatan membaca siswa inilah yang digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan tindakan perbaikan. Tindakan akan diberikan khususnya bagi pembaca 

frustasi, karena pembaca frustasi tingkatannya masih rendah. Jika dia tidak diberi 

bimbingan yang berupa tindakan perbaikan membaca siswa akan semakin frustasi. 

Untuk menentukan langkah secara pasti tentang bahan dan cara yang diguanakan 

praktisi, siswa harus diperiksakan sebelumnya ke ahli kesehatan, dalam hal ini 

adalah dokter. Misalnya ke dokter mata atau telinga, atau dokter syaraf jika anak 

dicurigai memiliki sakit tersebut. Hal tersebut dimaksudkan tindakan yang 

dilakukan tidak salah dan bahan pembelajaran yang diberikan lebih tepat. 

Jadi, jika hasil pemeriksaan dokter siswa yang bersangkutan sakit mata 

dan diperlukan kacamata, maka siswa harus diberi sarana kacamata agar dia dapat 
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membaca. Demikian juga jika, hasil pemeriksaan dokter siswa ternyata sakit 

telinga karena gangguan pendengaran, maka siswa tersebut harus diberi sarana 

untuk dapat mendengarkan suara, dan seterusnya, selanjutnya tindakan perbaikan 

dapat dilakukan. Akan tetapi sebaliknya jika, berdasarkan hasil pemeriksaan 

dokter tidak terdapat suatu penyakit apapun, maka tindakan perbaikan, segera 

dapat dilaksanakan. 

Untuk menentukan tindakan perbaikan, sebelumnya yang perlu 

diperhatikan adalah: (a) mendiskusikan hasil proses diagnosis antara peneliti dan 

praktisi, kemudian peneliti atau praktisi mendiskusikan tentang penyebab dan 

tindakan yang akan dilakukan antara lain bersama para pakar bahasa, pendidikan, 

penelitian dan dokter, (b) menyiapkan bahan tindakan perbaikan bersama antara 

peneliti dan praktisi, (c) menyusun pedoman tindakan perbaikan bersama antara 

peneliti dan praktisi, (d) melakukan tindakan perbaikan. 

a. Mendiskusikan hasil proses diagnosis 

Sebelum proses tindakan perbaikan berlangsung, peneliti/guru 

mendiskusikan hasil proses diagnosis membaca, (2) sebab-sebab terjadinya 

kesalahan membaca yang berasal dari hasil sebaran angker dari orang tua, dan 

wawancara bersama siswa, guru dan orang tua siswa memeriksakan 

memeriksakan siswa ke dokter. Hasil pemeriksaan dari dokter, merupakan 

landasan untuk menyusun bahan tindakan perbaikan. 

b. Menyusun bahan tindakan perbaikan 

Sebelum menentukan bahan tindakan perbaikan, langkah yang paling 

penting adalah melakukan wawacara kepada para ahli. Ahli tersebut khususnya 

dalam bidang membaca, pendidikan dasar, dan penelitian. 

Sumbangan dari ahli membaca akan lebih mengarahkan peneliti dan atau 

praktisi dalam hal bahan bacaan, kebahasaan, pilihan kata, penggunaan huruf, 

penggunaan gambar, penggunaan tulisan, sajian kertas, warna tulisan dan 

sebagainya. Sumbangan dari ahli pendidikan lebih mengarahkan pada teknik 

pendekatan dan metode yang digunakan, sedangkan ahli penelitian lebih 
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mengarahkan pada teknik analisis data yang dapat digunakan. Faktor lain yang 

juga harus diperhatikan adalah kesesuaian dengan muatan dalam kurikulum. Oleh 

karena itu, untuk menentukan langkah akhir dari bahan tindakan perbaikan ini, 

bahan tindakan perbaikan tersebut ditanyakan kepada siswa yang akan diberi 

tindakan. Informasi dari siswa tersebut sangat membantu bagi peneliti/guru dan 

siswa yang akan diberi tindakan perbaikan. Khususnya bagi siswa, hal ini 

disebabkan masalah kemenarikan, besarnya tulisan, huruf, gambar, dan warna 

adalah dari siswa sendiri, sehingga hal ini sesuai dengan alam pikirnya. Informasi 

ini dituangkan dalam bentuk penilaian informal baik secara lisan maupun tulis. 

Contoh penilaian informal baik secara lisan maupun tulis, lihat lampiran 16 dan 

17. 

Untuk membelajarkan bahan tindakan perbaikan kepada pembaca frustasi 

ini, dapat dipilih metode mengajar membaca-menulis permulaan. Misalnya 

metode SAS. Penentuan metode yang dipilih haruslah disesuaikan dengan 

penyebab kesalahan yang dilakukan siswa, peneliti pun dapat menggabungkan 

dengan metode yang lain, misalnya dengan metode bunyi. Contoh bahan tindakan 

perbaikan cawu I dengan metode SAS yang dimodifikasi dengan metode bunyi 

lihat lampiran 18. 

Bahan pembelajaran yang telah disusun secara bertahap ini, dalam 

penyajiannya pun dilakukan secara bertahap pula. Hal ini dimaksudkan dalam 

setiap tindakan akan tampak peningkatannya dan hasinya dapat dicapai. Untuk 

itulah perlunya disusun pedoman tindakan perbaikan. 

c. Menyusun Pedoman Tindakan Perbaikan  

Jenis penelitian yang dipilih ini mengharuskan peneliti menyusun 

pedoman tindakan perbaikan. Isi pedoman tindakan perbaikan tersebut mencakup 

kegiatan-kegiatan berikut (1) tujuan, (2) teknik pelaksanaan/kegiatan 

pembelajaran, (3) bahan pembelajaran, (4) evaluasi tugas, (5) kunci jawaban. 

Contoh pedoman tindakan perbaikan lihat lampiran 19. Jika peneliti sudah 
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menyiapkan bahan dan pedoman tindakan perbaikan, langkah selanjutnya adalah 

melakukan tindakan perbaikan. 

3. Melakukan Tindakan Perbaikan 

Dalam melakukan tindakan, haruslah sesuai dengan pedoman tindakan 

perbaikan. Dalam pelaksanaannya tindakan perbaikan haruslah menunjukkan hasil 

yang lebih meningkat dalam setiap langkahnya. Hal ini berarti tindakan perbaikan 

menunjukkan peningkatan yang berarti. 

Bahan perbaikan yang telah tersusun kedalam tiga cawu tersebut, dapat 

diberikan bertahap sesuai dengan pencapaian hasil sebelumnya. Hasil perbaikan 

materi cawu 1, setelah dianalisis ternyata hasilnya baik, langkah selanjutnya 

melanjutkan tindakan perbaikan dari bahan cawu 2. Akan tetapi sebaliknya jika, 

tindakan perbaikan hasilnya kurang baik, maka tindakan berikutnya mengulangi 

bahan dari cawu 1. Oleh karena siswa yang diteliti adalah siswa kelas I cawu 3, 

maka pada akhir tindakan perbaikan, siswa diminta membaca kembali bahan 

proses diagnosis yang telah diberikan kali pertama. Hal ini untuk melihat kembali 

keberhasilan peneliti dan praktisi tentang tindakan perbaikan yang diberikan. 

Langkah-langkah tindakan perbaikan tersebut dapat dilihat pada bagan 1.2. 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data verbal, maka 

analisis data yang dipergunakan secara umum adalah deskriptif kualitatif 

berdasarkan hasil penghitungan jenis-jenis kesalahan membaca. Selain dari hasil 

perhitungan jenis-jenis kesalahan membaca tersebut, analisis data juga 

berdasarkan data wawancara, studi dokumentasi dan angket. 

Langkah analisis data kualitatif ini dilakukan dengan cara (a) reduksi data, 

(b) penyajian data, (c) penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 

1992: 103). Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dari catatan-catatan di lapangan, baik dari 



59 
 

hasil catatan jenis-jenis kesalahan membaca, hasil wawancara tentang alasan 

sebab-sebab kesalahan dilakukan, dan dari data-data pendukung lain yang releva. 

b. Penyajian Data 

Data tentang jenis dan jumlah kesalahan yang dilakukan, dikelompokkan 

pada langkah reduksi data, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel. Hal tersebut 

dilakukan untuk mempermudah penarikan kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Data yang telah disajikan dalam bentuk tabel pada langkah kedua, 

selanjutnya dianalisis untuk menarik kesimpulan tentang faktor-faktor penyebab 

kesalahan membaca dan cara penyelesaiannya. 
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Bagan 1.2 

Bagan Rancangan Tindakan Perbaikan 

(Adaptasi dari Glazer dan Searfoss) 
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BAB V 

CONTOH KASUS 

 

Dalam bab ini dicontohkan sebuah kasus tentang hasil “Diagnosis dan 

Tindakan Perbaikan Kesalahan Membaca Permulaan Kelas I” di sebuah SD. 

Dalam contoh kasus ini dipaparkan tiga hal pokok. Ketiga hal tersebut, 

adalah (1) pengamatan awal, (2) proses diagnosis kesalahan membaca dan (3) 

tindakan perbaikan kesalahan membaca. Ketiga hal tersebut berikut diuraikan. 

A. Pengamatan Awal 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan awal ini adalah hal-hal 

berikut. 

1. Mengamati lingkungan kelas, baik secara fisik, sosial, maupun interaksional. 

Hasil pengamatan ini lihat lampiran 1. 

2. Mengamati hasil membaca siswa selama mengikuti kegiatan membaca, 

bersama guru. 

Dalam proses tersebut, peneliti mencatat hal-hal penting tentang peristiwa 

yang dialami dan dilakukan siswa. Untuk mendukung data tersebut, peneliti 

dapat membagikan angket kepada semua siswa. Jenis dan macam angket lihat 

lampiran 2 sampai 6. 

3. Mendiskusikan hasil pengamatan kepada guru dan kepala sekolah, untuk 

meminta persetujuan perlunya dilakukan diagnosis dan tindakan perbaikan 

kesalahan membaca. 

4. Menyiapkan bahan diagnosis kesalahan membaca yang tidak diketahui oleh 

siswa sebelumnya. 

Untuk itu, bahan dapat diberikan dari buku lain yang tidak digunakan di 

SD tersebut. Bahan diagnosis lihat lampiran 7 sampai dengan 9. 
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B. Proses Diagnosis Kesalahan Membaca 

Setelah bahan diagnosis disiapkan, langkah yang ditempuh selama proses 

diagnosis adalah sebagai berikut. 

1. Meminta siswa membaca bahan diagnosis yang telah disiapkan sebelumnya. 

Contoh hasil koreksi membaca dari bahan diagnosis lihat lampiran 13. 

2. Semua siswa diminta membaca, meskipun peneliti sudah tahu siswa yang 

akan diteliti. 

3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca kembali bacaan yang 

telah dibaca sebelumnya sambil melakukan wawancara untuk mencari 

penyebab terjadinya kesalahan membaca. Hal ini untuk mengetahui tentang 

kesalahan dan penyebab kesalahan membaca yang sebenarnya. Beberapa 

bentuk dan jenis kesalahan membaca siswa ini dicatat sesuai dengan pedoman 

koreksi kesalahan. Contoh hasil koreksi kesalahan ini lihat lampiran 13. 

4. Mendiskusikan hasil membaca siswa antara peneliti dan guru. 

5. Mencari penyebab kesalahan membaca dari dokter. Contoh hasil pemeriksaan 

dari dokter mata dan telinga lihat lampiran 19 dan 20. 

6. Merekap jumlah dan jenis kesalahan membaca. Hasil rekapitulasi ini lihat 

lampiran 14. 

7. Menghitung jumlah kesalahan membaca ke dalam persen. Hasil penghitungan 

ini lihat bagan 1.1. 

 

Tabel 1.1 Persentase hasil Penghitungan Diagnosis Kesalahan Membaca 

No. Nama 
Jumlah 

kata 

Jumlah Kesalahan bacaan Presentase (%) 

I II II ∑ Kesalahan Penguasaan 

1. Adim 153 10 12 6 28 18 82 

2. Kanda 153 11 17 7 35 23 77 

3. Dinda 153 43 38 23 104 68 32 
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Berdasarkan persentase tersebut, Bet dalam Gillet dan Tample (1986: 129; 

1994: 126) mengelompokkan tiga macam kriteria tingkatan membaca sebagai 

berikut. 

a. Tingkatan independent, jika penguasaan diatas 97% 

b. Tingkatan instruksional, jika memiliki penguasaan antara 90-96% 

c. Tingkatan frustasi, jika penguasaan dibawah 90%. 

8. Menentukan tingkatan membaca siswa dengan menggunakan rumus IRI 

(Informal Reading Infentory), berdasarkan bagan 5.1. 

Dari hasil penghitungan tersebut, jelas bahwa Adim, Kanda, dan Dinda, 

termasuk kelompok frustasi. Ketiga siswa tersebut setelah diketahui berada 

pada tingkatan frustasi, selanjutnya diperiksakan terlebih dahulu kesehatan 

alergi, mata, dan telinganya ke dokter spesialis. Dari hasil pemeriksaan dokter, 

ternyata ketiga siswa tersebut tidak sakit. Dengan demikian langkah tindakan 

perbaikan dapat diberikan secepatnya. Akan tetapi, jika anak ternyata 

mempunyai penyakit, maka harus disembuhkan terlebih dahulu. 

9. Menyiapkan bahan tindakan perbaikan berdasarkan kesalahan yang dilakukan 

siswa, yang disusun berdasarkan cawu 1, 2, dan 3 di kelas I. hal ini harus 

dikonsultasikan kepada para pakar membaca, pendidikan, dan pakar 

penelitian. Contoh bahan tindakan perbaikan cawu 1 lihat lampiran 16 dan 17. 

10. Menyusun pedoman tindakan perbaikan kesalahan membaca. Pedoman 

tindakan perbaikan lihat lampiran 18. 

11. Melakukan tindakan perbaikan. 

 

C. Langkah Tindakan Perbaikan 

Untuk memberikan tindakan perbaikan agar siswa dapat membaca ini, 

dapat dilakukan melalui beberapa cara. Cara tersebut adalah memilih metode 

mengajarkan membaca dan menulis permulaan yang cocok bagi siswa. Misalnya 

metode SAS, yang dikombinasi dengan mengucapkan bunyi yang dieja. 
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Contoh kasus dalam buku ini dipilih siswa kelas I catur wulan ke tiga. 

Oleh karena contoh kasus ini siswa kelas I cawu tiga, maka bahan pembelajaran 

baca-tulis digunakan dari buku cawu 1, 2, dan 3. 

Berdasarkan kesalahan yang dilakukan ketiga siswa tersebut, model 

pembelajaran yang dipilih adalah metode SAS. Langkah yang dilakukan 

berdasarkan metode belajar membaca ini adalah metode belajar membaca tanpa 

buku. 

Kegiatan dalam pembelajaran ini digunakan langkah: (1) merekam bahasa 

anak, (2) menampilkan gambar sambil bercerita, (3) membaca gambar, (4) 

membaca gambar dengan kartu kalimat, (5) membaca kalimat secara struktural, 

(6) proses analitik, dan (7) proses sintetik. Dari ketujuh hal tersebut berikut 

diuraikan. 

1. Merekam Bahasa Anak.  

Untuk mengetahui reaksi anak terhadap materi perbaikan yang digunakan, 

dapat dilakukan cara berikut ini. 

a. Memancing bahasa anak melalui tanya jawab terhadap kemenarikan gambar. 

Dari bahasa anak tersebut jika memungkinkan dapat direkam, sehingga kata 

dan kalimat muncul dari bahasa anak secara alamiah, namun masih dalam 

konteks yang sesuai dengan gambar yang ditawarkan guru. 

b. Guru mencatat kalimat-kalimat yang diucapkan siswa ke dalam sebuah 

tulisan. Berdasarkan kata dalam kalimat tersebut dibuatlah gambar yang 

sesuai, dan lebih menarik. Misalnya gambar keluarga Nina. Lihat gambar 

berikut. 
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Gambar 1.2 Keluarga Nina 

 

2. Menampilkan Gambar sambil Bercerita. 

Hampir sama dengan ketika siswa mengenal lingkungan kelas pada saat 

kali pertama masuk kelasnya. Mereka melihat gambar-gambar yang tertempel 

atau tergantung di dalam kelasnya. Oleh karena itu, gambar-gambar tersebut pun 

dapat digunakan sebagai materi pembelajaran untuk langkah perbaikan. 

Guru dapat menyusun gambar yang sesuai dengan bahasa yang mudah 

diucapkan siswa. Setiap gambar yang dimunculkan adalah merupakan jawaban 

siswa dari pertanyaan guru. Jadi, guru mengarahkan munculnya sebuah kalimat 

yang diperlukan untuk setiap gambar yang mudah diingat dan diucapkan oleh 

siswa. Dengan demikian, guru dapat memampangkan gambar di papan planel/tali 

dan dapat dibaca oleh siswa. Misalnya gambar dari masing-masing anggota 

keluarga Nina. 
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3. Membaca Gambar 

Pada saat guru menunjukkan gambar keluarga Nina, guru hendaklah 

menceritakan bahwa gambar tersebut adalah “keluarga Nina”, disertai cerita yang 

menarik dari guru. 

Demikian juga ketika, guru memunculkan gambar anggota keluarga Nina, 

dibawahnya belum disertai kalimat. 

 
 

Gambar 1.3 Anggota Keluarga Nina 

 

   

Gambar Ibu Nina, dibawahnya juga belum disertai kalimat “ini ibu nina”, 

gambar bapak nina juga tidak disertai kalimat “ini bapak nina” dan seterusnya. 

Berdasarkan gambar tersebut, siswa dapat mengucapkan sebuah kalimat baik 

dengan bimbingan guru ataupun tanpa bimbingan guru. Hal ini terjadi karena 

siswa semata-mata hanya berdasarkan gambar saja. Oleh karena itu, pada proses 

ini dapatlah dikatakan sebagai kegiatan “membaca gambar”. 

4. Membaca Gambar dengan Kartu Kalimat. 

Pada langkah ini, siswa diajak belajar membaca berdasarkan gambar-

gambar yang telah ditunjukkan tadi namun disertai tulisan sesuai dengan gambar 

tersebut. Siswa diajari membaca kalimat disertai gambar, setelah siswa lancar 

membaca gambar. 

Gambar-gambar ini setelah dibaca dengan lancar oleh siswa, guru 

meletakkan kartu kalimat di bawah gambar. Pada waktu siswa membaca gambar 

“Nina” dengan mengucapkan “ini nina”, ketika itu juga siswa melihat kartu 
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kalimat: ini nina. Pada saat inilah guru mengarahkan perhatian siswa ke kartu 

kalimat. Secara global mereka dapat mengetahui dan dapat membandingkan 

kartu-kartu kalimat yang berada di bawah gambar tersebut. Begitu seterusnya, 

gambar-gambar tersebut mulai dari “ini nina”, “ini ibu nina”, “ini bapak nina”, 

“ini kakak nina”, “ini kakek nina”, dan “ini nenek nina”. Seperti gambar berikut. 

 

                               
Ini nina        ini ibu nina       ini bapak nina 

 

                              
Ini kakak nina       ini kakek nina     ini nenek nina 

 

                  
 Ini kakak nina         ini bibi nina  

 

Gambar 1.4 Kartu Kalimat  
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5. Membaca Kalimat secara Struktural 

Berdasarkan langkah ke empat tadi, guru dapat menghilangkan kartu 

gambar yang berada di atas tulisan, sehingga tinggal kartu-kartu kalimat saja yang 

terpampang di papan tulis atau papan planel. Atas dasar itu, yang ada hanyalah 

tulisan, seperti di bawah ini. 

Ini nina 

Ini ibu nina 

Ini bapak nina 

Ini kakak nina 

Ini kakek nina 

Ini nenek nina 

Pada saat inilah mereka dilatih membaca struktur kalimat secara acak dari 

kartu-kartu kalimat yang sengaja dibagikan kepada mereka. Secara bersama-sama 

atau individual disuruh mencari kalimat tertentu berdasarkan perintah guru atau 

kesepakatan bersama mereka.  

6. Proses Analitik 

Dalam proses analitik ini, siswa diajak berfikit tentang proses pemisahan 

kalimat, kata, suku kata, kemudian ke huruf. Proses ini melalui pendengarannya. 

Melalui pendengarannya, siswa sudah merasakan adanya kelompok kata yang 

tersususn dalam kalimat. Dalam kartu kalimat itu pun ditunjukkan adanya bagian-

bagian kata, suku kata, dan huruf dalam kalimat itu. 

Guru ketika akan melangkah pada proses ini, hendaklah sudah 

mempersiapkan model pelatihan oleh masing-masing siswa dalam bentuk 

pemisahan kartu kalimat, kartu kata, kartu suku kata, dan huruf. Dengan 

demikian, mereka dapat mempraktikkan secara langsung melalui pengalaman 

nyata. 
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Berdasarkan langkah analisis tersebut, dalam setiap langkahnya dapat 

dikatakan sebagai analisis pertama yang berupa analisis kalimat ke kata, analisis 

kedua berupa pemisahan dari kata menjadi subkata, analisis ke tiga berupa 

pemisahan dari suku kata ke huruf-huruf. 

Hal itu dapat digambarkan di bawah ini. 

Ini      nina 

Ini                    nina 

I – ni                     ni – na 

I – n – i                         n – i – n – a 

Siswa dapat dilatihkan melalui beberapa bentuk latihan dan kegiatan. 

Bentuk pelatihan yang dimaksudkan adalah melakukan proses analitik pada 

beberapa kalimat yang telah disusun oleh siswa sebelumnya yang berupa kalimat 

berikut ini. 

Ini     nina 

Ini     ibu     nina 

Ini     bapak     nina 

Ini     kakak     nina 

Ini     kakek     nina 

Ini     nenek     nina 

Berdasarkan beberapa bentuk pelatihan tersebut secara berangsur-angsur 

siswa mengenal beberapa bentuk huruf. Jadi, berdasarkan beberapa kalimat 

tersebut siswa dikenalkan kembali penggunaan beberapa huruf melalui kalimat. 

Huruf-huruf yang akhirnya dikenal siswa adalah huruf     /a/, /i/, /u/, /e/, /n/, /b/, 

dan /p/. contoh proses pelatiahn ini, dapat dilatih pada gambar di bawah ini. 
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7. Proses Sintetik 

Proses ini siswa diajak untuk menyusun kembali huruf-huruf yang sudah 

terpisah tadi menjadi suku kata. Dari suku kata menjadi kata, dan kata menjadi 

kalimat. Proses tersebut dapat digambarkan berikut. 

I – n – i                         n – i – n – a 

I – ni                     ni – na 

Ini                    nina 

Ini      nina 

Akhirnya kalimat yang sudah mengalami proses Analitik-Sintetik 

digambarkan di bawah ini. 

Ini      nina 

Ini                    nina 

I – ni                     ni – na 

I – n – i                         n – i – n – a 

I – ni                     ni – na 

Ini                    nina 

Ini      nina 

Jadi, secara jelas guru ketika mengajarkan kepada siswa belajar membaca 

dengan metode SAS dan tanpa buku imi, yang perlu dipersiapkan adalah (1) 

gambar, (2) kartu kalimat, (3) kartu kata, (4) kartu suku kata, dan (5) kartu huruf. 

Pelajaran membaca permulaan ini sangat erat hubungannya dengan 

menulis permulaan. Disarankan agar guru dalam membelajarkan ini dilakukan 

secara seiring. Artinya, dalam mengajarkan membaca, siswa juga diajari menulis. 
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Dalam mengajarkan menulis ini, karena bukan untuk siswa yang baru 

masuk sekolah, tetapi untuk siswa yang sudah memasuki kelas I cawu 3, maka 

dalam mengenalkan cara menulis ini digunakan cara yang agak berbeda. Jika 

kelas pemula siswa dalam menulis diajari dengan cara menatap, menyalin, dan 

mengeblat, tetapi untuk langkah perbaikan membaca dan menulis ini, mereka 

diajarkan melalui beberapa kartu. Mereka diminta mengurai dan menyusun 

kembali  kartu-kartu yang telah disediakan. Hal tersebut dapat dilakukan pada saat 

guru mengajarkan membaca dalam proses analisis dan sintetis. 

Selama proses analitis dan sintetis tersebut, siswa diminta untuk mengurai 

dan merangkai kembali dari kata, menjadi suku kata, dari suku kata menjadi 

huruf. Demikian juga sebaliknya, dari huruf hingga menjadi kata. Pada akhirnya, 

siswa juga diajarkan cara mengurai dan menyusun kalimat. 

Siswa setelah dibelajarkan tentang cara membaca dengan metode SAS 

tersebut, kemudian siswa diminta menulis dengan cara menyususn kartu huruf 

menjadi sebuah kata, dan melengkapi huruf pada sebuah kata, langkah ini sama 

halnya dengan belajar sambil bermain. Proses pembelajaran yang dilakukan 

sambil bermain ini lihat lampiran 22. 

Cara membelajarkan membaca dengan metode SAS ini, dapat 

dimodifikasi dengan eja, dan pelafalannya dapat digunakan berdasarkan bunyinya 

huruf. Hal tersebut berdasarkan dari salah satu penyebab terjadinya kesalahan 

membaca, misalnya siswa bingung ketika digunakan metode abjad. 

Berdasarkan ketentuan awal, bahwa tiga siswa yang belum dapat membaca 

ini diberikan tindakan perbaikan sebanyak tiga macam bahan perbaikan, yakni 

dari cawu 1, 2, dan cawu 3. masing-masing dilatihkan sesuai dengan kebutuhan. 

Artinya jika siswa sudah dapat menguasai bahan tersebut diharapkan dapat 

mempelajari bahan tindakan perbaikan berikutnya. 

Proses perbaikan ini masih belum selesai. Siswa setelah dibelajarkan 

tentang cara membaca dengan metode SAS sebanyak tiga bahan tersebut, 

kemudian langkah terakhir adalah untuk mengetahui hasil belajar membacanya. 
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Siswa diminta membaca kembali tiga materi bacaan diagnosis pada saat kali 

pertama dilakukan proses diagnosis. 

Berdasarkan hasil membaca siswa, setelah diberi tindakan perbaikan 

diharapkan hasilnya cukup menggembirakan. Ketiga siswa pembaca frustasi 

tersebut secara relatif mengalami kemajuan. Siswa Adim dan Kanda keduanya 

dapat membaca dengan baik, sedangkan Dinda belum dapat membaca dengan 

baik, walaupun mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah kesalahan 

membaca yang mengalami penurunan sebelum dilakukan perbaikan masing-

masing mengalami kesalahan sebanyak 28, 35, dan 104 kali. Setelah dikenai 

tindakan perbaikan, kesalahan tersebut menurun menjadi 1, 5, dan 21 kali. 

Dengan demikian, walau masih ada seorang  siswa yang belum dapat membaca 

dengan baik, namun tindakan perbaikan yang dilakukan dapat dipandang mampu 

meningkatkan kemampuan membaca permulaaan siswa seorang berarti.  
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Lampiran 1. 

Tabel 1.2 Instrumen Lingkungan Kelas 

INSTRUMEN LINGKUNGAN KELAS 

 

Lingkungan Fisik Ya  Tidak  

1. Apakah tersedia buku teks ? 

2. Apakah buku teks digunakan untuk pengajaran ? 

3. Apakah semua siswa memiliki buku teks ? 

4. Apakah siswa membaca di depan kelas ? 

5. Apakah susunan meja kursi belajar berubah-ubah ? 

6. Apakah ruang kelas dilengkapi: 

a. tanaman/vas bunga 

b. pemeliharaan binatang 

c. hiasan dinding yang menunjang belajar 

d. ventilasi yang cukup 

e. cahaya cukup 

f. kebersihan yang cukup 

g. alat tulis yang cukup 

7. Apakah papan tulis dipasang sesuai dengan usia siswa ? 

8. Apakah papan tulis menyilaukan ? 

9. Apakah meja/kursi belajar siswa sesuai usia siswa ? 

10. Apakah perlengkapan buku teks siswa dimiliki? 

11. Apakah perlengkapan buku tulis siswa dimiliki? 

12. Apakah ada papan buletin kelas ? 

13. Apakah papan buletin digunakan untuk pengajaran ? 

14. Apakah papan buletin selalu diisi karya siswa ? 

15. Apakah perlengkapan sekolah di dalam kelas digunakan sebagai alat 

pembelajaran ? 
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Lanjutan Lampiran 1. 

 

Lingkungan Sosial Ya  Tidak  

1. Apakah siswa dikelompokkan menurut kepandaiannya ? 

2. Apakah siswa yang bermasalah dalam membaca dibimbing secara 

khusus ? 

3. Apakah siswa yang sudah mampu membaca diberi pengayaan ? 

4. Apakah pendapat siswa diperhatikan ? 

5. Apakah memberi semangat dalam belajar ? 

6. Apakah siswa ditanamkan sikap saling menghormati terhadap siswa 

selama membaca ? 

7. Apakah ada humor dalam kelas ? 

8. Apakah siswa bertanggung jawab pada tugas membacanya ? 

9. Apakah siswa sering terlambat ? 

10. Apakah guru sering terlambat ? 

11. Apakah waktu belajar tepat ? 

12. Apakah waktu belajar di kelas sering lewat ? 

13. Apakah siswa sering kena hukuman ? 

14. Apakah siswa ngobrol jika sedang diterangkan ? 

15. Apakah siswa sering tidak memperhatikan penjelasan guru ? 
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Lanjutan Lampiran 1. 

 

Lingkungan Interaksional Ya  Tidak  

1. Apakah tujuan dan pentingnya membaca diterangkan pada siswa sejak 

awal ? 

2. Apakah metode yang digunakan sesuai ? 

3. Metode yang biasa digunakan adalah: 

a. metode abjad 

b. metode suku kata 

c. metode global 

d. metode SAS 

e. metode bunyi 

f. metode kata lembaga 

4. Apakah penjelasan guru mudah dipahami siswa ? 

5. Apakah siswa termotivasi untuk memberikan respon? 

6. Apakah umpan balik secara verbal diberikan dengan cara: 

a. Memperingatkan 

b. Menunjukkan  

c. Mencela 

d. Mengarahkan/menuntun 

e. Mengatakan bagus 

7. Apakah umpan balik non verbal diberikan dengan cara: 

a. tersenyum 

b. menepuk/kontak fisik 

c. berkerut/kontak fisik 

d. memberi acungan jempol 

8. Apakah siswa diberi pekerjaan rumah ? 

-tidak pernah 

-sering 

-kadang-kadang 

-setiap hari 

9. Apakah siswa diberi pekerjaan rumah ? 

-diperingatkan 

-dibiarkan 

-diberi hukuman 

10. Apakah pekerjaan siswa selalu ditunjukkan oleh guru di dalam kelas ? 

11. Apakah siswa selalu diminta menceritakan pekerjaannya di depan 

kelas? 

12. Apakah pekerjaan rumah selalu dinilai ? 

13. Apakah pekerjaan di kelas selalu dinilai? 
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Lampiran 2. 

Tabel 1.3 Instrumen Tentang Alergi Siswa 

 

INSTUMEN TENTANG ALERGI SISWA 

(Diisi oleh Orangtua Siswa) 

 

Nama siswa : 

Latar Belakang Pengamatan : 

Tanggal Pengamatan : 

Apakah Putra/Putri Bapak/Ibu siswa seringkali mengeluh hal-hal berikut ini ? 

(gunakan tanda cawang (check) disamping kata-kata yang menyebutnya: 

 YA TIDAK 

1. Demam                 

2. Batuk 

3. Ingusan 

4. Kelelahan 

5. Lingkaran hitam di bawah mata 

6. Sakit tenggorokan 

7. Infeksi telinga 

8. Sakit kepala 

9. Sakit atau keseleo pada otot atau sendi-sendi 

10. Apakah Bapak/Ibu memperhatikan perubahan pada kegiatan  

Putra/Putri Bapak/Ibu ? Jika ya, perubahan dalam hal apa, 

sebutkan ! 

 

  

 

Orangtua/ wali siswa : ......................................................................................... 
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Lampiran 3. 

Tabel 1.4 Instrumen Tentang Pendengaran Siswa 

 

INSTRUMEN TENTANG PENDENGARAN SISWA 

Nama siswa : ................................................................................ 

Latar Belakang Pengamatan : ................................................................................ 

Tanggal Pengamatan : ................................................................................ 

 

 YA TIDAK 

1. Tidak berfungsinya satu atau kedua belah telinga  

2. Kemerahan disekitar satu atau kedua belah telinga 

3. Permintaan untuk pengulangan petunjuk-petunjuk yang telah 

diberikan 

4. Tidak memahami petunjuk-petunjuk lisan 

5. Terlihat kebingungan saat bercakap 

6. Mencondongkan atau menempatkan salah satu sisi badan atau 

kepala 

 pada pembicara 

7. Melengkung tangan di belakang telinga 

8. Menyesuaikan volume pada aktivitas mendengarkan yang terlalu 

tinggi 

9. Cara bicaranya adalah: 

a. monoton 

b. gabungan yang tersebut di atas 

10. Siswa melaporkan: 

a. sakit telinga 

b. pening 

c. meraung-raung di telinga 

d. “tidak dapat mendengar” 

e. Kesulitan mendengarkan 
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Lampiran 4. 

 Tabel 1.5 Instrumen Tentang Penglihatan Siswa 

 

INSTRUMEN TENTANG PENGHLIHATAN SISWA 

Nama siswa : ................................................................................ 

Latar Belakang Pengamatan : ................................................................................ 

Tanggal Pengamatan : ................................................................................ 

 YA TIDAK 

1. Kemerahan sekitar mata, kelopak mata 

2. Berkedip yang tidak terkontrol, cepat 

3. Juling  

4. Kulit sekitar kelopak mengeras 

5. Perubahan pada satu atau kedua biji mata baik kelihatan mendalam atau 

keluar 

6. Selalu keluar air 

7. Merah karena sakit atau kelelahan pada satu atau kedua belah mata 

8. Seringkali tampak lelah 

9. Memegang lembar bacaan terlalu dekat 

10. Memegang lembar bacaan terlalu jauh 

11. Seringkali kehilangan sampai dimana membacanya 

12. Memerlukan penanda, jemari untuk tetap tidak kehilangan membacanya 

13. Menulis sulit sekali (dengan susah payah) 

14. Angka kesalahan meningkat sehubungan dengan batasan waktu saat 

mengerjakan tugas-tugas 

15. Memegang buku ataupun kertas pada sudut yang salah 

16. Membuat kesalahan ketika menyalin dari  

a. papan tulis 

b. buku ataupun referensi lainnya 

17. Selama membaca secara lisan: 

a. seringkali mengulang cara membacanya, melompat-lompat 

b. kebingungan atas kiri dan kanan 

c. kesalahan membaca terhadap kata-kata yang telah dikenal dengan baik 

18. Siswa memberikan laporan: 

a. sakit kepala 

b. mata panas ataupun gatal-gatal 

c. lembaran bacaan terlihat kabur 

d. penglihatan menjadi dua, huruf ataupun kata-kata menjadi mengambang 

e. tidak dapat terlihat 

f. tidak dapat mengerjakan dengan benar 
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Lampiran 5. 

 

KEADAAN BELAJAR DAN KEGIATAN SISWA DI SEKOLAH 

 

Nama siswa  :  

Kelas  :  

 

1. Bagaimanakah sikap siswa dalam menerima pelajaran di kelas ? 

a. siswa sangat antusias sekali 

b. siswa tidak antusias 

c. siswa diam saja 

d. siswa bermain-main saja 

2. Bagaimanakah partisipasi siswa terhadap pertanyaan guru ? 

a. siswa aktif dalam menjawab 

b. siswa tidak aktif menjawab 

c. siswa kadang-kadang menjawab 

d. siswa tidak mau menjawab 

3. Bagaimanakah siswa jika diberikan pertanyaan ? 

a. dapat menjawab dengan baik dan benar 

b. dapat menjawab tetapi salah 

c. dapat menjawab tetapi gugup 

d. tidak dapat menjawab sama sekali 

4. Bagaimanakah kehadiran siswa pada jam pelajaran ? 

a. selalu hadir 

b. kadang-kadang  

c. terlambat hadir 

d. ............................................... 

5. Bagaimanakah catatan pelajaran siswa ? 

a. baik dan teratur 

b. tidak teratur 

c. tidak mencatat 

d. kadang-kadang mencatat 

6. Bagaimanakah prestasi belajar siswa dibandingkan dengan nilai rata-rata di 

kelasnya ? 

a. lebih tinggi nilainya 

b. kadang lebih tinggi prestasinya 

c. lebih rendah 

d. ............................................... 

7. Bagaimanakah jika siswa diberi tugas di rumah atau di sekolah ? 

a. dikerjakan dengan baik 

b. dikerjakan dengan asal-asalan saja 

c. acuh tak acuh saja 

d. tidak pernah mau mengerjakan 
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8. Bagaimanakah siswa dalam menjalankan tata tertib sekolah ? 

a. patuh 

b. kadang melakukan pelanggaran 

c. sering melakukan pelanggaran 

d. .................................................. 

9. Bagaimanakah kemajuan belajar siswa dibandingkan dengan masa 

sebelumnya ? 

a. lebih maju 

b. kadang-kadang baik 

c. tetap saja 

d. semakin mundur 

10. Bagaimanakah rangking belajar siswa di kelas ? 

a. rangking tertinggi 

b. rangking tengah-tengah 

c. rangking bawah 

d. tidak mesti 

11. Bagaimanakah sikap siswa apabila diberikan tugas secara berkelompok ? 

a. mau saja 

b. mau saja bila dapat memilih teman dalam kelompok 

c. tidak mau kerja kelompok 

d. masa bodoh 

12. Apabila disuruh kerja kelompok, bagaimanakah sikap tingkah laku siswa ? 

a. mau aktif kerja kelompok 

b. selalu menang sendiri dalam kerja kelompok 

c. tidak pernah aktif dalam kerjanya 

d. tidak mau tahu dan mengganggu temannya 

13. Bagaimanakah hubungan siswa dengan teman-teman sekelasnya ? 

a. siswa tampak akrab dengan teman sekelasnya 

b. siswa tidak terlalu akrab dengan temannya 

c. siswa hanya akrab dengan teman yang disenangi 

d. siswa tidak akrab/selalu menyendiri 

14. Bagaimanakah hubungan siswa dengan guru ? 

a. akrab 

b. biasa saja 

c. minta perhatian terus 

d. acuh tak acuh 

15. Bagaimanakah siswa jika diberikan pertanyaan ? 

a. siswa selalu bermain dengan teman sekelasnya 

b. bermain-main dengan teman sekelasnya 

c. tidak pernah bermain-main dengan temannya 

d. ............................................................................ 
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Lampiran 6. 

 

DAFTAR PERTANYAAN ORANG TUA 

 

1. Putra Bapak/Ibu 

a. Nama : 

b. Tempat tanggal lahir : 

c. Alamat : 

d. Anak ke : 

e. Jumlah Saudara : 

f. Saudara laki-laki : 

g. Saudara perempuan : 

h. Agama : 

i. Penyakit yang diderita : 

2. Ayah 

a. Nama ayah : 

b. Pekerjaan : 

c. Alamat : 

d. Agama : 

3. Ibu 

a. Nama ayah : 

b. Pekerjaan : 

c. Alamat : 

d. Agama : 

 

Lingkarilah yang cocok a, b, atau c ! 

4. Bagaimanakah cara putra bapak/ibu menyiapkan kebutuhan sekolah, sebelum 

berangkat sekolah ? 

a. menyiapkan sendiri 

b. jarang menyiapkan sendiri 

c. tidak pernah menyiapkan sendiri 

5.  Bagaimanakah putra bapak/ibu berangkat ke sekolah ? 

 a. diantar 

 b. berangkat sendiri 

 c. ………………………………………….. 

6. Berapakah jarak rumah ke sekolah ………….. m. 

7. Apakah kendaraan yang digunakan untuk berangkat ke sekolah ? 

 a. mobil c. kendaraan umum 

 b. sepeda motor d. jalan kaki 

8. Apakah putra bapak/ibu mempunyai tempat belajar sendiri ? 

 a. ya 

 b. tidak 

9. Siapakah yang membantu putra bapak/ibu dalam belajar ? 

 a. bapak/ibu c. belajar sendiri 

 b. teman d. orang lain 
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10. Apakah bapak/ibu membimbing belajar putranya ? 

 a. ya, selalu 

 b. jarang 

 c. tidak pernah 

11. Kegiatan apakah yang putra bapak/ibu lakukan di luar sekolah ? 

 a. pagi hari:    c. sore hari: 

 b. siang hari:  d. malam hari: 

12. Bila dibandingkan dengan saudara yang lain, bagaimanakah prestasi putra 

bapak/ibu ? 

 a. lebih baik 

 b. sama 

 c. lebih rendah 

13. Kapankah putra bapak/ibu belajar di rumah ? 

 a. sore hari: jam     s/d jam 

b. siang hari: jam        s/d jam 

 c. malam hari: jam          s/d jam 

14. Apakah putra bapak/ibu mengikuti les di luar sekolah ? 

 a. tidak     

 b. ya, di      

15. jika mengikuti les, pelajaran apa saja yang diikuti ? 

 a. membaca     

 b.      

 c.      

16. Apakah putra bapak/ibu berangkat sekolah tepat pada waktunya ? 

 a. ya, jam 06.45    

 b. kadang-kadang terlambat, karena      

 c. selalu terlambat, karena      

17. Apakah putra bapak/ibu selalu pulang tepat pada waktunya ? 

 a. ya, jam 10.30 

    b. datang lebih cepat 

 c. kadang-kadang terlambat 

 d. selalu terlambat 

18. Menurut pendapat bapak/ibu kesulitan apakah yang sering dihadapi putra 

bapak/ibu pada waktu belajar ? 

  

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Apa saran bapak/ibu kepada sekolah sehubungan dengan pendidikan bagi 

putra bapak/ibu ? 

  

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Apakah bapak/ibu sering meninggalkan anak dalam waktu sampai 3 sampai 6 

hari ? 

 a. ya, selalu  b. kadang-kadang  c. tidak pernah 
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Lampiran 7. 

 

Belajar Membaca dan Menulis Bahasa Indonesia SD Jilid 1A 
 

makan bersama 
 

a  bacalah 
 

ayah   susi   mendapat   ikan 

ikan   itu   lalu   dimasak   ibu 

bibi   memasak   sayur 

sebentar   lagi   makanan   sudah   siap 

 

 
 

 

ayo   kita   makan   kata   ibu 

ibu   membagikan   nasi 

bibi   membagikan   sayur 

nah   enak   benar   ikan   ini   kata   susi 

ayah   kakek   nenek   minta   ikan 

mereka   lalu   makan 

nah   ini   baru   enak   kata   edi     
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Lampiran 8. 

 
upacara bendera 

 
 

 
 
 

hari ini hari senin 

murid murid berkumpul di halaman 

mereka berdiri berjajar 

mereka mengikuti upacara bendera 

pak jajang menjadi pembina upacara 

gita jujuk dan sita mengibarkan bendera 

murid murid menyanyikan lagu indonesia  

raya 

mereka menyanyi dipimpin cici 

pak jajang membaca naskah pancasila 

murid murid menirukan 

joni membaca pembukaan undang 

undang dasar 1945 

pak jajang memberikan amanat 

murid murid mendengarkan 

upacara dibubarkan 

murid murid meninggalkan tempat 

upacara 
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Lampiran 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu Kita Kartini 
Ciptaan W.R Supratman 

 
 

Ibu kita Kartini, putri sejati, 

putri Indonesia harum namanya, 

Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, 

pendekar kaumnya, untuk merdeka 

Wahai ibu kita Kartini 

putri yang mulia 

Sungguh bersar cita-citanya 

Bagi Indonesia. 
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Lampiran 10. 

 

PEDOMAN PENGAMATAN KOREKSI KESALAHAN MEMBACA 

 

 

1. Penggantian 

                   Memberikan 

     (ibu---------------------------nasi) 

 

2. Penambahan  

(nah  benar ikan ini) 

 

3. Penghilangan 

(nah ini baru enak kata Edi) 

 

4. Pembalikan 

(mereka lalu makan) 

 

 

 

1. Membaca kembali berhasil 

Memberikan  

     (ibu---------------------------nasi) 

 

2. Membaca kembali tidak berhasil 

Memberikan  x 

(ibu---------------------------nasi) 

 

3. Terus membaca 

Nah ini baru enak kata Edi 
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Lampiran 11. 

 

Tabel 1.6 Penilaian Formal Lisan 

 

Tes formal Lisan 

 

 

Nama :  Tanggal:  

Bacaan : Diagnosis/Perbaikan 

 

No. Komponen Penilaian 

Bacaan 

I II II 

B S K B S K B S K 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Aspek kebahasaan 

a. tekanan 

b. ucapan 

c. nada dan irama 

d. persediaan 

e. kosa kata ungkapan/diksi 

f. struktur kalimat 

 

Aspek non kebahasaan 

a. kelancaran 

b. pengungkapan materi 

c. keberanian 

d. keramahtamahan 

e. ketertiban 

f. semangat 

g. sikap 

h. perhatian 

         

 

B : Bagus 

S : Sedang 

K : Kurang 

 

           

         Pewawancara 
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Lampiran 12. 

 

Tabel 1.7 Penilaian Formal Tulis 

Tes formal Tulis 

 

 

Nama :  Tanggal:  

Bacaan : Diagnosis/Perbaikan 

 

No. Komponen Penilaian 

Bacaan 

I II II 

B S K B S K B S K 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

Keterampilan mekanik 

a. pungtuasi 

b. huruf (besar/kecil) 

c. penggunaan kata/kalimat 

d. ejaan 

 

Aspek non kebahasaan 

a. kelengkapan cerita 

b. kerapihan 

         

 

B : Bagus 

S : Sedang 

K : Kurang 

 

           

         Pewawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Lampiran 13. 

 
Belajar Membaca dan Menulis Bahasa Indonesia SD Jilid 1A 
 

makan bersama 103 
 

a  bacalah 
 

ayah   susi   mendapat   ikan 

ikan   itu   lalu   dimasak   ibu 

bibi   memasak   sayur 

sebentar   lagi   makanan   sudah   siap 

 

 
 

 

ayo   kita   makan   kata   ibu 

ibu   membagikan   nasi 

bibi   membagikan   sayur 

nah   enak   benar   ikan   ini   kata   susi 

ayah   kakek   nenek   minta   ikan 

mereka   lalu   makan 

nah   ini   baru   enak   kata   edi     
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Lanjutan Lampiran: 13 

104 
   

upacara bendera 
 
 

 
 
 

hari ini hari senin 

murid murid berkumpul di halaman 

mereka berdiri berjajar 

mereka mengikuti upacara bendera 

pak jajang menjadi pembina upacara 

gita jujuk dan sita mengibarkan bendera 

murid murid menyanyikan lagu indonesia  

raya 

mereka menyanyi dipimpin cici 

pak jajang membaca naskah pancasila 

murid murid menirukan 

joni membaca pembukaan undang 

undang dasar 1945 

pak jajang memberikan amanat 

murid murid mendengarkan 

upacara dibubarkan 

murid murid meninggalkan tempat 

upacara 



95 
 

Lanjutan Lampiran: 13 

    105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu Kita Kartini 
Ciptaan W.R Supratman 

 
 

Ibu kita Kartini, putri sejati, 

putri Indonesia harum namanya, 

Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, 

pendekar kaumnya, untuk merdeka 

Wahai ibu kita Kartini 

putri yang mulia 

Sungguh bersar cita-citanya 

Bagi Indonesia. 
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Lampiran 14. 

Tabel 1.8  Rekapitulasi Kesalahan Membaca 

Jenis 

Kesalahan 
Bentuk Kesalahan 

Penyebab Kesalahan 

Gusno Wito Dina Bacaan 

K 1 bibi – didi X (S1) ----- ----- 1 

 lagi – labi X (S1) ----- ----- 1 

 juga – juba X (S1) ----- ----- 1 

 senin – senen (1) ----- X (S3) -----  

 hari – kari (2) ----- ----- X (S1, MM, DS) 1 1 

 upacara – upasara (3) ----- ----- X (S1, MM, DS) 2 2 

 cita – sita (1) ----- ----- X (S1, MM, DS) 2 2 

 cici – sisi (1) ----- ----- X (S1, MM, DS) 2 2 

 cita-cita – sita-sita (1) ----- ----- X (S1, MM, DS) 3 3 

 wita – pita (1) ----- ----- X (S1, MM, DS) 2 2 

 lagu – lapu (1) ----- ----- X (S1, MM, DS) 2 2 

 jujuk – luluk (1) ----- ----- X (S1, MM, DS) 2 2 

 jani – loni (1) ----- ----- X (S1, MM, DS) 2 2 

 raya – raha (1) ----- ----- X (S1, MM, DS) 2 2 

      

K 2 mendapat – padat (1) X (S1, S2, MM) ----- ----- 1 

 lalu – lauk (1) X (S1, S2, MM) X (S2, MM) ----- 1 

 membagikan – memberikan (2) X (S1, S2, MM) ----- ----- 1 

 eman – enak (1) ----- X (S1, S2, MM) ----- 1 

 murid – mulai  X (S1, S2, MM) ----- ----- 2 

 berjajar – belajar (1) X (S1, S2, MM) ----- ----- 2 

 pembina – pedina (1) X (S1, S2, MM) ----- ----- 2 

 naskah – nasak (1) X (S1, S2, MM) ----- ----- 2 

Jenis 

Kesalahan 
Bentuk Kesalahan 

Penyebab Kesalahan 

Gusno Wito Dina Bacaan 

 dasar – dara (1) X (S1, S2, MM) ----- ----- 2 

 amanat – amatah (1) X (S1, S2, MM) ----- ----- 2 

 harum – hamu (1) X (S1, S2, MM) ----- X (S1, S2, MM, DS) 3 3 
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 pendekar – bendera (1) X (S1, S2, MM) ----- X (S1, S2, MM, DS) 3 3 

 kaumnya – kamunya (1) X (S1, S2, MM) X (S1, S2, MM) ----- 3 

 wahai – maha (1) ----- X (S1, S2, MM) X ----- 3 

 sungguh – suhu (1) ----- ----- X ----- 3 

 besar – berat (1) ----- X (S1, S2, MM) X ----- 3 

      

K 3 cita mengibarkan – sita memberikan  ----- X (S1, S2, MM) ----- 2 

      

K 4 pak – paka (4) ----- ----- X (S1, S2, MM, DS) 2 2 

 amanat – amanate (1) ----- ----- X (S1, S2, MM, DS) 2 2 

      

K 5 ----- ----- ----- ----- ----- 

K 6 ----- ----- ----- ----- ----- 

K 7 ----- ----- ----- ----- ----- 

K 8 mendapat (1) ----- X (S2, S4, MM) ----- 1 

 membagikan (2) ----- X (S2, S4, MM) ----- 1 

 seni (n) ----- ----- X (S2, S6, MM) 2 

 berkumpul (1) ----- X (S2, S4, MM) ----- 2 

 pa (k)  ----- X (S2, S4, MM) ----- 2 

 jaja (ng) (2) X (S2, S4, MM) ----- ----- 2 

 me(n)njadi (1) ----- X (     , S2, S4, 

MM) 

----- 2 

 pe(m)bina (1) ----- X (     , S2, MM) ----- 2 

Jenis 

Kesalahan 
Bentuk Kesalahan 

Penyebab Kesalahan 

Gusno Wito Dina Bacaan 

 me(ng)ibarkan (1) X (S2, S4, MM) ----- ----- 2 

 indones(i)a (1) X (S2, S4, S5, MM) X (S2, S4, S5, 

MM) 

----- 2 

 dipi(m)pin (1) ----- X (S2, S4, MM) ----- 2 

 me(m)baca (2) ----- X (S2, S4, MM) ----- 2 

 pa(n)casila (1) ----- X (S2, S4, MM) ----- 2 
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 pe (m) bukaan (1) ----- X (S2, S4, MM) ----- 2 

 me (m) berikan (1) ----- X (S2, S4, MM) ----- 2 

 me (n) dengarkan (1) ----- X (S2, S4, MM) ----- 2 

 meni (ng) galkan (1) ----- X (S2, S4, MM) ----- 2 

 te (m) pat (1) ----- X (S2, S4, MM) ----- 2 

      

 pu (t) ri (1) ----- ----- X (S2, MM) 3 

 i (n) donesia (2) ----- ----- X (S2, S5, MM) 3 

 pe (n) dekar (2) ----- X (S2, S4, MM) -----  

 ba (ng) sa (1) ----- ----- X (S2, MM) 3 

 u (n) tuk (1) ----- ----- -----  

 ya (ng) (1) ----- ----- -----  

 mul (i) a (1)  ----- X (S2, S5, MM) 3 

 su (ng) guh (1) X (S2, MM) X  -----  

      

K 9 (su) si (2) ----- ----- X (S2, S6, MM, DS) 1 

 (i) ni (1) ----- ----- X (S2, S6, MM) 1 

 (la) lu (2) ----- ----- X (S2, S6, MM, DS) 1 

 (bi) bi (2) ----- ----- X (S2, S6, MM, DS) 1 

Jenis 

Kesalahan 
Bentuk Kesalahan 

Penyebab Kesalahan 

Gusno Wito Dina Bacaan 

 (a) yo (1) ----- ----- X (S2, S6, MM, DS) 1 

 (ki) ta (1) ----- ----- X (S2, S6, MM, DS) 1 

 (ka) ta (3) ----- ----- X (S2, S6, MM, DS) 1 

 (na) si (1) ----- ----- X (S2, S6, MM, DS) 1 

 (i) ni (2) ----- ----- X (S2, S6, MM, DS) 1 

 (e) di (2) ----- ----- X (S2, S6, MM) 1 

 (mere) ka (1) ----- ----- X (S2, S6, MM) 1 

      

 (ba) ru (1) ----- ----- X (S2, S6, MM) 1 

 (bang) sa (1) ----- ----- X (S1, S2, S6, MM) 3 
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 (ki) ta (3) ----- ----- X (S1, S2, S6, MM) 3 

      

K 10 ayah (1) ----- ----- X (S1, S2, DS) 1 

 ikan (1) ----- ----- X (S1, S2, DS) 1 

 dimasak (1)  ----- X (S1, S2, DS) 1 

 sebentar (1) ----- ----- X (S1, S2, DS) 1 

 nah (2) ----- X (S2, MM)   

 enak (1) ----- ----- X (S2, S2) 1 

 makan (1) ----- ----- X (S2, S2) 1 

 bendera (3) ----- ----- X (S2, S2) 2 

 berkumpul (1) ----- ----- X (S2, S2) 2 

 pembina (1) ----- ----- X (S2, S2) 2 

 mengibarkan (1) ----- ----- X (S2, S2) 2 

 dipimpin (1) -----  X (S2, S2) 2 

Jenis 

Kesalahan 
Bentuk Kesalahan 

Penyebab Kesalahan 

Gusno Wito Dina Bacaan 

 naskah (1) ----- ----- X (S2, S2) 2 

 pancasila (1) ----- ----- X (S2, S2) 2 

 dasar (1) ----- ----- X (S2, S2) 2 

 menirukan (1) ----- ----- X (S2, S2) 2 

 dibubarkan (1) ----- ----- X (S2, S2) 2 

 yang ----- ----- X (S2, S2) 3 

      

K 11 mendapat ikan (2) ----- ----- X (S2, S2) 1 

 makanan sudah siyap (3) ----- ----- X (S2, S2) 1 

 nah enak benar ikan (4) ----- ----- X (S2, S2) 1 

      

 eman dan tono minta ikan juga (6) ----- ----- X (S2, S2) 1 

 murid-murid berkumpul di halaman (4) ----- ----- X (S2, S2) 2 

 murid-murid menyanyikan (2) ----- ----- X (S2, S2) 2 

 pembukaan undang-undang (2)   X (S2, S2) 2 
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 murid-murid mendengarkan (2) ----- ----- X (S2, S2) 2 

 murid-murid meninggalkan tempat (3) ----- ----- X (S2, S2) 2 

 pendekar kaumnya untuk merdeka (4)  ----- X (S2, S2) 2 

      

K 12  ----- ----- ----- -----  

      

K 13 nama (nya) (1)     

 cita-cita (nya) (1) ----- ----- X (S1) 3 

K 14  (indo) nes (i) a (1) ----- ----- X (S1, S2, S7) 2 

 

Keterangan : 

X  :  Kesalahan 

----- :  Kesalahan 

(...) :  Kesalahan 

K 1 :  Kesalahan 

K 2  :  Kesalahan 

K 3  :  Kesalahan 

K 4 :  Kesalahan 

K 5 :  Kesalahan 

K 6 :  Kesalahan 

K 7  :  Kesalahan 

K 8 :  Kesalahan 

K 9 :  Kesalahan 

K 10 :  Kesalahan 

K 11 :  Kesalahan 

K 12 :  Kesalahan 

K 13 :  Kesalahan 

K 14 :  Kesalahan 

S 1 :  belum dapat membedakan huruf tertentu 

S 2 :  tidak dapat merangkai huruf 

S 3 :  pengaruh dari bahasa daerah 
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S 4 :  alat ucap kurang sempurna 

S 5 :  belum mampu mengujarkan vokal rangkap dan konsonan rangkap 

S 6 :  pengaruh tulisan arab 

S 7 :  pengaruh bunyi huruf dalam abjad 

MM :  masih mengeja 
DS :  diam sejenak 
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Lampiran 15. 

 

Contoh (1) cara penghitungan kesalahan membaca model IRI: 

 

Pembaca Independent (Rita) 

100:153 = 0,65 

0,65 x 2 = 1,3 (1%) 

100% - 1% = 99% 

 

Pembaca Instructional (Gangga) 

100:153 = 0,65 

0,65 x 9 = 5,85 (6%) 

100% - 6% = 94% 

 

Pembaca Frustasi (Gusno) 

100:153 = 0,65 

0,65 x 28 = 18,3 (18%) 

100% - 18% = 82% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Lampiran 16. 

 

Tabel 1.9 Penilaian Informal Lisan 

 

Tabel Informal Lisan 

 

 

Nama :      Tanggal: 

Bacaan : Diagnosis/Perbaikan 

 

No. 

Komponen Penilaian 

Ungkapan Emosional 

Anak 

Bacaan 

I  II  III  

Ya  Tdk  Ya  Tdk  Ya  Tdk  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Suka/tidak suka 

Alasan ................... 

 

Isi bacaan 

Alasan ................... 

 

Daya tarik fisik bacaan 

Alasan ................... 

 

Daya tarik guru 

Alasan ................... 

      

 

 

Pewawancara 
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Lampiran 17. 

 

Tabel 2.0 Penilaian Informal Tulis 

Tabel Informal Tulis 

Instrumen Kelancaran Bahasa Tulis 

 

Nama :      Tanggal: 

Bacaan : Diagnosis/Perbaikan 

 

No. 
Komponen Penilaian 

Ungkapan Emosional Anak 

Bacaan 

I II III 

Ya  Tdk  Ya  Tdk  Ya  Tdk  

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Sebelum menulis 

a. asal menulis (scribe) 

b. tanpa konsep awal 

c. mulai menulis huruf 

atau kata 

d. merevisi tulisan 

 

Mulai menulis 

a. membuat kerangka 

tulisan 

b. membuat daftar kalimat 

yang berpola sama 

c. mengembangkan 

tulisan/isi cerita 

d. memasukkan 

pengalaman 

anak/penulis 

e. memperhatikan struktur 

kalimat 

f. minta bantuan dalam hal 

tentang ejaan dan tanda 

baca 

 

Akhir menulis 

a. menutup tulisan sesuai 

dengan tujuan 

b. memusatkan gagasan 

melalui menulis 

      

 

B : Bagus 

S : Sedang 

K : Kurang 

         Pewawancara 
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Lampiran 18. 

 

 

PEDOMAN TINDAKAN PERBAIKAN 
 

Unit : 1  

Pertemuan  : 1 

Waktu  : 60 menit 

Materi : Mengenal huruf a, i, m, n, b, e, k, p, dan u. 

 

A. Tujuan Pembelajaran/Fokus Pembelajaran 

1. Siswa dapat menyebutkan nama gambar yang ditunjukkan guru atau 

peneliti 

2. Siswa dapat menyebutkan nama-nama anggota keluarga nina. 

3. Siswa dapat menceritakan kembali tentang keluarga nina. 

4. Siswa dapat mengenal contoh kalimat sederhana secara tertulis sesuai 

dengan gambar yang diceritakan guru/peneliti. 

5. Siswa dapat mengenal cara membaca kata-kata dalam kalimat yang 

dicontohkan guru/peneliti. 

6. Siswa dapat mengenal suku kata – suku kata dalam kalimat yang 

dicontohkan guru/peneliti. 

7. Siswa dapat mengenal huruf-huruf dari suku kata – suku kata dalam 

kalimat yang dicontohkan guru/peneliti. 

8. Siswa dapat menirukan guru mengucapkan huruf-huruf a, i, m, n, b, e, k, p 

dan u. 

 

B. Teknik Pelaksanaan/Kegiatan Pembelajaran 

1. Guru/peneliti menunjukkan gambar yang mengandung cerita keluarga 

nina, siswa menyebutkan nama gambar. 

2. Guru/peneliti menceritakan tentang gambar anggota keluarga nina, siswa 

menyebutkan anggota keluarga nina. 

3. Guru/peneliti menceritakan tentang gambar keluarga nina, siswa 

menceritakan kembali tentang keluarga nina. 

4. Guru/peneliti membacakan contoh kalimat sederhana dengan kartu kalimat 

yang sesuai dengan gambar keluarga nina, siswa membaca contoh kalimat 

sederhana. 

5. Guru/peneliti memperkenalkan kata-kata dalam kalimat sederhana yang 

dicontohkan, siswa menunjukkan kartu kata-kartu kata yang disediakan. 

6. Guru/peneliti memperkenalkan suku kata-suku kata dalam kata-kata dari 

kalimat sederhana yang dicontohkan, siswa menunjukkan kartu suku kata-

suku kata yang disediakan. 

7. Guru/peneliti menunjukkan huruf-huruf dalam suku kata-suku kata dari 

kata dalam kalimat yang dicontohkan, siswa mencari dalam kartu huruf-

kartu huruf yang disediakan. 

8. Guru/peneliti mengucapkan huruf-huruf a, i, m, n, b, e, k, p dan u, siswa 

menirukan. 
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9. Guru/peneliti minta siswa mengerjakan soal. 

 

C. Bahan Pembelajaran 

1. Gambar “Keluarga Nina” 

 

   
 

    
 

 

 

2. Inti Cerita 

Ini gambar keluarga nina 

Ada kakak nina 

Ada nenek nina 

Ada bapak nina 

Ada ibu nina 

Ada paman nina 

Ada bibi nina 

Ada kakek nina 

Ada nina 
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3. Contoh kalimat sederhana berdasarkan gambar. 

 

                                           
Ada kakek nina     ada nenek nina 

 

 

      
Ada bapak nina     ada ibu nina 

 

 

  
Ada paman nina        ada bibi nina 

 

      
Ada kakak nina            ada nina 
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4. Kata-kata anggota “keluarga nina” yang dikenalkan 

Ibu 

Bapak 

Nenek 

Paman 

Nina 

 

5. Suku-suku kata dari kata-kata yang dikenalkan 

i-bu 

ba-pak 

ne-nek 

pa-man 

ni-na 

 

D. Evaluasi 

1. Evaluasi proses 

a. gambar apakah yang ditunjukkan tadi ? 

b. sebutkan siapa sajakah anggota keluarga nina ! 

c. ceritakan kembali tentang keluarga nina ! 

d. tirukan kalimat sederhana di bawah gambar anggota keluarga nina ! 

e. bacalah pelan-pelan pada setiap kata dari nama anggota keluarga nina ! 

f. tirukan pelan-pelan cara membaca suku kata dari nama anggota keluarga 

nina ! 

g. sebutkan huruf-huruf pada setiap suku kata dari nama anggota keluarga 

nina! 

h. tirukan ucapan huruf-huruf a, i, m, n, b, e, k, p dan u. 

2. Evaluasi hasil 

Susunlah kartu-kartu di bawah gambar agar membentuk kata yang benar. 

 

E. Kunci Jawaban 

1. Evaluasi proses 

a. Gambar keluarga nina 

b. Kakek nina, nenek nina, bapak nina, ibu nina, paman nina, bibi nina, kakak 

nina, dan nina. 

c. Keluarga nina ada banyak 

Ada kakek, ada nina, ada nenek nina, ada bapak nina, ada nina, ada ibu nina, 

ada paman nina, ada bibi nina, ada kakak nina, dan nina (dapat dibolak-

balik). 

d. ini ibu nina 

e. ini – ibu – nina 

ini – bapak – nina 

ini – nenek – nina 

ini – paman – nina 
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f. i – bu 

ba – pak 

ne – nek 

pa – man 

g. I – b – u 

(I – b – u) 

b – a – p – a – k 

(be – a – pe – a – ka) 

n – e – n – e – k 

p – a – m – a – n 

(pe – a – em – a – en) 

h. /a/, /i/, /m/, /n/, /b/, /e/, /k/, /p/, dan /u/. 

 

2. Evaluasi hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k 

e 

a 

a 

a k 

k 

k 

b 

k 

e 

i u b 

i 

i n 

i b b 

n a 

p m a 

e 

a k 

n 

n n 

k 

a 

p a k 
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Lampiran 19. Hasil Pemeriksaan Dokter Mata dan Telinga 
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Lampiran 20. Hasil Pemeriksaan Dokter Mata dan Telinga 
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Lampiran 21. Hasil Pemeriksaan Dokter Mata dan Telinga 
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Lampiran 22. Gambar Tindakan Perbaikan yang Dilakukan dengan Permainan 

Kartu 
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116 
 

 



117 
 

 



118 
 

 



119 
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