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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu hal yang menjadi tugas guru, khususnya guru kelas 1 SD adalah 

mengajari anak membaca. Membaca bagi anak kelas 1 SD merupakan membaca 

permulaan. Hal ini merupakan kegiatan mengenalkan dan melatih anak untuk 

membaca pertama kali. Hal ini penting karena melalui membaca anak akan dapat 

menambah pengetahuan mereka dengan lebih mudah. Dengan kata lain, 

membaca, khususnya membaca permulaan merupakan salah satu kunci bagi anak 

untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan lainnya. 

Minat membaca siswa perlu ditumbuhkan sejak dini. Salah satu langkah 

awal dalam menumbuhkan minat membaca yaitu melalui penanaman minat 

membaca pada sekolah dasar. Penanaman minat membaca pada siswa SD perlu 

diawali dari hal yang paling dasar, yaitu: 

Usaha untuk mengupayakan kelancaran membaca dimulai dari kelas I dan II 

SD dalam wadah pembelajaran membaca pemulaan. Berhasil tidaknya suatu 

pembelajaran dapat dilihat setelah diadakan evaluasi. Penilaian terhadap 

kemampuan membaca pemulaan pada siswa diadakan selama proses pembelajaran 

dan pada akhir pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dari guru kelas yang 

telah dilaksanakan di kelas I SDN Lanjan 02  Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang didapat temuan data sebagai berikut: Dari 18 siswa, ada 8 siswa 

(44,4%) yang belum tuntas membaca. Dari 8 siswa tersebut dikategorikan menjadi 

3 kelompok. (kelompok 1) 1 siswa yang sama sekali tidak dapat membaca. 

(kelompok 2) 3 siswa yang masih kesulitan dalam merangkai kata. (kelompok 3) 4 

siswa yang sudah dapat membaca namun masih lambat dan kurang keras. 

Faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar membaca di SD Negeri 

Lanjan 2 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang karena pada umumnya 

orang tua kurang memotivasi belajar anak, karena lebih mementingkan pekerjaan 

untuk menghidupi keluarga, sedangkan guru kurang memotivasi siswa, belum 

tepat memilih strategi belajar, dan terbatasnya sumber belajar yang ada di sekolah.  
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Berdasarkan kenyataan yang ada, peneliti berusaha memperbaiki 

pembelajaran, peneliti akan melakukan tindakan pembelajaran menggunakan 

metode demonstrasi melalui permainan puzzle, karena dunia anak adalah dunia 

bermain, sehingga pembelajaran dengan bermain dapat menumbuhkan semangat, 

motivasi, kreativitas, dan menyenangkan dalam pembelajaran khususnya 

membaca. Dengan pertimbangan tersebut, tindakan yang akan diambil adalah 

dengan menerapkan metode demonstrasi melalui permainan puzzle untuk 

meningkatkan hasil belajar membaca. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah hasil belajar yang rendah di SDN Lanjan 2 Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang perlu dicari akar permasalahan baik dari faktor internal 

maupun faktor eksternal. Faktor internal siswa yaitu dari 18 siswa, ada 8 siswa 

(44,4%) yang belum tuntas membaca. Dari 8 siswa tersebut dikategorikan menjadi 

3 kelompok. (kelompok 1) 1 siswa yang sama sekali tidak dapat membaca. 

(kelompok 2) 3 siswa yang masih kesulitan dalam merangkai kata. (kelompok 3) 4 

siswa yang sudah dapat membaca namun masih lambat dan kurang keras. 

Adapun faktor eksternal meliputi, (1) Rendahnya motivasi belajar dari orang 

tua terhadap anaknya, (2) Guru kurang memotivasi siswa, (3) Guru belum tepat 

memilih strategi belajar, (4) Terbatasnya sumber belajar yang ada di sekolah. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan penelitian dalam 

pembelajaran membaca permulaan dengan metode demonstrasi melalui permainan 

puzzle agar permasalahan tidak berlarut dan segera dapat diperbaiki. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari hasil identifikasi masalah-masalah tersebut penulis memiliki simpulan 

sementara bahwa pada dasarnya siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran 

yang disampaikan guru. 

Maka dalam penelitian ini permasalahan dibatasi hanya pada penggunaan 

metode demonstrasi melalui permainan puzzle. Hal ini mengingat penggunaan 

metode pembelajaran yang menarik dimungkinkan dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa, sehingga hasil belajar siswa diharapkan juga akan meningkat. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah menggunakan 

metode demonstrasi melalui permainan puzzle dapat meningkatkan hasil belajar 

membaca permulaan dengan kompetensi dasar membaca lancar beberapa kalimat 

sederhana yang terdiri atas 3-5 kata dengan intonasi yang tepat bagi kelas I SDN 

Lanjan 2 Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang?  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian adalah menerapkan “metode demonstrasi melalui permainan  puzzle 

untuk meningkatan hasil balajar membaca permulaan bagi kelas I SDN Lanjan 2 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang”. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoretis 

Manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

Bahasa Indonesia dengan pembelajaran yang lebih bervariasi salah satunya 

menggunakan metode demonstrasi melalui permainan puzzle. 

2) Manfaat Praktis 

Membantu meningkatkan hasil belajar siswa dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia di dalam kelas.  

 
 


