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ABSTRAK 

 

SUHEMI 2022. Analisis kesulitan belajar membaca anak disgrafia pada siswa 

kelas II SDN 72 Lembang Kabupaten Enrekang. Skripsi prodi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidkan. Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Dr.Yuddin Pasiri,M.Pd ,Pembimbing II 

Rahmatiah,S.Ag.,M.Pd 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan kesulitan belajar membaca siswa pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas II SDN 72 Lembang. Sampel penelitian 

ini adalah siswa kelas II SDN 72 Lembang dengan jumlah 13 siswa. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan ,wawancara,dokumentasi dan angket. Data 

yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa hasil data pengujian 

analisis kesulitan belajar membaca diperoleh melalui rubik kesulitan belajar siswa 

dalam kemampuan membaca yang terdapat 2 orang siswa (15%) yang mengalami 

kesulitan membaca sedangkan (84%) yang tidak mengalami kesulitan membaca. 

Secara umum faktor yang menjadi kesulitan belajar siswa kelas IISDN 72 

Lembang dalam membaca diklasifikasikan pada dua faktor yaitu faktor yang 

terdapat dari dalam diri siswa atau eksternal. Berdasarkan hasil penelitian diatas 

dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kesulitan siswa kelas II SDN 72 

Lembang dalam kesulitan membaca yaitu: faktor fisik,fisikologis,faktor sosio-

ekonomi dan faktor penyelenggara Pendidikan yang kurang tepat. 

 

Kata Kuci:Kesulitan  membaca,faktor kesulitan membaca 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah perbuatan manusia.  Pendidikan muncul dari  hubungan 

antara orang dewasa, dan antara mereka yang belum matang menjadi satu 

kesatuan hidup. Perilaku pendidikan yang dilakukan oleh orang  dewasa secara 

sadar dan selaras dengan  nilai-nilai kemanusiaan.Tindakan ini membuat orang 

yang belum dewasa menjadi  dewasa dengan memiliki nilai-nilai kemanusiaan.  

Kedewasaan diri merupakan tujuan pendidikan yang  dicapai melalui tindakan 

atau perbuatan. 

Menurut Hasbullah, (2008:5) menyatakan bahwa pendidikan adalah segala 

usaha, pengaruh, Perlindungan, dan pertolongan yang diberikan kepada 

anak.Untuk orang dewasa seperti siklus harian dan ditujukan untuk anak di bawah 

umur. Artinya pendidikan merupakan  salah satu upaya untuk menciptakan 

manusia yang lebih  berkualitas. Demikian pula, anak-anak dengan 

ketidakmampuan belajar memiliki hak atas pendidikan untuk membuat hidup 

mereka lebih baik. 

Tujuan pendidikan di Indonesia dijelaskan dalam UU No. 234 Pasal 1 

Ayat 1.Masyarakat, bangsa, penguasaan, kepribadian, kecerdasan, kepribadian 

luhur, dan kemampuan yang diperlukan bagi bangsa. Dalam pengembangan  

kecerdasan dan keterampilan. Layanan pendidikan tentu saja anak-anak yang 

mengalami  kesulitan belajar membaca. Potensi, kecerdasan dan keterampilannya 

juga harus dikembangkan.Pasal 31 UUD 1945 (amandemen) menyatakan bahwa 

1 
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"semua warga negara berhak atas pendidikan." Hal ini sejalan dengan 

pendapatKartadinata, (1998:84), dimana siswa berkesulitan belajar dalam 

mengikuti proses pendidikan memiliki layanan pendidikan  khusus menurut jenis 

dan tingkat kesulitannya. Layanan pendidikan khusus tersebut tidak hanya 

merujuk pada kesulitannya, tetapi tentu saja pada strategi dan pendekatannya 

untuk mendukung anak. 

Menurut pendapat Shodig(2014:159) menyatakan bahwa anak berkesulitan 

belajar tidak mendapat pengasuhan khusus , memerlukan layanan pengasuhan 

khusus yang akan mengalami kemajuan dan akan memperoleh keberhasilan yang 

mendalam. Peran dan tugas pengajar secara operasional pada sekolah dasar 

menjadi guru keliru  salahsatunya yaitu, menaruh bimbingan buat anak didiknya, 

tetapi sayangnya  pendidik yang belum tahu siapa saja anak yangmengalami 

kesulitan belajar.  

Hal ini ditegaskan Kartadinata, (1998: 85)  menyatakan bahwa sebagian 

pendidik atau pengajar yg setiap harinya beranjak pada proses pendidikan, 

cenderung belum tahu  anak didik yang mengalami  kesulitan belajar. Memahami 

anak yang mengalami kesulitan belajar memang hal tidak mudah. 

 Somantri, (2006: 194) menyebutkan bahwa ketidakpahaman tentang 

kesulitan belajar inilahsalah satunya karena  belum adanya penelitian yang lebih 

bertenaga dan spesifik, sebagai akibatnya kekeliruan konsep dan pemahaman anak 

kesulitan belajar. Kajian mengenai anak berkesulitan belajar masih tergolong baru 

dan masih belum luas,karena masih belum berkembang secara luas misalnya 

penyandang kesulitan belajar lainnya  (Sunardi, 1996: 26). Hal ini adalah suatu 
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tugas disemua kalangan, terutama buat ahli pendidikan.Untuk membahas lebih 

lanjut tentang kesulitan belajar yang terjadi dalam peserta didik..Namun, 

bagaimanapun situasinya,guru diharapkan menjadi salah satu komponen  

terpenting dari system pendidikan, yang mampu memberi nasihat kepada siswa 

tentang kondisi dan kebutuhan tertentu. Sesuai dengan kewajiban pendidik 

menurut UU -14 Tahun 2005 tentang Guru, guru adalah pendidik profesional yang 

tugas pokoknya ialah, pendidikan,  pengajaran, supervisi, pelatihan dan evaluasi. 

Pendidikan anak usia dini, siswa melalui pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

menengah. Kecuali,anak yang termasuk dengan ketidakmampuan belajar, berhak 

atas konseling dari  pendidik. Wijaya  (1991: 173) menekankan bahwa pemberian 

bimbingan merupakan salah satu keterampilan profesional dasar guru dalam 

proses belajar mengajar. dukungan dan  bimbingan sangat dibutuhkan untuk 

mengembangkan keterampilan melalui pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 

Oleh sebab itu, guru perlu memahami  berbagai teknik bimbingan dan dapat 

memilih teknik yang tepat untuk  membantu siswanya.  

 Menurut Slamet (2009: 313) menyatakan salah satu  kompetensi dari  

pedagogik adalah membimbing peserta didik dalam berbagai aspek,misalnya 

pelajaran kepribadian, bakat, minat, dan karir. Guru sebagai penyandang profesi 

pendidikan memiliki tugas untuk memberikan bimbingan kepada seluruh 

siswanya. Guru diharapkan dapat memberikan bimbingan baik dibidang akademik 

maupun nonakademik.Kasus gangguan berbicara dapat dikenali dari perilaku 

siswa yang  jarang bicara di kelas, tidak aktif dalam proses pembelajaran, dan 

mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan temannya. 
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Gangguan  konsentrasi diketahui dari beberapa hal berikut; cenderung 

berperilaku  hiperaktif, memori daya ingatnya rendah, dan kesulitan dalam 

memahami  semua mata pelajaran. Kesulitan belajar memaca mampu dikenali dari  

perilakunya antara lain: memiliki respon yang lambat saat membaca,  seperti 

terbatas saat membaca, intonasi suara kurang jelas.Diketahui masih ada 3 perkara 

anak didik yang  diduga mengalami kesulitan belajar menggunakan jenis kesulitan 

belajar yang  berbeda, yakni gangguan berbicara, konsentrasi, dan kesulitan 

belajar  membaca. Kasus gangguan berbicara bisa dikenali berdasarkan 

pelaksanaan anak didik  yang tidak dapat berbicara pada kelas,  tidak aktif pada 

proses pembelajaran, dan  mengalami kesulitan pada saat berkomunikasi dengan 

temannya. Gangguan  konsentrasi diketahui berdasarkan beberapa hal berikut; 

cenderung berperilaku hiperaktif, memori daya ingatnya rendah, dan kesulitan 

pada tahu  seluruh mata pelajaran. Kesulitan belajar membaca sanggup dikenali 

berdasarkan  perilakunya antara lain: mempunyai respon yang lambat pada saat 

membaca,  misalnya terbata-bata dalam membaca, intonasi bunyi kurang jelas,  

memakai indera tunjuk (jari) tidak memahami  istilah per istilah yang  dibacanya, 

mengalami aneka macam kekeliruan waktu menulis contohnya kosakata  “d” 

menjadi ”b”, istilah “mengganggu” menjadi “mengagu”, dan goresan pena  yang 

dibuatnya kurang bisa terbaca dengan  baik. Dari tiga  permasalahan  belajar di 

atas, peneliti tertarik untuk membuat dan memfokuskan penelitian dalam kesulitan 

belajar membaca. Alasan peneliti tertarik dalam permasalahan diatas karena 

membaca adalah hal krusial bagi anak didik buat mengikuti proses pembelajaran 

di sekolah.  



5 
 

 

Menurut pendapat Koswara (2013: 19) memaparkan  bahwa kemampuan 

membaca adalah dasar untuk menguasai sejumlah pengetahuan atau bidang studi 

yang wajib  dipelajari anak sekolah.  Kesulitan membaca dalam kelas awal akan 

berdampak dalam kesulitan  belajar selanjutnya.  Dengan keterbatasan yang 

dimiliki anak kesulitan belajar membaca, pengajar berusaha supaya potensi yang 

dimiliki anak didik bisa berkembang optimal. 

Berdasarkan wawancara,peneliti menanyakan kepada guru antara lain 

memberikan motivasi dan bimbingan untuk anak yang mengalamikesulitan belajar 

membaca. Guru juga melakukan bimbingan waktu proses belajar berlangsung 

menggunakan cara mengulang kembali  materi yang sebelumnya. Agar tidak 

tertinggal pada pelajaran yang sudah  dipelajari sebelumnya, contohnya setiap 

akan pergantian materi,  pengajar selalu mengingatkan kembali materi yang 

sebelumnya. Meskipun upaya tersebut dilakukan oleh guru, namun 

gurumengeluhkan  kesulitan pada membimbing anak disgrafia,karena kurangnya  

pengetahuan dan penanganan anak yang mengalami kesulitan belajar  membaca.  

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan guru dapat mengetahui 

letak kesulitan serta faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan 

saat belajar, sehingga guru dapat melakukan upaya dalam mengatasi kesulitan 

belajar  ini.Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti merasa 

perlu melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan masalah-

masalah kesulitan belajar, sehingga siswa sulit dalam menyelesaikan soal-

soal,serta memahami pembelajaran  yang diberikan guru. Oleh sebab itu peneliti 

mengangkat judul, “Analisis Kesulitan Belajar Anak Disgrafia Pada Pembelajaran 



6 
 

 

Bahasa Indonesia Kelas IV SDN 72 Lembang dalam Menyelesaikan 

permasalahan kesulitan belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia di 

Kelas IV SDN 72 Lembang.. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas,  penelitian ini difokuskan pada siswa yang 

mengalami kesulitan membaca di SDN 72 Lembang 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka rumusan masalah dalam  penelitian 

ini adalah bagaimanakah melakukan bimbingan belajar bagi siswa yang 

mengalami kesulitan membacadi SDN 72 Lembang? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

kesulitan belajar membaca  siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 

72 Lembang.  

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam peneliti ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat secara teoritik 

a. Untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia 

pendidikan 

b. Sebagai bahan bacaan sekaligus kajian bagi penelitian selanjutnya 
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2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi peneliti, memberikan wawasan untuk menjadi tenaga 

pengajar kelak serta mampu menerapkan sebuah ilmu yang 

didapatkan 

b. Bagi guru, memberikan bahan kajian kepada guru agar 

mengetahui lingkungan sekolah yakni sebagai pendidik yang 

memberikan pembelajaran yang efektif 

c. Bagi murid,untuk membangkitkan semangat belajar sehingga 

pembelajaran mudah dipahami pada saat membaca. 
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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar adalah sesuatu yang dihadapi sebagian siswa di sekolah 

dasar, bahkan siswa yang belajar di tingkat universitas tinggi.kesulitan dalam 

belajar mengoperasikan dapat dilihat dari latihan  dari pengalaman, ada siswa 

yang tinggal di kelas, atau siswa yang mendapat nilai jelek dalam beberapa mata 

pelajaran yang diambilnya. 

Menurut Jamaris(2013:3)menjelaskan bahwa kesulitan belajar belajar, 

juga dikenal sebagaiketidakmampuan belajar.Ketidakmampuan adalah gangguan 

yang membuat individu sulit untuk melakukan kegiatan belajar secara efektif. Hal 

sama dengan pendapat, Abdurrahman (2003:6) menyatakan bahwa 

ketidakmampuan belajar adalah gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis 

dasar yang terlibat dalam memahami dan menggunakan bahasa mengajar atau 

menulis.Selanjutnya menurut Koswara, (2013: 7) menjelaskan bahwa kesulitan 

belajar sering disebut sebagai ketidakmampuan belajar, kelemahan, tidak dapat 

berpartisipasi dalam belajar. 

Berdasarkan ketiga pendapat di atas,penulis menyimpulkan bahwa 

kesulitan belajar adalah ketidakmampuan belajar siswa  untuk melakukan 

kegiatan belajar secara efektif. Keterlibatan belajar mengarah pada kesuksesan 

akademik.Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kesulitan belajar adalah 

8 
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kesulitan siswa dalam membaca, yang memiliki efek prestasi akademik yang 

rendah dan kegagalan untuk mengikuti kemajuanbelajar di sekolah. 

a. Faktor-Faktor Penyebab Kesulitan Belajar  

Berikut faktor- faktor penyebab kesulitan siswa dalam menguasai bahasa 

indonesia yang telah  dikemukakan oleh Slameto 

1) Faktor Internal  

Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri individu itu 

sendiri dalam mencapai tujuan belajar. Faktor internal ini sangat besar 

pengaruhnya tetapi tidak disadari karena dianggap suatu hal yang biasa, 

sebenarnya faktor ini dapat di bagi dua bagian yaitu faktor fisilogis dan faktor 

psikologis. 

a) Faktor fisiologis  

Faktor fisiologis adalah faktor yang bersumber dari dalam individu yang 

erat hubungannya dengan masalah kejasmanian terutama tentang fungsi alat –alat 

panca indera, karena panca indera ini merupakan pintu masuk perangsang dari 

luar kedalam individu yang di olah oleh untuk diterima atau tidak pengaruh 

tersebut. 

b) Faktor psikologis  

Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar siswa antara lain: 

(1) Kecerdasan (intelegensi) 

(2) Bakat  

(3) Minat 

(4) Motivasi 
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(5) Cara belajar 

2) Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik 

yang dapat mempengaruhi prestasi peserta didik. Faktor eksternal yang 

dapat mempengaruhi prestasi seseorang ada tiga faktor yaitu faktor 

keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat 

2. Macam- Macam Kesulitan Belajar  

Secara umum kesulitan yang dihadapi siswa bermacam-macan, adapun 

kesulitan belajar menurut Djamarah dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu: 

a. Dilihat dari degi kesulitan belajar 

1) ada yang berat  

2) Ada yang ringan  

b. Dilihat dari mata pelajaran yang dipelajari  

1) Ada yang sebagian mata pelajaran 

2) Ada yang sifatnya sementara  

c. Dilihat dari segi kesulitannya  

1) Ada yang sifatnya menetap  

2) Ada yang sifatnya sementara 

d. Dilihat dari segi faktor menyebabnya 

1) Ada yang karena faktor intelegensi 

2) Ada yang karena faktornya non intelegensi.  

Kesulitan belajar dilihat dari jenis kesulitan belajar ada yang berat dan ada 

yang ringan. Setiap peserta didik mempunyai kader kesulitan tertentu, hal ini 
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merupakan tugas guru sebagai pendididik dan pengajar untuk mencari solusi agar 

kesulitan siswa dalam belajar dapat diatasi. Bila kesulitan belajar siswa dilihat 

dari mata pelajaran yang dipelajarinya, maka dalam mata pelajaran bahasa 

indonesia merupakan pelajaran yang dirasa sulit bagi peserta didik. Kesulitan 

belajar dilihat dari sifat kesulitan antara speserta didik yang satu dengan yang 

lainnya (Simanjuntak 2004: 68)  

3. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

a. Pengertian Bahasa 

Bahasa merupakan alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi 

yang dihasilkan dari ucapan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial 

membutuhkan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di 

masyarakat. Untuk kepentingan interaksi sosial itu, maka dibuthkan suatu 

wahana komunikasi yang disebut bahasa. Bahasa adalah alat untuk 

berinteraksi dengan orang lain dan sebagai alat bantu berpikir. Bahasa erat 

hubungannya dengan budaya mengingat bahasa erat kaitannya dengan pola 

berpikir suatu masyarakat artinya bahasa memegang peranan yang sangat 

penting di dalam proses berpikir dan kreativitas setiap individu. 

b. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah membelajarkan 

peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar 

Pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah membelajarkan 

pesertadidik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai 
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tujuan dan fungsinya. Menurut Atmazaki, mata pelajaran Bahasa Indonesia 

bertujuan agar peserta 

1) didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien 

sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, 

2)  menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara, 

3)  memahami bahasa Indonesia dan memahami dengan tepat dan kreatif 

untuk  berbagai tujuan,  

4) Menggunakan bahasa indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial  

5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

budi pekerti,serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa 

dan 

6) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia Khazanah budaya 

intelektual manusia Indonesia. 

Mahsun, menyatakan dalam pembelajaran bahasa ada dua komponen 

yang harus dipelajari, yaitu masalah makna dan bentuk. Kedua unsur tersebut 

harus hadir secara stimulan dan keduanya harus ada. Namun pemakai bahasa 

harus menyadari bahwa komponen makna menjadi unsur utama dalam 

pembentuk bahasa, dan karena itu bahasa menjadi sarana pembentukan 

pikiran manusia. Untuk itu guru perlu menyadari bahwa kemampuan berfikir 

yang harusnya dibentuk dalam bahasa adalah kemampuan berfikir sistematis, 

terkontrol, empiris, dan kritis. Secara stipulatif kemampuan berfikir tersebut 
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disebut dengan berfikir metodologis yang hanya dapat dicapaimelalui 

pembelajaran teks berdasarkan pendekatan ilmiah/ saintifik. 

4. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah membelajarkan 

peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar 

sesuai tujuan dan fungsinya. Menurut Atmazaki, mata pelajaran Bahasa 

Indonesia bertujuan agar peserta 

a. didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien 

sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, 

b.  menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara, 

c.  memahami bahasa Indonesia dan memahami dengan tepat dan kreatif 

untuk  berbagai tujuan,  

d. Menggunakan bahasa indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial  

e. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

budi pekerti,serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa 

dan 

f. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia Khazanah budaya 

intelektual manusia Indonesia. 

 

Mahsun, menyatakan dalam pembelajaran bahasa ada dua komponen yang 

harus dipelajari, yaitu masalah makna dan bentuk. Kedua unsur tersebut harus 
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hadir secara stimulan dan keduanya harus ada. Namun pemakai bahasa harus 

menyadari bahwa komponen makna menjadi unsur utama dalam pembentuk 

bahasa, dan karena itu bahasa menjadi sarana pembentukan pikiran manusia. 

Untuk itu guru perlu menyadari bahwa kemampuan berfikir yang harusnya 

dibentuk dalam bahasa adalah kemampuan berfikir sistematis, terkontrol, empiris, 

dan kritis. Secara stipulatif kemampuan berfikir tersebut disebut dengan berfikir 

metodologis yang hanya dapat dicapaimelalui pembelajaran teks berdasarkan 

pendekatan ilmiah/ saintifik. 

5. Keterampilan Berbahasa 

a. Jenis-jenis keterampilan berbahasa 

Sehubungan dengan penggunaan Bahasa, terdapat empat aspek dalam 

berbahasa yaitu: 

1) Keterampilan Menyimak, 

Nurjamal, dkk (2013:2) menyatakan bahwa menyimak merupakan 

keterampilan yang pertama kali dipelajari dan dikuasai manusia. Sejak 

manusia bayi, bahkan sejak dalam kandungan sang ibu, kita sudah mulai 

belajar menyimak. Dilanjutkan ketika kita terlahir di muka bumi, proses 

belajar menyimak atau mendengarkan itu terus menerus kita 

lakukan.Tarigan (2008:29), menyimak adalah kegiatan mendengarkan 

lambang–lambang lisan yang dilakukan dengan sengaja, penuh perhatian 

disertai pemahaman, apresiasi dan interpretasi untuk memperoleh pesan, 
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informasi, memahami makna komunikasi, dan merespons yang terkandung 

dalam lambang lisan yang disimak. 

2) Keterampilan Berbicara 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2005: 1180) 

keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas.Jadi, dapat 

disimpulkan keterampilan adalah kemampuan anak dalam melakukan 

berbagai aktivitas dalam usahanya untuk menyelesaikan tugas. 

Keterampilan perlu dilatihkan kepada anak sejak dini supaya di masa yang 

akan datang anak akan tumbuh menjadi orang yang terampil dan cekatan 

dalam melakukan segala aktivitas, dan mampu menghadapi permasalahan 

hidup. Selain itu mereka akan memiliki keahlian yang akan bermanfaat 

bagi masyarakat. 

3) Keterampilan Membaca 

Menurut Hodgson ( 2008:7), membaca adalah suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis. 

Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu 

kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas, dan agar makna 

kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Kalau hal ini tidak dapat 

terpenuhi, maka pesan yang tersurat dan yang tersirat akan tidak 

tertangkap atau dipahami, dan proses membaca tidak terlaksana dengan 

baik. 
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4) Keterampilan Menulis 

Menurut Suparno (2009:13) menulis dapat didefinisikan sebagai 

suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan 

bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Berdasarkan konsep tersebut, 

dapat dikatakan bahwa menulis merupakan komunikasi tidak langsung 

yang berupa pemindahan pikiran atau perasaan dengan memanfaatkan 

grafologi, struktur bahasa, dan kosakata dengan menggunakan simbol 

sehingga dapat dibaca seperti apa yang diwakili oleh simbol-simbol 

tersebut.Nurjamal, (2013:4) menyatakan bahwa menulis merupakan 

keterampilan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, mengombinasikan 

dan menganalisis setiap unsur kebahasaan dalam sebuah karangan 

merupakan suatu keharusan bagi penulis. Dari sinilah akan terlihat sejauh 

mana pengetahuan yang dimiliki penulis dalam menciptakan sebuah 

karangan yang efektif. Kosakata dan kalimat yang digunakan dalam 

kegiatan menulis harus jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. 

b. Pengertian Membaca 

Membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja 

sebuah tulisan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam KBBI (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia) yang menyatakan bahwa membaca adalah 

mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. 

 Nurhadi (2008: 13)  mengemukakan  bahwa arti membaca adalah 

proses yang sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor. Misalnya, 

melibatkan faktor internal dan faktor eksternal si pembaca itu 
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sendiri.Faktor yang memiliki faktor internal terdiri dari minat, intelegensi, 

bakat, tujuan membaca dan motivasi.Sedangkan faktor eksternal pembaca 

dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi, sarana membaca dan 

tradisi membaca. Dari dua faktor tersebut saja jika kita gabungkan, akan 

menjadi poin yang sifatnya sangat kompleks dan tidak bisa berdiri sendiri 

tentunya. 

 

Menurut Yunus, mengemukakan bahwa membaca adalah aktivitas 

membaca agar dapat memperoleh informasi yang disampaikan di dalam bahan 

bacaan. 

Menurut Juel (Sandjaja, 2005: ), membaca adalah proses untuk mengenal 

kata dan memadukan arti kata dalam kalimat dan struktur bacaan. Sehingga hasil 

akhir dari proses membaca adalah seseorang mampu membuat intisari dari 

bacaan. 

Berdasarkan beberapa defenisi tentang membaca yang dikemukakan dapat 

disimpullkan bahwa membaca merupakan proses yang sangat kompleks dan 

melibatkan banyak faktor .Misalnya, melibatkan faktor internal dan faktor 

eksternal si pembaca itu sendiri.Faktor yang memiliki faktor internal terdiri dari 

minat, intelegensi, bakat, tujuan membaca dan motivasi.Sedangkan faktor 

eksternal pembaca dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi, sarana 

membaca dan tradisi membaca serta dapat memperoleh informasi yang 

disampaikan di dalam bahan bacaan. 
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c. Tujuan Membaca 

   Tujuan membaca secara umum yaitu mampu membaca dan memahami 

teks pendek dengan cara lancar atau bersuara beberapa kalimat sederhana dan 

membaca puisi ( Depdiknas ; 2004 : 15 ). 

Menurut kurikulum 1994 tujuan membaca yaitu : 

1) Mampu memahami gagasan yang didengar secara langsung atau tidak  

langsung. 

2) Mampu membaca teks bacaan dan menyimpulkan isinya dengan kata-kata 

sendiri. 

3) Mampu membaca teks bacaan secara cepat dan mampu mencatat gagasan- 

gagasan utama ( Depdiknas ; 1994 : 18 ) 

Nurhadi (2016:3-4) mengemukakan berbagai tujuan membaca yang 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pembaca.Berdasar tujuan 

pembaca, selanjutnya dikemukakan berbagai tujuan membaca sebagai berikut. 

1) Memahami secara detail dan menyeluruh isi bacaan. 

2) Menangkap ide pokok/gagasan utama buku secara cepat. 

3) Mendapatkan informasi tentang sesuatu. 

4) Mengenai makna kata. 

5) Ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia. 

6) Ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di masyarakat sekitar. 
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Berdasarkan penjelasan diatas,maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan 

membaca yang paling utama ialah memahami seluruh informasi yang tertera 

dalam teks bacaan untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki pembaca. 

Selain itu ialah untuk mencari serta memperoleh informasi,mencakup 

isi,memahami makna bacaan.   

d. Fungsi Membaca 

Secara khusus, Fungsi membaca adalahmemperoleh informasi 

faktual, memperoleh keterangan tentang sesuatu yang khusus dan 

problematis,memberikan penilaian kritis terhadap karya tulis 

seseorang,memperoleh kenikmatan emosi, dan mengisi waktu luang 

1) intelektual.  

2) Memperoleh berbagai pengetahuan hidup. 

3) Memiliki cara pandang dan pola pikir yang luas. 

4) Memperkaya perbendaharaan kata. 

5) Mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. 

6) Meningkatkan keimanan. 

7) Mendapatkan hiburan 

e. Hakikat Membaca  

Menurut  Lerner ,(2009: 200)  Membaca adalah dasar untuk 

menguasai bidang studi. Jika anak sekolah dasar belum bisa langsung 

membaca,maka anak tersebut  menghadapi banyak kesulitan selama 

studinya di pelajaran berikutnya. Oleh karena itu,anak-anak harus belajar 

membaca agar mengetahui  cara membaca yang baik. 
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Jamaris, (2013: 33) menegaskan bahwa membaca adalah suatu 

kegiatan  rumit karena kegiatan ini melibatkan kemampuan menghafal 

simbol grafis dalam bentuk huruf, mengingatkan pada suara simbol  

keduabelas notasi dan menulis simbol grafis dalam urutan kata-kata dan 

kalimat yang bermakna.  

Berdasarkan beberapa pendapat parah ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa hakikat membaca ialah suatu yang rumit yang melibatkan banyak 

haltidak hanya sekedar melafalkan tulisan,tetapi juga melibatkan berbagai 

aspek lain seperti kemampuan berpikir dan keterampilan alat indera pada 

manusia. 

f. Kesulitan membaca  

Abdurrahman, (2009:204),menyatakan  kesulitan membaca dapat 

diartikan sebagai tanda kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen 

suatu kata atau kalimat.  Siswa yang  mengalami kesulitan belajar membaca 

mengalami satu atau lebih  kesulitan memproses informasi berikut ini: 

(Jamaris, 2013: 139). Anak-anak yang mengalami kesulitan membaca sering 

kali menunjukkan kebiasaan  membaca yang tidak wajar. Sering menunjukkan 

gerakan tegang seperti mengerutkan kening,  gelisah, meninggikan suara, dan 

menggigit bibir.  

Menurut, shodig (2009 :173) karakteristik ketidakmampuan 

belajar terkait dengan kebiasaan membaca,  kegagalan pengenalan kata, 

kesalahpahaman, dan gejala lainnya.  

g. Karakteristik Siswa Sulit Membaca  
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Menurut  Koswara (2013: 65)  bahwa anak yang sulit membaca 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut ,Seperti,duku membaca buku, d membaca  

atau p membaca q,   mengarah ke setiap kata yang  dibaca,  menggulir ke 

bawah setiap baris dari  bacaan  dengan jarinya,  artinya  menggerakkan kepala 

alih mata, meletakkan buku dengan  aneh,   meletakkan buku terlalu dekat 

dengan mata, melihat dari dekat gambar , goyah saat membaca,  membaca kata  

secara singkat ,  membaca terlalu cepat,serta  membaca tanpa ekspresi, 

Senada dengan pendapat Koswara, Abdurrahman,( 2009: 206) 

Mengatakan bahwa anak memiliki  fitur kesulitan  berikut: Identifikasi visual,  

tidakdapat mengubah kata menjadi huruf, memiliki cacat memori 

visual,memiliki cacat dalam pendengaran,  tidak dapat memahami sumber 

suara,  memiliki cacat visual dalam mendengar,  sulit mempelajari seluruh 

simbol yang tidak beraturan (terutama  dalam bahasa Inggris), sulit 

mengelompokkan kata dan  karakter, membaca kata demi kata, dan kurangnya 

kemampuan konseptual. 

h. Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Membaca.  

Jamaris, (2013: 137-139) mengemukakan bahwa  faktor penyebab 

kesulitan membaca diakibatkan dari beberapa hal antara  lain yaitu: 

 

1) Faktor Fisik  

 Faktor fisik mencakup beberapa hal yaitu kesulitan visual atau  

penglihatan. Kesulitan persepsi pendengaran atau ketajaman  pendengaran, 

dan kasusneurologis. 
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2) Faktor Pisikologis  

 Faktor ini mencakup kesulitan pada mengendalikan emosi, intelegensi  

atau IQyang kurang dan motivasi diri. 

3) Faktor Sosio-Ekonomi  

 Kesulitan membaca yang dipengaruhi oleh faktor sosio-ekonomi 

mencakup faktor berdasarkan keadaan tempat tinggal yang kurang aman 

buat belajar yang mengakibatkan anak-anak yang berasal dari keluarga 

kurang mampu mengalami hasil belajar di bawah potensi yang 

dimilikinya.  

4) Faktor Penyelenggaraan Pendidikan yang Kurang Tepat  

Faktor ini berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, harapan guru 

yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan kemampuan anak,  Penggelolaan 

kelas yang kurang efektif, guru yang terlalu banyak mengkritik anak, 

Kurikulum yang terlalu padat, sehingga hanya dapat dicapai oleh anak 

yang berkemampuan tinggi 

i. Indikator Kesulitan Belajar Membaca 

Menurut Mulyadi (2010), kesulitan belajar pada dasarnya dimanifestasikan 

dalam perilakunya, baik aspek psikomotorik, kognitif, maupun afektif. Beberapa 

perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar, adalah sebagai 

berikut: 

1. Menunjukkan prestasi belajar yang di bawah rata-rata yang dicapai oleh 

kelompok kelas. 
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2. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan lambat 

dalam melakukan tugas-tugas belajar. 

3. Lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar Menunjukkan sikap-sikap 

yang tidak wajar, seperti; acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta 

dan sebagainya. 

4. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Contohnya; mudah 

tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, 

selalu sedih 

Menurut  Koswara, (2013: 8992) menjelaskan tentang peran sekolah dalam  

menangani anak berkesulitan belajar, antara lain: Adopsi kebijakan atau peraturan 

untuk anak-anak dengan ketidakmampuan belajar di sekolah. Sekolah dapat 

menentukan seberapa baik anak berkebutuhan khusus dapat dirawat di sekolah 

dengan meninjau ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai hasil 

identifikasi dan evaluasi.berdasarkan hal tersebut, sekolah menetapkan standar 

pelayanan bagi anak berkesulitan belajar di sekolah. 

D. Hasil Penelitian yang Relevan 

Peneliti yang akan dilaksanakan tentu tidak lepas dari peneliti terdahulu  

sebagailandasandan acuan terhadap arah dari penelitian ini.Dalam penelitian ini 

akan dikemukakan dari beberapa penelitan yang relevan dengan penelitian ini 

yaitu: 

1.Umi Ulfa Sikanatun (2014) dengan judul” berkesulitan belajar membaca di 

sekolah dasar fakultas ilmu pendidikan universitas negeri jakarta”.Hasil dari 

penelitian ini menujukkan bahwa guru dalam menganalisis pembelajaran 
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bahasa Indonesia dengan   mengamati, mendengarkan, dan berpartisipasi 

dalam proses pemberian bimbingan belajar selama pembelajaran di kelas 

dan membantu mengkondisikan kelas bersama dengan guru kelas empat. 

Hal ini membuktikan bahwa setelah menerapkan bimbingan belajar tersebut 

sebagian siswa mengalami peningkatan dalam belajar. 

2. Hana Shofiyah (2020 ) dengan judul” analisis kesulitan belajar membaca 

anak  pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi sekolah 

dasar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sebagian siswa yang benar-

benar telah mengalami gangguan belajar khususnya dalam gangguan 

membac,a atau biasa disebut sebagai disgrafia.Berdasarkan dengan 

indikator-indikator yang ada di antaranya,penulisan kata atau kalimat yang 

tidak konsisten seperti pengunaan huruf besar dan kecil yang tidak sesuai. 

Dan tetap mengalami kesulitan menulis meskipun hanya diminta untuk 

menyalin contoh tulisan yang sudah ada. 

3.Septy Nurfadillah (2021) dengan judul “analisis kesulitan belajar anak  pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia dikelas IV SDN karang tengah 5 kota 

tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mengalami 

kesulitan belajar membaca ,yaitu pada saat belajar bahasa Indonesia mereka 

tidak dapat membaca karangan dengan baik,dan benar .hasil penelitian 

menununjukkan bahwa anak kesulitan membaca tersebut teryata 

membutuhkan bimbingan(pembinaan) dalam proses pembelajaran sehingga 

mampu meningkatkan dalam pembelajaran. 
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 Berdasarkan dari hasil penelitian yang ada sebelumnnya tentunya terdapat 

persamaan dan bahkan perbedaan. Peneliti membahas tentang analisis kesulitan 

belajar membaca anak pada pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa sekolah 

dasar dan menggunakan model yang sama yaitu  letak perbedaannya yang 

terdapat pada peneliti ini yaitu waktu dan lokasi sehingga akan berbeda hasil 

penelitiannya. 

E. Kerangka Pikir 

Penelitian ini berlandaskan observasi dan wawancara bersama guru 

kelas mengenai kesulitan belajar membaca siswa . 

Menurut  ( Syah, 2010:89). Ketidakmampuan belajar juga dipengaruhi 

oleh praktik belajar  Efeknya rendah. Slamet (2013:92) Pendidikan yang efektif 

adalah pendidikan.  hal ini juga dapat menyebabkan pembelajaran siswa yang 

efektif.Sudjana  (2009:451), menyatakan pelaksanaan proses pendidikan dan 

pembelajaran memiliki beberapa tahapan, yaitu, fase pra-mengajar adalah fase 

yang dilalui pada awal proses belajar mengajar. Artinya terlihat seperti ini, guru 

meminta keberadaan siswa dan mendaftarkan siswa yang tidak hadir 

,menanyakan kepada siswa di mana letak diskusi sebelumnya,memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi pelajaran yang tidak 

tercakup dalam pelajaran yang diberikan dan  menanyakan kepada siswa tentang 

materi yang diberikan. 
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Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Berbicara Membaca Menulis 

Aspek Keterampilan Berbahasa 

Kendala Kesulitan Membaca 

Cara Mengatasi Kendala 
Faktor kesulitan Belajar 

Menganalisis Kesulitan Belajar 



27 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

kualitatif.Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Metode penelitian kualitatif ini 

digunakan dengan maksud mendapatkan data yang mendalam dan mengandung 

makna.Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif.Suharsimi Arikunto (2007: 234) menjelaskan penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan “apa adanya” tentang 

suatu variabel, gejala atau keadaan.secara lebih khusus, penelitian ini termasuk 

dalam penelitian kasus (case studies).    Penelitian ini bermaksud untuk 

mencermati kasus ataumasalah  belajar siswa yang mengalami kesulitan belajar 

membacadi SDN 72 lembang.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN 72 Lembang Kecamatan 

EnrekangKabupaten Enrekang.Sekolah tersebut berlokasi di Bagean Dusun 

Lembang.Waktu penelitian diperkirakan kurang lebih 2 bulan. 
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C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas II SDN 72 Lembang 

Kecematan Enrekang. 

D. Instrument Penelitian 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Angket 

Instrument angket ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya 

kesulitan yang dihadapi siswa kelas II SDN 72 Lembang. 

2. wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini,yaitu wawancara mendalam (indepth 

interview).Wawancara ini digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan anak belajar 

membaca pada pembelajaran bahasa indonesia di SDN 72 Lembang. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi ini dilakukan agar memperkuat data yang diperoleh dari angket dan 

wawancara. 

Instrumen ini dipilih karena penelitian akan berfokus pada kegiatan pengamatan dalam 

proses pembelajaran di kelas,yaitu analisis kesulitan belajar membaca siswa kelas II SDN 

72 Lembang Kabupaten Enrekang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Didalam  peneliti kualitatif peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan 

data yaitu : 

1. Dokumentasi  
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Menurut sugiyono(2014:329) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

2. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu wawancara 

mendalam (indepth interview). Wawancara ini digunakan untuk 

mengidentifikasi kesulitan belajar anak disgrafia pada mata pembelajaran 

bahasa Indonesia di SDN 72 Lembang. 

3. Angket  

Angket ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya 

kesulitan yang dihadapi siswa kelas II SDN 72 Lembang, dalam 

pembelajaran bahasa indonesia.. 

F. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian kualiatif,analisis data yang akan dilakukan dari proses 

pengumpulan data hingga selesai.penelitian kualitatif berdasarkan dari sebuah 

asumsi bahwa realitasserta fenomena yang terjadi.  Didalam penelitian kualitatif 

teknis analisis data dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. 

Menurut Sugiyono (2009:9) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif,  

analisis data dan pengumpulan data akan lebih difokuskan pada  proses di tempat. 

Miles ( 2013: 92)  mengusulkan agar kegiatan analisis data kualitatif dilakukan  

secara aktif dan  terus dilakukan hingga  sampai kapan pun. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka terdapat beberapa komponen teknik 

analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini, yaitu: 

1. Reduksi data  
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Data yang diperoleh peneliti di lapangan masih bersifat kompleks dan 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.kemudian data 

yang diperoleh harus segera dianalisis data melalui reduksi data.mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat di bantu dengan bantuan 

peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada 

aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2013:92). 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data.Pada  

penyajian data penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk  ringkasan, 

diagram, hubungan antar kategori, diagram alur, dan sebagainya. (Sugiyono, 

2013: 95) menyatakan bahwa  yang  paling umum digunakandalam penelitian 

kualitatif. 

3. Kesimpulan/Uji  

 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang 

sebelumnya tidak ada, dan penemuan tersebut dapat berupa gambaran atau  

gambaran  objek yangsebelumnya gelap. memperjelas bahwa itu bisa dalam 

bentuk prinsip ,interaksi, hipotesis atau teori. 

G. Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yang meliputi : 
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1. Tahapan persiapan  

Adapun tahap persiapan yaitu : 

a.  Melakukan observasi 

b. . Menyusun proposal penelitian  

c. . Membuat dan memvalidasi perangkat penelitian 

d.  Membuat surat izin penelitian 

2. Tahapan Pelaksanaan 

Adapun tahap pelaksanaan yaitu : 

a. Melakukan wawancara terhadap peserta didik dan pendidik tentang kesulitan 

menulis cerita  

b. Membagikan soal tes kepada peserta didik 

c. Mengambil dokumentasi 

3. Tahapan Penyelesaian 

Adapun tahap penyelesaian yaitu : 

a. Mengumpulkan dan mengolah data yang telah diperoleh 

b. Menarik kesimpulan dari data yang telah di perolah   

Menyusun skripsi lengkap. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan di SDN 72 Lembang terletak di Desa Lembang 

kecematan Enrekang Kabupaten Enrekang.Penelitian ini dilakukan pada semester 

genap tahun ajaran 2022/2023.Hasil penelitian dapat diuraikan berdasarkan data 

yang akan menjawab rumusan masalah. Data penelitian diperoleh melalui 

observasi,wawancara dan komunikasi yang dilakukan oleh peneliti.Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan di SDN 72 Lembang dengan 

rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah melakukan bimbingan belajar 

bagi siswa yang mengalami kesulitan membaca di SDN 72 Lembang kecematan 

Enrekang kabupaten Enrekang. 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui rubik kesulitan belajar siswa dalam 

kemampuan membaca adalah sebagai berikut: 

1. Kelancaran dalam membaca 

Terdapat 2 orang siswa (15%) yang mengalami kesulitan kelancaran 

dalam membaca, sedangkan 11 orang siswa (84%) tidak mengalami 

kesulitan dalam kelancaran membaca. 

2. Kejelasan suara dalam membaca  

Terdapat 2 orang siswa yang (15%) mengalami kesulitan dalam kejelasan 

suara dalam membaca, sedangkan 11 orang siswa (84%) yang tidak 

mengalami kesulitan kejelasan suara dalam membaca. 

32 
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3. Memahami kalimat ketika membaca 

Terdapat 2 orang siswa (15%) yang mengalami kesulitan memahami 

kalimat ketika membaca,sedangkan 11 orang siswa (84%) yang tidak 

mengalami kesulitan memahami kalimat ketika membaca.  

4. Sulit mengenal huruf 

Terdapat 2 orang siswa yang sulit mengenal huruf bahkan belum tau sama 

sekali yaitu  atas nama M.Amil dan Agung 

5. Sering tertukar kata 

Terdapat 2 orang siswa yang sering sekali tertukar kata saat membaca 

contohnya, ketika berbicara misalnya,batu-buta,dalam-tabel,padat-

dapat,dan lain sebagainya 

  Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi,wawancara,dan 

pengumpulan data dokumentasi berupa hasil tes yang diikuti 13 siswa serta hasil 

analisis melalui rubik kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN 72 Lembang 

Kabupaten Enrekang. Teryata secara keseluruhan kesulitan siswa dalam 

kemampuan  membaca dapat dikasifikasikan menjadi 5 tipe kesulitan yaitu 

sebagai berikut: 

Hasil yang pertama yaitu kelancaran dalam membaca.berdasarkan hasil 

observasi pada proses pembelajaran saat guru melakukan proses 

pembelajaran membaca hanya sebagian siswa yang lancar dalam proses 

membacanya.selain itu, dari hasil tes siswa terdapat 2 orang siswa yang 

mengalami kesulitan membaca atau kelancaran dalam membaca,hasil 

analisis menunjukkan bahwa terdapat 2 siswa yang tidak lancar membaca. 
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Sedangkan berdasarkan analisis kemampuan membaca melaui pedoman 

rubik terdapat 15% siswa kurang lancar dalam membaca mereka masih 

membutuhkan waktu yang lama dalam menyambungkan kata atau kalimat dalam 

teks bacaan, seperti halnya siswa lainnya ada yang lancar dan cepat 

menyambungkan kalimat yang mereka baca dengan cepat. 

Hasil yang kedua yaitu kejelasan suara dalam membaca. Berdasarkan hasil 

observasi pada proses pembelajaran terdapat 2 orang siswa yang kurang jelas 

dalam membaca. Mereka membaca seperti orang yang mendengung tidak begitu 

jelas terdengar masih seperti orang yang malu-malu untuk berbicara atau 

membaca. 

Hasil wawancara dengan salah satu siswa (Muh.Amil:2022:24) yang 

mengalami kesulitan tipe ini menunjukkan bahwa siswa masih merasa takut 

menyuarakan teks bacaan yang dibaca, di dalam kelas pun ia tidak  begitu banyak 

berbicara atau kurangnya komunikasi antar siswa. 

Faktor yang mempengaruhi kesulitan kejelasan suara ini adalah kurangnya 

motivasi atau dorongan yang yang dialami siswa. Kurangnya dorongan atau 

adanya ejekan dari teman sekelasnya pun membuat siswa menjadi tidak percaya 

diri. Siswa yang malu dn kurangnya percaya diri dari dalam diri mereka harus 

selalu diberikan dorongan agar ia dapat membaca dengan suara yang jelas,tidak 

malu-malu lagi,dorongan bisa berupa hadiah atau pujian. 

Hasil yang ketiga yaitu memahami kalimat ketika membaca. Berdasarkan 

hasil observasi pada proses pembelajaran membaca menunjukkan ketika siswa 

melakukan kegiatan proses membaca,siswa mengalami kesulitan memahami 
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kalimat teks bacaan yang mereka baca teks bacaan tanpa memahami isi teks 

bacaan yang mereka baca. 

Berdasarkan hasil tes terdapat 2 siswa yang termasuk dalam kelompok tipe 

ini hal tersebut terlihat dari beberapa jabawan siswa yang menunjukkan bahwa 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami kalimat teks bacaan.. 

Faktor yang mempengaruhi pada siswa yang mengalami kesulitan dalam 

pemahaman kalimat berada pada kreatifitas guru dalam mengajar membuat 

sebagian siswa mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran dan 

lemahnya intelegensi siswa yang membuat ia lama dalam memahami 

pembelajaran. Guru harus lebih kreatif lagi dalam pembelajaran dan lebih 

memperhatikan siswa yang mengalami kelemahan dan pemahaman. 

Hasil keempat yaitu sulit mengenal huruf. Berdasarkan hasil tes siswa 

terdapat 2 siswa yang termasuk pada tipe kesulitan ini,hasil tes kemapuan 

membaca siswa menunjukkan bahwa siswa belum mengenal huruf dalam 

melakukan proses membaca. Mereka hanya sekedar membaca teks bacaan tanpa 

mengenal huruf dengan baik dan benar yang ada pada teks bacaan. 

Faktor yang mempengaruhi anak dalam kesulitan mengenal huruf adalah 

tidak adanya pengawasan pada anak saat membaca dari guru membuat anak 

membaca dengan cara mereka sendiri. Minat baca yang siswa miliki pun kurang 

membuat mereka saat membaca itu menjadi sesuka hati mereka. Pada saat anak 

membaca akan lebih baik diperhatikan saat proses membacanya agar mereka 

mengetahui bagaimana cara membaca dengan benar dan lebih meningkatkan 

minat bacaanya. 
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Hasil kelima yaitu sering tertukar kata. Berdasarkan hasil tes siswa 

terdapat 2 siswa yang  mengalami kesulitan sering tertukar cara bicaranya 

misalnya,batu-buta,dalam-tabel,padat-dapat, dan lain sebagainya. Hasil analisis 

siswa dalam tipe ini adalah kurangnya pelatihan dalam membaca, mereka halnya 

membaca tanpa mengetahui kata atau kalimat yang terdapat pada bacaan. 

Faktor yang memprngaruhi anak yang sering tertukar cara bicaranya 

adalah tidak adanya pengawasan anak pada saat anak membaca dari guru 

membuat anak membaca membuat sesuka hati mereka, huruf yang mereka baca 

masih ad  a yang salah atau tertukar antar huruf  yang satu dengan yang lain. 

6. Faktor penyebab kesulitan kemampuan membaca pada siswa 

Berdasarkan hasil observasi pada proses pembelajaran membaca di kelas 2 

SDN 72 Lembang serta hasil wawancara kepada wali kelas siswa, wawancara 

terhadap guru kelas 2 SDN 72 Lembang,dan wawancara terhadap siswa kelas 2 

SDN 72 Lembang diperoleh data menunjukkan bahwa siswa secara umum faktor 

yang menjadi kesulitan bealajar siswa kelas 2 SDN 72 Lembang dalam membaca 

diklasifikasikan pada dua faktor yaitu faktor yang terdapat dari dalam diri siswa 

atau faktor internal dan faktor yang terdapat diluar diri siswa atau factor eksternal. 

Faktor internal yang menjadi penyebab kesulitan siswa dalam kemampuan 

membaca berupa faktor fisiologis,faktor psikologis. Berdasarkan hasil jawaban 

siswa melalui tes yang diberang tentang kemampuan membaca beragam 

kemampuan yang dimiliki siswa. Pertama kurangnya pemahaman siswa dalam 

membaca,beberapa ragam kemampuan membaca siswa pada hasil tes 

menunjukkan bahwa kurangnya persepsi siswa dalam kemampuan membaca 
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menyebabkan siswa tidak dapat membaca dengan tepat karena siswa kesulitan 

memahami konsep yang dipelajari. Kedua siswa kurang aktif dalam kelas untuk 

bertanya dapat menjadi penyebab  kesulitan siswa karena siswa kurang percaya 

diri sehingga siswa kurang aktif untuk  bertanya kepada guru. Hasil wawancara 

menunjukkan bahwa siswa merasa bosan dengan pembelajaran bahasa Indonesia 

yang selalu mengerjakan soal latihan setiap selesai menerangkan suatu 

pembelajaran selain itu, siswa juga mengatakan malas mencatat materi yang 

dipelajari. 

Ketiga ketidakmampuan siswa dalam belajar seperti disgrfia yakni 

ketikmampuan belajar membaca, berdasarkan hasil observasi pada siswa terdapat 

siswa kelas 3 SDN 72 Lembang diperoleh data bahwa dua orang siswa yang 

mengalami ketidakmampuan belajar membaca dan Bahasa. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada orangtua siswa yang bersangkutan 

siswa jarang belajar dan tidak ada keinginan untuk belajar meskipun kadang 

saudara-saudaranya membatu siswa belajar tetapi siswa tidak dapat mengingat 

yang telah dipelajari,siswa hanya mampu menulis namanya saja tetapi  siswa 

hanya menulis namanya saja tetapi siswa tidak dapat membaca dengan baik. 

Faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat diluar diri siswa, berdasarkan 

hasil observasi selama proses pembelajaran di kelas 2 SDN 72 Lembang 

diperoleh data yang menunjukkan bahwa ternyata proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru kurang berkualitas. Ketika proses pembelajaran guru tidak 

dapat mengelola kelas dengan baik, guru terus menjelaskan materi di depan kelas 

meskipun keadaan kelas sedang tidak kondusif. Guru tidak dapat mengendalikan 
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siswa yang selalu membuat keributan di kelas sehingga siswa tersebut 

mengganggu siswa lainnya saat sedang belajar namun guru kurang 

memperhatikan hal itu sehingga pembelajaran terus berlangsung meskipun kelas 

dalam keadaan kurang kondusif. Selain itu, dalam pembelajaran guru kurang 

memperhatikan siswa pada saat guru menjelaskan di depan kelas guru hanya 

terus menjelaskan materi pembelajaran tanpa memperhatikan ada beberapa siswa 

yang tidak memperhatikan.  

Oleh karena itu, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa factor 

penyebab kesulitan siswa kelas 2 SDN 72 Lembang dalam memahami materi 

yaitu strategi pembelajaran yang keliru dan kurangnya kemampuan guru dalam 

mengelola kelas. Kemudian selain itu hasil dari wawancara dengan salah satu 

siswa mengatakan bahwa belajar Bahasa Indonesia selalu mengerjakan soal 

latihan sehingga siswa merasa bosan dan pada akhirnya siswa tidak mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Kurangnya pelatihan pada anak pun anak membuat 

jarang membaca, karena semakin sering anak berlatih maka semakin cepat atau 

semakin meningkat kemampuan membacanya. 

Kemampuan anak dalam mengenal huruf dipengaruhi oleha beberapa 

faktor salah satunya adalah motivasi. Motivasi merupakan faktor yang cukup 

besar pengaruhnya dalam kehidupan setiap orang. Terdapat dua bentuk motivasi 

yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik,yaitu yang bersumber pada anak 

itu sendiri dan motivasi esktrinsik,yaitu sebenarya terletak diluar anak itu. 

Kurangnya keinginan dari dalam diri anak untuk belajar, akan sangat 

mempengaruhi keberhasilan belajarnya. Selain itu dukungan dan motivasi orang 
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tua sangat penting dalam keberhasilan anak di sekolah. Belajar juga 

membutuhkan kematngan pada otak anak, dan diantar satu anak dengan anak 

yang lain berbeda waktu kematanganya. Anak yang telah matang otaknya akan 

mampu memahami simbol(huruf) dengan baik. 

Penelitian ini diperkuat oleh Umi Ulfa Sikanatun tahun 2014 dengan 

judul”berkesulitan belajar membaca di sekolah dasar fakultas ilmu Pendidikan 

universitas negeri Jakarta”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa guru dalam 

menganalisis pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 

mengamati,mendengarkan,dan berpartisipasi dalam proses pemberian bimbingan 

belajar selama pembelajaran di kelas dan membantu mengkondisikan kelas 

bersama dengan guru kelas empat. Hal ini membuktikan bahwa setelah 

menerapkan bimbingan belajar tersebut sebagian siswa mengalami peningkatan 

dalam belajar. 

Senada dengan Septy Nurfadillah (2021) dengan judul “analisis kesulitan 

belajar anak pada pelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV SDN karang tengah 5 

kota tangerang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siswa yang mengalami 

kesulitan belajar membaca,yaitu pada saat belajar bahasa indonesia mereka tidak 

dapat membaca dengan baik dan benar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

anak kesulitan membaca tersebut teryata membutuhkan bimbingan dalam proses 

pembelajaran mampu meningkatkan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jamaris  (2013:3) menjelaskan 

bahwa kesulitan belajar juga dikenal sebagai ketidakmampuan 
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belajar.ketidakmampuan belajar adalah ganguan yang membuat individu sulit 

untuk melakukam kegiatan belajar secara efektif. 

Kondisi seperti ini dikarenakan factor penyebab kesulitan belajar 

membaca siswa dikaitkan dalam bebarapa hal antara lain yaitu: (1) faktor fisik 

(2) faktor psikologis (3) faktor sosio-ekonomi (4) faktor penyelenggaraan 

Pendidikan yang kurang tepat. 
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a. Profil sekolah SDN 72 Lembang sebagai berikut: 

Nama Sekolah       : SDN 72 Lembang 

Kepala Sekolah     : Suryamsyah,S.pd 

NPSN                 : 40305744 

NSS    : 101191601072 

Kelurahan           : Enrekang 

Kecamatan            : Enrekang 

Kabupaten              : Enrekang 

Provinsi           : - Sulawesi Selatan 

Alamat                : Bagean,Desa Lembang 

Telepon                  : 085353884545 

Email                       : - 

Website                    : Lembangsdn72@gmail.com 

Akreditasi                         : B  

No. SK. Pendirian            : - 

Tanggal SK. Pendirian     : 1961-12-31 

Tanggal SK. Operasional  : 1910-01-01 

 

b. Visi dan Misi Sekolah SDN 72 Lembang 

Setiap Sekolah pasti memiliki visi dan misi, termasuk sekolah SDN 72 

Lembag. Adapun visi  dan misi sebagai berikut: 
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1) Visi 

    Terwudunya warga sekolah dibidang IMTAQ dan 

IPTEK,Berbudaya,Cerdas,Terampil,serta Berwawasan Lingkungan 

2) Misi 

a) Membentuk warga sekolah yang beriman,berakhlak mulia dan berbudi 

pekerti luhur dengan mengembangkan sikap dan perilaku,religious,baik 

didalam sekolah maupun diluar sekolah 

b) Mengembangkan budaya gemar membaca,rasa ingin 

tahu,bertoleransi,bekerja kompelitif. 

c) Meningkatkan nilai kecerdasan,cinta ilmu,dan keinginantahuan peserta 

didik dalam bidang Akademik maupun non Akademik. 

d) Menciptakan suasana belajar yang menantang ,menyenangkan, 

komunikatif, tanpa takut salah dan demokratis. 

e) Mengupayakan pemanfaatan waktu belajar,sumber daya fisik,dan manusia 

agar memberikan hasil yang terbaik bagi perkembangan peserta didik. 

f) Menanamkan kepedulin sosial dan lingkungan dan hidup emokratis. 

g) Menanamkan nilai-nilai agama bagi kebahagiaan hidup peserta didik dan 

mampu beradaptasi dan perkembangan sesuai jati diri bangsa. 
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c. Sarana Prasana / Sarpras (5) 

1) Ruang Kelas 

2) Ruang Laboratorium 

3) Ruang Perpustakaan. 

d. Keadaan siswa 

Tabel 1.2  keadaan siswa kelas II SDN 72 Lembang 

No Nama Jenis kelamin 

1. Agung L 

2. Asril L 

3. Muh.Amil L 

4. Muh .Fausi L 

5. Nur Alisa P 

6 Safina P 

7. Nur Aini P 

8. Nur  Mala P 

9. Nadila P 

10. Nur Asila P 

11. Rusmawati P 

12. Nur Asyifa P 

13. Syakira P 

Jumlah Siswa 13 
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e. Kondisi fisik sekolah 

Secara geografis, letak SDN 72 Lembang ini strategis karena terletak dekat  

dari jalan raya dan berada di tengah kampong dan mudah dijangkau oleh 

siswa.selain itu , secara umum SDN 72 lembang  ini memiliki keadaan fisik 

(bangunan) yang baik.Sarana dan prasarana yang dimilik SDN 72 Lembang 

diantaranya adalah 1 ruang kantor dan guru, 1 ruang perpustakaan, 6 ruang 

kelas, mushola, UKS, ruang bimbingan khusus, ruang TIK, ruang penjaga 

sekolah, kamar mandi, kantin, parkir dan gudang. 

f. Potensi guru 

Berdasarkan data dokumentasi SDN 72 lembang, tenaga pengajar/ guru di 

SDN 72 lembang berjumlah 10, terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, dan 

guru bidang studi untuk kepala sekolah berjumlah 1 orang, guru kelas 9 orang, 

dan  guru bidang studi 3 orang,  

g. Fasilitas kegiatan belajar mengajar dan media 

Berikut adalah deskripsi fasilitas yang ada di SDN 72 Lembang: 

a. Ruang kantor dan guru 

Ruangan ini merupakan ruang kantor kepala sekolah dan juga ruang guru 

dan ruang tata usaha. Ruangan tersebut dijadikan satu tempat karena 

ruang kepala sekolah masih dalam tahap renovasi. Walaupun begitu 

dilihat dari kondisi ruangannya, ruangan tersebut keadaannya baik. 

Biasanya kepala sekolah, guru dan menyelesaikan pekerjaan di dalam 
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ruangan ini. Dalam ruangan ini terdapat perlengkapan seperti komputer, 

printer, lemari, seperangkat meja kursi, speaker, dan keyboard.  

h. Ruang perpustakaan 

Ruang perpustakaan terletak di utara mushola sekolah. Di dalam perpustakaan 

terdapat komputer dan rak-rak buku. Buku-buku tertata sangat rapi. Selain 

buku-buku,.. Banyak hiasan-hiasan yang terdapat di dalam perpustakan yang 

membuat suasana lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Setiap kali istirahat 

banyak anak-anak yang mengunjungi perpustakaan. Di SDN 72 lembang 

sudah ada pustakawan yang menjaga dan mengelola perpustakaan 

i. Ruang kelas 

Ruang kelas di SDN 72 Lembang ini berjumlah 6 ruangan. Fasilitas yang 

terdapat pada masing-masing kelas antara lain meja dan kursi guru, meja dan 

kursi siswa, papan tulis (white board), papan pajangan, almari, buku 

pegangan, spidol, penghapus, media pembelajaran, alat peraga,dan jam 

dinding, Fasilitas kelas tergolong lengkap, namun penggunaannya kurang 

dimaksimalkan oleh guru maupun murid dalam pembelajaran yang dilakukan, 

contohnya dalam penggunaan LCD atau media pembelajaran. 

a. Halaman Sekolah 

Halaman SDN 72 Lembang ini terbilang cukup mungil sehingga sulit 

digunakan sebagai tempat olahraga. Halaman sekolah biasanya digunakan 

untuk upacara, pramuka, senam maupun kegiatan olahraga lain 
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3. Peranan Guru Kelas dalam Mengatasi Masalah Kesulitan Belajar siswa 

Kelas II SDN 72 Lembang kecematan Enrekang Kabupaten Enrekang 

Berdasarkan hasil penelitian di sekolah SDN 72 Lembang 

Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yang dilaksanakan sejak tanggal 

23 Juni 2022 sampai 25 Juni  2022. Penulis melakukan kegiatan 

pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui istrumen penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, serta 

dokumentasi dari beberapa informan, seperti guru kelas dan lima orang 

siswa kelas II. 

Dalam proses belajar mengajar tentunya guru kelas menginginkan 

siswa yang mudah memahami apa yang disampaikannya dan mampu  

membaca dengan baik. Tidak semua siswa mempunyai kemampuan belajar  

yang sama, setiap siswa mempunyai kemampuan belajar yang berbeda-

beda. Agar materi yang disampaikan oleh guru mudah dipahami oleh 

siswanya, harus adanya kesadaran diri siswa dan upaya yang dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SDN 72 

lembang Kecamatan Enrekng Kabupaten Enrekang Peneliti melihat bahwa 

masih ada siswa yang belum lancar membaca. Dalam kelas saat guru 

menjelaskan pelajaran, masih ada siswa yang tidak belum terlalu paham 

yang mana sedang guru jelaskan. maka guru kelas mempunyai tanggung 

jawab dan membimbing siswa tersebut baik itu melalui penggunaan metode, 

model atau pendekatan pembelajaran  yang akan digunakan oleh guru kelas 
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tersebut dalam mengatasi masalah kesulitan belajar membaca 

siswa.tersebut. 

Menurut Ibu Rasmi (29 tahun) selaku guru kelas II saat diwawancara 

oleh peneliti tentang peranan guru kelas dalam mengatasi siswa yang 

mengalami  masalah kesulitan membaca mengatakan bahwa: 

“Saya selaku guru kelas, pada saat selesai proses pembelajaran saya 

mengambil waktu tertentu untuk mengajar membaca khusus untuk 

anak yang belum terlalu pintar membaca.tetapi diluar jam efektif 

jam pembelajaran,selain itu membagun komunikasi ke orangtua 

siswa agar kerjasamanya baik itu yang bermasalah maupun 

tidak.orang tua juga harus mengajarkan dan membimbing anak-

anaknya biar bagaimanapun itu juga tanggung jawab mereka, 

karena tanpa bantuan orangtua di rumah, apa yang disampaikan 

atau diajarkan oleh guru di sekolah itu tidak berarti apa-apa bagi 

anak didik tersebut”.(Hasil Wawancara 24-06-2022). 

Dalam proses dan pelaksanaan pembelajaran di SDN 72 Lembang aktivitas 

belajar tidak selamanya berjalan dengan lancar. Dikarenakan masih ada sebagian 

siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca. 

Namun didalam ruangan, guru kelas tetap melaksanakan pembelajaran 

walaupun masih ada siswa yang belum terlalu paham paham , ada satu siswa yang 

belum mengenal huruf sama sekali dan sulit untuk berbicara. bahkan sulit untuk 

menerima materi yang mereka pelajari, guru kelas disini mengambil sebuah 
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tindakan untuk mengatasi kesulitan belajar  membaca yang dihadapi oleh siswa 

tersebut 

Sebagaimana yang diungkapkan salah satu siswi kelas II SDN 72 Lembang 

yang bernama Nurasyifah (8 tahun) bahwa: 

“saya belum lancar membaca namun saya dapat mengeja agar mudah 

saya pahami. Gurusaya selalu memberikan bimbingan pada saat pembelajaran 

berlangsung agar memudahkan kami dalam membaca. (Wawancara, 224 Juni 

2022). 

 Kemudian peneliti mewawancarai salah satu siswa kelas II SDN72 

Lembang yang bernama Muhammad fauzi(8 tahun)  yang terlihat mengobrol 

dalam belajar mengungkapkan 

“Kadang saya tidak mengerti pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

namun,karena saya belum terlalu pintar membaca tetapi guru kelas saya 

selalu memberikan ABCD di sudut kanan pada saat pembelajaran agar kami 

mudah mengenali huruf dan tidak lupa hurufnya.jika ibu guru menyuruh kami 

untuk membaca di depan kelas.”  (Wawancara, 24 Juni 2022) 

 Dari pernyataan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa guru kelas 

sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Guru kelas tidak hanya 

mengajarkan saja namun guru kelas perlu memberikan bimbingan diluar jam 

efektif (pembelajaran) kepada anak yang mengalam kesulitan membaca tersebut. 

dapat dipahami dan dimengerti.  

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas, Peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa Guru kelas, , serta kedua orang tua harus bekerja sama 
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dengan baik dan itu semuanya khusus di SDN 72 Lembang sudah dilakukan 

dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kedua orang tua juga memberikan 

pengajaran yang baik agar siswa tersebut dapat membaca dengan lancar.karena 

dengan guru saja tidak cukup untuk mengajarkan siswa melainkan orangtua siswa 

yang mempunyai kewajiban dalam mengajarkan anaknya Disamping itu orang tua 

juga memberikan motivasi kepada anaknya dan memberikan bimbingan ketika 

anak sulit dalam mengenali huruf atau membaca sehingga mudah memperoleh 

pembelajaran tersebut. 

1. Faktor yang Mendukung Guru Kelas dalam Mengatasi Masalah Kesulitan 

Belajar Membaca  Murid kelas II SDN 72 Lembang Kecamatan Enrekang 

Kabupaten Enrekang 

Guru kelas memiliki tanggung jawab terhadap siswanya baik itu diluar  sekolah 

maupun didalam sekolah. Keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pada 

proses belajar yang dialami siswa. Guru kelas memiliki peran yang sangat 

besar agar siswa mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan 

bermanfaat dalam kehidupan siswa. 

 Menurut Ibu Rasmi (29 tahun) selaku guru kelas II SDN 72 Lembang saat 

diwawancara oleh peneliti tentang faktor yang mendukung guru kelas dalam 

mengatasi masalah kesulitan belajar membaca murid kelas II SDN 72 Lembang 

mengatakan bahwa: 

“Guru kelas selalu bersikap sportif terhadap semua pihak yang ada di 

lembaga pendidikan khusunsya pada pendidikan di SDN 72 

Lembang yaitu terjadi kerja sama antara guru kelas, kepala sekolah, 
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guru mata  serta orang tua wali siswa. Sekolah memberikan 

motivasi, untuk belajar lebih baik. Mengundang wali siswa untuk 

mempersiapkan anaknya sebagai pelajar di SDN 72 Lembang”. 

(Hasil Wawancara 24-06-2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas II diatasmaka 

dapatdisimpulkan bahwa dengan adanya faktor yang mendukung sehingga 

guru kelas mampu dan dapat menginsprasi dalam mengatasi masalah 

kesulitan belajar membaca murid di kelas II. Selain guru kelas yang 

berperan penting guru mata pelajaran, kepala sekolah serta kedua orang tua 

murid dapat bekerja sama baik didalam sekolah maupun diluar sekolah. 

2. Faktor yang Menghambat Guru Kelas dalam Mengatasi Masalah 

Kesulitan Belajar Membaca Murid ? 

Guru kelas sangat berperan penting dalam mengatasi masalah 

kesulitan belajar membaca siswa dengan adanya faktor pendukung, guru 

kelas juga dapat menghadapi faktor penghambat dalam mengatasi masalah 

kesulitan belajar  membaca yang hadapi oleh siswa 

Menurut Ibu Rasmi (29 tahun) selaku guru kelas II SDN 72 

Lembang saat diwawancara oleh peneliti tentang faktor yang menghambat 

guru kelas dalam mengatasi masalah kesulitan belajar membaca  murid 

kelas II  mengatakan bahwa: 

“Kondisi fisik siswa itu sendiri: Kondisi fisik yang kurang sehat 

(sakit)dan ada salah satu siswa yang tidak terlalu pintar berbicara 

tentu akan susah untuk membaca pembelajaran yang akan 
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diberikan oleh guru, bahkan mungkin hanya sedikit sekali, 

sehingga hal tersebut menyulitkan untuk mencapai prestasi 

belajar yang lebih baik. Kondisi dan bicaranya kurang lancar juga 

merupakan salah satu faktor yang memengaruhi sulit untuk 

membacabahakan masih ada asebagian siswa yang kurang 

mengenali huruf-huruf sehingga hasilnya juga kurang memuaskan 

sebagaimana yang diharapkan”. (Hasil Wawancara, 24-06-2022). 

Berdasarkan Wawancara guru kelas II oleh peneliti diatas, dapat 

menyimpulkan bahwa faktor yang menghambat guru kelas dalam mengatasi 

masalah kesulitan membaca siswa terdapat dari dalam diri sendiri siswa 

seperti faktor fisik dan bakat. Guru kelas butuh waktu yang lama untuk 

mengatasi masalah kesulitan belajar membaca yang dihadapi oleh siswa. 

Hal ini menjadi faktor penghambat bagi guru kelas dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa khususnya pada kelas II SDN 72 Lembang. 

B. Pembahasan   

  Berdasarkan data observasi dan wawancara  hasil analisis melalui rubik 

kemampuan membaca  siswa kelas II SDN 72 Lembang. Teryata secara 

keseluruhan kesulitan siswa dalam kemampuan membaca dapat diklasifikasikan 

menajdi 5 tipe kesulitan yaitu: kelancaran dalam membaca, kejelasan suara dalam 

membaca,memahami kalimat ketika membaca,sulit mengenal huruf,dan sering 

tertukar kata. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat 2 

orang siswa (15%) yang mengalami kesulitan membaca,sedangkan 11 orang siswa 

(84%) tidak mengalami kesulitan dalam membaca. 
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  Pada bagian ini akan diuraikan hasil yang ditemukan dalam penelitian. 

Hasil yang dimaksudkan yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan data yang 

terkumpul dan analisis data yang telah digunakan. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa dari jumlah 13 jumlah murid yang menjadi sampel 

penelitian,terdapat 2 orang siswa yang mengalami kesulitan membaca. Untuk 

mengetahui rubik kesulitan belajar siswa dalam kemampuan membaca adalah 

sebagai berikut : hasil yang pertama yaitu kelancaran dalam membaca. 

Berdasarkan analisis kemampuan membaca melalui pedoman ribik terdapat 15% 

siswa kurang lancar dalam membaca mereka masih membutuhkan waktu yang 

lama dalam menyambungkan kata atau kalimat dalam teks bacaan. Hasil yang 

kedua yaitu kejelasan suara dalam membaca yang kurang jelas, tidak memahami 

kalimat ketika membaca,sulit mengenal huruf, dan sering tertukar kata. 

  Pengujian analisis data menunjukkan bahwa terdapat 2 orang siswa yang 

mengalami kesulitan dalam membaca yang diambil dari hasil tes membaca siswa 

  Faktor penyebab kesulitan kemampuan membaca pada siswa 

diklasifikasikan pada dua faktor yaitu faktor yang terdapat dari dalam diri siswa 

atau faktor internal yang terdapat dari luar diri siswa atau faktor eksternal. Faktor 

internal yang menajdi penyebab kesulitan siswa dalam kemampuan membaca 

berupa faktor fisiologis,faktor psikologis. 

  Hasil data yang diperoleh melalui observasi,wawancara,dan pengumpulan 

data berupa hasil tes yang diikuti 13 orang siswa serta hasil analisis melalui rubik 

kemampuan membaca siswa teryata terdapat 2 orang siswa yang mengalami 

kesulitan membaca. Penelitian ini pada hasil akhirnya menunjukkan bahwa 
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memberikan motivasi atau bimbigan merupakan faktor yang cukup besar 

pengaruhnya dalam kehidupan setiap orang. Dengan memberikan motivasi akan 

sangat mempengaruhi keberhasilan belajarnya dan dapat meningkatkan 

kemampuan minat bacanya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa hasil 

analisis melalui rubik kemampuan membaca siswa kelas II SDN 72 Lembang 

Kabupaten Enrekang . Teryata terdapat 2 orang siswa yang mengalami kesulllitan 

membaca. Dapat diklasifikasikan menjadi 5 tipe kesulitan yaitu: 1) kelancaran 

dalam membaca 2) kejelasan suara dalam membaca 3) memahami kalimat ketika 

membaca 4) sulit mengenal huruf dan 5) sering tertukar kata. Secara umum faktor 

yang menjadi kesulitan belajar siswa kelas 2 SDN 72 Lembang  diklasifikasikan 

pada dua faktor yang terdapat diluar diri siswa atau faktor eksternal. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka, dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi guru 

Peneliti harap kepada pihak guru di sekolah seharusnya guru lebih 

memberikan perhatian kepada siswanya untuk mengetahui detail jenis 

kesulitan siswa membaca yang dialami siswanya karena tingkat kesulitan 

membaca yang dialami berbeda-beda jenisnya serta lebih memberikan 

latihan membaca kepada siswa sesuai dengan jenis kesulitan yang dialami 

siswanya. 
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2. Bagi siswa 

Peneliti harap kepada siswa kelas II di SDN 72 Lembang, agar lebih giat 

dan menambah jenis insentitasnya untuk berlatih atau melakukan kegiatan 

Membaca meskipun keadaan sekolah sedang mengajar di rumah sehingga 

kesulitan yang mereka alami akan berkurang atau bisa teratasi. 

3. Bagi sekolah 

Peneliti harap kepada pihak sekolah seharusnya ikut bekerja sama dengan 

guru dan memberikan solusi untuk membantu mengatasi kesulitan 

membaca yang dialami peserta didiknya 

4. Bagi peneliti 

Peneliti harap untuk penelitian selanjutnya yang akan datang  agar dapat 

menelusuri lebih luas tentang permasalahan yang mengenai faktor-faktor 

yang menjadi  penyebab kesulitan membaca yang dialami pada siswa di 

sekolah dasar. 
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Lampiran 1 

No Kejadian Analisa 

1 Guru kelas membimbing siswa 

dalam belajar 

Hal ini secara keseluruhan sudah 

berjalan dengan baik, hanya saja 

ada beberapa siswa yang memang 

sulit  mengenal huruf.. 

2 Guru kelas memberikan contoh yang 

baik kepada siswa  

Guru kelas sudah melaksanakan 

kewajibannya yaitu memberikan 

contoh yang baik kepada siswanya, 

dengan cara memberikan 

bimbingan bagi anak yang belum 

terlalu lancer membaca dan 

sebagainya. 

3 Guru Kelas Sangat berperan penting 

baik didalam kelas maupun diluar 

kelas  

Guru kelas sudah berperan dan 

membimbing siswanya dan 

mengarahkan dengan baik. 

4 Guru Kelas memberikan motivasi 

untuk meningkatkan kemampuan 

belajar  membacar siswa 

 

Guru kelas selalu memberikan baik 

itu motivasi maupun arahan kepada 

siswa untuk meningkatkan prestasi 

belajar. 

5 Siswa Selau terbuka kepada gurunya Guru kelas selalu terbuka untuk 

menerima keluh kesah siswa baik 

itu kesulitan dalam belajar 
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membaca atau masalah pribadinya. 

6 Mengadakan Game agar mendorong 

siswa semangat untuk belajar 

membaca pada saat pembelajaran 

Guru kelas sudah sering melakukan 

game setelah pembelajaran dengan 

bertujuan untuk menimbulkan daya 

ingat siswa dengan huruf atau 

bacaan   yang mereka pelajari 

7 Guru Kelas Selalu memberikan 

motivasi kepada siswa setiap 

pembelajaran 

Guru kelas setelah pembelajaran 

berakhir selalu memberikan 

motivasi untuk tetap belajar dan 

rajin membaca dirumah dan 

diulangi lagi. 

8 Melaksanakan semua program yang 

ada di sekolah 

Guru kelas selalu mendampingi 

anak-anak untuk melaksanakan 

semua program yang ada disekolah. 

9  Siswa Selalu Berdisplin waktu 

 

Guru kelas selalu Mengarahkan dan 

mengajak siswa untuk selalu 

berdisiplin waktu. 

10 Kerja sama Guru kelas dan Siswa 

 

Sekolah selalu menerapkan untuk 

selalu kerja sama guru kelas dan  

orang tua untuk membimbing 

siswanya. 
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Lampiran 2 

Lembar Wawancara 

No Pertanyaan  Respon 

1 Sejauh manakah peranan Ibu, dalam 

mengatasi masalah kesulitan belajar 

membaca murid dikelas II ? 

Saya sebagai wali kelas II 

yang saya lakukan 

terhadap siswa yang 

mengalami kesulitan 

membaca yaitu 

menyampaikan perhatian 

siswa yang mengalami 

kesulitan membaca, 

selalu melakukan latihan 

membaca di depan kelas 

agar siswa tersebut lebih 

lebih mudah memahami 

bacaan tersebut 

2 Apa upaya yang dilakukan oleh Ibu 

selaku guru kelas jika seandainya nilai 

rapor menurun ? 

Yang saya lakukan jika 

nilai rapor siswa menurun 

yaitu saya bekerja sama 

dengan orang tua siswa 

agar siswa tersebut selalu 

dibimbing dirumah agar 

nilai bisa ditingkatkan 
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3 Apa saja upaya  yang dilakukan guru 

kelas dalam meningkatkan kemampuan  

belajar membaca siswa ? 

 

4 Faktor apa saja yang mendukung Ibu 

dalam mengatasi masalah kesulitan 

belajar membaca murid dikelas II ? 

 

5 Faktor apa yang menghambat  Ibu(guru 

kelas) dalam mengatasi masalah 

kesulitan belajar membaca  murid 

dikelas II ? 

 

 

6 Menurut Ibu, Selaku wali kelas II 

dalam mengatasi masalah kesulitan 

belajar  Membacamurid itu seperti apa 

? 

 

 

Jawaban Hasil Wawancara 

1. Ya, saya selalu mengontrol mereka baik itu di dalam kelas maupun diluar 

dan saya selalu membangun komunikasi dengan orang tua siswa baik itu 

yang mengalami kesulitan membaca maupun yang tidak. Untuk selalu 

mamantau  pada saat di luar jam sekolah lebih lanjut mengatakan orang 

tua juga harus mengawasi dan membimbing anak-anaknya biar 

bagaimanapun itu juga tanggung jawab mereka, karena tanpa pengawasan 
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dan bantuan  orangtua di rumah, apa yang disampaikan oleh guru di 

sekolah itu tidak berarti apa-apa bagi anak didik tersebut. 

2. Ya, yang saya lihat sebelumnya adalah pada saat nilai siswa menurun 

maka guru kelas melakukan kunjungan rumah dengan pendekatan 

kekeluargaan. Lebih lanjut dia mengatakan Kemampuan belajar disini  

cukup baik tapi disini juga siswa butuh diperhatikan dengan serius dari 

kami terutama bagi saya sebagai guru kelas II, jadi disini saya selalu 

memantau anak didik saya atau siswa-siswa saya dalam hal belajar, dan 

saya jika ada siswa dalam pembelajarannya kurang efektif atau masih sulit 

membaca bahkan belum mengenal huruf sama sekali  maka saya selalu 

mencari apa penyebab dari akar permasalahnnya terus tindak selanjutnya 

yaitu melakukan bimbingan kepada siswa tersebut. karena ada beberapa 

siswa yang memang sulit untuk membaca bahkan ada salah satu siswa 

yang bernama muh.Farel yang memang sulit sekali untuk diajak berbicara 

atau diskusi, tetapi setelah kita aktif memperhatikan dan selalu 

memberikan bimbingan kepada anak tersebut maka perlahan  mereka pun 

akan sudah bisa membaca. 

3. Upaya yang saya lakukan dalam meningkatkan kemampuan belajar 

membaca siswa adalah mengukur kembali kemampuan membaca  siswa 

pada saat pemebelajaran dengan melakukan pendekatan bisa saya lakukan 

memberikan soal kemudian menyuruh siswah untuk naik kedepan 

membaca soal yang telah diberikan dan sesuai kompetensi siswa, untuk 

mengukur pemahaman membaca mereka terhadap materi yang sudah 
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dipelajari.Saya juga melakukan pendampingan lebih pada siswa yang 

membutuhkan atau kurang memahami bacaan tersebut. 

4. Faktor yang mendukung saya dalam mengatasi masalah kesulitan belajar  

membaca murid adalah sarana dan prasarana yang cukup memadai, 

suasana kelas yang bagus dan sangat mendukung terjadinya proses belajar 

mengajar, sekolah memberikan motivasi dan spirit untuk belajar lebih 

baik, mengundang orangtua wali siswa untuk mempersiapkan anaknya 

sebagai pelajar di sekolah, membahas permasalahan siswa yang 

mengalami kesulitan membaca  secara baik serta bekerja sama dengan 

orangtua wali siswa dengan melakukan kunjungan rumah guna untuk 

menyelesaikan  masalah. 

5. Faktor yang menghambatnya adalah terdapat dua faktor yaitu: 

a) Faktor Internal 

1) Kondisi Fisik Siswa 

2) Kondisi panca indra 

3) Kecerdasan  

4) Motivasi 

b) Faktor Ekternal 

1) Lingkungan Alam 

2) Lingkungan Sosial 

3) Kurikulum atau Bahan Pelajaran 

4) Guru atau Pengajar 
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5) Ada salah satu cara untuk mengatasi murid yang sulit membaca yaitu 

dengan cara melakukan bimbingan kelompok misalnya sudah 

memahami materi atau pintar membaca yang diberikan  guru 

dikelompok dengan beberapa siswa yang kurang memahami materi 

atau belum bisa membaca. Dengan begitu siswa yang kurang 

memahami materi atau membaca tidak akan malu untuk menanyakan 

ketidakpahamannya kepada temannya sendiri. 
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