
20 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Tentang Strategi Pembelajaran 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Secara harfiah, kata “strategi” dapat diartikan sebagai seni 

melaksanakan strategen yakni siasat atau rencana. Dalam perspektif 

psikologi, kata strategi yang berasal dari dua kata dasar Yunani kuno: 

Stratos, yang berarti “jumlah besar” atau “yang tersebar”, dan again, yang 

berarti “memimpin” atau kita mungkin mengartikannya, “mengumpulkan”.1 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, strategi adalah ilmu 

dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk 

melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Yang dapat 

dianggap berkaitan langsung dengan pengertian strategi dalam bahasa ialah 

bahwa strategi merupakan rencana yang cermat yang mencapai sasaran 

khusus.2 Seorang pakar psikologi pendidikan Australia, Miechael J. Lawson 

sebagaimana dikutip oleh Muhibbin Syah, mengartikan strategi sebagai 

                                                           
1 Harvey F. Silver, Richard W. Strong dan Matthew J. Perini, Strategi-Strategi Pengajaran: 

Memilih Strategi Berbasis Penelitian yang Tepat untuk Setiap Pelajaran, (Jakarta Barat:  Indeks, 

2012), hal. 1 
2  Iskandarwassid, Dadang Sunendar,  Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), hal. 2-3 
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“Prosedur mental yang berbentuk tatanan langkah yang menggunakan 

upaya ranah cinta untuk mencapai tujuan tertentu”.3 

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang 

diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk 

memenangkan peperangan. Hornby dalam Iskandarwassid mengemukakan 

bahwa strategi adalah kiat merancang operasi di dalam peperangan, seperti 

cara-cara mengatur posisi atau siasat berperang angkatan darat dan laut. Hal 

ini tidaklah mengherankan apabila melihat kenyataan sejarah yang 

mengenal kata stretegi, pada awalnya melalui pemahaman strategi 

peperangan.4  

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method of 

activies designed to achieves a particular educational goal, yakni 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu.5 Ada dua hal yang patut dicermati dari 

pengetian tersebut. Pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana 

tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan 

pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Ini 

berarti penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan 

rencana kerja belum sampai pada tindakan. Kedua, strategi di susun untuk 

pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah 

                                                           
3 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2003), hal. 214 
4  Iskandarwassid, Strategi Pembelajaran…, hal. 3 
5 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 126  
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pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya 

diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum 

menentukan strategi perlu dirumuskan tujuan yang jelas yang dapat diukur 

keberhasilannya, sebab tujuan adalah rohnya dalam implementasi suatu 

strategi.6 

Menurut Gagne, strategi adalah kemampuan internal seseorang untuk 

berfikir, memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Artinya bahwa 

proses pembelajaran akan menyebabkan peserta didik berpikir secara unik 

untuk dapat menganalisis, memecahkan masalah di dalam mengambil 

keputusan.7 Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, dalam 

bukunya “Strategi Belajar Mengajar” mengemukakan bahwa, Strategi 

merupakan sebuah cara atau sebuah metode, sedangkan secara umum 

strategi memiliki pengertian suatu garis haluan untuk bertindak dalam usaha 

mencapai sasaran yang telah ditentukan.8 

Namun jika dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa 

diartikan sebagai pola umum kegiatan murid dalam perwujudan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.9 Sejalan dengan hal 

tersebut, Abuddin Nata dalam bukunya Prespektif Islam tentang Strategi 

Pembelajaran menjelaskan bahwa, 

                                                           
6  Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktik di Tingkat 

Pendidikan Dasar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 279 
7 Iskandarwassid, Strategi Pembelajaran…, hal. 3 
8 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hal. 5 
9 Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetyo, Strategi Belajar Mengajar ( Bandung: Pustakan 

Setia, 1997) hal. 11 
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Secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar 

haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Dihubungkan dengan belajar-mengajar, strategi bisa diartikan sebagai 

pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.10 

 

Jadi pada intinya, strategi pembelajaran merupakan berbagai cara atau 

gaya rencana yang digunakan oleh guru dengan cermat dan tersusun secara 

sistematis untuk mencapai tujuan pengajaran yang dilakukan. 

 

2. Fungsi Strategi Pembelajaran 

Strategi dalam pembelajaran memiliki beberapa fungsi:11 

a. Strategi merupakan alat bantu mendesain pelajaran dan unit pelajaran 

yang saksama 

b. Strategi menjadikan “pekerjaan mendiferensiasi pengajaran” dapat 

dikelola para guru dan memotivasi para murid 

c. Strategi merupakan alat bantu yang dibutuhkan agar dapat 

menghidupkan program-program saksama dalam proses belajar 

mengajar 

d. Strategi membangun keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk 

mencapai keberhasilan pada ujian-ujian negara bagian 

e. Strategi akan meningkatkan prestasi murid yang konsisten dan 

signifikan 

f. Strategi membangun berbagai jenis pengetahuan. 

                                                           
10 Abuddin Nata, Prespektif Islam tentang Strategi Pembelajaran. (Jakarta: Kencana, 

2009), hal. 206 
11  Silver, Strategi-Strategi…, hal. 5-11 



24 
 

 
 

3. Konsep Strategi Pembelajaran 

Ada empat komponen dasar dalam menetapkan strategi pembelajaran 

yang meliputi:12 

a. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang 

diharapkan. 

b. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat. 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat  

dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan 

mengajarnya. 

d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria 

serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru 

dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang 

selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan system 

instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. 

Dalam strategi pembelajaran ada tiga formulasi pada umumnya yaitu 

meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang akan dijelaskan 

sebagai berikut:13 

 

                                                           
12  Djamarah, Strategi Belajar…, hal. 5 
13  Muhammad Fathurrohmah dan Sulistyorini, Belajar & Pembelajaran: Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 102-108 
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a. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran yaitu persiapan mengelola 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas setiap tatap muka. 

Agar kegiatan belajar dan pembelajaran terarah dan sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, guru harus merencanakan kegiatan belajar 

dan pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan seksama.  

b. Implementasi pembelajaran 

Setelah segala sesuatu disiapkan, dengan berpegang kepada RPP 

guru akan menyelenggarakan kegiatan belajar dan pembelajaran. 

Dalam kegiatan ini pertanyaan yang harus diajukan oleh guru kepada 

dirinya sendiri adalah bukan hanya materi apa yang harus dipelajari 

oleh siswa, tetapi juga bagaimana cara yang terbaik siswa mempelajari 

materi tersebut. 

c. Evaluasi pembelajaran 

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

data tentang sejauh mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan 

keberhasilan guru dalam mengajar begitu juga sebagai kegiatan untuk 

mendapatkan data tentang sejauh mana keefektifan dan efisiensi 

strategi yang dipilih dan diterapkan guru dalam pembelajaran. 

Degeng dan Hamzah B. Uno dalam Made, memasukkan strategi 

pembelajaran kedalam metode pembelajaran yang diklasifikasikan 
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menjadi tiga tahapan atau yang disebut dengan variabel pembelajaran, 

yaitu:14 

a. Strategi pengorganisasian dimaksudkan untuk mengorganisasi isi 

bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. 

Mengorganisasi mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan 

isi, penalaran isi, pembuatan diagram, format dan sebagainya. 

Sehingga kondisi yang seperti ini sangat dipengaruhi oleh tujuan 

dan karakteristik bidang studi. Jika isi yang diorganisasi hanya satu 

konsep, prosedur atau prinsip maka disebut strategi  mikro. Tetapi 

jika isi yang diorganisasi melibatkan lebih dari satu konsep, 

prosedur atau prinsip makal hal itu disebut dengan strategi  makro. 

b. Strategi penyampaian adalah metode untuk menyampaikan 

pembelajaran kepada si-belajar dan atau untuk menerima serta 

merespon masukan yang berasal dari si-belajar. Media 

pembelajaran merupakan bidang kajian utama dari strategi ini. 

Degeng  menyebutkan strategi penyampaian mempunyai dua 

fungsi yaitu (1) menyampaikan isi pembelajaran kepada si- belajar, 

dan (2) menyediakan informasi atau bahan yang diperlukan siswa 

untuk menampilkan unjuk kerja seperti latihan dan test. Sehingga 

kondisi yang seperti ini sangat dipengaruhi oleh kendala dan 

karakteristik bidang studi. 

                                                           
14  Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), hal. 4-6 
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c. Strategi pengelolaan adalah metode untuk menata interaksi antara 

si- belajar dan variable metode pembelajaran lainnya. Strategi ini 

berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi 

pengorganisasian dan penyampaian, mana yang digunakan selama 

proses pembelajaran. Paling tidak ada tiga klasifikasi penting 

variable strategi pengelolaan, yaitu: penjadwalan, pembuatan 

catatan kemajuan belajar siswa, dan motivasi. Sehingga kondisi 

yang seperti ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik siswa. 

Jadi hasil dari penggunaan strategi pembelajaran maka diharapkan 

akan didapatkan tiga variabel hasil pembelajaran, yaitu:15 

a. Keefektifan pembelajaran 

Diukur dari tingkat pencapaian siswa dan terdapat empat indikator 

untuk mendeskripsikannya, yaitu: 1) kecermatan penguasaan 

perilaku yang dipelajari, 2) kecepatan unjuk rasa, 3) tingkat alih 

belajar, 4) tingkat retensi. 

b. Efisiensi pembelajaran 

Diukur dengan perbandingan antara keefektifan dan jumlah waktu 

yang dipakai siswa atau jumlah biaya yang digunakan dalam 

pembelajaran. 

 

 

                                                           
15  Ibid., hal. 7-10 
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c. Daya tarik pembelajaran 

Diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap terus 

belajar. 

4. Jenis-Jenis Strategi Pembelajaran 

Kemp dalam bukunya Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem 

Pembelajaran menjelaskan bahwa, strategi pembelajaran merupakan suatu 

kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.16 

Menurut Wina Sanjaya, strategi pembelajaran dibedakan menjadi 

sebagai berikut:17 

a. Strategi pembelajaran ekspositori, adalah pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbaldari 

seorang guru kepada sekelompok siswa, dengan maksud agar mereka 

dapat menguasai materi secara optimal. Strategi tersebut juga disebut 

dengan pembelajaran langsung (direct instruction). 

b. Strategi pembelajaran inkuiri (strategic heuristic) adalah rangkaian 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara 

kritis dan analitis untuk menemukan jawabannya sendiri dari suatu 

masalah. Proses ini biasanya dilakukan dengan tanya jawab antara guru 

dan siswa. 

                                                           
16 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama. 

(Jakarta: Kencana, 2009), hal. 186 
17  Sumantri, Strategi Pembelajaran..., hal. 282-283 
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c. Strategi pembelajaran berbasis masalah adalah rangkaian aktivitas 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian 

masalah yang dihadapi secara ilmiah. Ciri utama pembelajaran ini 

adalah berupa rangkaian aktivitas dan penyelesaian masalah. 

d. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan 

strategi pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa, sehingga agar mereka dapat berpikir mencari dan 

menemukan materi pelajaran sendiri. 

e. Strategi pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

f. Strategi pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) 

adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan 

siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dapat 

dipelajari dan dihubungkannya dengan situasi kehidupan nyata 

sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupan mereka. 

g. Strategi pembelajaran afektif adalah proses pembelajaran yang 

berorientasi pada sikap atau nilai (value) bukan kognitif dan 

keterampilan. Hal ini lebih tepat dalam proses pendidikan bukan 

pembelajaran. 
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5. Strategi Pembelajaran Membaca Pada kelas Rendah (Permulaan) 

Strategi peningkatan kemampuan membaca dikelompokkan ke dalam 

dua kelompok, yaitu strategi yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan pengenalan dan membaca lancar, serta strategi yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman.18 

Dalam teori membaca dikenal beberapa model-model strategi 

membaca, diantaranya sebagai berikut: 19 

a. Strategi Bottom-Up 

Strategi ini umumnya digunakan pada pembelajaran kelas awal, dan 

juga digunakan jika dalam memahami teks yang mempunyai tingkat 

kesulitan yang tinggi. Dalam pengajaran membaca diawali dengan 

memperkenalkan nama-nama dan bentuk huruf kepada siswa, juga 

memperkenalkan gabungan-gabungan huruf menjadi suku kata dan 

terakhir menjadi suatu kalimat. Metode yang digunakan dikenal dengan 

metode eja. 

b. Strategi Top-Down 

Strategi ini merupakan kebalikan dari Strategi Bottom-Up, latar 

belakang pengetahuan menjadi suatu variabel yang sangat penting 

karena disini siswa belajar membaca dalam tataran tinggi. Dalam model 

ini, prosesnya dimulai dengan ide bahwa pemahaman ini terletak pada 

pembaca. Tujuan dari model ini adalah kegiatan yang sifatnya 

                                                           
18 Martini Jamaris, Kesulitan Belajar: Perspektif, Asesmen dan Penanggulangannya, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hal. 145 
19 Alfin Jauharoti, Bahasa Indonesia 1, (Surabaya: LAPIS-PGMI, 2008), hal. 9 
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mengembangkan makna dan tidak pada penguasaan pemahaman 

kosakata. 

c. Strategi Interaktif 

Model interaktif menggabungkan elemen-elemen pada model bottom-

up dan top-down. Asumsinya bahwa sebuah pola itu disintesiskan atas 

dasar informasi yang diberikan secara bersamaan dari berbagai sumber 

pengetahuan. Menurut Neil Anderson model interaktif ini adalah model 

yang paling tepat untuk diterapkan karena model ini juga merupakan 

gambaran yang paling baik mengenai apa yang terjadi ketika membaca. 

Karena itu, membaca sebenarnya adalah gabungan proses bottom-up 

dan top-down. 

Dari strategi-strategi membaca yang telah dijelaskan di atas, 

selanjutnya dapat diturunkan menjadi teknik atau metode membaca. Berikut 

ini secara khusus dibahas metode membaca permulaan atau pada kelas 

rendah:20 

a. Phonic Method 

Phonic Method adalah metode menyebutkan suatu huruf. Dalam 

konteksnya dapat disebut metode mengeja. Metode ini merupakan 

metode konvensional yang telah diterapkan bertahun-tahun, terhitung 

sejak kegiatan belajar membaca dilakukan. Pada hakikatnya, metode ini 

                                                           
20  Martini Jumaris, Kesulitan Belajar..., hal. 146 
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menitikberatkan kemampuan mensintesis rangkaian huruf menjadi kata 

yang berarti. 

b. Basal Readers 

Basal Readers (membaca awal) merupakan serangkaian aktivitas 

membaca yang dilakukan anak setelah ia mengenal dan memahami 

berbagai bentuk huruf dan berbagai rangkaian variasi gabungan huruf 

menjadi berbagai kata. Kegiatan ini  dilakukan dengan bantuan buku, 

membaca permulaan seperti yang biasa dilakukan dikelas rendah 

sekolah dasar. 

Tingkat kesukaran buku untuk membaca permulaan disesuaikan 

dengan tingkat kelas yang bergerak dari kelas 1 sampai kelas 3 sekolah 

dasar. Selanjutnya isi bacaan dimulai dari konsep-konsep yang konkrit 

kepada konsep-konsep yang abstrak atau konsep-konsep yang sudah 

dikenal kepada konsep-konsep yang sulit dan abstrak. 

Tujuan membaca awal adalah untuk mengembangkan kemampuan 

membaca lancar dengan penekanan pada memperkaya kosakata, 

pengenalan kata, dan memahami kata beserta konteksnya. 

Kemampuannya dalam membaca sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

anak dalam kosakata. Oleh sebab itu, anak yang memiliki kosakata 

yang terbatas akan mengalami kesulitan membaca. 

c. Metode Distar 

Metode distar merupakan bentuk lain dari program membaca awal atau 

permulaan. program ini menggunakan dua buku yang dalam 
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pelaksanaannya menitikberatkan pada latihan dan pengulangan. Materi 

yang dimuat dalam buku tersebut meliputi bahasa, matematika dan 

membaca. 

 

B. Kajian Tentang Guru 

1. Pengertian Guru 

Dalam khazanah pemikiran Islam, istilah guru memiliki beberapa 

istilah, seperti “ustad”, “muallim”, “muaddib”, dan “murobbi”. Beberapa 

istilah tentang guru itu terkait dengan beberapa istilah untuk pendidikan 

yaitu “ta’lim”, “ta’dib”, dan “tarbiyah”. Istilah muallim lebih menekankan 

pada guru sebagai pengajar dan penyampai pengetahuan (knowledge) dan 

ilmu (science). Istilah muaddib lebih menekankan guru sebagai pembina 

moralitas dan akhlak peserta didik dengan keteladanan. Sedangkan dengan 

murobbi lebih menekankan pengembangan dan pemeliharaan baik aspek 

jasmaniah maupun ruhaniah.21 

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.22 

Dalam bahasa Indonesia, terdapat istilah guru, disamping istilah 

pengajar dan pendidik. Dua istilah terakhir merupakan bagian tugas 

                                                           
21  Marno dan M. Idris, Strategi & Metode Pengajaran, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 

hal. 15 
22  Undang-Undang Guru dan Dosen, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2014) 
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terpenting dari guru. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang yang 

dengan keluasaan, keteguhan komitmen, kebesaran jiwa dan pengaruh serta 

keteladannya dapat dijadikan pedoman kehidupan generasi selanjutnya atau 

peserta didik. Karena itu banyak orang yang bekerja sebagai guru, tetapi 

mungkin hanya sedikit yang bisa menjadi guru, yaitu yang bisa digugu dan 

ditiru.23 

 

2. Syarat-Syarat Guru 

Tidak sembarang orang dapat melaksanakan tugas sebagai seorang 

guru. Untuk menjadi seorang guru yang baik harus memenuhi syarat-syarat 

berikut:24 

a. Guru harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Guru harus 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkelakuan baik. Sesuai 

dengan tujuan penididikan, yaitu membentuk manusia yang susila yang 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa maka sudah selaknya guru 

sebagai pendidik harus dapat menjadi contoh dalam melaksankan 

ibadah dan berkelakuan baik. 

b. Guru harus sehat rohani dan jasmani. Kesehatan jasmani dan rohani 

merupakan salah satu syarat penting dalam setiap pekerjaan. Karena, 

orang tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika ia 

                                                           
23  Marno dan M. Idris, Strategi…, hal. 16 
24  Uno, Profesi Kependidikan…, hal. 29 
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diserang suatu penyakit. Sebagai seorang guru syarat tersebut 

merupakan syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan. 

c. Guru haruslah orang yang bertanggung jawab tugas dan tanggung 

jawab seorang guru sebagai pendidik, pembelajar, dan pembimbing 

bagi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung yang telah 

dipercayakan orang tua atau wali kepadanya hendaknya dapat 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, guru juga bertanggung 

jawab terhadap keharmonisan perilaku masyarakat dan lingkungan 

sekitarnya. 

 

3. Peran Guru 

Dalam proses pendidikan, guru hendaknya bisa menjadi suri tauladan 

yang baik bagi semua siswa. Karena fungsi guru tidak hanya untuk transfer 

of knowledge, tetapi juga berfungsi menanamkan nilai serta membangun 

karakter siswa.  

 Jasa guru sangatlah besar dalam membantu pertumbuhan dan 

perkembangan siswa. Mereka memiliki peran dan fungsi yang sangat 

penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan 

mengembangkan sumber daya manusia, serta mensejahterakan masyarakat, 

kemajuan negara, dan bangsa.25 

                                                           
25  E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal.36 
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Dalam kaitan dengan tugas pengelolaan kelas, ada peran guru yang 

harus dilakukan sebagai: 

a. Guru sebagai Pengajar 

Guru harus menyampaikan sejumlah materi pelajaran sesuai dengan 

garis-garis besar program-program pengajaran, yang berupa informasi, 

fakta serta tugas dan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. 

Untuk itu guru harus menguasai materi pelajaran, metode mengajar dan 

teknik evaluasi.26 

b. Guru sebagai Pendidik 

Tugas guru bukan saja mengajar, tetapi lebih dari itumnegantar siswa 

menjadi manusia dewasa yang cerdas dan berbudi luhur. Fungsi guru 

yang paling utama adalah memimpin anak-anak, membawa mereka 

kearah tujuan yang tegas. Guru itu disamping orang tua, harus menjadi 

model atau suri tauladan bagi anak.27 

c. Guru sebagai Pembimbing 

Guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu 

perjalanan, menetapkan jalan yang ditempuh, menggunakan petunjuk 

perjalanan serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan siswa.28 

 

 

                                                           
26  Binti Maunah, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 

267 
27  Ibid., 
28 Mulyasa, Menjadi Guru…, hal. 41 
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d. Guru sebagai Motivator 

Guru harus selalu berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik 

dalam melayani peserta didik, sehingga peserta didik akan menilainya 

bahwa ia memang kreatif dan tidak melakukan sesuatu secara rutin saja. 

Karena sebagai orang yang kreatif, siswa harus mendapat bimbingan, 

dukungan dan penguatan dari seorang guru.29 

e. Guru sebagai Inovator 

Guru harus menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang berharga 

kedalam istilah atau bahasa modern yang akan diterima oleh siswa. 

Oleh karena itu, sebagai jembatan antara generasi tua dan generasi 

muda, yang juga sebagai penerjemah pengalaman, guru harus menjadi 

pribadi yang terdidik.30 

f. Guru sebagai Evaluator 

Setiap jenis pendidikan pada waktu tertentu selama satu periode 

pendidikan selalu diadakan evaluasi, artinya pada waktu-waktu tertentu 

selama satu periode pendidikan selalu mengadakan evaluasi terhadap 

hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun pendidik. 

Demikian pula dalam satu kali proses mengajar, guru hendaknya 

menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau 

belum, dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat. Semua 

                                                           
29 Ibid., hal. 50 
30 Ibid., hal. 44 
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pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi atau 

penilaian.31 

g. Guru sebagai Fasilitator 

Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup 

tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat 

komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. 

Dengan demikian media pendidikan merupakan dasar yang sangat 

diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral 

demi berhasilnya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.32 

 

4. Kedudukan Guru 

Guru adalah salah satu kompetensi manusiawi dalam proses belajar 

mengajar, yang ikut berperan dalam pembentukan sumber daya manusia 

yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang 

merupakan salah satu unsur di bidang pendidikan harus berperan secara 

aktif dan menerapkan kedudukannya sebagai tenaga professional sesuai 

dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkurang. Dalam arti khusus 

dapat dikatakan bahwa dalam diri guru ini terletak tanggung jawab untuk 

membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan 

tertentu. Dalam rangka ini guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang 

melakukan transfer of knowledge, tetapi juga sebagai pendidik yang 

                                                           
31  Maunah, Metodologi Pengajaran…, hal. 11 
32  Ibid., 
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melakukan transfer of value dan sebagai pembimbing yang memberikan 

pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar.33 

Guru memiliki peranan yang sangat kompleks dalam proses belajar 

mengajar. Karena dalam mengantarkan siswa menuju taraf yang dicita-

citakan sangat bergantung pada seorang guru bagaimana mendidiknya pada 

saat proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru berhak mendidik sebaik 

mungkin demi kemajuan siswanya sesuai dengan profesi dan tanggung 

jawabnya.  

Berkaitan dengan hal ini, jika dikaitkan pada strategi pembelajaran, 

maka sangatlah urgen dalam membantu guru dalam proses belajar mengajar. 

Sehingga dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, untuk 

mengantarkan siswa ke tujuan pembelajaran yang diinginkan akan lebih 

mudah. 

 

C. Kajian Tentang Membaca Permulaan 

1. Kemampuan Membaca 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan berarti 

kesanggupan tau kecakapan.34 Menurut Tri, kemampuan membaca adalah 

kesanggupan dan kecakapan serta kesiapan seseorang untuk memahami 

gagasan-gagasan dan lambang atau bunyi bahasa yang ada dalam sebuah 

teks bacaan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan si pembaca untuk 

                                                           
33 Uno, Profesi Kepedidikan…, hal. 15 
34  Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,1999), hal. 623 
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mendapatkan amanat dan informasi yang diinginkan. Membaca 

memerlukan pemahaman yang baik agar dapat memahami teks bacaan dan 

memaknai isi bacaan dengan baik.35 

Menurut Anderson dalam Anas Ahmadi, membaca adalah suatu proses 

untuk memahami makna suatu tulisan. Membaca adalah suatu keterampilan 

yang harus diajarkan oleh orang tua atau orang dewasa dan dipelajari oleh 

anak. Membaca merupakan salah satu keterampilan yang diperlukan untuk 

mendukung kemampuan berbahasa. Sedangkan menurut Klein, dkk dalam 

Farida mengemukakan bahwa definisi membaca mencakup (1) membaca 

merupakan suatu proses, (2) membaca adalah strategis, dan (3) membaca 

merupakan interaktif.36 

Meskipun kemampuan membaca bukanlah suatu hal kodrati. Dalam arti 

seseorang tidak harus bisa membaca untuk mempertahankan hidupnya. 

Tetapi bagaimanapun itu, membaca merupakan suatu keterampilan yang 

harus diajarkan oleh orang tua atau orang dewasa dan dipelajari oleh anak.37 

Menurut Soedarso, membaca merupakan aktivitas kompleks yang 

memerlukan sejumlah besar tindakan terpisah-pisah, mencakup penggunaan 

pengertian, khayalan, pengamatan, dan ingatan sehingga manusia tidak 

                                                           
35  Tri dalam Fatkhan Amirul Huda, “Pengertian Tentang Kemampuan Membaca” diakses 

dari https://fatkhan.web.id/kemampuan-merupakan-sesuatu-yang-telah-tertanam-didalam-diri-

seseorang-kemampuan-yang-dimiliki-seseorang-dapat/ pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 18.58 

WIB 
36  Anas Ahmadi dan Mohammad Jauhar, Dasar-Dasar Psikolinguistik, (Jakarta: Prestasi 

Pustakaraya, 2015), hal. 295  
37  Ibid., 

https://fatkhan.web.id/kemampuan-merupakan-sesuatu-yang-telah-tertanam-didalam-diri-seseorang-kemampuan-yang-dimiliki-seseorang-dapat/
https://fatkhan.web.id/kemampuan-merupakan-sesuatu-yang-telah-tertanam-didalam-diri-seseorang-kemampuan-yang-dimiliki-seseorang-dapat/
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mungkin dapat membaca tanpa menggerakkan mata dan menggunakan 

pikiran.38 

Menurut Hodgson dalam Tarigan menyebutkan bahwa membaca 

adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media 

kata-kata atau bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata 

yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas 

dan makna kata-kata secara yang tersurat dan yang tersirat tidak akan 

tertangkap atau dipahami, dan proses membaca itu tidak terlaksana dengan 

baik.39 

Menurut Nurhadi, membaca dalam pengertian sempit adalah kegiatan 

memahami makna yang terdapat dalam tulisan. Sementara dalam pengertian 

luas, membaca adalah proses pengolahan bahan secara kritis-kreatif yang 

dilakukan pembaca untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang 

bacaan itu, yang diikuti oleh penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan 

dampak bacaan itu.40 

Menurut pengertian sempit, kegiatan membaca dibatasi pada proses 

memaknai bahasa tulis, yaitu kata, kalimat, dan paragraph yang 

mengandung pesan penulis yang harus ditangkap pembaca. Jika pembaca 

telah mengerti maksud pesan penulis, pembaca telah dianggap berhasil. 

                                                           
38 Mulyono Abdurrahman, Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 

158 
39  Henry Guntur Tarigan, Membaca: Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 2008), hal. 7 
40  Nurhadi, Teknik Membaca, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal. 2 
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Menurut pandangan luas, membaca dipandang sebagai kegiatan mengolah 

ide. Maksudnya bacaan tidak sekedar mengandung pesan penulis, tetapi 

pesan itu harus diolah lagi. Melalui kegiatan berpikir kritis dan kreatif, 

pembaca menafsirkan makna bacaan yang lebih mendalam.41 

Kegiatan membaca termasuk keterampilan berbahasa yang tergolong 

aktif-reseptif sebagaimana menyimak. Membaca disebut aktif karena dalam 

proses membaca terdapat keaktifan seseorang dalam mengeja, menyerap 

atau mengolah apa yang dibaca sehingga proses tersebut mengarah pada 

upaya memahami bahan atau materi bacaan yang dihadapi.42 

Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai 

bidang studi. Kemampuan menguacapkan bahasa dengan melihat atau 

memperhatikan gambar dapat disebut kemampuan berbicara dengan 

membaca gambar. 

Pengenalan kata meliputi keterampilan untuk membaca kata dengan 

cepat dan tepat tanpa harus bantuan kamus. Pemahaman literal meliputi 

keterampilan untuk memahami kata dan memahami pengelompokan kata-

kata tersebut kedalam frasa, klausa, kalimat dan paragraf. Pada pemahaman 

literal ini, siswa juga mencoba memahami maksud guru sehingga pembaca 

dapat membuat kesimpulan dan memberikan tanggapan terhadap bacaan.  

Yang dimaksud dengan dapat membaca adalah dapat mengucapkan 

lambang, bahasa, dengan jalan latihan-latihan membaca dengan kartu-kartu 

                                                           
41  Ibid.,  
42 Zulkifli Musaba,  Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2014), hal. 23 
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kalimat. Berdasarkan hakikat membaca tersebut, ternyata membaca 

merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Pada saat membaca, anak 

harus mampu:43 

a) Merasakan perangkat simbol pada teks bacaannya (aspek sensoris) 

b) Menginterpretasikan apa yang dilihat (aspek perspektual) 

c) Mengikuti pola-pola linear, logika, dan tata bahasa kata-kata yang 

ditulis (aspek urutan) 

d) Menghubungkan kata-kata kembali pada kata-kata yang ada (aspek 

pengalaman) 

e) Melakukan infersi dan mengevaluasi materi (aspek berfikir) 

f) Mengingat apa yang telah dipelajari sebelumnya dan memasukkan 

fakta-fakta dan ide baru (aspek pembelajaran) 

g) Mengenai hubungan antara simbol dan bunyi, antara kata dan apa yang 

diwakilinya (aspek asosiasi) 

h) Berhubungan dengan minat dan sikap yang mempengaruhi tugas 

membaca (tugas afektif) 

i) Mengarahkan segaanya untuk memahami materi bacaan (aspek 

konstruktif) 

Kemampuan membaca ialah kecepatan membaca dan memahami isi. 

Dalam hal ini ditemukan faktor-faktor yang dapat memberikan penjelasan 

dalam kemampuan membaca. 1) Kompetensi Kebahasaan, adalah 

penguasaan bahasa dalam tata bahasa dan kosa kata termasuk berbagai arti 

                                                           
43 Ibid., hal. 77-79 
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dan nuansa serta ejaan dan tanda-tanda baca, dan pengelompokan kata. 2) 

Kemampuan Mata, keterampilan mata mengadakan gerakan-gerakan 

membaca yang efisien. Gerakan yang dimaksud yaitu jangkuan penglihatan 

dan jangkauan pemahaman. 3) Penentuan Fokus Informasi, yakni 

menentukan terlebih dahulu informasi yang diperlukan sebelum memulai 

membaca sehingga dapat meningkatkan efisiensi membaca.44 

Karakteristik kemampuan membaca siswa kelas rendah antara lain:45 

a. Kemampuan dalam melakukan koordinasi gerakan visual dan 

koordinasi gerakan motorik. Gerakan ini secara khusus dapat dilihat 

pada waktu anak menggerakkan bola matanya bersamaan dengan 

tangan dalam membalik gambar atau buku lainnya. 

b. Kemampuan dasar membaca dapat dilihat dari kemampuan anak 

tersebut dalam melakukan diskriminasi secara visual. Kemampuan ini 

sebagai dasar untuk dapat membedakan bentuk-bentuk huruf. 

c. Kemampan dalam kosa kata anak telah cukup luas. Kemampuan 

diskriminasi auditoria atau kemampuan membedakan suara yang 

didengar. Kemampuan dasar membaca ini merupakan fondasi yang 

melandasi pengembangan kemampuan membaca. 

 

 

                                                           
44  Tampubolon, Kemampuan Membaca Teknik Membaca Efektif dan Efisien, (Bandung: 

Angkasa,1990), hal. 241 
45  Martini Jamaris, Perkembangan dan Pengembangan Anak Usia Taman Kanak-kanak. 

(Jakarta: Gramedia 2006), hal. 53 
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2. Pengertian Membaca Permulaan 

Menurut Tampubolon dalam Anas Ahmadi dan Mohammad Jauhar 

menyebutkan bahwa pengertian membaca yakni kegiatan fisik dan mental 

untuk menemukan makna dari tulisan, walaupun dalam kegiatan itu terjadi 

proses pengenalan huruf-huruf.46 

Membaca merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai 

oleh setiap individu.47 Membaca merupakan aktivitas kompleks yang 

mencakup fisik dan mental. Aktivitas fisik yang berkaitan dengan membaca 

adalah gerakan mata dan ketajaman penglihatan. Sedangkan aktivitas 

mental mencakup ingatan dan pemahaman.orang dapat membaca dengan 

baik jika mampu melihat huruf-huruf dengan jelas, mampu menggerakan 

mata secara lincah, mengingat simbol-simbol bahasa dengan tepat, dan 

memiliki penalaran yang cukup untuk memahami bacaan.48 

Tujuan pengajaran membaca memiliki dua maksud. Pertama adalah 

tujuan behavioral yang mengarah pada kegiatan memahami kata, dan 

pemahaman. Sedangkan yang kedua yakni tujuan ekspresif, mengarah pada 

kegiatan membaca pengarahan diri sendiri, membaca penafsiran, dan 

membaca kreatif.49 

Dalam hal membaca, dibedakan antara initial reading dengan advance 

reading. Initial reading adalah membaca untuk mengerti bunyi (reading for 

                                                           
46  Ahmadi, Dasar-Dasar…, hal. 293 
47  Tarigan, Membaca: Sebagai Suatu… 
48 Ibid.,  
49 Hendry Guntur Tarigan, Membaca Ekspresif, (Bandung: Angkasa, 1983), hal 3 
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sound). Adapun advance reading  adalah membaca untuk mengerti arti 

(reading for meaning).50 

a. Membaca untuk Mengerti Bunyi (Initial Reading) 

Dalam initial reading, seorang anak harus belajar mengenal 

fonem kemudian menggabungkan (blending) beberapa fonem menjadi 

suatu suku kata atau kata. Ada dua cara untuk penggabungan tersebut, 

yaitu: 

1) Dengan cara menggunakan aturan-aturan fonologi. 

2) Dengan mencari dalam “kamus mental” (perbendaharaan kata 

yang kita miliki). Artinya, urutan fonem yang dibaca dicocokkan 

dengan salah satu kata dalam kamus tersebut. Tentunya 

persyaratan untuk belajar membaca ialah bahwa anak paling tidak 

sudah mempunyai perbendaharaan kata meski masih terbatas. 

Contoh: bila mendengar kata “esar” lalu mencari kata yang cocok 

yaitu kata “besar” karena mungkin perkataan tidak jelas 

terdengar. 

Initial reading mempunyai tahapan-tahapan, yaitu: 

1) Tahap pertama yaitu mengeja 

Misalnya: k – u – l – i – t  

2) Tahap kedua yaitu menggabungkan (blending) 

3) Tahap ketiga yaitu mengucapkan perkataan tersebut  

                                                           
50 Samsunuwiyati Mar’at, Psikolinguistik Suatu Pengantar, (Bandung: Refika Aditama: 

2011), hal. 80 
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Misalnya: kulit 

Metode mengajar membaca yang disebut metode “global”, mempunyai 

kekurangan, yaitu anak-anak menjadi kurang menyadari prinsip-prinsip 

alphabetic, karena anak terlatih melihat perkataan sebagai suatu gambar 

keseluruhan (integrated picture), seperti dalam system menulis logographic. 

Meskipun prinsip-prinsip alphabetic dan pengenalan fonem memang sulit 

bagi anak-anak, namun ada cara-cara untuk mengatasi kesukaran ini, yaitu 

dengan cara: 

1) Latihan menganalisis (analysis training) 

Pada latihan ini, anak dilatih untuk menganalisis perkataan 

menjadi urutan fonem-fonem (phoneme sequence). 

Contohnya: Ibu dianalisis menjadi: i – b – u  

  Bapak dianalisis menjadi: b – a – p – a – k  

2) Latihan menggabungkan 

Anak dilatih mendengarkan urutan fonem-fonem dan kemudian 

menggabungkan menjadi suatu perkataan. 

Contohnya: I – b – u digabungkan menjadi ibu 

  B – a – p – a – k digabungkan menjadi bapak. 

b. Membaca untuk Mengerti Arti (Advanced Reading) 

Yang menjadi masalah dan dipertanyakan dalam advanced reading 

adalah apakah dalam hal membaca urutan proses yang dilalui ialah yang dari 

bahasa tulisan – pencatatan- bahasa lisan – pencatatan – makna. Ataukah 
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proses recording kearah bahasa lisan yang sebenarnya tidak perlu, artinya 

prosesnya langsung saja dari bahasa tulisan – makna.51 

Dari penelitian-penelitian ditemukan bahwa dalam membaca, terjadi 

transformasi langsung dari bahasa tulisan ke makna atau pengertian karena 

yang ditangkap dari teks lebih dibimbing oleh konseptual manusia daripada 

oleh kata-kata yang tertulis dalam teks tersebut. Diasumsikan pula bahwa 

selama ia sedang mencerna kata-kata yang mendahuluinya. 

Membaca merupakan satu dari empat keterampilan berbahasa. Dalam 

komunikasi tulisan, lambang-lambang bunyi bahasa diubah menjadi 

lambang-lambang tulisan atau huruf-huruf. Pembagian membaca 

berdasarkan tingkatan dibagi menjadi dua yaitu membaca permulaan dan 

pemahaman membaca. Membaca permulaan terdapat proses pengubahan 

yang harus dibina dan dikuasai terutama dilakukan pada masa kanak-kanak. 

Pada masa permulaan sekolah, anak-anak diberikan pengenalan huruf 

sebagai lambang bunyi bahasa. 

Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi 

siswa sekolah dasar kelas rendah. Siswa belajar untuk memperoleh 

kemampuan dan menguaai teknik-teknik membaca dan menangkap isi 

bacaan dengan baik. Membaca pada tingkatan ini merupakan kegiatan 

belajar mengenal bahasa tulis. Melalui tulisan itulah siswa dituntut dapat 

menyuarakan lambang-lambang bunyi bahasa tersebut, untuk memperoleh 

kemampuan membaca diperlukan tiga syarat, yaitu kemampuan 

                                                           
51 Ibid., hal 81-82 
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menyembunyikan (a) lambang-lambang tulis, (b) penguasaan kosakata 

untuk memberi arti, dan (c) memasukkan makna dalam kemahiran bahasa. 

Membaca permulaan diberikan secara bertahap, yakni pramembaca dan 

membaca. Pada tahap pramembaca kepada siswa diajarkan: (a) sikap duduk 

yang baik pada waktu membaca, (b) cara meletakkan buku di meja, (c)  cara 

memegang buku, (d) cara membuka dan membalik halaman buku, (e) 

melihat dan memperhatikan tulisan. Pembelajaran membaca permulaan 

dititikberatkan pada aspek-aspek yang bersifat teknik seperti ketepatan 

menyuarakan tulisan, lafal, dan intonasi yang wajar, kelancaran dan 

kejelasan suara.52 

 

3. Tahap-Tahap Membaca 

Kegiatan membaca meliputi tiga tahap, yakni tahap prabaca, tahap saat 

baca, dan tahap pascabaca. 53 Masing-masing tahap tersebut meliputi 

kegiatan yang berbeda. Berikut pembahasan tahap-tahap membaca. 

a. Tahap Prabaca 

Implikasinya dalam pembelajaran membaca yakni sebelum siswa 

disuruh membaca permulaan terlebih dahulu diberikan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan teks untuk dijawab agar pengetahuan 

awal (skemata) dan minat baca siswa dapat terbangkitkan.54 

                                                           
52 Darmiyati Zuhdi dan Budiasih, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas Rendah, 

(Yogyakarta: PAS, 2001), hal. 57 
53  Nurhadi, Teknik Membaca…, hal. 4-5 
54 Nurfalah, Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Pendekatan 

Proses pada Siswa Kelas II SDN Wosu Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, Vol. 3 No. 1, Jurnal 

Kreatif Tadulako Online, hal. 32-33 
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Kegiatan pengaktifan skemata berguna untuk meningkatkan 

pemahaman pembaca terhadap materi bacaan dan membangun 

pengetahuan baru. Proses pemahaman akan terhambat bila skemata  

pembaca tidak disiapkan sebelumnya. Aktivitas yang termasuk tahap 

prabaca sebagai berikut.55 

1) Menentukan tujuan membaca. 

2) Mendapatkan bacaan atau buku yang sesuai. 

3) Melakukan survey awal untuk mengenali isi bacaan dan buku 

4) Membuat keputusan untuk membaca. 

5) Mengaktifkan skemata yang dimiliki 

6) Membuat daftar pertanyaan. 

b. Tahap Saat Baca 

Tahap saat baca adalah tahap utama dalam membaca. Pada tahap ini, 

guru memberi pembimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan 

dalam membaca melalui pertanyaan tak langsung sehingga siswa dapat 

memahami kekeliruannya.56 Kegiatan yang termasuk dalam tahap saat 

baca adalah sebagai berikut.57 

1) Membaca dengan teliti bacaan atau buku. 

2) Membuat analisis dan kesimpulan secara kritis. 

3) Menyimpan informasi pengetahuan yang diperoleh. 

4) Membuat catatan, komentar, atau ringkasan penting. 

                                                           
55  Nurhadi, Teknik Membaca…, hal. 4 
56  Nurfalah, Upaya Meningkatkan…, hal. 33 
57  Ibid., 
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5) Mengecek kebenaran sumber. 

6) Menghubungkan  dengan gagasan penulis lain. 

c. Tahap Pascabaca 

Tahap pascabaca adalah tahap akhir kegiatan membaca. Pada tahap ini, 

seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengubah sikap mental 

karena dorongan hasil membaca. siswa ditugasi menjawab pertanyaan, 

atau menjelaskan apa yang dibacanya, dan pertanyaan pengembangan. 

58 Aktivitas yang termasuk dalam tahap pascabaca sebagai berikut.59 

1) Menentukan sikap: menerima atau menolak gagasan atau isi 

bacaan. 

2) Mendiskusikan dengan orang lain. 

3) Membuat komentar balikan. 

4) Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Mengubah menjadi bentuk lain. 

6) Memunculkan ide baru. 

 

4. Tujuan Membaca Permulaan 

Tujuan utama membaca adalah untuk mencari serta memperoleh 

informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Dalam kegiatan 

membaca di kelas, guru hendaknya menyusun tujuan membaca dengan 

                                                           
58  Ibid., 
59  Nurhadi, Teknik…, hal. 5 



52 
 

 
 

menyediakan tujuan khusus yang sesuai, atau dengan membantu mereka 

menyusun tujuan membaca mencakup:60 

a) Kesenangan 

b) Menyempurnakan membaca nyaring 

c) Menggunakan strategi tertentu 

d) Mengetahui pengetahuan tentang suatu topik 

e) Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sudah diketahui 

f) Memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis 

g) Mengkonfirmasikan atau menolak prediksi 

h) Menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang 

diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari 

tentang struktur teks 

i) Menjawab pertanyaan yang spesifik. 

Tujuan pembelajaran membaca permulaan agar peserta didik mampu 

memahami dan menyuarakan kalimat sederhana yang ditulis dengan 

informasi yang wajar, peserta didik dapat membac kata-kata dan kalimat 

sederhana dengan lancar dan tepat dalam waktu yang relatif singkat.61 

Sedangkan menurut Dwi Saksono, tujuan membaca permulaan di kelas I 

adalah agar siswadapat membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan 

lancar dan tepat.62 

                                                           
60 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, (Jakarta: Bumi Kasara, 2008), 

hal. 10 
61 Saleh Abbas, Pembelajaran Bahasa Indonesia yang Efektif di Sekolah Dasar, (Jakarta: 

Departemen Pendikan Nasional, 2006), hal. 103 
62  Dwi Saksono, Tujuan Membaca Permulaan di Kelas I, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 

13 
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5. Manfaat Membaca 

Membaca adalah satu aktivitas yang memiliki segudang manfaat antara 

lain: 

a) Melatih kemampuan berpikir 

b) Meningkatkan pemahaman 

c) Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

d) Mengasah kemampuan menulis 

e) Mendukung kemampuan berbicara didepan umum 

 

6. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca 

Dalam kegiatan membaca ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca seseorang, yakni: 63 

a) Faktor fisiologis 

Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis 

dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak 

menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. 

Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbatasan neurologi misalnya cacat 

otak dan kekurangmatangan secara fisik merupakan salah satu faktor yang 

dapat menyebabkan anak gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca 

anak.  

Guru di dalam kelas selalu mengamati masing-masing dari siswa-

siswanya, karena tidak menutup kemungkinan diantara mereka ada yang 

                                                           
63 Rahim,  Pengajaran Membaca..., hal. 16 
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mengalami gangguan alat bicara, gangguan pendengaran maupun gangguan 

dalam penglihatan. Itu harus sangat diwaspadai karena dapat menggangu 

ataupun menghambat kemampuan membaca siswa. Dalam hal ini guru 

harus peka terhadap gejala-gejala yang muncul pada diri siswanya, misalnya 

ada anak yang sering sekali mengedip-kedipkan mata, mengucek-kucek 

matanya ataupun sering menyipitkan mata ketika membaca maka guru harus 

peka atau sensitive terhadap gangguan yang dialami oleh siswanya, dan 

harus segera melaporkan kepada wali siswa agar segera ditindak lanjuti 

masalah yang dialami oleh siswa tersebut. 

b) Faktor intelektual 

Istilah inteligensi didefinisikan oleh Heinz sebagai suatu kegiatan 

berfikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi. Secara 

umum, intelegensi anak tidak sepenuhnya mempengaruhi berhasil atau 

tidaknya anak dalam membaca permulaan. Faktor metode mengajar guru, 

prosedur, dan kemampuan guru juga turut mempengaruhi kemampuan 

membaca permulaan anak. 

c) Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemampuan membaca siswa. 

Faktor lingkungan mencakup latar belakang dan pengalaman siswa di 

rumah dan sosial ekonomi keluarga siswa. 
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d) Faktor psikologis 

Faktor psikologis yang mempengaruhi kemampuan membaca siswa 

adalah motivasi, minat dan kematangan sosial, ekonomi serta penyesuaian 

diri. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

1. Silvina Lutfi Bidayatur Rohmah dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi 

Guru Al-Qur’an Hadits dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-

Qur’an Siswa di Mts Aswaja Tunggangri Kalidawir”. Dalam hasil 

penelitiannya bahwa strategi yang digunakan oleh guru disekolah tersebut 

untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran yakni expository dan 

inquiry.64 

2. Afifah Widyaningrum dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Media 

Pembelajaran Story Pop-Up Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Siswa Kelas I di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kepuhrejo Takeran Magetan”. 

Dalam hasil penelitiannya dikatakan bahwa terdapat peningkatan pemahaman 

serta nilai dari hasil belajar membaca siswa.65 

3. Imam Saifudin dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pembelajaran 

Yang Diterapkan Guru PAI dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-

Qur’an Siswa Melalui Kegiatan Diniyah di SMPN 3 Tugu Trenggalek”. 

                                                           
64 Silvina Lutfi Bidayatur Rohmah, Strategi Guru Al-Qur’an Hadits dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa di Mts Aswaja Tunggangri Kalidawir, (Tulungagung: 

Skripsi, 2016) 
65 Afifah Widyaningrum, Penerapan Media Pembelajaran Story Pop-Up Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Kelas I di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kepuhrejo 

Takeran Magetan, (Malang: Skripsi, 2015) 
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Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa strategi yang digunakan guru 

untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa yakni dengan 

menggunakan strategi inkuiri dan strategi ekspositori.66 

4. Afif Desti Megawati dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Membaca Melalui Strategi CBSA Berbasis Audio Visual Pada 

Siswa Kelas II di MI Islamiyah Kaumrejo Ngantang”. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang pada proses pelaksanaannya 

dibagi menhadi dua siklus. Untuk mengetahui proses peningkatan, guru 

melakukan evaluasi pada setiap siklus dengan indikator pencapaian yang 

terdiri dari keruntutan membaca, kelancaran membaca, dan intonasi suara 

dalam membaca. Dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa CBSA 

berbasis audio visual dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Imam Saifudin, Strategi Pembelajaran Yang Diterapkan Guru PAI dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa Melalui Kegiatan Diniyah di SMPN 3 Tugu Trenggalek, 

(Tulungagung: Skripsi, 2017) 
67  Afif Desti Megawati, Peningkatan Kemampuan Membaca Melalui Strategi CBSA 

Berbasis Audio Visual Pada Siswa Kelas II di MI Islamiyah Kaumrejo Ngantang, (Malang: Skripsi, 

2014) 
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Table 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 Silvina Lutfi 

Bidayatur 

Rohmah 

(2016)68 

Strategi Guru 

Al-Qur’an 

Hadits dalam 

Meningkatkan 

Kemampuan 

Membaca Al-

Qur’an Siswa 

di MTs Aswaja 

Tunggangri 

Kalidawir 

Sama-sama 

meneliti tentang 

strategi guru 

dalam 

meningkatkan 

kemampuan 

membaca siswa. 

Penelitian ini 

melihat pada 

peningkatan 

kemampuan 

membaca Al-

Quran siswa. 

2 Afifah 

Widyaningrum 

(2015)69 

Penerapan 

Media 

Pembelajaran 

Story Pop-Up 

untuk 

Meningkatkan 

Kemampuan 

Membaca 

Siswa Kelas I 

di Madrasah 

Ibtidaiyah 

Negeri 

Kepuhrejo 

Takeran 

Magetan 

Sama-sama 

meneliti 

mengenai 

peningkatan 

kemampuan 

membaca siswa 

kelas I. 

Penelitian ini 

difokuskan pada 

penerapan media 

pembelajaran 

Story Pop-Up. 

3 Imam Saifudin 

(2017)70 

Strategi 

Pembelajaran 

Yang 

Diterapkan 

Guru PAI 

dalam 

Meningkatkan 

Kemampuan 

Membaca Al-

Quran Siswa 

Melalui 

Kegiatan 

Sama-sama 

meneliti tentang 

strategi guru 

dalam 

meningkatkan 

kemampuan 

membaca siswa. 

Penelitian ini 

melihat pada 

peningkatan 

kemampuan 

membaca Al-

Quran siswa 

melalui kegiatan 

Diniyah. 

                                                           
68  Rohmah, Strategi Guru Al Quran… 
69  Widyaningrum, Penerapan Media Pembelajaran… 
70  Saifudin, Strategi Pembelajaran… 
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Diniyah di 

SMPN  3 Tugu 

Trenggalek 

4 Afif Desti 

Megawati 

(2014)71 

Peningkatan 

Kemampuan 

Membaca 

Melalui 

Strategi CBSA 

Berbasis Audio 

Visual Pada 

Siswa Kelas II 

di MI 

Islamiyah 

Kaumrejo 

Ngantang 

Sama-sama 

meneliti 

mengenai 

strategi 

peningkatan 

kemampuan 

membaca siswa 

kelas rendah. 

Penelitian ini 

difokuskan 

kepada strategi 

CBSA  berbasis 

audio visual. 

 

Pada penelitian ini, melihat bagaimana strategi yang digunakan guru 

untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa meliputi kemampuan initial 

reading dan advanced reading kelas rendah khususnya siswa kelas I sekolah 

dasar, dengan mengkaji mengenai strategi yang dilakukan pada saat 

pendekatan proses pembelajaran membaca, yakni strategi yang digunakan guru 

ketika tahapan prabaca, tahapan saat baca, serta tahapan pasca baca. 

 

 

 

 

 

                                                           
71  Megawati, Peningkatan Kemampuan Membaca…. 
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E. Paradigma Peneliti 

 Kemampuan membaca merupakan kemampuan yang sangat 

fundamental karena kemampuan membaca merupakan pondasi atau dasar 

untuk mengembangkan kemampuan yang lain. Dengan membaca ada banyak 

hal yang diperoleh, yakni informasi, wawasan, ilmu, pengetahuan serta 

pengalaman baru. Semua yang diperoleh melalui membaca akan 

memungkinkan seseorang untuk dapat meningkatkan daya pikir, mempertajam 

pandangan dan memperluas wawasan untuk mencapai kemajuan zaman. 

Akan tetapi pada kenyataannya dalam dunia pendidikan, masih sangat 

banyak siswa yang kemampuan membacanya masih rendah. Bahkan siswa 

yang sudah berada di kelas atas pun masih sangat banyak yang belum lancar 

dalam membaca. Ada beberapa riset juga yang mengatakan bahwa memang 

kemampuan membaca di Indonesia masih rendah.  Tentunya ini akan sangat 

berimbas pada kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di 

Indonesia. Hal ini bukanlah masalah sepele yang harus benar-benar mendapat 

perhatian dan tindakan dari berbagai pihak, salah satunya dari pihak sekolah. 

Kegiatan belajar mengajar di sekolah sangat memberikan pengaruh 

besar terhadap kelancaran siswa dalam membaca. Hal ini menuntut guru agar 

dapat mengemas pembelajaran dengan menarik. Dalam memberikan 

pengajaran, diperlukan strategi pembelajaran yang tepat agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara maksimal.  

Untuk siswa kelas rendah ada dua kemampuan membaca yang harus 

dikuasai yakni, kemampuan membaca untuk mengerti bunyi (Initial Reading) 
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dan kemampuan membaca untuk mengerti arti (Advanced Reading). Maka 

dilakukan kajian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, 

yakni memusatkan perhatian kepada  masalah-masalah aktual sebagaimana 

yang terjadi di lapangan.  Dengan melakukan metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi untuk mengetahui strategi  yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran membaca mulai dari tahapan prabaca, saat baca, dan pasca baca. 

Sehingga akan terlihat peningkatan kemampuan membaca siswa baik 

membaca untuk mengerti bunyi atau initial reading maupun membaca untuk 

mengerti arti  atau advanced reading. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 

gambar 2.1 berikut. 
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 Pentingnya kemampuan membaca 

dalam kehidupan manusia akan 

tetapi faktanya di lapangan, tingkat 

kemampuan membaca masih 

rendah. 

Initial Reading Advanced Reading 

Kajian lapangan 

Tahapan Prabaca 

 

Tahapan Pascabaca 

Gambar 2.1 Paradigma Peneliti 

Diperlukan strategi pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan membaca. 

 

Tahapan Saat Baca 

Peningkatan Kemampuan Membaca Siswa 


