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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini kian melaju 

dengan pesat tentu akan memengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Salah 

satunya adalah tuntutan mengenai terciptanya masyarakat yang gemar belajar. 

Dalam kegiatan belajar salah satu hal yang paling penting adalah membaca. 

Kegemaran membaca akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan seseorang, 

karena semakin banyak membaca akan semakin banyak pula seseorang 

memperoleh pengetahuan dan wawasan baru.  

Burns, dkk. 1996 (Rahim, 2008, hlm. 1) mengemukakan bahwa 

kemampuan membaca merupakan sesuatu yang vital dalam suatu masyarakat 

terpelajar. Namun, anak-anak yang tidak memahami pentingnya belajar membaca 

tidak akan termotivasi untuk belajar. Belajar membaca merupakan usaha yang 

terus-menerus, dan anak-anak yang melihat tingginya nilai (value) membaca 

dalam kegiatan pribadinya akan lebih giat belajar dibandingkan dengan anak-anak 

yang tidak menemukan keuntungan dari kegiatan membaca.  

Membaca adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat 

yang semakin kompleks, karena segala aspek kehidupan pasti melibatkan kegiatan 

membaca. Kemampuan membaca merupakan tuntutan realitas kehidupan manusia 

sehari-hari. Segala macam informasi dihadirkan melalui tulisan yang harus dibaca 

untuk mendapatkannya.  

Lerner dalam Abdurrahman (2012, hlm. 157) mengemukakan bahwa 

kemampuan membaca merupakan kemampuan dasar untuk menguasai berbagai 

bidang studi. Jika anak pada usia sekolah permulaan tidak segera memiliki 

kemampuan membaca, maka ia akan mengalami banyak kesulitan dalam 

mempelajari berbagai bidang studi pada kelas-kelas berikutnya. Oleh karena itu, 

anak harus belajar membaca agar ia dapat membaca untuk belajar. 

Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan 

banyak hal, tidak sekadar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas 

visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif.  Sebagai proses 
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visual membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) ke dalam 

kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berpikir, membaca mencakup aktivitas 

pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman 

kreatif. Pengenalan kata bisa berupa aktivitas  membaca kata-kata dengan 

menggunakan kamus (Crawley dan Mountain, 1995 dalam Rahim, 2008, hlm 2). 

Tiga istilah yang sering digunakan untuk memberikan komponen dasar 

dari proses membaca, yaitu recording, decoding, dan meaning. Recording 

merujuk pada kata-kata dan kalimat, kemudian mengasosiasikannya dengan 

bunyi-bunyinya sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan, sedangkan proses 

decoding (penyandian) merujuk pada proses penerjemahan rangkaian grafis ke 

dalam kata-kata. Proses recording dan decoding biasanya berlangsung pada kelas-

kelas awal, yaitu SD kelas (I, II, dan III) yang dikenal dengan istilah membaca 

permulaan. Penekanan membaca pada tahap ini adalah proses perseptual, yaitu  

pengenalan korespondensi rangkaian huruf dengan bunyi-bunyi bahasa. 

Sementara itu proses memahami makna (meaning) lebih ditekankan di kelas-kelas 

tinggi SD (Syafi’ie, 1999, hlm. 6). 

Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi 

siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan 

menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Oleh 

karena itu, guru perlu merancang pembelajaran membaca dengan baik sehingga 

mampu menumbuhkan kebiasaan membaca sebagai suatu hal  yang 

menyenangkan. 

Membaca permulaan merupakan tahap awal anak belajar membaca dengan 

fokus pada pengenalan simbol-simbol huruf beserta aspek-aspek yang mendukung 

pada tingkatan kegiatan membaca lanjutan. Oleh karena itu pengajaran pada 

membaca permulaan memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ketika belajar membaca permulaan.  

Hal tersebut juga berlaku pada anak yang mengalami kesulitan belajar, 

anak berkesulitan belajar tidak memerlukan sekolah khusus atau sekolah luar 

biasa karena masih dapat belajar di sekolah biasa atau regular bersama anak-anak 

lain yang tidak mengalami kesulitan belajar. Anak yang mengalami kesulitan 
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belajar hanya memerlukan penanganan khusus atau pendidikan khusus dari ahli 

pendidikan.  

Brinkerhoff (2009, hlm.17) mengatakan bahwa secara umum kesulitan 

belajar memengaruhi kemampuan membaca dan mengeja (disleksia), 

mengerjakan soal matematika (diskalkulia), dan menulis (disgrafia). Disleksia 

adalah kesulitan belajar berdasarkan bahasa yang menghalangi kemampuan 

seseorang untuk membaca. Disleksia tidak menunjukkan kurangnya kecerdasan. 

Pada kenyataannya banyak penderita disleksia yang menunjukkan kecerdasan 

rata-rata maupun kecerdasan di atas rata-rata. Anak-anak penderita disleksia 

mempunyai kesulitan untuk memahami arti kata-kata yang mereka baca, biasanya 

melewatkan beberapa kata, dan membalik posisi huruf pada kata-kata tertentu.  

Disleksia terdiri atas dua perkataan Yunani yaitu "DYS" bermakna susah, 

dan "LEXIA" bermakna tulisan. Disleksia bukannya suatu penyakit, tetapi 

merupakan salah satu gangguan dalam pembelajaran yang biasanya dialami oleh 

anak-anak. Lebih tepatnya, masalah pembelajaran yang dihadapi adalah seperti 

membaca, menulis, mengeja, dan kemahiran mengira. Oleh karena itu, disleksia 

mengarah kepada mereka yang menghadapi masalah-masalah membaca dan 

menulis walaupun mempunyai daya pemikiran yang normal. 

Menurut T. L. Harris dan R. E Hodges (Corsini, 1987 hlm. 44). Disleksia 

mengarah pada anak yang tidak dapat membaca sekalipun penglihatan, 

pendengaran intelegensinya normal, dan keterampilan usia bahasanya sesuai. 

Menurut Bryan & Bryan sebagaimana dikutip oleh Mercer (1987, hlm. 310-311), 

disleksia sebagai suatu bentuk kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen 

kata dan kalimat, yang secara historis menunjukkan perkembangan bahasa lambat 

dan hampir selalu bermasalah dalam menulis. 

Di era yang semakin modern pasti juga menuntut masyarakat untuk melek 

ilmu pengetahuan teknologi dan sains (IPTEKS), manusia harus mampu 

mengoperasikan hal-hal berbau digital. Ditemukanlah sebuah aplikasi digital yang 

dapat digunakan untuk membantu proses belajar anak-anak penderita disleksia. 

Aplikasi tersebut bernama Lexipal. 

Lexipal adalah media belajar membaca untuk anak umur 5-7 tahun dengan 

kesulitan membaca dan Disleksia. Melalui Lexipal, orang tua dapat mengasah 
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kemampuan pra-sekolah anak dan memandu anak belajar membaca permulaan. 

Dengan tampilan yang menarik dan memotivasi, proses belajar membaca akan 

menjadi lebih menyenangkan. 

Lexipal dikembangkan bersama Asosiasi Disleksia Indonesia. Aplikasi ini 

juga tersedia untuk dokter anak, psikolog, guru dan terapis dengan nama Lexipal 

Professional Version. Guru dan terapis dapat menggunakan Lexipal Professional 

Version sebagai salah satu alat bantu dalam mengajarkan membaca atau terapi 

remedial bagi penyandang Disleksia. Selain itu, para profesional juga dapat 

membuat jadwal belajar anak serta melihat perkembangan belajar anak. 

Anak-anak umur 5-7 tahun dengan kesulitan belajar membaca dan 

Dyslexia dapat menggunakan Lexipal untuk membantu memudahkan proses 

belajar membaca. Siapapun orang tua yang menginginkan anaknya belajar 

membaca secara lebih menyenangkan dapat menggunakan Lexipal. Guru dapat 

menggunakan Lexipal Therapist Version untuk membantu proses belajar 

membaca bagi murid-muridnya yang membutuhkan. Terapis dapat menggunakan 

Lexipal Therapist Version sebagai media pendamping dalam Terapi Remedial 

untuk penyandang Dyslexia. Aplikasi tersebut dapat memotivasi belajar siswa. 

Lexipal didesain sesuai dengan kemampuan anak, dengan multisensory method 

yang menarik dan menyenangkan.  

Lexipal terdiri atas berbagai media belajar yang dikelompokkan dalam 12 

kategori berbeda. Media belajar ini dirancang agar mampu disesuaikan dengan 

kebutuhan belajar anak-anak. Dua belas kategori tersebut masing-masing sebagai 

berikut. 

1. Bentuk dan pola 

2. Persamaan, perbedaan dan perbandingan 

3. Ingatan jangka pendek 

4. Asosiasi objek 

5. Persepsi arah 

6. Urutan aktivitas 

7. Pemahaman tempat 

8. Konsep waktu 

9. Keterampilan sosial 
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10. Huruf 

11. Suku kata dan kata 

12. Kalimat sederhana 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berasumsi bahwa aplikasi Lexipal 

dapat membantu memudahkan cara belajar anak yang memiliki kesulitan belajar 

membaca. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat membantu anak-anak 

penderita disleksia dalam kesulitan belajar membaca permulaan. Aplikasi ini 

diharapkan dapat menunjang kemampuan membaca permulaan penderita 

disleksia. Dengan latihan yang rutin dan bertahap diharapkan membaca permulaan 

dapat dilakukan secara lebih menyenangkan dan menarik sehingga anak dapat 

mencapai tahap membaca lanjutan.      

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Bagaimana profil siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar membaca 

permulaan? 

2) Bagaimana kemampuan siswa dalam belajar membaca permulaan pada 

kondisi Baseline A-1? 

3) Bagaimana proses intervensi dalam kegiatan belajar membaca permulaan?   

4) Bagaimana kemampuan siswa saat proses intervensi dalam kegiatan belajar 

membaca permulaan?   

5) Bagaimana kemampuan siswa dalam belajar membaca permulaan pada 

kondisi Baseline A-2? 

6) Adakah peningkatan kemampuan belajar membaca permulaan siswa dilihat 

dari kondisi baseline A-1 dan A-2? 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran langsung 

tentang efektivitas penggunaan aplikasi Lexipal terhadap peningkatan 

kemampuan membaca permulaan siswa berkesulitan belajar membaca (disleksia 

verbal). 
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b. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 

1) profil serta latar belakang siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar 

membaca permulaan; 

2) kemampuan siswa dalam belajar membaca permulaan pada kondisi Baseline 

A-1; 

3) proses intervensi dalam kegiatan belajar membaca permulaan dengan 

menggunakan aplikasi Lexipal; 

4) kemampuan siswa saat proses intervensi dalam kegiatan belajar membaca 

permulaan berbantuan menggunakan aplikasi Lexipal; 

5) kemampuan siswa dalam belajar membaca permulaan pada kondisi Baseline 

A-2; 

6) peningkatan kemampuan belajar membaca permulaan siswa dilihat dari 

kondisi baseline A-1 dan A-2. 

 

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan pembelajaran membaca 

permulaan dengan menggunakan aplikasi Lexipal. Selain itu untuk membantu 

siswa dalam pembelajaran agar proses belajar lebih menyenangkan dan lebih 

menarik. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk para 

guru dalam mengajar membaca permulaan siswa dengan  menggunakan aplikasi 

Lexipal. Selain itu penelitian ini dapat membantu guru dalam menemukan metode 

pembelajaran yang baru agar proses belajar lebih menyenangkan dan lebih 

menarik. 
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c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah sebagai masukan 

dalam mempersiapkan pelatihan untuk guru agar dapat lebih mahir dalam 

berteknologi pada proses belajar mengajar terutama materi tentang membaca 

permulaan. 

d. Bagi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi 

penelitian selanjutnya, yang akan meneliti kemampuan membaca permulaan 

dengan berbatuan aplikasi berbasis teknologi. 

 

E. Struktur Organisasi Penelitian 

Peneliti membuat struktur organisasi penelitian untuk memaparkan tiap 

bab dan subbab yang terdapat dalam skripsi ini. Struktur organisasi dalam skripsi 

ini terdiri atas lima bab yaitu pendahuluan, kajian teoretis, metodologi penelitian, 

hasil penelitian, dan penutup. 

Bab pendahuluan meliputi latar belakang peneliti melakukan penelitian, 

identifikasi masalah yang peneliti temukan, rumusan masalah, tujuan yang hendak 

dicapai peneliti dengan melakukan penelitian ini, manfaat yang didapat dari 

penelitian yang telah dilakukan, struktur organisasi penelitian yang akan 

memaparkan isi dari skripsi ini secara sistematis. 

Bab kajian teoretis berisi mengenai teori-teori membaca permulaan dengan 

menggunakan metode alfabet berbantuan aplikasi Lexipal  yang terdiri atas 

definisi metode alfabet, cara kerja aplikasi Lexipal beserta fitur-fiturnya untuk 

pembelajaran membaca. Dalam bab ini juga peneliti membahas teori-teori 

membaca permulaan yang terdiri atas definisi membaca, tingkatan membaca, 

pengertian membaca permulaan, faktor-faktor yang mempengaruhi membaca. 

Dibahas pula mengenai kesulitan belajar, spesifikasi kesulitan belajar membaca. 

Disajikan pula hipotesis kerja yang digunakan dalam penelitian ini, definisi 

operasional yang mendeskripsikan variabel yang diteliti, dan asumsi dasar yang 

dijadikan sebagai titik tolak untuk penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian 

akhir bab ini disajikan penelitian terdahulu yang tentang membaca permulaan. 
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Bab metodologi penelitian dalam skripsi ini memaparkan metode 

penelitian yang digunakan peneliti, desain penelitian, partisipan penelitian, 

instrumen penelitian yang terdiri atas instrumen perlakuan dan instrumen 

pengambilan data, kemudian teknik analisis data yang terdiri atas teknik 

pengumpulan data dan teknik pengolahan data. 

Bab hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini memaparkan profil 

pembelajaran membaca permulaan, profil dan latar belakang subjek penelitian, 

dijelaskan juga tentang kemampuan membaca permulaan, deskripsi hasil baseline 

awal-1, deskripsi hasil baseline awal-2, deskripsi hasil baseline awal-3, deskripsi 

hasil baseline awal-4, deskripsi hasil intervensi proses pembelajaran membaca 

permulaan dengan berbantuan aplikasi Lexipal, dan deskripsi hasil baseline akhir-

1, deskripsi hasil baseline akhir-2, deskripsi hasil baseline akhir-3, deskripsi hasil 

baseline akhir-4. Dalam bagian pembahasan dipaparkan analisis hasil baseline 

awal-1, analisis hasil baseline awal-2, analisis hasil baseline awal-3, analisis hasil 

baseline awal-4, analisis hasil intervensi proses pembelajaran membaca 

permulaan dengan berbantuan aplikasi Lexipal, dan analisis hasil baseline akhir-1, 

analisis hasil baseline akhir-2, analisis hasil baseline akhir-3, analisis hasil 

baseline akhir-4, dan pengaruh proses pembelajaran membaca permulaan dengan 

berbantuan aplikasi Lexipal. Selain itu dilihat pula perbedaan peningkatan 

kemampuan membaca permulaan dari kondisi awal baseline A-1 dengan kondisi 

awal baseline A-2. 

Bab penutup dalam skripsi ini memaparkan simpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti, implikasi, dan saran yang dimiliki peneliti untuk 

penelitian ini dan penelitian selanjutnya. 

 

 


