
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Membaca adalah keterampilan bahasa utama dalam proses belajar, 

dimana dengan membaca siswa akan memperoleh pengetahuan. Kemampuan 

untuk membaca memainkan peran penting untuk membantu siswa mempelajari 

banyak hal. Dalman (2014:5) menjelaskan bahwa membaca adalah suatu sudut 

pandang untuk memahami isi pesan yang sedang dibaca, sehingga membaca 

adalah sejumlah besar gerakan untuk memahami dan menguraikan 

gambar/tanda/penyusunan yang signifikan sehingga pesan dapat diteruskan oleh 

pembaca. Jadi seperti yang ditunjukkan oleh Dalman membaca adalah lebih 

banyak tindakan untuk memahami pemahaman dari gambar-gambar penting yang 

disusun sehingga pembaca bisa mendapatkan maksud..pesan yang ada..di 

dalamnya. 

 Mulyati (2015: 3)menyatakan..bahwa "membaca..adalah sesuatu yang 

penting yang perlu diajarkan sejak usia muda. Seorang pembaca terkadang 

mengandalkan pengetahuannya tentang topik yang sudah dia ketahui untuk 

menemukan arti kata-kata tertulis”.Keterampilan membaca perlu dibekalkan pada 

siswa sejak masuk pada Sekolah Dasar.Sekolah..dasar merupakan..lembaga 

pendidikan..formal diandalkan memiliki pilihan untuk mengatasi kesulitan yang 

dialami anak untuk lebih mengembangkan kemampuan bahasa, terutama 

kemampuan pemahaman. Hal ini sebagaimana tertuang dalam PP No. 19 Bab II 

pasal 6 ayat 6 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan 

bahwa kemampuan..membacamerupakan..kemampuan esensial..pada jenjang 

pendidikan..dasar dan sekolah dasar (SD) sebagai..satuan pendidikan yang 

memberikan kemampuan..dasar tersebut.  
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Berdasarkan hasil wawancara pada Rabu, 12 Agustus 2020, di SD Negeri 

Brambang ada siswa yang tidak bisa membaca. Ketidakmampuan..untuk 

membaca..dengan baik ini akan menjadi hambatan..dalam belajar. Siswa yang 

tidak dapat membaca dengan baik akan mengalami kesulitan..dalam 

mengikuti..pembelajaran. Mereka akan mengalami masalah..dalam 

menangkap..dan memahami..berbagai buku teks, buku dan materi belajar 

lainnya.Sehingga tujuan pembelajaran bagi siswa tidak tercapai secara maksimal. 

Prestasi belajarpun akan lebih rendah dibanding dengan siswa yang memiliki 

kemampuan membaca dengan lancar.  

Kesulitan membaca atau gangguan berbahasa seseorang dikenal dengan 

istilah Disleksia.Menurut Bryan dan Bryan dalam Ferronic (2016: 2) disleksia 

adalah jenis kesulitan dalam mempelajari bagian-bagian kata dan kalimat, yang 

umumnya menunjukkan peningkatan bahasa yang lambat dan cukup sering 

memiliki masalah dalam menulis ejaan dan 

kesulitan..dalam..mempelajari..sistem..represenatational misalnya berkenaan 

dengan waktu,..arah, dan..masa. 

   Martini Jamaris, (2014: 140) mengacu pada beberapa ciri siswa 

dengan disleksia, antara lain sebagai berikut: 

a. Membaca dengan kebalikan apa yang dibaca, misalnya d dipahami b, 

atau p..dipahami..q. 

b.  Menulis..huruf dengan..terbalik. 

c. Masalah dalam..mengingat kembali kata..yang diberikan secara 

lisan. 

d. Kualitas..tulisan buruk, karakter..tulisan tidak memuaskan. 

e.  Memiliki kemampuan menggambar yang tidak baik. 

f. Masalah..dalam memahami..perintah diberikan secara lisan. 

g. Mengalami masalah dalam menentukan arah kiri dan kanan. 

h. Masalah pemahaman..dan mengingat..cerita yang barudibaca. 

i. Masalah..dalam mengungkapkan..pikiran secara..tertulis 
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j. Disleksia..bukan karena kondisi..mata dan telinga yang tidak baik 

atau kerusakan..otak. 

k. Mengalami masalah dalam memahami bentuk huruf dan 

mengartikulasikan bunyi..huruf. 

l.   Mengalami masalah menggabungkan..suara huruf menjadi kata-kata 

yang signifikan. 

m. Sangat..terlambat dalam..membaca..mengingat kesulitan dalam 

memahami huruf, mengingat bunyi huruf dan menggabungkan bunyi 

huruf..menjadi kata..yang mempunyai makna. 

 

Selain perlu mengenali karakteristik siswa disleksia, guru harus 

memahami faktor-faktor penyebab yang dialami oleh siswa yang mengalami 

kesulitan membaca baik faktor internal maupun faktor eksternal sehingga guru 

bisa menentukan langkah untuk menangani persoalan ini. Jika permasalahan ini 

dibiarkan maka siswa akan menemui persoalan baru yaitu pemahaman terhadap 

pemahaman pelajaran di sekolah juga akan tertinggal yang akan mempengaruhi 

pencapaian akademik. Seperti yang dinyatakan oleh Anjarningsih dalam Yati 

(2020: 19),Disleksia..adalah masalah serius yang dihadapi..anak-anak di banyak 

negara. Anak-anak..biasa yang kuat mengalami kesulitan belajar membaca dan 

prestasi belajar mereka terus..tertinggal dari teman..sekolah dan..usia mereka, 

yang semuanya membingungkan orang tua dan guru. Semua upaya di sekolah 

tampaknya telah dilakukan, namun sangat sedikit yang berubah. Bisa..jadi 

anak..yang dimaksud tidak malas atau malas belajar, namun belum atau tidak 

mampu dalam membaca kemampuan karena ia mengidap disleksia. 

Terlebih lagi ketidakmampuan dalam membaca dan memahami dapat 

mencegah anak-anak mencapai potensi mereka saat mereka 

berkembang.Hubunganya dengan pergaulan dengan teman-temanya, anak yang 

mengalami kesulitan membaca atau disleksia sering menjadi korban bulliying 

karena dianggap tidak bisa mengikuti pelajaran, mereka dianggap bodoh dan tidak 
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normal oleh teman-temannya. Bullying itu berakibat pada kepercayaan diri yang 

rendah, sehingga dapat mengakibatkan proses belajar mereka terhambat. 

Telah banyak usaha yang dilakukan oleh guru dalam menangani 

permasalahan siswa terlebih untuk siswa yang kesulitan dalam belajar.Menurut 

Febi (2013:7) ada faktor internal yang belum diperhatikan dalam upaya 

peningkatan belajar, khususnya gaya belajar. Sebenarnya, dalam sistem 

pembelajaran setiap siswa mempunyai berbagai karakteristik (gaya belajar) dalam 

mendapatkan pengetahuan. Febi (2013:8) juga mengungkapkan bahwa apapun 

strategi yang dipilih, perbedaan..dalam gaya..belajar menunjukkan..cara tercepat 

dan paling ideal bagi setiap siswa..untuk memiliki pilihan untuk menyerap 

pengetahuan dari luar dirinya. Oleh karena itu sebagai pengajar harus dapat 

melihat bagaimana perbedaan gaya belajar setiap siswa, mungkin akan lebih 

mudah bagi guru jika suatu saat guru harus mengarahkan siswa untuk 

mendapatkan gaya..belajar yang tepat dan memberikan..hasil terbaik baginya. 

Selain mengetahui gaya belajar, guru juga perlu memilih bahan dan media 

yang tepat dalam proses pembelajaran khususnya siswa yang mengalami 

kesulitan membaca atau disleksia. Terbatasnya bahan atau mediabagi 

siswa disleksia perlu ditangani.Menurut hasil wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti kepada guru kelas III SDN Brambang 

Karangawen Demak, menyatakan bahwa guru maupun siswa 

membutuhkan buku ajar atau bahan ajar khusus dalam latihan 

membaca.Selama ini guru mengalami kewalahan dalam mengajarkan 

membaca bagi siswa disleksia.Sementara buku ajar atau bahan ajar untuk 

melatih siswa disleksia masih terbatas.Kalaupun buku atau bahan ajarnya 

tersedia belum tentu sesuai dengan kebutuhan siswa disleksia. 

Untuk merancang buku ajar bagi anak disleksia perlu dilakukan pemetaan 

jenis gaya belajar siswa, mendiagnosa kesulitan belajar siswa, 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan 

tindak lanjut. Hal ini bertujuan agar pengembangan buku ajar sesuai 

dengan kebutuhan.Langkah-langkah tersebut merupakan model 
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intervensi gangguan kesuliatan belajar khususnya belajar 

membaca.Perlunya model intervensi dalam mengembangkan buku ajar 

bagi anak disleksia agar tujuan dari pengembangan buku ajar bagi anak 

disleksia lebih maksimal. 

Menurut Yanhong Huang, dkk (2020:2) disleksia menjadi masalah penting 

yang mempengaruhi perkembangan kognitif, kepribadian dan 

perkembangan kesehatan mental anak usia sekolah. Anak-anak disleksia 

memiliki nilai akademis yang rendah dan emosi yang tidak stabil, dan 

sering merasa rendah diri karena ketidaktahuan orangtua, guru, teman 

sekelas dan teman sebaya. Jika hal tersebut berlanjut terus – menerus 

mereka akan mengalami kecemasan dan depresi yang berdampak buruk 

pada kesehatan fisik dan mental mereka. Sampai saat ini beberapa 

penelitian memberikan bukti mengenai efektifitas program intervensi 

keaksaraan dalam meningkatkan hasil belajar anak-anak disleksia. 

Intervensi penting untuk mengelola anak-anak yang mengalami kesulitan 

belajar membaca karena pelaksanaan intervensi untuk belajar membaca 

tergantung pada kebutuhan anak. Pelaksanaannya dengan 

menggabungkan intervensi secara..langsung, intervensi..melalui 

media..pembelajaran,intervensi..melalui 

teknikpembelajaran,intervensi..melalui inklusi..orang tua, remedial dan 

pengayaan. Dalam penelitian ini, kami memilih intervensi gaya belajar 

melalui media pembelajaran yang menarik, khususnya media audio 

visual. Febliza dan Afdal (2015:50) mengungkapkan bahwa “media 

audio..visual adalah suatu metode pembelajaran..dengan memanfaatkan 

media..yang mengandung komponen suara..dan..gambar, dimana dalam 

pemahaman materi meliputi penglihatan..dan..pendengaran”. Dengan 

memanfaatkan media audio visual ini, anak-anak lebih..mudah 

dalam..memahami materi yang diberikan. Media..audio visual..ini, anak 

akan lebih tertarik dibandingkan melalui pembelajaran lainnya. 
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Penelitian dari Nurul arifah (2017) berjudul “Peningkatan 

Multimedia..Pembelajaran..Interaktif Untuk Keterampilan..Membaca Awal Pada 

Siswa Disleksia Kelas III SDN Bangunrejo II Yogyakarta” menghasilkan 

pembelajaran tepat. Penelitian ini menggunakan penelitian R&D. Prosedur 

pemilihan informasi menggunakan..wawancara, observasi, dokumentasi..dan 

angket. Analisis datanya menggunakan strategi..deskriptif kuantitatif. Penilaian 

dari validator media yaitu skor 3,27 termasuk klasifikasi layak, penilaian dari 

validator materi 1 mendapat skor 3,88 pada klasifikasi layak. , penilaian dari ahli 

materi 2 mendapat skor 3,61 pada klasifikasi sesuai, pada uji coba produk 0,92. 

Pada uji coba pemanfaatan mendapat skor pada klasifikasi sesuai 1. Secara 

keseluruhan dari uji coba multimedia pembelajaran interaktif ini kategorinya 

layak. 

 Penelitian Fajar (2017) berjudul "Pengaruh..Stimulasi..Visual 

terhadap..Peningkatan Kemampuan..Membaca pada Anak Disleksia" berarti untuk 

memutuskan dampak visual pada pengembangan lebih lanjut kemampuan 

membaca pada anak-anak disleksia di sekolah dasar. Penelitian ini merupakan 

kuantitatif eksperimental. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibantu 

dengan memanfaatkan metode eksperimen dengan terapi kognitif untuk lebih 

mengembangkan kapasitas daya ingat. Strategi pemeriksaan informasi yang 

digunakan adalah prosedur investigasi uji-t..dengan bantuan SPSS..15 for 

Windows. Hasil analisanya terdapat perbedaan kemampuan membaca anak 

sebelum diberikan rangsangan..visual dengan setelah diberikan..rangsangan visual 

pada anak..disleksia di sekolah..dasar 

Arif Widodo, dkk (2020) penelitian yang berjudul “Analisis Penggunaan 

Media Gambar Berseri Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa 

Disleksia di Sekolah Dasar”. Tujuan.untuk menganalisis penggunaan..gambar 

berseri sebagai media membaca anak disleksia. Subjek dalam penelitian ini 

adalah..siswa disleksia kelas 4 SDN Repok Puyung. Metode penelitian 

menggunakan deskriptif..kualitatif. Data diperoleh dari tes..membaca dan 

observasi. Penyajian data berupa diagram yang dianalisis dengan..deskriptif. 

Dalampenelitian ini, masalah utamanyayaitu dengan media gambar seri apakah 
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anak disleksia dapat terbantu dalm meningkatkan kemampuan membaca. 

Hasil..penelitian.menunjukkan..adanya..peningkatan..keterampilan..membaca 

dengan penggunaan media gambar seri. Kemampuan membaca yang meningkat 

sebagai reaksi peningkatan daya ingat anak disleksia melalui gambar. Temuan 

lainnya yaitu adanya peningkatan  aktivitas belajar dan motivasi membaca dari 

siswa disleksia. 

Kesulitan membaca ada pada siswa kelas III SDNBrambang Karangawen 

Demak, yaitu terdiri dari 3 (tiga) siswa.berindikasi disleksia karena siswa tersebut 

sulit membedakan huruf-huruf yang mirip seperti {b} dan {d}. saat membaca ada 

kata-kata yang terbalik, contohnya “buku” dibaca “kubu”. Selain itu siswa 

tersebut memiliki masalah dalam memusatkan perhatian pada topik yang sedang 

diteliti. Misalnya dalam contoh bahasa..Indonesia, pendidik..akan membacakan 

dengan teliti sebuah cerita dan setelah itu pengajar akan mengajukan pertanyaan 

sesuai dengan isi cerita tersebut. Pada umumnya, siswa..dapat menjawab 

pertanyaan langsungtetapi siswa..tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan 

sederhana sekalipun. 

Berdasarkan penemuan peneliti dalam kesulitan pembelajaran membaca 

yang dialami siswa diatas, maka. Sebagai seorang guru yang mempunyai peran 

dalam kemampuan membaca pada siswa, mereka harus mengetahui dimana 

kesulitan membaca yang dialami. Guru harus segera mencari solusi untuk 

mengatasi hal tersebut sejak dini. Dalam hal ini, maka peneliti..tertarik untuk 

mengadakan..penelitian yang..berjudul “Pengembangan..Buku..Ajar Bagi Anak 

Disleksia Dengan Intervensi Gaya Belajar Media Audio Visual Di SDN 

Brambang Karangawen Demak”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa masalah. 

1. Siswa mengalami kesulitan dalam mengenal huruf, sehingga saat 

melihat huruf tertentu, membutuhkan waktu berpikir terlebih dahulu 

sebelum  mengucapkan huruf  yang dilihat.  
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2.  Siswa mengalami kesulitan pada huruf yang mirip, baik pada bentuk 

hurufnya atau kemiripan pada bunyi pengucapannya. Misalnya huruf 

“b” dengan “d” dan huruf “f” dengan “v”. 

3. Siswa kesulitan dalam merangkai..simbol dari huruf-huruf menjadi 

kata. Contohnya..huruf “b” dan “a”..dirangkai menjadi..“ba” dan huruf 

“c” dengan “a” menjadi “ca”, seharusnya..dibaca “baca”.  

4. Siswa sering kali mengucapkan kata tidak lengkap, seperti tulisan 

“membacakan” dibaca “membaca”.  

5. Siswa mengalami kesulitan mengeja saat belajar membaca 

6. Saat belajar membaca siswa kurang berkonsentrasi, mereka masih saja 

melakukan kegiatan lain selain belajar membaca, misalnya masih 

bicara dengan temanya bahkan bermain.  

7. Terbatasnya buku ajar Bagi anak gangguan keterlambatan membaca 

yang menarik 

1.3. Cakupan Masalah 

Berdasarkan..latar belakang dan identifikasi..masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka masalah kesulitan membaca sangat beragam, 

sehingga masalah dalam penelitian..ini difokuskan..padapengembangan 

buku..ajar bagi anak Disleksia dengan intervensi gaya belajar media 

audio visual pada siswa SDN Brambang Karangawen Demak. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan cakupan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakebutuhan pengembangan buku ajar bagi anak disleksia 

dengan intervensi gaya belajar media audio visual pada siswa SDN 

Brambang Karangawen Demak? 

2. Bagaimana desain buku ajar bagi anak disleksia dengan intervensi 

gaya belajar media audio visual pada siswa SDN Brambang 

Karangawen Demak? 
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3. Bagaimana validasi buku ajar bagi anak disleksia dengan intervensi 

gaya belajar media audio visual pada siswa SDN Brambang 

Karangawen Demak? 

4. Bagaimana keefektifan buku ajar bagi anak disleksia dengan 

intervensi gaya belajar media audio visual pada siswaSDN Brambang 

Karangawen Demak? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Menganalisis kebutuhan pengembangan buku ajar bagi anak disleksia 

dengan intervensi gaya belajar media audio visual pada siswa SDN 

Brambang Karangawen Demak. 

2. Membuat desain buku ajar bagi anak disleksia dengan intervensi gaya 

belajar media audio visual pada siswa SDN Brambang Karangawen 

Demak. 

3. Menganalisis validasi buku ajar bagi anak disleksia dengan intervensi 

gayabelajar media audio visual pada siswa SDN Brambang 

Karangawen Demak. 

4. Menemukan efektivitas buku ajar bagi anak disleksia dengan 

intervensi gaya belajar media audio visual pada siswa SDN Brambang 

Karangawen Demak. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoretis 

Penelitianini untuk menambah..khazanah pengetahuan..di 

bidang..pendidikan..dasar, khususnya hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan referensi dengan tujuan untuk mengatasi..kesulitan 

belajar membaca siswa dengan mengetahui..dimana letak kesulitan 

membaca siswa, untuk mencapai tujuan..belajar. 
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2. Secara Praktis 

2.1.   Bagi..lembaga pendidikan..atausekolah, dapat memberikan 

gambaran tentang kemampuan..membaca..siswa, sehingga dapat 

dipertimbangkan dengan baik dalam menentukan strategi 

sekolah untuk membantu cara yang paling baik untuk 

mengembangkan pembelajaran lebih lanjut. 

2.2.   Bagi pendidik untuk memberikan gambaran tentang masalah-

masalah yang dialami siswa, sehingga pengajar dapat 

mengambil..langkah yang tepat..untuk mengatasi masalah dalam 

kesulitan membaca 

2.3. Bagi..siswa, memberikan..informasi dan pemahaman..tentang 

membaca..yang mereka hadapi..agar mereka dapat mencoba 

untuk mengatasi kesulitan..membaca. 

 

1.7 .Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 

1. Buku  ajarbagi anak gangguan keterlambatan membaca.  

2. Buku ajar berupa buku pembelajaran membaca yang dilengkapi 

dengan alamat link yang berisi video pembelajaran membaca.  

3. Link video yang terdapat pada buku ajar disesuaikan dengan  

intervensi sesuai gaya belajar siswa 

4. Link dan barcode video terbagi menjadi tiga bagian yaitu: 

Link  dan barcode 1 : untuk siswa dengan gaya..belajar visual 

Link dan barcode 2 : untuk siswa..dengan gaya belajar..auditori 

Link dan barcode 3 : untuk siswa..dengan gaya belajar..kinestetik 

5. Video pembelajaran yang terdapat dalam alamat linkdan barcode 

tersebut berisi video guru kelas mengajar membaca.   

6. Buku ajar pembelajaran cara membaca juga dilengkapi dengan latihan 

soal dan refleksi. 

 


