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KATA PENGANTAR 

 
 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan 
jabatan profesional. Dengan demikian profesionalisme guru dituntut terus 
berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Bab VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus memenuhi 
kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat 
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, guru dituntut untuk memiliki 
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi 
tersebut harus dikembangkan secara utuh,  sehingga terintegrasi dalam kinerja 
guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK dan 
PMP memberlakukan kebijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan mengikuti 
Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi Awal 
(UKA), (2) Hasil UKA sebagai gambaran kondisi kompetensi guru digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan PLPG. Guru yang dinyatakan belum memenuhi standar 
minimal UKA diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang di 
selengarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (PPPPTK) atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar memenuhi 
kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  bahan ajar atau 
modul. Bahan ajar atau modul yang dipersiapkan didasarkan atas hasil analisi 
kebutuhan para peserta uji kompetensi awal yang belum memenuhi standar 
minimal UKA. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu 
menyiapkan bahan ajar ini. 

 

 Jakarta,  Juni 2012 

 Kepala Badan PSDMPK dan PMP  

 

 

 Syawal Gultom 

 NIP 19620203 198703 1 002 
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MODUL 5 

PEMBELAJARAN MEMBACA DAN MENULIS  

DI KELAS RENDAH  
 

 

A. Pengantar 

Materi ajar merupakan komponen yang tidak bisa ditinggalkan dalam sebuah 

pembelajaran, tanpa adanya materi ajar pembelajaran tidak akan berlangsung. 

Oleh karena itu, pemahaman dan keterampilan dalam hal materi ajar ini perlu 

dikuasai oleh guru. Berkaitan dengan topik materi ajar membaca dan menulis di 

kelas rendah, dalam kegiatan belajar ini akan dibatasi pada  membaca dan 

menulis permulaan. 

Sebagaimana digambarkan dalam kurikulum bahwa tujuan akhir dari pengajaran 

bahasa Indonesia adalah siswa terampil berbahasa. Dalam kehidupan sehari-

hari, kegiatan berbahasa tercermin dalam empat aspek keterampilan berbahasa, 

yakni keterampilan menyimak, berbicara, membaca,dan menulis. Pemerolehan 

keempat keterampilan berbahasa tersebut bersifat hierarkis. Artinya, 

pemerolehan keterampilan berbahasa yang satu akan mendasari keterampilan 

lainnya. Coba anda renungkan, apakah ketika anda lahir ke dunia sudah 

langsung bisa berbicara atau membaca atau menulis? Tentu tidak, bukan? Hal 

ini menandakan bahwa penguasaan keterampilan berbahasa oleh seseorang 

bersifat hierarkis. Dua jenis keterampilan berbahasa pertama, yakni menyimak 

dan berbicara diperoleh seseorang untuk pertama kalinya di lingkungan rumah. 

Dua keterampilan berbahasa berikutnya, yakni membaca dan menulis diperoleh 

seseorang setelah mereka memasuki usia sekolah. Oleh karena itu, kedua jenis 

keterampilan berbahasa ini merupakan sajian pembelajaran yang utama dan 

pertama bagi murid-murid sekolah dasar di kelas awal. Kedua materi 

keterampilan berbahasa ini dikemas dalam satu paket pembelajaran yang 

dikenal dengan paket MMP (Membaca Menulis Permulaan).  
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Dalam kegiatan belajar ini akan disajikan terlebih dahulu pemahaman tentang 

membaca dan menulis permulaan, memilih materi pembelajaran membaca dan 

menulis permulaan serta cara mengajarkannya.  

 

B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti diklat pasca UKA ini peserta diharapkan mampu: 

1. Memilih materi ajar membaca dan menulis kelas rendah  

2. Memilih  berbagai  metode pembelajaran menulis permulaan yang dapat 

mengembangkan kemampuan dan kegemaran menulis siswa. 

 

C. Panduan  (Alur) 
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Kegiatan 5 
Presentasi 

Melaporkan hasil 
diskusi dan 
menanggapinya 

Kegiatan 3 
Penjelasan 
Menjelaskan materi 
MMP dan 
pengajarannya 

Kegiatan 4 
Tugas Kelompok 

Mengkaji bahan bacaan 
tentang MMP dan 
pengajarannya 

Kegiatan 6 
Penutup 
Tanya Jawab, 
Penguatan, Refleksi, 
dan Tindak Lanjut  
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D. Uraian Materi 

1. Pengertian Membaca dan Menulis Permulaan  

Kemampuan membaca permulaan lebih diorientasikan pada kemampuan 

membaca tingkat dasar, yakni kemampuan melek huruf. Maksudnya, anak-anak 

dapat mengubah dan melafalkan lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi 

bermakna. Pada tahap ini sangat dimungkinkan anak-anak dapat melafalkan 

lambang-lambang huruf yang dibacanya tanpa diikuti oleh pemahaman terhadap 

lambang bunyi-bunyi lambang tersebut. 

Materi ajar membaca bagi siswa kelas redah (Kelas I – II) diawali dengan teknik 

membaca nyaring, yang diistilahkan dengan pengajaran membaca permulaan. 

Fokus dari membaca permulaan adalah siswa mampu memindai lambang-

lambang bahasa tulis dengan pelafalan memindai dan memaknai lambang-

lambang bahasa tulis.  

Pada awal-awal persekolahan murid-murid kelas I SD, sajian pembelajaran yang 

utama untuk mereka adalah membaca dan menulis. Pembelajaran untuk kedua 

jenis keterampilan ini dikemas dalam satu paket yang biasa disebut paket MMP, 

paket membaca dan menulis permulaan. Melalui paket ini, untuk pertama kalinya 

para murid baru diperkenalkan dengan lambang-lambang tulis yang biasa 

digunakan untuk berkomunikasi. Sasaran utamanya adalah para murid kelas I 

SD memiliki kemampuan membaca dan menulis pada tingkat dasar. 

Kemampuan dasar dimaksud akan menjadi landasan bagi keterampilan-

keterampilan lain, baik dalam kehidupan akademik di sekolah, maupun dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

MMP merupakan kependekan dari Membaca Menulis Permulaan. Sesuai 

dengan kepanjangannya itu, MMP merupakan program pembelajaran yang 

diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-

kelas awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku sekolah.  

Hal pertama yang diajarkan kepada anak pada awal-awal masa persekolahan itu 

adalah kemampuan membaca dan menulis. Kedua kemampuan ini akan menjadi 

landasan dasar bagi pemerolehan bidang-bidang ilmu lainnya di sekolah.  

Kemampuan membaca permulaan lebih diorientasikan pada kemampuan 

membaca tingkat dasar, yakni kemampuan melek huruf. Maksudnya, anak-anak 
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dapat mengubah dan melafalkan lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi 

bermakna. Pada tahap ini sangat dimungkinkan anak-anak dapat melafalkan 

lambang-lambang huruf yang dibacanya tanpa diikuti oleh pemahaman terhadap 

lambang bunyi-bunyi lambang tersebut. Kemampuan melek huruf ini selanjutnya 

dibina dan ditingkatkan menuju pemilikan kemampuan membaca tingkat lanjut, 

yakni melek wacana.  

Yang dimaksud dengan melek wacana adalah kemampuan membaca yang 

sesungguhnya, yakni kemampuan mengubah lambang-lambang tulis menjadi 

bunyi-bunyi bermakna disertai pemahaman akan lambang-lambang tersebut. 

Dengan bekal kemampuan melek wacana inilah kemudian anak dipajankan 

dengan berbagai informasi dan pengetahuan dari berbagai media cetak yang 

dapat diakses sendiri. Kemampuan menulis permulaan tidak jauh berbeda 

dengan kemampuan membaca permulaan.  

Membaca secara sederhana dapat diartikan sebagai proses membunyikan 

sebuah tulisan atau kodefikasi symbol tulisan. Sebagai salah satu keterampilan 

berbahasa membaca diajarkan pada setiap jenjang pendidikan yang 

mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran. Apalagi, di sekolah 

dasar membaca harus diajarkan sebab sekolah dasar merupakan fondasi bagi 

siswa untuk menempuh pembelajaran selanjutnya. Membaca di sekolah dasar 

merupakan kegiatan membaca awal yang berisi pengenalan huruf, kata, dan 

kalimat-kalimat sederhana, khususnya di level kelas rendah yaitu kelas 1, 2, dan 

3.  

Pada tingkat dasar/permulaan, pembelajaran menulis lebih diorientasikan pada 

kemampuan yang bersifat mekanik. Anak-anak dilatih untuk dapat menuliskan 

(mirip dengan kemampuan melukis atau menggambar) lambang-lambang tulis 

yang jika dirangkaikan dalam sebuah struktur, lambang-lambang itu menjadi 

bermakna. Selanjutnya, dengan kemampuan dasar ini, secara perlahan-lahan 

anak-anak digiring pada kemampuan menuangkan gagasan, pikiran, perasaan, 

ke dalam bentuk bahasa tulis melalui lambang-lambang tulis yang sudah 

dikuasainya. Inilah kemampuan menulis yang sesungguhnya. 

Pembelajaran membaca merupakan suatu keterampilan yang kompleks yang 

melibatkan serangkaian keterampilan lebih kecil lainnya. Secara garis besar, 
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terdapat dua karakteristik yang penting dalam pembelajaran 

membaca.Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 

Keterampilan yang bersifat mekanis dapat dianggap berada pada urutan yang 

lebih rendah.Hal ini mencakup: (a) pengenalan bentuk huruf; (b) pengenalan 

unsur-unsur linguistik (fonem/grafem, kata, frase, pola klausa, kalimat, dan lain-

lain); (c) pengenalan hubungan/korespondensi pola ejaan dan bunyi 

(kemampuan menyuarakan bahan tertulis); (d) kecepatan membaca ke taraf 

lambat. 

Keterampilan bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada urutan 

yang lebih tinggi. Hal ini mencakup: (a) memahami pengertian sederhana 

(leksikal, gramatikal,retorikal); (b) memahami signifikansi atau makna (a.l. 

maksud dan tujuan pengarang, relev ansi/keadaan kebudayaan, dan reaksi 

pembaca); (c) evaluasi atau penilaian (isi, bentuk); (d) kecepatan membaca yang 

fleksibel, mudah disesuaikan dengan keadaan (Broghton (et al). 

 

2. Memilih materi ajar aspek membaca dan menulis permulaan 

Materi pembelajaran (learning materials) adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi 

yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri 

atas pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap 

atau nilai. Sementara itu, Tomlinson (1998) mendefinisikan materi ajar sebagai 

segala sesuatu yang ditulis oleh penulis, guru, atau pembelajar yang digunakan 

sebagai sumber yang dijadikan input/masukan untuk belajar bahasa. Dengan 

kata lain, materi ajar merupakan sumber informasi tentang atau pengalaman 

belajar bahasa yang didesain untuk belajar bahasa.  

Berdasarkan definisi di atas untuk dapat memilih dan menggunakan materi yang 

tepat perlu terlebih dahulu diketahui kompetensi dasar yang harus dikuasi oleh 

siswa. Dalam standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya 

aspek membaca dan menulis pada kelas rendah (1 s.d. 3) dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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KELAS MEMBACA MENULIS 

1. a. Membaca nyaring suku kata dan 

kata dengan lafal yang tepat; 

b. Membaca nyaring kalimat 

sederhana dengan lafal dan 

intonasi yang tepat 

c. Membaca  lancar beberapa kalimat 

sederhana yang terdiri atas 3-5 

kata dengan intonasi yang tepat 

d. Membaca  puisi anak yang terdiri  

atas 2-4 baris dengan lafal dan 

intonasi yang tepat.  Pada siswa 

kompetensi yang harus dikuasi 

siswa adalah: (1) Membaca 

nyaring teks 

e. Membaca  lancar beberapa kalimat 

sederhana yang terdiri atas 3-5 

kata dengan intonasi yang tepat 

f. Membaca  puisi anak yang terdiri  

atas 2-4 baris dengan lafal dan 

intonasi yang tepat 

 

a. Mencontoh huruf, kata, atau 

kalimat sederhana  dari buku atau 

papan tulis dengan benar  

b. Melengkapi kalimat yang belum 

selesai berdasarkan gambar 

c. Menyalin puisi anak sederhana 

dengan huruf lepas 

d. Menulis kalimat sederhana yang 

didiktekan guru dengan huruf  

tegak bersambung 

e. Menyalin puisi anak dengan huruf 

tegak bersambung 

 

2. a. Menyimpulkan isi teks pendek (10-

15 kalimat)  yang dibaca dengan 

membaca lancar  

b. Menjelaskan isi puisi anak yang 

dibaca 

c. Membaca nyaring teks  (15-20 

kalimat)  dengan memperhatikan 

lafal dan intonasi yang tepat 

d. Menyebutkan isi teks agak panjang 

(20-25 kalimat) yang dibaca dalam 

hati    

a. Melengkapi cerita sederhana 

dengan kata yang tepat  

b. Menulis kalimat sederhana yang 

didiktekan guru  dengan 

menggunakan huruf tegak 

bersambung dan memperhatikan 

penggunaan huruf kapital dan 

tanda titik. 

c. Mendeskripsikan  tumbuhan atau 

binatang di sekitar secara 

sederhana dengan  bahasa tulis 
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d. Menyalin puisi anak dengan huruf 

tegak bersambung yang rapi 

3. a. Membaca nyaring teks (20-25 

kalimat) dengan lafal dan intonasi 

yang tepat 

b. Menjelaskan isi teks (100- 150 

kata) melalui   membaca intensif  

c. Menceritakan isi dongeng yang 

dibaca 

d. Menjawab dan atau mengajukan  

pertanyaan tentang isi teks agak 

panjang (150-200  kata) yang 

dibaca secara intensif  

e. Membaca puisi dengan lafal, 

intonasi, dan ekspresi  yang tepat 

a.  Menyusun paragraf berdasarkan  

bahan   yang tersedia dengan 

memperhatikan penggunaan 

ejaan 

b. Melengkapi puisi anak  

berdasarkan gambar 

c. Menulis karangan sederhana 

berdasarkan gambar seri 

menggunakan pilihan kata dan 

kalimat yang tepat dengan 

memperhatikan penggunaan 

ejaan, huruf kapital, dan tanda 

titik  

d. Menulis puisi berdasarkan 

gambar dengan pilihan kata yang 

menarik 

 

Memilih materi ajar Membaca dan Menulis Permulaan(MMP) yang cocok guru 

perlu mempertimbangkan tingkat kesesuaian materi itu dengan tema, dan fokus 

pembicaraan. Meskipun tema-tema itu bukan merupakan bahan (isi pelajaran) 

yang harus diajarkan, namun penyajian pembelajaran yang didasarkan atas 

tema-tema tertentu akan lebih mengarahkan kegiatan belajar mengajar siswa 

dan guru.  

Tema merupakan alat untuk melakukan kegiatan berbahasa, dan merupakan 

payung yang membungkus kemasan pembelajaran bahasa Indonesia.Beberapa 

alternatif tema yang ditawarkan untuk setiap semester dan peringkat kelas 

sebagai berikut:  

a. Diri sendiri  

b. Keluarga  

c. Lingkungan 

d. Pengalaman  
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e. Kegemaran  

f. Kesehatan 

 

Selain itu, dalam menentukan materi ajar yang tepat juga perlu 

mempertimbangkan kemampuan kognitif, karakteristik, dan kebutuhan anak, 

sehingga materi yang dipilih lebih mudah mengantarkan anak pada pemerolehan 

kompetensi yang diharapkan.  

  

3. Metode Pembelajaran MMP 

Untuk dapat mengajarkan membaca dan menulis permulaan ada beberapa 

motode yang dapat dijadikan acuan untuk mengajarkannya antara lain.  

a. Metode Eja  

Sebelum memasuki SD, beberapa siswa sudah mengenal dan hafal abjad. 

Namun, dia belum bisa merangkai abjad-abjad tersebut menjadi ujaran 

bermakna. Sebagai contoh ada anak yang sudah mengenal lambang-lambang 

berikut: /A/, /B/, /C/, /E/, /F/, dan seterusnya sebagai [a], [be], [ce], [de], [e], [ef], 

dan seterusnya. Namun, mereka belum dapat merangkaikan lambang-lambang 

tersebut untuk menjadi kata, secara alamiah orang dewasa yang berada di 

sekitar anak tersebut akan mengajari anak tersebut dengan mengeja suku kata 

metode eja atau biasa disebut metode abjad atau metode alpabet. 

Pembelajaran membaca dan menulis permulaan dengan metode ini memulai 

pengajarannya dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alpabetis. Huruf-

huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut 

abjad. Sebagai contoh A/a, B/b, C/c, D/d, E/e, F/f, dan seterusnya, dilafalkan 

sebagai [a], [be], [ce], [de], [ef], dan seterusnya. Kegiatan ini diikuti dengan 

latihan menulis lambang, tulisan, seperti a, b, c, d, e, f, dan seterusnya atau 

dengan huruf rangkai a, b, c, d, dan seterusnya.  

Setelah melalui tahapan ini, para siswa diajak untuk berkenalan dengan suku 

kata dengan cara merangkaikan beberapa huruf yang sudah dikenalnya.  

 

 

Misalnya : b, a, d, u menjadi b-a ba (dibaca atau dieja /be-a/      [ba ])  
                                                          d-u du (dibaca atau dieja /de-u/     [du])  
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                                                          ba-du dilafalkan     /badu/  

 

                             b, u, k, u menjadi b-u bu (dibaca atau dieja / be-u/       [bu] )  
                                                          k-u ku (dibaca atau dieja / ke-u/       [ku] )  

 

Proses ini sama dengan pada proses menulis permulaan, setelah anak-anak 

bisa menuliskan huruf-huruf lepas, kemudian dilanjutkan dengan belajar menulis 

rangkaian huruf yang berupa suku kata. Sebagai contoh, kata ‘baru’. 
Selanjutnya, anak diminta menulis seperti ini: ba – ru     badu. Kegiatan ini dapat 

juga diikuti dengan cara mencontoh menulis kata melalui proses menebalkan 

huruf, seperti dapat dilihat pada kata berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pembelajaran selanjutnya adalah pengenalan kalimat-kalimat sederhana. 

Contoh-contoh perangkaian huruf menjadi suku kata, suku kata menjadi kata, 

dan kata menjadi kalimat diupayakan mengikuti prinsip pendekatan spiral, 

pendekatan komunikatif, dan pengalaman berbahasa. Artinya, pemilihan materi 

ajar untuk pembelajaran MMP hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret 

menuju hal-hal yang abstrak, dari hal-hal yang mudah, akrab, familiar dengan 

kehidupan anak menuju hal-hal yang sulit dan mungkin merupakan sesuatu yang 

baru bagi anak.  

Anak yang baru mulai belajar membaca, mungkin akan mengalami kesukaran 

dalam memahami sitem pelafalan bunyi /b/ dan /a/ menjadi [ba], bukan [bea]. 

Bukankah huruf /b/ dilafalkan [be] dan huruf /a/ dilafalkan [a]. Mengapa kelompok 

huruf /ba/ dilafalkan [ba], bukan [bea], seperti tampak pada pelafalan awalnya? 

KUDA 
KUDA 
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Hal ini, tentu akan membingungkan anak. Penanaman konsep hafalan abjad 

dengan menirukan bunyi pelafalannya secara mandiri, terlepas dari konteksnya, 

menyebabkan anak mengalami kebingungan manakala menghadapi bentukan 

bentukan baru, seperti bentuk kata tadi.  

Di samping hal tersebut, hal lain yang dipandang sebagai kelemahan dari 

penggunaan metode ini adalah dalam pelafalan diftong dan fonem-fonem 

rangkap, seperti /ng/, /ny/, /kh/, /ai/, /au/, /oi/, dan sebagainya. Sebagai contoh, 

kita ambil fonem /ng/. Anak-anak mengenal huruf tersebut sebagai [en] dan [ge]. 

Dengan demikian, mereka berkesimpulan bahwa fonem itu jika dilafalkan akan 

menjadi [en-ge] atau [neg] atau [nege]. Bertolak dari kedua kelemahan tersebut, 

tampaknya proses pembelajaran melalui sistem tubian dan hafalan akan 

mendominasi proses pembelajaran MMP dengan metode ini.  

Pendekatan kontekstual merupakan ciri utama dari pelaksanaan Kurikulum SD 

yang saat ini berlaku. Prinsip „kebermaknaan dan menemukan sendiri,� sebagai 

cerminan dari pendekatan tersebut dalam proses pembelajaran menjadi 

terabaikan, bahkan terhapus dengan penggunaan metode ini.  

 

b. Metode Bunyi  

Metode bunyi merupkan bagian dari metode eja, hanya saja dalam 

pelaksanaannya metode bunyi melalui proses latihan dan tubian. Contoh metode 

bunyi huruf  

/b/ dilafalkan [eb]     

/d/ dilafalkan [ed]                    Catatan: 
/e/ dilafalkan [e]                      dilafalkan dengan e pepet seperti pelafalan 

 /g/ dilafalkan [eg]                   pada kata benar, keras, pedas, lemah   

 /p/ dilafalkan [ep]                                                                                            

 

 Dengan demikian. kata „nani� dieja menjadi: /en-a/       [na]  

/en-i/       [ni]        dibaca        [na-ni]   
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c. Metode Suku Kata 

Metode Suku Kata biasa juga disebut dengan metode silabel. Proses 

pembelajaran MMP dengan metode ini diawali dengan pengenalan suku kata, 

seperti  

/ba, bi, bu, be, bo/;  

/ca, ci, cu, ce, co/;  

/da, di, du, de, do/;  

/ka, ki, ku, ke, ko/, dan seterusnya.  

Suku-suku kata tersebut, kemudian dirangkaikan menjadi kata-kata bermakna. 

Sebagai contoh, dari daftar suku kata tadi, guru dapat membuat berbagai variasi 

paduan suku kata menjadi kata-kata bermakna, untuk bahan ajar MMP. Kata-

kata dimaksud, misalnya: 

 

ba – ru cu – ci da – da ka – ki 
bi – ru ca – ci da – ra ku – ku  

bi – bi ci – ci da – du ka – ku 

ba – ca ka – ca du – ka ku – da 

 

Kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan proses perangkaian kata menjadi 

kelompok kata atau kalimat sederhana. Contoh perangkaian kata menjadi 

kalimat dimaksud, seperti tampak pada contoh di bawah ini. 

ka-ki ku-da  

ba-ca bu-ku  

cu–ci ka–ki (dan sebagainya).  

 

Proses perangkaian suku kata menjadi kata, kata menjadi kelompok kata atau 

kalimat sederhana, kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengupasan atau 

penguraian bentuk-bentuk tersebut menjadi satuan-satuan bahasa terkecil di 

bawahnya, yakni dari kalimat ke dalam kata-kata dan dari kata ke suku-suku 

kata. Proses pembelajaran MMP yang melibatkan kegiatan merangkai dan 
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mengupas, kemudian melahirkan istilah lain untuk metode ini, yakni Metode 

Rangkai-Kupas.  

Jika kita simpulkan, langkah-langkah pembelajaran MMP dengan Metode Suku 

Kata adalah:  

(1) tahap pertama, pengenalan suku-suku kata;  

(2) tahap kedua, perangkaian suku-suku kata menjadi kata; 

(3) tahap ketiga, perangakaian kata menjadi kelompok kata atau kalimat 

sederhana;  

(4) tahap keempat, pengintegrasian kegiatan perangkaian dan pengupasan. 

 

d. Metode Kata  

Proses pembelajaran MMP seperti yang digambarkan dalam langkah-

langkah di atas dapat pula dimodifikasi dengan mengubah objek pengenalan 

awalnya. Sebagai contoh, proses pembelajaran MMP diawali dengan 

pengenalan sebuah kata tertentu. Kata ini, kemudian dijadikan lembaga sebagai 

dasar untuk pengenalan suku kata dan huruf. Artinya, kata dimaksud diuraikan 

(dikupas) menjadi suku kata, suku kata menjadi huruf-huruf.  

Selanjutnya, dilakukan proses perangkaian huruf menjadi suku kata dan suku 

kata menjadi kata. Dengan kata lain, hasil pengupasan tadi dikembalikan lagi ke 

bentuk asalnya sebagai kata lembaga (kata semula). Karena proses 

pembelajaran MMP dengan metode ini melibatkan serangkaian proses 

pengupasan dan perangkaian maka metode ini dikenal juga sebagai „Metode 

Kupas-Rangkai�. Hal tersebut dianalogikan sebagai lawan dari metode suku 

kata yang biasa juga disebut metode rangkai-kupas. Sebagian orang 

menyebutnya �Metode Kata� atau �Metode Kata Lembaga�.  

 

e. Metode Global  

Sebagian orang mengistilahkan metode ini sebagai �Metode Kalimat�. 

Dikatakan demikian, karena alur proses pembelajaran MMP yang diperlihatkan 

melalui metode ini diawali dengan penyajian beberapa kalimat secara global. 
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Untuk membantu pengenalan kalimat dimaksud, biasanya digunakan gambar. Di 

bawah gambar dimaksud, dituliskan sebuah kalimat yang kira-kira merujuk pada 

makna gambar tersebut. Sebagai contoh, jika kalimat yang diperkenalkan 

berbunyi �ini gita�, maka gambar yang cocok untuk menyertai kalimat itu adalah 

gambar seorang anak perempuan, seperti contoh berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, setelah anak diperkenalkan dengan beberapa kalimat, barulah 

proses pembelajaran MMP dimulai. Mula-mula, guru mengambil salah satu 

kalimat dari beberapa kalimat yang diperkenalkan di awal pembelajaran. Kalimat 

tersebut dijadikan dasar/alat untuk pembelajaran MMP. Melalui proses 

deglobalisasi (proses penguraian kalimat menjadi satuan-satuan yang lebih kecil, 

yakni menjadi kata, suku kata, dan huruf), selanjutnya anak menjalani proses 

belajar MMP. Proses penguraian kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata, 

suku kata menjadi huruf-huruf, tidak disertai dengan proses sintesis 

(perangkaian kembali). Artinya, huruf-huruf yang telah terurai itu tidak 

dikembalikan lagi pada satuan di atasnya, yakni suku kata. Demikian juga 

dengan suku-suku kata, tidak dirangkaikan lagi menjadi kata; kata-kata menjadi 

kalimat. Sebagai contoh, di bawah ini dapat Anda lihat materi untuk MMP yang 

menggunakan Metode Global.  

1) Memperkenalkan gambar dan kalimat.  

 

 

 

 

 

 

 

Ini kuda 

 

Ini gita 
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2) Menguraikan salah satu kalimat menjadi kata; kata menjadi suku kata; suku 

kata menjadi huruf-huruf.  

 
                 ini buku  
          ini                  buku 
          i-ni                bu-ku 
          i-n-i               b-u-k-u 
 
 
f. Metode SAS 

Struktural Analitik Sintetik atau yang biasa disingkat dengan SAS 

merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

membaca dan menulis permulaan. Pembelajaran MMP dengan metode ini 

mengawali pelajarannya dengan menampilkan dan memperkenalkan sebuah 

kalimat utuh. Mula-mula anak disuguhi sebuah struktur yang memberi makna 

lengkap, yakni struktur kalimat. Hal ini dimaksudkan untuk membangun konsep-

konsep �kebermaknaan� pada diri anak. Akan lebih baik jika struktur kalimat 

yang disajikan sebagai bahan pembelajaran MMP dengan metode ini adalah 

struktur kalimat yang digali dari pengalaman berbahasa si pembelajar itu sendiri. 

Untuk itu, sebelum pembelajaran MMP dimulai, guru dapat melakukan pra-KBM 

melalui berbagai cara. Sebagai contoh, guru dapat memanfaatkan rangsang 

gambar, benda nyata, tanya jawab informal untuk menggali bahasa siswa. 

Setelah ditemukan suatu struktur kalimat yang dianggap cocok untuk materi 

MMP, barulah KBM MMP yang sesungguhnya dimulai. Pembelajaran MMP 

dimulai dengan pengenalan struktur kalimat. 

Kemudian, melalui proses analitik, anak-anak diajak untuk mengenal konsep 

kata. Kalimat utuh yang dijadikan tonggak dasar untuk pembelajaran membaca 

permulaan ini diuraikan ke dalam satuan-satuan bahasa yang lebih kecil yang 

disebut kata. Proses penganalisisan atau penguraian ini terus berlanjut hingga 

pada wujud satuan bahasa terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi, yakni huruf-

huruf. Proses penguraian/penganalisian dalam pembelajaran MMP dengan 

metode SAS, meliputi:  

 

Ini buku 
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(a) kalimat menjadi kata-kata  

(b) kata menjadi suku-suku kata, dan  

(c) suku kata menjadi huruf-huruf.  

Pada tahap selanjutnya, anak-anak dimotivasi melakukan kerja sintesis 

(menyimpulkan). Satuan-satuan bahasa yang telah terurai tadi dikembalikan lagi 

kepada satuannya semula, yakni dari huruf-huruf menjadi suku kata, suku-suku 

kata menjadi kata, dan kata-kata menjadi kalimat. Dengan demikian, melalui 

proses sintesis ini, anak-anak akan menemukan kembali wujud struktur semula, 

yakni sebuah kalimat utuh. Melihat prosesnya, tampaknya metode ini merupakan 

campuran dari metode-metode membaca permulaan seperti yang telah kita 

bicarakan di atas.  

Beberapa manfaat yang dianggap sebagai kelebihan dari metode ini, di 

antaranya sebagai berikut ini. (1) Metode ini sejalan dengan prinsip linguistik 

(ilmu bahasa) yang memandang satuan bahasa terkecil yang untuk 

berkomunikasi adalah kalimat. Kalimat dibentuk oleh satuan-satuan bahasa 

dibawahnya, yakni kata, suku kata, dan akhirnya fonem (huruf-huruf). (2) Metode 

ini mempertimbangkan pengalaman berbahasa anak. Oleh karena itu, 

pembelajaran akan lebih bermakna bagi anak karena bertolak dari sesuatu yang 

dikenal dan diketahui anak. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap 

daya ingat dan pemahaman anak. (3) Metode ini sesuai dengan prinsip inkuiri 

(menemukan sendiri). Anak mengenal dan memahami sesuatu berdasarkan 

hasil temuannya sendiri. Sikap seperti ini akan membantu anak dalam mencapai 

keberhasilan belajar.  

Materi ajar untuk pembelajaran membaca permulaan dengan metode ini tampak 

seperti berikut.  

ini mama  
 ini    mama  

                        i - ni                 ma - ma  
                        i-n-i                m-a-m-a 
                        i - ni               ma – ma 
                          ini                mama  
                                  ini mama  
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Metode-metode yang dijelaskan di atas bukanlah metode yang yang terbaik 

sebab “tidak ada metode yang terbaik dan juga tidak ada metode yang terburuk”.  

Setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. Metode yang terbaik 

adalah metode yang cocok dengan pemakainya. Dalam setiap metode yang 

disampaikan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.  Oleh 

karena itu, sangatlah keliru jika ada orang yang beranggapan bahwa metode ini 

merupakan metode yang terbaik dan metode itu merupakan metode yang 

terburuk. Metode terbaik adalah metode yang paling cocok dengan karakteristik 

dan kebutuhan siswa.  

 

4. Model Pembelajaran MMP 

a. Model Membaca berdasarkan gambar 

Untuk menerapkan model ini, langkah-langkah yang ditempuh antara lain:  

a) Guru memperlihatkan beberapa gambar, anak diminta menyebutkan 

gambar-gambar tersebut.  

b) Di samping gambar, guru juga memperlihatkan beberapa kartu (bisa kartu 

huruf, kartu suku kata, atau kartu kata). Anak diminta menempelkan kartu-

kartu dimaksud di bawah gambar sehingga gambar-gambar dimaksud 

menjadi berjudul.  

c) Satu-dua buah gambar dipilih anak untuk bahan diskusi dan sebagai 

stimulasi untuk membuat bacaan bersama. Melalui arahan dan bimbingan 

guru, misalnya melalui kegiatan tanya jawab, diharapkan guru dan siswa 

dapat menyusun bacaan bersama. Pada kegiatan ini, usahakan mengajak 

siswa untuk membuat kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat tersebut lalu disusun 

menjadi bacaan sederhana.  
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Contoh:  

1) Guru memperlihatkan gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Disediakan kartu huruf yang terdiri atas:  

     /a/ (18 buah); /i/ (13 buah); /e/ (6 buah); /m/ (3 buah); /s/ (2 buah); /p/ (2 buah); 

/d/ (5 buah); /k/ (2 buah); /n/ (10 buah); /g/ (2 buah); /o/ (2 buah); /t/ (2 buah).  

 

3) Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai gambar:  

Guru : Siapakah nama anak perempuan ini?  

Siswa: ini nita  

Guru : Siapakah nama anak laki-laki ini?  

Siswa: ini iman 

 Guru : Yang mana kakaknya?  

Siswa: iman  

Guru :Yang mana adiknya?  

Siswa: nita  

Guru : Mereka naik apa?  

Siswa: sepeda  

Guru : Ada berapa roda sepeda ini?  

Siswa: ada dua (dan seterusnya)  
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4) Kemungkinan wacana/bacaan yang dihasilkan bersama:  

ini iman  

ini nita  

nita adik iman  

iman dan nita naik sepeda  

sepeda roda dua 

sepeda baru dari ayah 

 

5) Guru menyajikan gambar dengan bacaan hasil susunan bersama antara guru-

siswa sebagai bahan ajar membaca permulaan.  

 

b. Model Pembelajaran Menulis Permulaan  

Langkah-langkah kegiatan menulis permulaan terbagi ke dalam dua kelompok, 

yakni (a) penegenalan huruf, dan (b) latihan. Dalam kegiatan pengenalan huruf 

dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan membaca permulaan. Penekanan 

pembelajaran diarahkan pada pengenalan bentuk tulisan serta pelafalannya 

dengan benar. Fungsi pengenalan ini dimaksudkan untuk melatih indra siswa 

dalam mengenal dan membedakan bentuk dan lambang-lambang tulisan. Sebagai 

contoh guru memperkenalakan huruf o, I, dan n pada murid kelas 1.  

a) Guru menunjukkan gambar seorang anak perempuan dan seorang anak 

laki-laki. Kedua gambar anak tersebut diberi nama “noni” dan “nono”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nono 

 

 

 

 

 

noni 
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b) Guru memperkenalkan nama kedua anak itu sambil menunjukkan tulisan 

“noni” dan “nono” yang tertera di bawah masing-masing gambar.  

c) Melalui proses tanya jawab secara berulang-ulang anak diminta 

menunjukkan mana “noni” dan mana “nono” sambil diminta menunjukkan 

bentuk tulisannya.  

d) Selanjutnya, guru memindahkan dan menuliskan kedua bentuk tulisan 

tersebut di papan tulis dan anak diminta memperhatikannya. Guru 

hendaknya menulis secara perlahan-lahan dan anak diminta untuk 

memperhatikan gerakan-gerakan tangan serta contoh pengucapan dari 

bentuk tulisan yang sedang ditulis guru. 

e) Guru meminta siswa untuk menirukan menulis huruf-huruf tersebut diudara 

sambil mengucapkannya. 

f) Setiap tulisan itu kemudian dinalisis dan disintesiskan kembali. Perhatikan 

contoh tulisan berikut.  

     noni                   nono 

no        ni           no             no  

n    o   n   i            n    o     n     i  

no        ni             no           no  

     noni          nono  
g) Demikian seterusnya, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang bersamaan 

dengan pembelajaran membaca permulaan. Proses pemberian latihan 

dilaksanakan dengan mengikuti prinsip dari yang mudah ke yang sukar, dari 

latihan sederhana menuju latihan yang kompleks. 

 
E. Rangkuman 

Membaca dan Menulis Permulaan (MMP) merupakan pembejalaran yang 

diberikan kepada siswa sekolah dasar kelas rendah. MMP memfokuskan pada 

pembelajaran yang bertujuan untuk melek huruf atau mengenalkan huruf pada 

siswa. Oleh karena itu, untuk dapat memilih materi ajar yang tepat perlu 

diperhatikan beberapa hal diantaranya: 1) Melihat standar kompetensi yang telah 
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ditentukan dalam kurikulum; 2) Tingkat kesesuaian materi dengan tema dan 

focus pembicaraan; 3) Kemampuan kognitif, karakteristik, dan kebutuhan siswa.  

Untuk mengajarkan MMP ada beberapa motode yang dapat digunakan oleh guru 

antara lain: 1) Metode eja, yang memulai pembelajaran dengan 

memperkenalkan huruf dan bunyi secara alfebetis; 2) Metode bunyi, yang 

merupakan bagian dari metode eja dilakukan melalui proses latihan dan tubian 

untuk melafalkan huruf dengan benar; 3) Metode suku kata, yaitu 

memperkenalkan kata atau kalimat sederhana melalui pemecahan suku kata. 

Metode ini sering juga dipadukan dengan metode kupas rangkai yaitu merangkai 

suku kata menjadi kata, kata menjadi kelompok kata atau kalimat sederhana. 4) 

Metode kata, pengenalan kata dengan menganalisis suku kata menjadi kata 

metode ini juga disebut dengan kata lembaga;  5) Metode global. Metode ini 

mengajarkan MMP dengan memulai dengan memperkenalkan kalimat 

sederhana disertai dengan gambar yang menarik minat siswa; 6) Metode SAS, 

metode ini singkatan dari Struktural Analitik Sintetik, metode ini hamper sama 

dengan metode global yaoti mengajarkan membaca dan menulis melalui 

pemberian kalimat utuh untuk membangun “kebermaknaan”. Hal ini juga dapat 

dilakukan melalui gambar.  

 Dalam melaksanakan pembelajaran MMP beberapa model pembelajaran dapat 

dilakukan diantaranya membaca berdasarkan gambar. Hal ini dilakukan dengan 

memberikan gambar-gambar dan kartu kata atau kartu huruf. Siswa diminta 

untuk menyusun kata atau kalimat sederhana dengan gambar, huruf, dan kata 

yang telah disiapkan. Metode lain yang dapat dijadikan alternative adalah guru 

mengajarkan menulis dengan memperkenalakan huru dengan cara menulis yang 

benar melalui proses menulis di udara. Siswa diberi rangsangan gambar dan 

huruf kemudian bersama-sama dengan guru menuliskan huruf di udara.   

 

F. Media/Sumber Belajar 

Media atau sumber belajar yang dapat digunakan guru dalam melaksanakan 

MMP antara lain: 

1) Kartu angka 

2) Kartu huruf 
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3) Kartu kata 

4) Gambar 

5) Foto 

 

G. Evaluasi 

Latihan 1 

Pilihlah Jawaban yang Benar 

1. Pernyataan berikut benar, kecuali …  

A. Kurikulum merupakan pedoman utama dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran  

B. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kurikulum tidak boleh 

ditambah dan tidak boleh dikurangi 

C. Sekolah dapat menyesuaikan materi yang terdapat dalam kurikulum 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolahnya  

D. Standar kompetensi merupakan standar nasional yang harus dicapai 

siswa di mana pun mereka berada (bersekolah)  

 

2. Kalimat-kalimat berikut cocok untuk bahan ajar membaca di kelas 1 SD 

pada awal-awal memasuki sekolah, kecuali…  

   A. ini nana  C. ini mimi  

   B. ini badu  D. ini amelia 

 

3. Ibu guru kelas 1 meminta muridnya untuk menuliskan namanya sendiri pada 

buku tulisnya. Indikator tersebut merupakan tolok ukur bagi kompetensi 

dasar…  

A. menulis kalimat yang didiktekan guru 

B. menulis permulaan 

C. menyalin 

D. menjiplak dan menebalkan  

 

4. Urutan pembelajaran manakah yang menunjukkan gradasi mudah-sukar 

untuk pembelajaran menulis permulaan?  
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A. Mewarnai – menjiplak – menyalin - menulis nama sendiri  

B. Menjiplak - mewarnai - menyalin - menulis nama sendiri  

C. Menulis nama sendiri – mewarnai – menjiplak – menyalin  

D. Menyalin – menjiplak – menulis nama sendiri - mewarnai  

 

5. Huruf a, b, c, d, e dilafalkan [a, be, ce, de, e] merupakan cerminan dari 

penggunaan metode …  

     A. Bunyi                                C. Global  

     B. Eja                                    D. SAS  

 

6. Pembelajaran MMP dengan metode SAS diawali dengan pengenalan …  

A. kartu kata                       C. struktur kalimat  

B. gambar                          D. kartu huruf 

 

7. Proses pembelajaran MMP yang melibatkan kegiatan pengupasan dan 

perangkaian kata sebagai titik tolak pembelajaran merupakan cerminan dari 

penggunaan metode  

  A. Suku Kata     C. Kata Lembaga 

  B. SAS     D. Global  

 

8. Teknik drill (tubian) cocok digunakan dalam pembelajaran MMP dengan 

metode berikut, kecuali …  

 A. Bunyi       C. Suku Kata  

 B. Eja        D. SAS  

 

9.   Pernyataan berikut benar, kecuali …  

A. Pembelajaran MMP dengan Metode Global diawali dengan pengenalan 

struktur kalimat.  

B. Metode Global dan Metode SAS memiliki persamaan dalam hal proses 

sintetik unsur-unsur bahasa.  

C. Metode Eja dan Metode Bunyi mengawali pembelajaran MMP dengan 

pengenalan huruf-huruf.  

D. Penyajian materi MMP harus mengikuti prinsip dari yang mudah ke 

yang sukar, dari yang konkret ke yang abstrak.  
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10. Metode SAS dalam pembelajaran MMP memiliki kelebihan-kelebihan 

berikut, kecuali…  

A. sejalan dengan pendekatan pengalaman berbahasa  

B. sejalan dengan prinsip inkuiri  

C. sejalan dengan prinsip hakikat komunikasi  

D. sejalan dengan pendapat para pakar metode MMP  

 

 

Latihan 2 
 Jawablah dengan tepat! 
1) Dalam pembelajaran menulis permulaan terdapat kompetensi dasar “menjiplak” 

dan “menyalin” tulisan. Jelaskan perbedaan kedua kompetensi tersebut! Berikan 

contohnya!  

2) Pelajari ilustrasi yang disajikan di bawah ini kemudian tentukan metode MMP 

yang digunakan untuk kasus tersebut. Gina sedang mengajari adiknya 

membaca.  

Gina : Sekarang Ade harus menghapalkan huruf-huruf ini. Coba perhatikan, /a/, 

/be/, /ce/, /de/, /e/, /ef/, /ge/ (sambil menunjuk abjad A, B, C, D, E, F, G) sudah 

dulu sampai di situ.  

Nisa : /a/, /be/, /ce/, /de/, /e/, /ef/, /ge/ (menirukan bunyi-bunyi yang diucapkan 

kakaknya) Gina : Bagus, coba ini apa? (sambil memperlihatkan huruf B, D, dan 

G )  

Nisa : /de/, /be/, /ge/ (terbata-bata) Gina : Terbalik, De! Yang ini /be/ (sambil 

menunjuk huruf B) dan yang ini /de/ (menunjuk huruf D). 

3) Ibu Endah, guru kelas 1 sedang mengajarkan membaca permulaan di kelasnya. 

Mula-mula ia memperlihatkan sesosok gambar perempuan muda. Di bawah 

gambar itu terdapat tulisan yang berbunyi, “ini sari”. Sambil menunjuk gambar, 

Ibu Endah berkali-kali mebacakan [ini sari], [ini sari], [ini sari], dan murid-murid 

menirukannya. Selanjutnya, gambar ditarik, tidak diperlihatkan lagi kepada anak. 

Yang tersisa hanya lambang tulisannya saja. Lalu, Ibu Endah mengajari 

muridnya persis seperti semula, namun tanpa disertai bantuan gambar. Metode 

MMP apa yang digunakan ibu Endah?  

4) Sebagai langkah awal pembelajaran MMP, proses KBM dilakukan tanpa 

menggunakan buku karena anak-anak belum diperkenalkan dengan buku. Jika 
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Anda diminta melaksanakan pembelajaran dimaksud, coba Anda kemukakan 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan Anda tempuh!  

5) Untuk alat peraga pembelajaran MMP Anda memiliki 4 macam jenis kartu, yakni 

kartu huruf, kartu suku kata, kartu kata, dan kartu kalimat. Kartu-kartu manakah 

yang pertama-tama Anda tunjukkan kepada siswa, jika Anda melaksanakan 

pembelajaran MMP dengan metode: (a) SAS, (b) Global, (c) Kata, (d) Suku Kata, 

(e) Eja, dan (f) Bunyi. Berikan contoh-contoh dan alasan-alasannya!  

 

H. Glosarium 

Abstrak :tidak berwujud atau berbentuk 

Deglobalisasi  : proses penguraian kalimat menjadi satuan-satuan yang lebih 

kecil,  yakni menjadi kata, suku kata, dan huruf. 

Eja : melafalkan huruf demi huruf  

Konkret : berwujud atau ada bentuk  

Metode : cara  

Tubian : drill 

SAS : Struktural Analitik Sintektik  
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