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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kemampuan Membaca Permulaan 

1. Pengertian Membaca Permulaan 

Definisi kemampuan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah 

daya atau kekuatan untuk melakukan atau menyelesaikan suatu 

pekerjaan.Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang 

tertulis, bisa diucapkan secara keras ataupun di dalam hati; mengeja atau 

melafalkan apa yang tertulis. Selanjutnya permulaan adalah hal mula 

mula; sesuatu yang menjadi awal(Untara, 2012). 

Definisi membaca berbeda‐bedamenurut para ahli. Matlin (1998) 

mendefinisikanmembaca sebagai aktivitasyang melibatkan sejumlah kerja 

kognitif,termasuk persepsi dan rekognisi yang kompleks untuk 

mengolahisi bacaan, yang bertujuan untukmemahami ide‐ide dan pesan‐

pesanpenulis serta menjadikannya sebagaibagian dari pengetahuannya 

(Pertiwi & Sugiyanto, 2005). 

Membaca dari segi linguistik menurut Anderson (dalam Tarigan, 

2013) merupakan suatu proses penyandian kembali dan pembacaan sandi 

(a recording and decoding process), berlainan dengan berbicara dan 

menulis yang justru melibatkan penyandian (encoding). Sebuah aspek 

pembacaan sandi (decoding) adalah menghubungkan kata-kata tulis 

dengan makna bahasa lisan yang mencakup pengubahan tulisan atau 

cetakan menjadi bunyi yang bermakna. 
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Soedarso (1983)mengemukakan bahwa membaca merupakan 

aktivitas kompleks yang memerlukan sejumlah besar tindakan terpisah-

pisah, mencakup  penggunaan pengertian, khayalan, pengamatan, dan 

ingatan. Manusia tidak mungkin dapat membaca tanpa menggerakkan 

mata dan menggunakan pikiran. Bond (1975) mengemukakan bahwa 

membaca merupakan pengenalan simbol-simbol bahasa tulis yang 

merupakan stimulus yang membantu proses mengingat tentang apa yang 

dibaca, untuk membangun suatu pengertian melalui pengalaman yang 

telah dimiliki (Abdurrahman, 2002). 

Membaca menurut Montessori bukanlah sesuatu yang begitu rumit 

untuk diajarkan. Saat membaca akan terkait dengan pancaindera. 

Pancaindera merupakan pintu gerbang masuknya berbagai pengetahuan ke 

dalam otak anak. Karena itu, posisi pancaindera memiliki peran yang 

sangat strategis dalam mengembangkan berbagai potensi anak usia dini 

(dalam Mutiah, 2010). Sejalan dengan pernyataan Depdiknas (2007), 

membaca merupakan kegiatan yang melibatkan unsur auditif 

(pendengaran) dan visual (pengamatan). 

Membaca merupakan serangkaian kegiatan pikiran yang dilakukan 

dengan penuh perhatian untuk memahami suatu informasi melalui suatu 

indra penglihatan dalam bentuk symbol-simbol yang rumit, yang disusun 

sedemikian rupa sehingga mempunyai arti dan makna. Membaca bukan 

hanya sekedar membaca,tetapi aktivitas inimempunyai tujuan,yaitu untuk 

mendapatkan sejumlah informasi baru(Prasetyono, 2008). 



 

 
13 

Mercer (dalam Abdurrahman, 2002) menyimpulkan bahwa 

terdapat beberapa tahap dalam proses belajar membaca. Initial reading 

(membaca permulaan) merupakan tahap kedua dalam membaca, dimana 

anak hanya sebatas membaca huruf per huruf atau membaca secara teknis. 

Membaca secara teknis juga mengandung makna bahwa dalam tahap ini 

anak belajar mengenal fonem dan menggabungkan (blending) fonem 

menjadi suku kata atau kata (Mar’at, 2005). Membaca secara teknis adalah 

proses decoding atau mengubah simbol-simbol tertulis berupa huruf atau 

kata menjadi sistem bunyi, dimana pada proses ini sering disebut dengan 

pengenalan kata (Yusuf, 2005). 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tentang 

standar Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2009, mengenai pencapaian 

perkembangan anak usia 5 hingga 6 tahun mengenai kemampuan 

membaca tercantum pada lingkup perkembangan keaksaraan yang 

mencakup pada menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal, 

menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal 

yang sama, dan membaca nama sendiri. (Lucky, 2016). 

Menurut Depdikbud (1986) huruf konsonan yang harus dapat 

dilafalkan dengan benar untuk membaca permulaan adalah b, d, k, l, m, p, 

s, dan t. Huruf-huruf ini ditambah dengan huruf vokal akan digunakan 

sebagai indikator kemampuan membaca permulaan sehingga menjadi a, b, 

d, e, i, k, l, m, o, p, s, t dan u (Sejati, 2016). 
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Menurut Lerner (1988) kemampuan membaca merupakan dasar 

untuk menguasai bidang studi. Jika anak usia dini tidak segera memiliki 

kemampuan membaca, maka ia akan mengalami banyak kesulitan dalam 

mempelajari berbagai bidang studi pada tingkatan pendidikan berikutnya. 

Oleh karena itu, anak harus belajar membaca agar ia dapat membaca untuk 

belajar(Abdurrahman, 2010). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

membaca permulaan merupakan tahapan membaca dengan ditandai 

penguasaan kode alfabetik, yaitu anak hanya sebatas membaca huruf per 

huruf, mengenal fonem serta menggabungkan fonem menjadi suku kata 

hingga membentuk kata sederhana. 

Tabel 2.1 

Tingkat Pencapaian Perkembangan Keaksaraan Anak Usia 5-6 Tahun 

Lingkup 

Perkembangan 

Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Dimensi 

 

 

 

 

Keaksaraan 

Menyebutkan simbol-simbol 

huruf yang dikenal 

Menyebutkan 

simbol huruf vokal 

maupun konsonan 

Menyebutkan kelompok 

gambar yang memiliki bunyi 

atau huruf yang sama 

Menyebutkan suku 

kata atau mengeja 

kata 

Membaca nama sendiri Menggabungkan 

suku kata menjadi 

kata sederhana  

 

2. Tujuan Umum Pengajaran Membaca Permulaan 

Pengajaran membaca permulaan, menurut Soejono (dalam Lestary, 

2004) memiliki tujuan yang memuat hal-hal yang harus dikuasai anak 

secara umum, yaitu: 
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a. Mengenalkan anak pada huruf -huruf dalam abjad sebagai tanda suara 

atau tanda bunyi. 

b. Melatih keterampilan anak untuk mengubah huruf-huruf dalam kata 

menjadi suara. 

c. Pengetahuan huruf-huruf dalam abjad dan keterampilan menyuarakan 

wajib untuk dapat dipraktikkan dalam waktu singkat ketika anak 

belajar membaca lanjut.  

3. Tahapan Awal Belajar Membaca 

Chall mengungkapkan bahwa keahlian membaca berkembang 

melalui enam tahap. Batas usia tidak bersifat kaku dan tidak berlaku untuk 

setiap siswa. Misalnya saja beberapa siswa belajar membaca sebelum 

masuk ke kelas satu (dalam Santrock, 2010). Meskipun demikian, tahap-

tahap Chall ini memberikan pemahaman umum tentang perubahan 

perkembangan dalam proses belajar membaca: 

a. Tahap 0. Prereading(pattern recognition) adalah tahapan yang 

dialami anak prasekolah yang ditandai dengan anak berpura-pura 

membaca. 

b. Tahap 1. Discovery of Alphabet Principle/Decoding Stage adalah 

tahapan membaca sesungguhnya, yaitu ketika anak menemukan 

bahwa huruf adalah representasi ungkapan yang disuarakan. Misalnya, 

kata B-O-L-A yang tertulis dibaca: bola. 

c. Tahap 2. Development of Automaticity (“Ungluging from Print”). 

Pada tahap ini anak mulai cukup lancar membaca. Anak menjadi 
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penasaran pada bacaannya dan ingin membaca lebih banyak lagi. Pada 

tahap ini anak belajar menghubungkan teks bacaam dengan 

pengucapan, bahkan dari teks ke pemikiran baru. Kemampuan 

decodingnya telah berkembang dan kecepatannya dalam membacapun 

meningkat. Ketepatannya dalam membaca juga ikut meningkat dan 

semakin lancar. Pada tahap ini, anak seharusnya sudah mampu 

memberi atensi pada arti dan teks bacaan. Pada umumnya pada tahap 

ini dicapai sewaktu anak berusia 8 tahun. 

d. Tahap 3. Incoperation of Learning Subroutines (Reading for Learning 

The New) atau membaca untuk belajar. Pada tahap ini, motivasi untuk 

membaca berubah. Perubahan dari “learning to read” menuju 

“reading to learn”, yaitu ketika pada umumnya anak sudah mampu 

menguasai informasi dari materi tertulis yang dapat ditelaah lewat 

kurikulum sekolah. Pada tahap ini, bagi anak membaca teks adalah 

untuk memperoleh informasi dan dengan demikian perbendaharaan 

kata mereka berkembang pesat. Tahap perkembangan ini biasanya 

dicapai ketika anak duduk dikelas 4 atau kira-kira berusia 9-10 tahun. 

Umumnya mereka belajar dari buku-buku yang mereka baca. 

e. Tahap 4. Taking Multiple View During Reading. Karakteristik tahapan 

ini adalah kemampuan untuk membandingkan dua atau lebih sudut 

pandang berdasarkan perbandingan artikel yang dibaca. Tahap ini 

belum muncul sampai anak memasuki usia sekolah menengah atas 
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dan kemampuan ini akan muncul hanya apabila guru memberikan 

latihan berfikir comparative. 

f. Tahap 5. Reading for Building and Testing Personal Theory. Tahap 

ini adalah tahapan sempurna umumnya dicapai pada usia mahasiswa 

dan dimanifestasikan melalui berbagai tulisan hasil penelitian. 

Mahasiswa membaca dengan tujuan membuat formula dan atau 

menetapkan posisi pendapatnya mengenai suatu fenomena, serta 

melakukan konsolidasi atas apa yang telah dibacanya sambil 

membaca, individu yang bersangkutan sekaligus melakukan 

konstruksi teori pribadi. 

 

4. Aspek-aspek dalam Membaca 

Broughton, dkk (1978) mengemukakan bahwa terdapat dua aspek 

penting dalammembaca(dalam Tarigan, 2013) yaitu : 

a. Keterampilan yang bersifat mekanis (mechanical skills) yangdapat 

dianggap berada pada urutan yang lebih rendah (lowerorder), yaitu: 

pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistic (fonem, 

kata, frase, pola klausa, kalimat, dan lain-lain),kemampuan 

menyuarakan bahasa tertulis, serta kecepatan membaca ke taraf 

lambat. 

b. Keterampilan yang bersifat pemahaman (comprehension skills) yang 

dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi(higherorder), 

Yaitu: memahami pengertian sederhana(leksikal, gramatikal, 



 

 
18 

retorikal), memahami signifikansi ataumakna (maksud dan tujuan 

pengarang,relevansi atau keadaankebudayaannya reaksi pembaca),  

evaluasi atau penilaian(isi,bentuk), sertakecepatan membaca yang 

fleksibel yang mudahdisesuaikan dengan keadaan. 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membacapermulaan 

menurut Lamb dan Arnod (dalam Rahim, 2008)terbagi atas 4 faktor, yaitu: 

a. Faktor fisiologis 

Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan 

neurologis dan jenis kelamin.Seperti kelelahan, berbagai cacat otak, 

gangguan pada alat bicara, alat pendengaran, dan alat 

pengelihatan.Merupakan faktor yang dapat menyebabkan anak gagal 

dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman mereka. 

b. Faktor intelektual 

Istilah intelegensi menurut Binet dan Simon (1905) merupakan 

kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, kemampuan 

mengubah arah tindakan bila tindakan itu telah dilaksanakan, dan 

kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Selanjutnya, Wechsler 

(1939) mengatakan intelegensi adalah kemampuan untuk bertindak 

secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan 

secara efektif (Wahyuni, Widuastuti, dam Fitriyani, 2015). 
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c. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi kemajuan kemampuan 

membaca anak yaitu latar belakang, pengalaman anak dirumah, dan 

sosial ekonomi keluarga. 

d. Faktor psikologis 

Faktor psikologis mencakup motivasi, minat, kematangan sosial, 

emosi, dan penyesuaian diri.Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca yaitu fisiologis, 

intelektual, lingkungan, dan psikologis. 

 

B. Tahap Perkembangan Kognitif Anak 

1. Tahap Perkembangan Kognitif Piaget  

Hakikat proses berfikir anak menurut Teori Perkembangan 

Kognitif Piaget (dalam Ormrod, 2008) adalah sebagai berikut : 

a. Tahap sensorimotor (usia 0-2 tahun) 

Piaget mengemukakan bahwa pada sebagian besar tahap 

sensorimotor, anak berfokus pada apa yang mereka lakukan dan lihat 

pada saat itu; terutama tersusun berdasarkan perilaku dan persepsi. 

Piaget menyatakan bahwa kemampuan berpikir yang sesungguhnya 

muncul pada usia dua setengah tahun. Anak memperoleh kemampuan 

simbolik, yaitu kemampuan mempresentasikan dan memikirkan objek-

objek dan peristiwa dalam bentuk simbol. 

b. Tahap praoperasional (2-7 tahun) 
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Pada tahap praoperasional, keterampilan bahasa anak 

berkembang dan penguasaan kosakata meningkat, memungkinkan 

mereka mengekspresikan dan memikirkan beragam objek dan 

peristiwa.Bahasa juga menjadi dasar bagi pembentukan interaksi sosial, 

yakni komunikasi verbal. Anak dalam tahap praoperasional 

menunjukkan egosentrisme praoperasional, yakni ketidakmampuan 

memandang situasi dari perspektif oranglain, dan terkadang ditampilkan 

dalam bentuk percakapan yang egosentris, yakni ketika anak 

mengatakan sesuatu tanpa mempertimbangkan apa yang mungkin 

diketahui atau tidak diketahui pendengar terkait suatu topik yang 

dibicarakan. 

c. Tahap operasional konkret (usia 7 hingga 12 tahun) 

Saat anak memasuki tahap operasional konkret, proses berpikir 

mereka menjadi terorganisasi ke sistem proses mental yang lebih besar, 

yang memudahkan mereka berpikir lebih logis daripada sebelumnya. 

mereka juga mampu menarik kesimpulan logis berdasarkan informasi 

yang diberikan kepada mereka. 

d. Tahap operasional formal (usia 12 tahun hingga dewasa) 

Anak-anak dan remaja yang berada pada tahap operasional 

formaldapat berfikir secara abstrak, mereka juga mampu melakukan 

penalaran yang bertentangan dengan realitas.Anak pada tahap ini 

mampi mencari penjelasan terhadap sauatu fenomena ilmiah, 
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mengidentifikasikan sejumlah hipotesis sekaligus menemukan 

kemungkinan hubungan sebab-akibat. 

Setiap tahapan perkembangan ditandai oleh perbedaan kualitas 

kemampuan berpikir, dimana tahapan berpikir sebelumnya menjadi 

landasan untuk tahapan berpikir selanjutnya. 

 

2. Tahap Perkembangan Kognitif Vygotsky 

Teori perkembangan kognitif Vygotsky memfokuskan pada 

pendekatan konstruktivis sosial, yang menekankan pada konteks sosial 

dari pembelajaran dan bahwa pengetahuan dibangun dan dikonstruksi 

secara bersama. Menurut Vygotsky, anak-anak menyusun pengetahuan 

melalui interaksi sosial dengan oranglain (Santrock, 2004). 

Vygotsky mengajukan gagasan yang unik dan kuat tentang 

hubungan antara perkembangan dan pembelajaran. Secara khusus, 

Vygotsky merefleksikan pandangannya bahwa fungsi kognitif berasal dari 

situasi sosial, adapun gagasan tersebut adalah Zone of Proximal 

Development (ZPD) (Santrock, 2004). 

Hasse (dalam Santrock, 2004) mengemukakan bahwa ZPD adalah 

istilah untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara 

sendirian tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa. Penekanan 

Vygotsky pada ZPD menegaskan keyakinannya akan arti penting dari 

pengaruh sosial, terutama pengaruh instruksi atau pengajaran, terhadap 

perkembangan kognitif anak. 
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Scaffolding merupakan sebuah teknik untuk mengubah level 

dukungan yang berkaitan erat dengan gagasan ZPD. Scaffolding 

merupakan suatu mekanisme pendukung yang membantu anak untuk 

berhasil menyelesaikan suatu tugas dalam zona perkembangannya. Guru 

dapat memberikan bantuan kepada anak dengan cara menyederhanakan 

tugas ataupun memberikan tugas yang tidak terlalu rumit (Ormrod, 2008). 

Berdasarkan teori Vygotsky, maka dapat disimpulkan bahwa 

interaksi sosial menjadi faktor perkembangan kognitif anak, dan dengan 

landasan tersebut maka terbentuklah metode scaffolding yang dapat 

membantu anak dalam menyelesaikan tugasnya. 

 

C. Metode Multisensori 

1. Pengertian Metode Multisensori 

Metode merupakan cara-cara yang tertata dan terencana baik untuk 

menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan multi sensori, terdiri dari dua kata, 

yaitu multi dan sensori. Kata “multi” adalah beraneka ragam atau banyak 

atau lebih dari satu atau dua, sedangkan “sensori” artinya panca indera. 

Maka, gabungan dua kata ini berarti lebih dari satu panca indera (Untara, 

2012).  

Metode multisensori didasarkan pada asumsi bahwa anakakan 

belajarlebih baik jika materi pelajaran disajikandalam berbagai modalitas 

alat indera (Abdurrahman, 2010). Grace Fernald mengembangkan suatu 

metode pengajaran multisensoris yang melibatkan 4 (empat) modalitas. 
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Modalitasyang sering dilibatkan adalah visual(penglihatan), auditory 

(pendengaran),kinesthetic (gerakan), dan tactile(perabaan)(Yusuf, 2005). 

Metode multisensori merupakan salah satu program remedial 

membaca yang dapat dijadikan sebagai alternatif intervensi yang dapat 

digunakan dalam pengajaran membaca permulaan (Dewi, 2005).Metode 

multisensori dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, 

membangkitkan motivasi, memberikan rangsangan kegiatan belajar, bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis anak yang akhirnya meningkatkan 

konsentrasi anak untuk belajar dan memahami pelajaran. Dengan 

lingkungan yang multisensoris tersebut akan memberikan hal baru bagi 

anak. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metode 

multisensori merupakan sebuah metode pembelajaran yang memanfaatkan 

fungsi masing-masing alat indera yaitu visual (penglihatan), auditory 

(pendengaran), kinesthetic (gerakan), dan tactile (perbabaan) secara 

bersamaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan pada anak. 

2. Pendekatan Metode Multisensori dalam kegiatan Membaca 

Fernald dan Gillingham (dalam Ruhaena, 2008) menyatakan anak 

dilatih membaca utuh, yakni dengan dipilih dari cerita yang dibuat anak itu 

sendiri, dengan demikian tidak ada kegiatan memperkenalkan huruf atau 

bunyi secara individu, metode ini mengcangkup empat tahapan sebagai 

berikut:  
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1.  Anak memilih materi yang akan dipelajari, sementara guru 

menuliskannya dengan huruf besar dan selanjutnya anak menelusuri 

kata dengan jarinya. 

2. Belajar dengan kata yang ditulis guru lalu mengucapkannya dan 

menuliskan kembali apa yang diucapkan oleh guru. 

3. Guru tidak lagi menuliskannya, karena anak akan belajar membaca dari 

kata-kata yang sudah dicetak. 

4. Anak sudah mampu mengenali kata baru dengan membandingkan 

dengan kata yang sudah dipelajari, keempat tahapan itu harus dilalui 

dengan secara utuh. 

Terdapat 2 pendekatan metode multisensori, yaituyang 

dikembangkan oleh Fernald dan Gillingham. Perbedaan keduanyaadalah, 

pada metode Fernald, anak belajar kata sebagai pola yang utuhsehingga 

akan memperkuat ingatan dan visualisasi; sedangkan metodeGillingham 

menekankan pada teknik meniru bentuk huruf satu per satu 

secaraindividual (Yusuf, 2003). 

Salah satu contoh metode multisensori adalah metode 

Fernald.Fernald telah mengembangkan suatu metode pengajaran 

membacamultisensoris yang sering pula dikenal dengan metode VAKT 

(visual,auditory, kinesthetic, and tactile). Metode ini menggunakan materi 

bacaanyang dipilih dari kata – kata yang diucapkan oleh anak, dan tiap 

katadiajarkan secara utuh. Fernald beranggapan bahwaanak yang 
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mempelajari kata sebagai pola utuh akan dapat memperkuatingatan dan 

visualisasi (Sessiani, 2003). 

Metode multisensori yang dikembangkan oleh Grace Fernald 

(dalam Myers, 1976)merupakansebuah metode membaca remedial-

kinestetik yang dirancang untukmengajari individu dengan kesulitan 

membaca yang ekstrim.Namun semuaorang dengan inteligensi normal pun 

diterima dalam program ini dan dalambeberapa kasus mereka belajar 

membaca selama beberapa bulan hingga 2tahun.Fernald membagi 

programnya dalam 4 tingkatandalam jangka waktu yang panjang, dengan 

evaluasi yang terus-menerusdengan tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca anak sampai suatutingkat yang setaraf dengan 

tingkat intelektual dan tingkat pendidikan yangdiinginkan. Adapun 

gambaran singkat pelaksanaan program remedialmultisensoris adalah 

sebagai berikut: 

a. Tingkat satu 

Anak diperbolehkan memilih satu kata yang ingin ia pelajari, 

panjangnya kata tidak diperhatikan. Guru menuliskan kata di atas 

kertas dengan krayon, kemudian anak menelusurinya dengan jari 

tangan (taktil-kinestetik). Saat menelusuri, anak melihat dan 

mengucapkan kata dengan keras (visual- auditori). Proses ini diulang 

sampai anak mampu menulis kata tanpa melihat salinannya, waktu 

tidak dibatasi. Kata-kata yang telah dipelajari kemudian disatukan 
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dalam sebuah cerita yang dikarang sendiri oleh anak dan dibacakan di 

depan guru. 

b. Tingkat dua 

Penelusuran dengan jari tidak lagi diperlukan jika anak sudah 

mampu mempelajari kata baru hanya dengan mengamati kata tersebut. 

Tidak ada batas waktu kapan penelusuran dihentikan, namun periode 

penelusuran rata-rata berlangsung selama 2 hingga 8 bulan. Meskipun 

anak tidak lagi menelusuri, ia tetap harus menulis kata sambil 

menyuarakannya. 

c. Tingkat tiga 

Anak belajar langsung dari kata – kata yang ditulisnya.Anak 

melihat kata dan mampu menulisnya tanpa mengeja atau melihat 

salinannya.Di tingkat ini anak diberikan buku, yang isinya dibaca dan 

guru bertugas menjelaskan jika ada kata yang tidak diketahui anak.Saat 

membaca, guru membahas kata – kata baru dan diadakan evaluasi 

(recall) untuk mengetahui apakah kata – kata baru sudah disimpan 

dalam ingatan. 

d. Tingkat empat 

Tingkat empat dimulai saat siswa mampu menggeneralisasikan dan 

menemukan kata – kata baru berdasarkan kemiripan dengan kata – kata 

yang sudah dikenal.Di tingkat ini minat membaca anak sudah meningkat 

seiring dengan ketrampilan membacanya.Evaluasi terus menerus 

dilakukan dari tingkat ke tingkat. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa 
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jumlah kata yang dikuasai berkurang, anak akan dikembalikan ke tingkat 

yang sebelumnya. 

Metode Gillingham (dalam Insight, 2016) sangat terstruktur dan 

berorientasi pada kaitan antarabunyi dan huruf.Setiap huruf yang diajarkan 

dengan multisensori, kartu hurufwarna berbeda, misalnya hitam untuk 

konsonan dan putih untuk vokal dan setiapkartu memuat satu huruf dalam 

membentuk kata kunci gambar. Langkahpendekatan dengan metode 

Gillingham adalah sebagai berikut : 

a. Kartu huruf ditunjukkan kepada anak yang bersangkutan. Guru 

mengucapkan nama hurufnya sedangkan anak mengulanginya berkali-

kali. Jika suah dikuasai guru menyebutkan bunyinya dan anak 

mengulanginya. Akhirnya guru bertanya, “apakah bunyi huruf ini?” 

b. Tanpa menunjukkan kartu huruf, guru mengucapkan bunyi sambil 

bertanya. “Huruf apakah yang menghasilkan bunyi ini?” 

c. Secara pelan-pelan guru menuliskan dan menjelaskan hurufnya. Anak 

menelusuri hurufnya dengan jarinya, menyalin dan menuliskannya. 

d. Setelah menguasai beberapa huruf anak mulai dapat diajarakan 

menggabungkan huruf menjadi kata. Proses membaca kata ini 

mengajarkan pada anak tentang ejaan. 

Metode multisensori, baik metode Fernald atau Gillingham 

memiliki kesamaandalam teknik pengajaran yang merangsang beberapa 

alat indera selama prosesbelajar membaca. Hal ini memperkuat anggapan 

bahwa melalui metode ini anakdapat belajar membaca dengan lebih baik, 
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ditunjang oleh proses pelaksanaan yangmudah dipraktekkan guru dan 

memudahkan anak–anak, serta menjadi media belajaryang menarik. 

Namun, pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan Metode Fernald. 

Metode Fernald lebih mengedepankanaspek yang penting untuk membaca, 

yaitu ingatan dan visualisasi. 

Peneliti melakukan beberapamodifikasi dalam metode multisensori 

yang diadopsi dari metode Fernald, dengan memperhatikan tingkat usiadan 

pendidikan subjek, ketersediaan waktu, serta tingkat kemampuanmembaca 

yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

 

D. Kerangka Berpikir 

Perkembangan merupakan hasil interaksi antara maturation dan 

learning. Maturation berarti kematangan yang lebih ditujukan kepada 

kesiapan yang dimiliki oleh seorang anak yang diperoleh dari dalam dirinya, 

sedangkan Learning lebih kepada hasil yang diperoleh individu dari proses 

belajar yang ditujukan kepada aktivitas yang berasal dari latihan dan usaha 

seperti imitasi, identifikasi, latihan, trial & error (Mukhlis, Hirmaningsih, 

Asra, dkk, 2014). 

Beberapa proses belajar berasal dari latihan atau pengulangan suatu 

tindakan yang nantinya menimbulkan perubahan dalam perilaku. Kematangan 

menentukan siap atau tidaknya seorang untuk belajar, karena betapapun 

banyak rangsangan yang diterima anak, mereka tidak dapat belajar dan 

menghasilkan perubahan perilaku sampai mereka dinyatakan siap menurut 

taraf perkembangan (Hurlock, 1980). 
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Montessori melihat bahwa ketika anak berada di usia 4-6 tahun, anak 

akan belajar membaca dan menulis dengan sangat antusias. Hal ini 

dikarenakan anak masih berada dalam periode kepekaan umum terhadap 

bahasa.Anak baru saja menguasai bahasa secara tidak sadar, kemudian ingin 

belajar semua hal tentangnya, dan aktivitas membaca-menulis mengizinkan 

mereka melakukan hal ini. Jika sebaliknya, anak menunggu hingga usia 7 

tahun untuk belajar membaca dan menulis, tugas ini akan lebih sulit karena 

periode kepekaan terhadap bahasa sudah berlalu (Crain, 2007). Chall juga 

mengungkapkan bahwa keahilan membaca berkembang melalui tahapan 

proses belajar tanpa adanya batasan usia, hal ini dikarenakan siswa belajar 

membaca sebelum masuk ke Sekolah Dasar (Santrock, 2010).  

Pernyataan diatas memberikan gambaran bahwa perkembangan sangat 

berperan menentukan waktu yang tepat hingga anak dinyatakan siap untuk 

belajar membaca. Anak yang berada pada masa peka untuk belajar membaca 

akan dengan mudah menerima dan menaggapi rangsangan yang diberikan 

pada anak dalam bentuk huruf,suku kata, kata, atau kalimat. 

Menurut teori kognitif Piaget, perkembangan kognitif pada masa awal 

anak-anak dinamakan tahap praoperasional (usia 2-7 tahun). Pada tahap ini, 

konsep yang stabildibentuk,penalaran mental muncul,egosentrisme mulai kuat 

dan kemudian melemah, serta terbentuknya keyakinan hal yang magis, tetapi 

tahap praoperasional menunjukkan kepada keterbatasan pemikiran anakpada 

aktivitas yang memungkinkan anak untuk memikirkan peristiwa-peristiwaatau 

pengalaman-pengalaman yang dialaminya, seperti anak belum memahami 

proses apa yang terjadi diantara kegiatan itu dan belum memahami hubungan-

hubungan antara keduanya. Dengan kata lain dalam perkembangan 
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praoperasional kemampuan membaca anak masih dalam tahap dasar atau 

mekanis (Sari, 2013). 

Membaca menurut Montessori bukanlah sesuatu yang begitu rumit 

untuk diajarkan. Saat membaca akan terkait dengan pancaindera. Pancaindera 

merupakan pintu gerbang masuknya berbagai pengetahuan ke dalam otak 

anak. Karena itu, posisi pancaindera memiliki peran yang sangat strategis 

dalam mengembangkan berbagai potensi anak usia dini (Mutiah, 2010). 

Multisensori adalah sebuah metode pembelajaran yang memanfaatkan 

fungsi dari masing-masing alat indera. Metode multisensori didasarkan pada 

asumsi bahwa anakakan belajar lebih baik jika materi pelajaran disajikan 

dalam berbagai modalitas. Modalitas yang sering dilibatkan adalah visual 

(penglihatan), auditory (pendengaran), kinesthetic (gerakan), dan tactile 

(perabaan) (Sessiani, 2007). 

Metode multisensori bertujuan menerapkan prinsip penguatan 

(reinforcement).Metode ini memastikan adanya perhatian aktif, menyajikan 

materi secara teratur dan berurutan, serta memperkuat, mengajarkan 

kembali,dan mengadakan pengulangan sampai kata tersebut dikuasai 

sepenuhnya. Hal inilah yang membuat metode ini juga dapat diaplikasikan 

untuk pembentukan kosakata awal pada anak usia dini (Myers, 1976). 

Berdasarkan anggapan ini pula, maka tidak menutup kemungkinan bahwa 

metode multisensori dapat diterapkan baik pada anak usia dini yang belum 

pernah mendapat pengajaran membaca maupun anak yang sudah pernah 

mendapat pengajaran membaca di sekolah. 
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E. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih 

bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Adapun 

hipotesis penelitian ini adalah: “subjek yang diberikan metode multisensori 

akan memiliki peningkatan kemampuan membaca permulaan 

dibandingkan dengan subjek yang tidak diberikan metode multisensori”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


