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Kata pengantar 

 
 
 
Puji syukur dipanjatkan ke Illahi Rabbiy yang telah 

memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran sehingga buku 
referensi yang berasal dari hasil penelitian ini dapat terwujud 
dengan baik, tanpa hambatan yang berarti. 

Buku ini dikembangkan dalam enam bab antara lain: 
paradigma pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas-kelas awal 
sekolah dasar, perkembangan dan pemerolehan bahasa anak, 
pembelajaran tematik di kelas-kelas awal sekolah dasar, 
pembelajaran membaca dan menulis permulaan, pembelajaran 
sastra anak, dan  evaluasi pembelajaran membaca dan menulis di 
kelas-kelas rendah. 

Sesungguhnya sudah banyak buku referensi yang berkaitan 
dengan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, akan tetapi yang 
secara khusus membahas pembelajaran pada kelas-kelas rendah 
masih sangat langka. Buku ini berusaha mengisi celah yang masih 
langka tersebut dengan harapan dapat memberikan konstribusi 
signifikan bagi pengembangan ilmu dan teori pembelajaran Bahasa 
dan Sastra Indonesia pada kelas 1,2, dan 3 di Sekolah Dasar.  

Buku ini sagat cocok dimiliki oleh guru sekolah dasar, guru 
Bahasa dan Sastra Indonesia, pengamat pendidikan, kepala sekolah, 
peneliti, mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan 
semua pihak yang tertarik dengan pembelajaran Bahasa dan sastra 
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Samarinda, Agustus 2022 
 
 
M. Ilyas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indonesia pada kelas-kelas rendah Sekolah Dasar. 
Buku ini tentu masih masih lubang-lubang yang perlu diisi 

melalui penelitian-penelitian berikutnya. Oleh karena itu, saran dan 
kririk yang konstruktif sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga 
buku ini memberi warna tersendiri dalam proses pembelajaran 
Bahasa dan Sastra Indonesia pada kelas-kelas rendah Sekolah Dasar, 
khususnya di Indonesia, dan pembelajaran Bahasa dan Sastra pada 
Umumnya.  
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BAB I 
 

PARADIGMA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 
DI KELAS-KELAS AWAL SEKOLAH DASAR 

 
 
 

Pada bab pertama ini hendak membahas empat tema menarik 
berkaitan dengan: 1) konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas 
awal sekolah dasar, 2) hubungan konstrukstivisme dengan beberapa 
teori belajar, 3) implikasi konstruktivisme terhadap proses belajar, 4) 
implikasi konstruktivisme terhadap proses mengajar, 5) implikasi 
konstruktivisme terhadap pembelajaran bahasa indonesia di kelas-
kelas awal sekolah dasar. Penjelasan detail tiap-tiap subtema dapat 
dijelaskan sebagai berikut. 

 
1.1 Konstruktivisme dalam Pembelajaran  

Selama dua puluh tahun terakhir, konstrukstivisme telah 
banyak mempengaruhi pendidikan di banyak Negara seperti: 
Amerika, Eropa, dan Australia. Secara garis besar, prinsip 
konstruktivisme yang diambil adalah: (1) pengetahuan dibangun oleh 
siswa sendiri baik secara personal maupun sosial, (2) pengetahuan 
tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa kecuali hanya dengan 
keaktifan siswa sendiri untuk bernalar, (3) siswa aktif 
mengkonstruksi secara terus menerus, dan (4) guru membantu 
menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruk struktur 
pengetahuan (skemata) berlangsung terus-menerus. 

Dalam proses pembelajaran sering terjadi, seorang pengajar 
sudah berulang-ulang menjelaskan kepada siswanya suatu materi 
pelajaran, namun siswa belum juga memahaminya. Fenomena ini 
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menguatkan klaim para penganut filsafat konstruktivisme yang 
menekankan bahwa siswa telah mengkonstruksi (membentuk) 
sendiri pengetahuan mereka.  

Para konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan 
merupakan konstruksi dari pebelajar (siswa). Pengetahuan bukanlah 
kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, tetapi 
merupakan konstruksi kognitif seseorang terhadap obyek, 
pengalaman, maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah 
sesuatu yang sudah ada di sana dan orang tinggal mengambilnya, 
tetapi merupakan suatu bentukan terus menerus dari seseorang 
setiap kali mengadakan reorganisasi karena munculnya pemahaman 
yang baru.  

Kaum konstruktivis menyatakan bahwa manusia dapat 
mengetahui sesuatu dengan inderanya. Dengan berinteraksi 
terhadap objek dan lingkungannya melalui proses melihat, 
mendengar, menjamah, membau dan merasakan, orang dapat 
mengetahui sesuatu. Misalnya, dengan mengamati air, bermain 
dengan air, mengoperasikan air, orang membentuk pengetahuan 
akan air.  

Menurut von Glaserfeld, tokoh filsafat konstruktivisme di AS, 
pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat dipindahkan dari 
pikiran seseorang yang mempunyai pengetahuan (guru) ke pikiran 
orang yang  belum punya pengetahuan (siswa). Bahkan bila guru 
bermaksud untuk mentransfer konsep, ide dan pengertiannya 
kepada siswa. Pemindahan itu  harus diinterpretasikan dan 
dikonstruksikan oleh siswa sendiri dengan pengalaman mereka.  

Von Glaserfeld menyebutkan beberapa kemampuan yang 
diperlukan untuk proses pembentukan pengetahuan adalah (1) 
kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, 
(2) kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan 
kesamaan dan perbedaan, dan (3) kemampuan untuk lebih menyukai 
suatu pengalaman yang satu daripada yang lain.  

Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali 
pengalaman sangat penting karena pengetahuan dibentuk oleh 
interaksi dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Kemampuan 
membandingkan sangat penting untuk dapat menarik sesuatu sifat 
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yang lebih umum dari pengalaman-pengalaman khusus lalu dapat 
melihat kesamaan dan perbedaannya untuk dapat membuat 
klasifikasi dan membangun suatu pengetahuan. Seseorang lebih 
menyukai pengalaman tertentu daripada yang lain maka muncul 
juga persoalan nilai dari pengetahuan yang kita konstruksikan. 
http://www.kompas.com/ 9611/19/OPINI/kons.htm)  

Bagi kaum konstruktivis, pengetahuan bukanlah kenyataan 
ontologis. dan secara ekstrem mereka menyatakan bahwa realitas 
(kenyataan) yang sesungguhnya tidak dapat dimengerti. Realitas 
yang dapat dimengerti adalah sktruktur konstruksi  akan suatu 
objek. Bettencourt menyatakan memang konstruktivisme tidak 
bertujuan mengerti realitas, tetapi lebih mau menekankan 
bagaimana kita tahu atau menjadi tahu. Bagi konstruktivisme, 
realitas hanya ada sejauh berhubungan dengan pengamat.  

Konstruktivisme meletakkan kebenaran dari pengetahuan 
dalam viabilitasnya, yaitu berlakunya konsep atau pengetahuan itu 
dalam penggunaan. Apakah pengetahuan itu dapat digunakan dalam 
menghadapi macam-macam persoalan yang berkaitan. Semakin 
dalam dan luas suatu pengetahuan dapat digunakan, semakin luas 
kebenarannya. Dalam kaitan ini maka pengetahuan ada tarafnya, 
mulai  dari yang berlaku secara terbatas sampai yang lebih umum.  

Bettencourt menyebutkan beberapa hal yang dapat membatasi 
proses konstruksi pengetahuan, yaitu (1) konstruksi yang lama, (2) 
domain pengalaman kita, dan (3) jaringan struktur kognitif kita. 
Proses dan hasil konstruksi pengetahuan kita yang lalu menjadi 
pembatas konstruksi pengetahuan kita yang mendatang. 
Pengalaman akan fenomena yang baru menjadi unsur yang penting 
dalam pembentukan dan pengembangan pengetahuan, dan 
keterbatasan pengalaman akan membatasi pengetahuan kita pula. 
Dalam bidang pengetahuan alam, misalnya, sangat jelas peranan 
pengalaman dan percobaan-percobaan dalam perkembangan 
hukum, teori dan konsep-konsep ilmu tersebut. Konsep, gagasan, 
gambaran, teori dan lain-lain saling berhubungan satu dengan yang 
lain membentuk struktur kognitif seseorang. Oleh Toulmin struktur 
disebut ekologi konseptual. Orang cenderung menjaga stabilitas 
ekologi tersebut dengan setiap kali mencocokkan pengetahuan yang 
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baru dengan ekologi konseptual di atas. Inilah yang juga dapat 
menghambat perkembangan pengetahuan.  
 
1.2 Hubungan Konstrukstivisme dengan Beberapa Teori Belajar 

Proses belajar terdapat proses perubahan konsep. Proses 
perubahan itu dimulai dari tahap pertama disebut assimilasi dan 
tahap kedua disebut akomodasi. Dengan assimilasi siswa 
menggunakan konsep yang telah mereka punyai untuk berhadapan 
dengan fenomena baru dengan akomodasi siswa mengubah konsep 
yang tidak cocok lagi dengan fenomena baru yang mereka hadapi. 
Akomodasi disebut perubahan secara radikal (Posner dkk. (1982). 

Supaya terjadi perubahan radikal atau akomodasi dibutuhkan 
beberapa keadaan dan syarat seperti berikut. (1) Harus`ada 
ketidakpuasan terhadap konsep yang telah ada. (2) Konsep baru 
dapat dimengerti, rasional dan dapat memecahkan persoalan atau 
fenomena baru. (3) Konsep baru harus masuk akal dan konsisten 
dengan teori yang ada sebelumnya. (4) Konsep baru harus berdaya 
guna bagi perkembangan penelitian dan penemuan baru. 

Carey menguraikan adanya dua perubahan konsep: 
renstrukturisasi kuat dan restrukturisasi lemah. Dalam 
restrukturisasi  kuat seseorang mengubah konsep lama yang 
dipunyai, sedang restrukturisasi lemah seseorang tidak mengubah 
konsep lama meraka melainkan hanya memperluasnya (Dykstra dkk. 
1992). Restrukturisasi kuat mirip dengan proses akomodasi 
sedangkan restrukturisasi lemah mirip assimilasi. 

Dalam banyak penelitian diungkapkan bahwa teori perubahan 
konsep dipengaruhi atau didasari oleh filsafat konstruktivisme. 
Konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibentuk oleh 
siswa yang sedang belajar dan teori perubahan konsep yang 
menjelaskan bahwa siswa mengalami perubahan konsep terus 
menerus sangat berperan dalam menjelaskan mengapa seorang 
siswa salah mengerti dalam menangkap suatu konsep yang 
dipelajari. Konstruktivisme membantu untuk mengerti bagaimana 
siswa membentuk pengetahuan yang tidak tepat. Dengan demikian 
pendidik dibantu mengarahkan siswa dalam pembentukan 
pengetahuan mereka lebih sesuai dengan pemahaman ilmuwan. 
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dengan teori yang ada sebelumnya. (4) Konsep baru harus berdaya 
guna bagi perkembangan penelitian dan penemuan baru. 

Carey menguraikan adanya dua perubahan konsep: 
renstrukturisasi kuat dan restrukturisasi lemah. Dalam 
restrukturisasi  kuat seseorang mengubah konsep lama yang 
dipunyai, sedang restrukturisasi lemah seseorang tidak mengubah 
konsep lama meraka melainkan hanya memperluasnya (Dykstra dkk. 
1992). Restrukturisasi kuat mirip dengan proses akomodasi 
sedangkan restrukturisasi lemah mirip assimilasi. 

Dalam banyak penelitian diungkapkan bahwa teori perubahan 
konsep dipengaruhi atau didasari oleh filsafat konstruktivisme. 
Konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibentuk oleh 
siswa yang sedang belajar dan teori perubahan konsep yang 
menjelaskan bahwa siswa mengalami perubahan konsep terus 
menerus sangat berperan dalam menjelaskan mengapa seorang 
siswa salah mengerti dalam menangkap suatu konsep yang 
dipelajari. Konstruktivisme membantu untuk mengerti bagaimana 
siswa membentuk pengetahuan yang tidak tepat. Dengan demikian 
pendidik dibantu mengarahkan siswa dalam pembentukan 
pengetahuan mereka lebih sesuai dengan pemahaman ilmuwan. 

Konstruktivisme dan teori perubahan konsep yang kuat pada siswa 
sehingga pemahaman mereka lebih sesuai dengan pemahaman 
ilmuwan.  

Menurut teori skema pengetahuan disimpan dalam suatu 
paket informasi atau skema terdiri dari konstruksi mental gagasan 
kita. Skema suatu objek, kejadian, ide terdiri dari  suatu set atribut 
yang menjelaskan objek tersebut (Rumelhart, 1980 dalam Jonassen 
dkk.1993). Hubungan antara skema yang memberikan makna dan arti 
kepada gagasan kita. Misal skema tentang pesawat terbang memuat 
bermacam-macam atribut seperti sayap, mesin jet, tempat duduk 
dll. 

Menurut Jonassen dkk. dasar teori skemata adalah bahwa 
ingatan seseorang dianalisis secara semantik. Skemata disusun 
dalam suatu jaringan hubungan konsep-konsep. Pengetahuan 
struktural sesorang terdiri dari bermacam-macam didasarkan pada 
teori skemata. Pengetahuan struktural adalah pengetahuan tentang 
bagaimana konsep dalam domain saling terkait.  

Menurut teori skema sesorang belajar dengan mengadakan 
restrukturisasi atas skema yang ada baik dengan menambah 
maupun mengganti skema. Teori skema tidak menjelaskan proses 
pengetahuan tetapi bagaimana manusia itu tersimpan dan tersusun. 

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengungkapkan 
skema pemikiran maupun kerangka pemikiran seseorang adalah 
dengan menuliskan skema pemikirannya dalam suatu peta konsep. 
Dengan melihat peta konsep seorang pendidik dapat melihat 
pemikiran seorang siswa dalam memahami dalam suatu hal yang 
sedang dipelajari. Dengan melihat peta itu dapat dilihat pengertian 
alternatif siswa tentang suatu hal. Bila peta map dibuat beberapa kali 
selama proses belajar maka dapat dianalisis bagaimana seorang 
siswa mengembangkan dan mengubah skema pemikirannya.  

Kaum behaviorisme memandang psikologi sebagai studi 
tentang tingkah laku dan menjelaskan belajar sebagai suatu sistem 
respon tingkah laku terhadap rangsangan fisik. Pendidik yang 
menggunakan kerangka behavioris biasanya merencanakan suatu 
kurikulum dengan menyusun isi pengetahuan menjadi bagian-
bagian kecil yang ditandai keterampilan tertentu. Mereka 
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mengandalkan mendengarkan dengan baik penjelasan guru terlibat 
dalam suatu pengalaman. Juga diandaikan bahwa ketrampilan yang 
baik akan membantu menghasilkan konsep yang lebih menyeluruh 
dan lengkap (Bloom,1956, Gagne, 1996).  

Maturasionisme adalah suatu teori yang menjelasakan bahwa 
pengetahuan konseptual tergantung pada tingkat perkembangan 
biologis seseorang. Pelajar meng-interpretasikan pengalaman 
dengan struktur kognitif yang merupakan hasil perkembang-
annya.Pendidik dalam perspektif ini berperan sebagai orang yang 
menyiapkan suatu lingkungan yang sesuai dengan memperkaya 
perkembangan mental siswa.  

Konstruktivisme berbeda dengan behaviorisme dan 
matirasionisme. Behaviorisme menekankan keterampilan sebagai 
tujuan pengajaran, konstruktivisme lebih menekankan 
perkembangan konsep dan pengertian yang mendalam. 
Maturasionisme lebih menekankan pengetahuan berkembang sesuai 
perkembangan kedewasaan, konstruktivisme lebih menekankan 
pengetahuan sebagai konstruksi aktif si pelajar. 
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1.3 Implikasi Konstruktivisme Terhadap Proses Belajar 
Menurut kaum konstruktivisme belajar merupakan proses 

aktif pelajar mengkonstruksi makna teks, dialog, pengalaman fisis 
dan lain-lain. Belajar merupakan proses mengasimilasikan dan 
menggabungkan pengalaman atau bahan yang dipelajari dengan 
pengertian yang sudah dipunyai seseorang sehingga pengertian 
dikembangkan. 
Proses tersebut dicirikan sebagai berikut. 

a. Belajar berarti membentuk makna. Makna diciptakan oleh 
siswa dari apa yang dilihat, dengar, rasa, dan alami. 

b. Konstruksi adalah proses terus menerus. Setiap kali 
berhadapan dengan fenomena atau persoalan baru. 

c. Belajar bukan merupakan kegiatan mengumpulkan fakta 
melainkan pengembangan pemikiran dengan membuat 
pengertian baru. 

d. Proses belajar yang sebenarnya terjadi pada`waktu  skema 
seseorang  dalammkeraguan yang merangsang pemikiran lebih 
lanjut. 

e. Hasil belajar dipengaruhi pengalaman belajar dengan dunia 
fisik dan lingkungannya. 

f. Hasil belajar sesorang tergantung pada apa yang telah 
diketahui pebelajar. 
Bagi kaum konstruktivisme kegiatan belajar adalah proses 

organik untuk menemukan sesuatu bukan suatu proses mekanik 
mengumpulkan fakta. Belajar merupakan suatu perkembangan 
pemikiran dengan membuat kerangka pemikiran yang berbeda. 
Pebelajar harus punya pengalaman dengan membuat hipotesisi 
mengetes hipotesis, memanipulasi objek dan lain-lain untu 
membentuk konstruksi baru. Belajar yang berarti terjadi melalui 
refleksi, pemecahan konflik pengertian dan dalam proses selalu 
memperbarui tingkat pemikiran yang tidak lengkap.  

Perbedaan antara kaum behavioris dan konstruktivis dalam hal 
pengetahuan, belajar dan mengajar menurut kaum behaviorisme 
pengetahuan itu pengumpulan pasif dari subjek dan objek yang 
diperkuat oleh lingkungannya sedangkan kaum konstruktivisme 
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refleksi, pemecahan konflik pengertian dan dalam proses selalu 
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lingkungannya.  
 
1.4 Implikasi Konstruktivisme Terhadap Proses Mengajar 

Bagi kaum konstruktivisme mengajar bukan kegiatan 
memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa melainkan kegiatan 
yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. 
Mengajar berarti partisipasi dengan pebelajar dalam membentuk 
pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis 
dan mengadakan justifikasi. 

Berpikir yang baik adalah lebih penting daripada mempunyai 
jawaban yang benar atas suatu persoalan yang sedang dipelajari. 
Seseorang yang mempunyai cara berpikir baik dapat digunakan 
untuk menghadapi fenomena baru, akan dapat menemukan 
pemecahan dalam menghadapi persoalan yang lain. 

Menurut konstruktivis seorang pengajar atau guru  berperan 
sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar 
siswa berjalan dengan baik. Tekanan ada pada siswa yang belajar dan 
bukan pada disiplin atau pun guru yang mengajar. Fungsi mediator 
dapat dijabarkan dalam beberapa tugas sebagai berikut. (1) 
Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa 
bertanggungjawab dalam membuat rancangan, proses, dan 
penelitian. (2) Menyediakan atau memberikan kegiatan yang 
merangsang keingintahuan siswa, membantu mereka 
mengekspresikan gagsan, dan mengkomunikasikan ide ilmiah 
mereka. (3) Memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan pemikiran 
siswa`jalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan 
pengetahuan siswa berlaku untuk mengahadapi persoalan baru yang 
berkaitan. 

Karena siswa harus membangun sendiri pengetahuan mereka, 
guru harus melihat mereka bukan lembaran kertas putih kosong 
atau tabula rasa. Apa pun yang dikatakan seorang siswa dalam 
menjawab suatu persoalan adalah jawaban yang masuk akal bagi 
mereka pada saat itu.  

Guru konstruktivis tidak pernah akan membenarkan ajarannya 
dengan mengklaim bahwa ini satu-satunya yang benar. Pengajar 
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perlu membiarkan siswa menemukan cara yang paling 
menyenangkan dalam pemecahan persoalan. 

Driver dan Oldham dalam Matthews (1994) menjalankan ciri-
ciri mengajar konstruktivis sebagai berikut. (1) Orientasi: Siswa 
diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam 
mempelajari suatu topik. Siswa diberi kesempatan mengadakan 
observasi terhadap topik yang dipelajari. (2) Elicitasi: Siswa dibantu 
untuk mengungkapkan ide secara jelas dengan berdiskusi, menulis, 
membuat poster, dan lain-lain. Siswa diberi kesempatan 
mendiskusikan apa yang diobservasikan. (3) Restrukturisasi ide. (4) 
Penggunaan ide dalam banyak situasi. Ide atau pengetahuan yang 
telah dibentuk oleh siswa perlu diaplikasikan pada bermacam-
macam situasi yang dihadapi. Hal ini akan membuat pengetahuan 
siswa lebih lengkap. (5) Review, bagaimana ide itu berubah. Dapat 
terjadi bahwa dalam aplikasi pengetahuan pada situasi yang 
dihadapi sehari-hari, seseorang perlu merevisi gagasannya dengan 
menambah suatu keterangan atau dengan mengubah menjadi lebih 
lengkap. 

Sebenarnya sesorang guru tidak dapat mengevaluasi apa yang 
sedang dibuat siswa atau mereka katakan. Guru konstruktivis tidak 
menekankan kebenaran tetapi berhasilnya suatu operasi.  

Dalam aliran konstruktivis guru bukan seseorang yang 
mahatahu dan siswa bukanlah yang belum tahu dan harus 
diberitahu. Dalam proses belajar siswa aktif mencari tahu dengan 
membentuk pengetahuannya sedang guru membantu pencarian 
agar berjalan baik. Guru dan siswa sebagai mitra yang bersama-
sama membangun pengetahuan. 

Prinsip Konstruktivisme telah banyak digunakan dalam 
pembelajaran. Prinsip yang sering diambil antara lain: (1) 
pengetahuan dibangun siswa secara aktif, (2) tekanan dalam proses 
belajar terletak pada siswa, (3) mengajar adalah membantu siswa 
dalam belajar, (4) tekanan dalam proses belajar lebih baik dari proses 
bukan pada hasil akhir, (5) kurikulum menekankan partisipasi siswa, 
(6) guru adalah fasilitator. 

Sebagai referensi sekelompok guru mengambil prinsip 
konstruktivisme untuk menyusun metode mengajar yang lebih 



11Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia

perlu membiarkan siswa menemukan cara yang paling 
menyenangkan dalam pemecahan persoalan. 

Driver dan Oldham dalam Matthews (1994) menjalankan ciri-
ciri mengajar konstruktivis sebagai berikut. (1) Orientasi: Siswa 
diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam 
mempelajari suatu topik. Siswa diberi kesempatan mengadakan 
observasi terhadap topik yang dipelajari. (2) Elicitasi: Siswa dibantu 
untuk mengungkapkan ide secara jelas dengan berdiskusi, menulis, 
membuat poster, dan lain-lain. Siswa diberi kesempatan 
mendiskusikan apa yang diobservasikan. (3) Restrukturisasi ide. (4) 
Penggunaan ide dalam banyak situasi. Ide atau pengetahuan yang 
telah dibentuk oleh siswa perlu diaplikasikan pada bermacam-
macam situasi yang dihadapi. Hal ini akan membuat pengetahuan 
siswa lebih lengkap. (5) Review, bagaimana ide itu berubah. Dapat 
terjadi bahwa dalam aplikasi pengetahuan pada situasi yang 
dihadapi sehari-hari, seseorang perlu merevisi gagasannya dengan 
menambah suatu keterangan atau dengan mengubah menjadi lebih 
lengkap. 

Sebenarnya sesorang guru tidak dapat mengevaluasi apa yang 
sedang dibuat siswa atau mereka katakan. Guru konstruktivis tidak 
menekankan kebenaran tetapi berhasilnya suatu operasi.  

Dalam aliran konstruktivis guru bukan seseorang yang 
mahatahu dan siswa bukanlah yang belum tahu dan harus 
diberitahu. Dalam proses belajar siswa aktif mencari tahu dengan 
membentuk pengetahuannya sedang guru membantu pencarian 
agar berjalan baik. Guru dan siswa sebagai mitra yang bersama-
sama membangun pengetahuan. 

Prinsip Konstruktivisme telah banyak digunakan dalam 
pembelajaran. Prinsip yang sering diambil antara lain: (1) 
pengetahuan dibangun siswa secara aktif, (2) tekanan dalam proses 
belajar terletak pada siswa, (3) mengajar adalah membantu siswa 
dalam belajar, (4) tekanan dalam proses belajar lebih baik dari proses 
bukan pada hasil akhir, (5) kurikulum menekankan partisipasi siswa, 
(6) guru adalah fasilitator. 
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menekankan keaktifan siswa baik dalam belajar sendiri atau 
kelompok. Sebagai alat refleksi konstruktivis dapat digunakan untuk 
meneliti mengapa siswa tertentu dapat belajar lebih baik dalam 
konteks dengan teman dan mengapa siswa tertentu salah tangkap 
terhadap yang ia pelajari. Guru harus mengadakan pembaruan 
dengan mengevaluasi konsep yang ada sampai sekarang apakah 
sudah sesuai dengan prinsip konstruktivisme. Guru perlu aktif 
menekuni pengetahuan mereka, aktif mencari makna dari yang 
mereka pelajari dan belajar terus menerus. 

 
1.5 Implikasi Konstruktivisme Terhadap Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di Kelas-kelas Awal Sekolah Dasar 
Belajar merupakan proses aktif siswa mengonstruksi makna 

dengan pengalamannya. Dalam mengkonstruksi makna, terjadi 
proses asimilasi dan akomodasi. Proses asimilasi merupakan proses 
penggabungan secara langsung antara pengalaman/pengetahuan 
baru yang sedang dipelajari dengan skemata yang telah dimiliki. 
Proses akomodasai merupakan proses mengubah atau mengganti 
pengalaman yang sedang dipelajari dengan skemata yang telah 
dimiliki sehingga pengalaman berkembang (Suparno, P., 2006:61).  

Proses tersebut dicirikan bahwa belajar berarti membentuk 
makna. Makna diciptakan oleh siswa dari sesuatu yang dilihat, 
didengar, dirasa, dialami. Mengkonstruksi merupakan proses terus 
menerus. Setiap kali berhadapan dengan fenomena atau persoalan 
baru. Belajar merupakan kegiatan mengembangkan pemikiran 
dengan membuat pengertian baru. Proses belajar terjadi saat skema 
seseorang dalam keraguan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. 
Hasil belajar dipengaruhi pengalaman belajar dengan dunia fisik dan 
lingkungannya. 

Dengan proses asimilasi, konsep yang telah ada menerima 
fenomena baru karena ada kesesuaian. Dengan akomodasi, siswa 
mengubah konsep yang tidak cocok dengan fenomena baru yang 
mereka hadapi. Akomodasi merupakan perubahan secara radikal. 
Banyak hasil penelitian mengungkapkan bahwa teori perubahan 
konsep dipengaruhi atau didasari oleh filsafat konstruktivisme. 
Konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibentuk oleh 
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siswa yang sedang belajar dan teori perubahan konsep yang 
menjelaskan bahwa siswa mengalami perubahan konsep 
terusmenerus dan sangat berperan dalam menjelaskan sebab-sebab 
seorang siswa salah mengerti dalam memahami suatu konsep yang 
dipelajari. Konstruktivisme membantu untuk memahami cara siswa 
membentuk pengetahuan yang tidak tepat. Dengan demikian, guru 
dapat membantu mengarahkan siswa dalam pembentukan 
pengetahuan mereka lebih sesuai.  

Sesorang belajar dengan mengadakan restrukturisasi atas 
skema yang ada, baik dengan menambah (proses asimilasi) maupun 
mengganti (proses akomodasi) skema. Salah satu alat yang dapat 
digunakan mengungkapkan skema pemikiran atau kerangka 
pemikiran seseorang adalah dengan menuliskan skema 
pemikirannya dalam suatu peta konsep. Dengan melihat peta 
konsep, seorang guru dapat melihat pemikiran siswa dalam 
memahami suatu hal yang sedang dipelajari. Dengan melihat peta 
konsep itu dapat dilihat pengertian alternatif siswa tentang suatu 
hal. Bila peta konsep dibuat beberapa kali selama proses belajar, 
maka dapat dianalisis cara siswa mengembangkan dan mengubah 
skema pemikirannya.  

Skemata digunakan untuk memroses dan mengidentifikasi 
rangsangan yang datang. Seorang anak yang baru lahir punya sedikit 
skema, dalam perkembangannya kemudian menjadi lebih umum, 
lebih rinci, dan lebih lengkap (Suparno, 2006:31). Skema terus 
berkembang setiap saat atau tidak pernah berhenti berubah menjadi 
lebih rinci. Dalam proses perkembangannya, skema melibatkan 
proses asimilasi dan akomodasi. Proses itu disebut proses 
equilibrium. Equilibration adalah proses dari disequilibrium (tidak 
seimbang) ke equilibrium (seimbang) pengaturan diri secara 
mekanis.  

Pembelajaran adalah mempengaruhi siswa agar belajar atau 
membel-ajarkan siswa. Pembelajaran juga sebagai upaya 
membelajarkan si belajar, dan proses belajar sebagai pengaitan 
pengetahuan baru pada sruktur kognitif yang sudah dimiliki si 
belajar, (Degeng, N.S., --:3-4). Pembelajaran adalah membelajarkan 
siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar. 
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proses asimilasi dan akomodasi. Proses itu disebut proses 
equilibrium. Equilibration adalah proses dari disequilibrium (tidak 
seimbang) ke equilibrium (seimbang) pengaturan diri secara 
mekanis.  

Pembelajaran adalah mempengaruhi siswa agar belajar atau 
membel-ajarkan siswa. Pembelajaran juga sebagai upaya 
membelajarkan si belajar, dan proses belajar sebagai pengaitan 
pengetahuan baru pada sruktur kognitif yang sudah dimiliki si 
belajar, (Degeng, N.S., --:3-4). Pembelajaran adalah membelajarkan 
siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar. 

Pembelajaran juga proses komunikasi dua arah mengajar dan 
belajar. Pembelajaran adalah suatu proses pengelolaan lingkungan 
siswa yang disengaja agar memungkinkan siswa turut serta dalam 
tingkah laku tertentu dalam kondisi khusus atau menghasilkan 
respons terhadap situasi tertentu. Pembelajaran juga merupakan 
subset khusus dari pendidikan (Corey, 1986 dan Sagala, 2003: 61). 

Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang 
untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan 
atau nilai yang baru. Proses pembelajaran pada awalnya meminta 
guru mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa 
meliputi kemampuan dasarnya, motivasinya, latar belakang 
akademisnya, latar belakang sosial ekonominya, dan lain sebagainya. 
Kesiapan guru untuk mengenal karakteristik siswa dalam 
pembelajaran merupakan modal utama penyampaian bahan 
pembelajaran dan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan 
pembelajaran. 

Bahan pembelajaran dalam proses pembelajaran merupakan 
perangsang tindakan guru, juga merupakan tindakan memberikan 
dorongan dalam belajar yang tertuju pada pencapaian kompetensi 
belajar. Antara belajar dan mengajar dengan pendidikan bukanlah 
sesuatu yang terpisah atau bertentangan. Justru proses 
pembelajaran merupakan aspek yang terintegrasi dari proses 
pendidikan. 

Proses pembelajaran dipandang sebagai aspek pendidikan jika 
berlangsung di sekolah. Hal ini menunjukkan, proses pembelajaran 
merupakan proses yang mendasari aktivitas pendidikan di sekolah. 
Dari proses pembelajaran siswa memperoleh hasil belajar. Oleh 
karena itu, hasil belajar merupakan hasil suatu interaksi tindak 
belajar. Pebelajar mengalami proses meningkatkan kemampuan 
mentalnya dan tindak mengajar merupakan tindakan membelajarkan 
siswa. Guru sebagai pendidik melakukan rekayasa pembelajaran 
berdasarkan kurikulum yang berlaku, dalam tindakan tersebut guru 
menggunakan asas pendidikan/teori pendidikan. Guru membuat 
desain pembelajaran. Berdasarkan desain pembelajaran guru, siswa 
menyusun program belajar di rumah dan bertanggung jawab sendiri 
atas jadwal belajar yang dibuatnya. Siswa sebagai pembelajar di 
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sekolah memiliki kepribadian, pengalaman, dan tujuan. Siswa 
mengalami perkembangan jiwa sesuai asas emansipasi dirinya 
menuju keutuhan dan kemandirian. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 
Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 
pembelajaran, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang 
menekankan pada penyediaan sumber belajar. Pembelajaran sebagai 
proses belajar yang dibangun guru untuk mengembangkan 
kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi 
pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan 
terhadap materi pelajaran (Dimyati, 1999:297). 

Guru harus memahami hakekat materi pelajaran yang 
diajarkannya. Materi yang diajarkan harus dapat mengembangkan 
kemampuan berpikir siswa. Selai itu, guru juga harus memahami 
berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan 
siswanya untuk belajar dengan perencanaan pengajaran yang 
matang.  

Belajar dan pembelajaran diarahkan membangun kemampuan 
berpikir dan menguasai materi pelajaran, pengetahuan bersumber 
dari luar diri siswa, tetapi dikonstruksi dalam diri individu siswa. 
Pengetahuan tidak diperoleh dengan cara ditransfer dari orang lain, 
tetapi dibentuk dan dikonstruksi individu sendiri, sehingga siswa 
mampu mengembangkan intelektualnya.  

Pembelajaran mempunyai dua karakteristik sebagai berikut. (1) 
Proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara 
maksimal, bukan hanya menuntut siswa sekedar mendengar, 
mencatat, akan tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses 
berpikir. (2) Pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses 
tanya-jawab terus menerus diarahkan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Peningkatan kemampuan 
berpikir siswa diharapkan akan membantu memperoleh 
pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. 

Proses pembelajaran berada pada empat variabel interaksi. 
Variabel tersebut adalah variabel pertanda yang berupa pendidik. 
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Pembelajaran mempunyai dua karakteristik sebagai berikut. (1) 
Proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara 
maksimal, bukan hanya menuntut siswa sekedar mendengar, 
mencatat, akan tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses 
berpikir. (2) Pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses 
tanya-jawab terus menerus diarahkan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Peningkatan kemampuan 
berpikir siswa diharapkan akan membantu memperoleh 
pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. 

Proses pembelajaran berada pada empat variabel interaksi. 
Variabel tersebut adalah variabel pertanda yang berupa pendidik. 

Variabel konteks yang berupa peserta didik, sekolah, dan 
masyarakat. Variabel proses yang berupa interaksi peserta didik 
dengan pendidik. Variabel produk yang berupa perkembangan 
peserta didik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Dunkin 
dan Biddle, 1974:38).  

Proses pembelajaran berlangsung dengan baik, bila pendidik 
mempunyai dua kompetensi utama yaitu: kompetensi substansi 
materi pembelajaran; dan kompetensi metodologi pembelajaran 
(Dunkin dan Biddle, 1974:38). Penguasaan kedua kompetensi 
tersebut harus mengacu pada prinsip pedagogik, yaitu memahami 
karakteristik peserta didik. Penguasaan metode pembelajaran akan 
memicu penyampaian materi ajar menjadi maksimal. Metode yang 
digunakan hendaknya dapat memudahkan siswa menguasai ilmu 
pengetahuan yang diberikan guru.  

Aktivitas proses pembelajaran berbentuk interaksi belajar 
mengajar dalam suasana interaksi edukatif. Interaksi edukatif 
merupakan interaksi yang sadar tujuan. Interaksi yang telah 
dicanangkan untuk tujuan tertentu. Kegiatan pembelajaran 
merupakan kegiatan integralistik antara pendidik dengan peserta 
didik. Kegiatan pembelajaran secara metodologis berakar dari pihak 
pendidik yaitu guru, dan kegiatan belajar secara pedagogis terjadi 
pada diri peserta didik. Pembelajaran merupakan proses sistematis 
melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran 
tidak terjadi seketika, melainkan sudah melalui tahapan 
perancangan pembelajaran (Knirk dan Gustafson, 1986:15). 

Teknologi pembelajaran melibatkan tiga komponen utama 
yang saling berinteraksi guru, siswa , dan kurikulum/materi (Knirk 
dan Gustafson, 1986: 18). Komponen tersebut melengkapi struktur 
dan lingkungan belajar formal. Hal ini menggambarkan bahwa 
interaksi guru dengan siswa merupakan inti proses pembelajaran. 
Dengan demikian pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang 
guru untuk membantu seseorang mempelajari kemampuan dan atau 
nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap 
rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam konteks belajar 
mengajar. Guru sebagai sumber belajar, penentu metode belajar, 
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juga penilai kemajuan belajar, menjadikan pembelajaran lebih efektif 
dan efisien untuk mencapai tujuan. 

Teori-teori belajar dan cara anak mempelajari bahasa menjadi 
bisa baca tulis dan berhitung penting untuk mengembangkan model 
pembelajaran yang bisa disesuaikan pada berbagai macam strategi 
pembelajaran. Model ini menetapkan urutan pembelajaran untuk 
interaksi siswa, guru, dan bahan/materi dalam lingkungan yang bisa 
meningkatkan asimlasi dan akomodasi informasi. Bahasa 
mempunyai peranan penting dalam pengembangan konsep ketika 
informasi disajikan dan dibahas. Guru berfungsi sebagai model 
untuk mendukung dan memperluas pembelajaran siswa (Tompkins 
dan Hoskisson, 1991:25-26). 

Karakteristik berpikir siswa kelas I—III masih 
melihat/memandang segala sesuatu sebagai satu keutuhan/holistik. 
Kecenderungan belajar siswa usia sekolah dasar memiliki tiga ciri, 
yaitu belajar dari yang konkrit ke abstrak, memandang sesuatu 
sebagai satu keutuhan, dan mulai berpikir secara logis. Proses 
belajar beranjak dari hal-hal yang konkrit yakni yang dapat dilihat, 
didengar, dibaui, diraba, dan diotak-atik, penekanan pada 
pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan 
lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih 
bermakna dan bernilai sebab siswa dihadapkan dengan peristiwa 
dan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang alami sehingga lebih 
nyata, lebih faktual, lebih bermakna, dan kebenarannya lebih dapat 
dipertanggungjawabkan (Slavin, 1997: 32-33). 

Teori perkembangan kognitif Piaget menyatakan bahwa setiap 
anak memiliki cara tersendiri dalam menginterpretasikan dan 
beradaptasi dengan lingkungannya. Setiap anak memiliki struktur 
kognitif dalam pikirannya sebagai hasil pemahaman terhadap objek 
dalam lingkungannya. Pemahaman tentang objek tersebut 
berlangsung melalui proses asimilasi dan akomodasi. Kedua proses 
tersebut jika berlangsung terus menerus akan membuat 
pengetahuan lama dan baru menjadi seimbang. Dengan cara seperti 
itu, secara bertahap anak dapat membangun pengetahuan melalui 
interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka 
perilaku belajar siswa dipengaruhi oleh aspek-aspek dari dalam diri 
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dan lingkungannya. (Slavin, 1997: 32-33). 
Pembelajaran di kelas I—III masih dilakukan dengan 

pendekatan mata pelajaran, misalnya IPA 2 jam pelajaran, IPS 2 jam 
pelajaran, Bahasa Indonesia 2 jam pelajaran dan sebagainya. 
Perencanaan kurikulum dan bahan pembelajaran juga masih disusun 
berdasarkan mata pelajaran sehingga proses/kegiatan 
pembelajarannya masih terpola per mata pelajaran. Pembelajaran 
per mata pelajaran menjadikan berbagai konsep yang dipelajari 
siswa terpola pada disiplin ilmu tertentu sedangkan pola pikir siswa 
dalam memperoleh berbagai konsep telah terbentuk secara empiris 
dalam kehidupannya sehari-hari dan belum bisa membedakan 
antarkonsep disiplin ilmu yang dipelajari. Oleh karena itu, 
pembelajaran secara terpisah dipandang tidak sesuai dengan pola 
pikir siswa yang cenderung melihat segala sesuatu sebagai satu 
keutuhan/holistik. 

Belum tersedianya bahan pembelajaran tematik yang holistik 
untuk digunakan guru dan siswa melakukan proses pembelajaran 
tematik yang holistik lebih menyulitkan guru dalam pelaksanaan 
pembelajaran sehari-hari. Bahan pembelajaran yang disajikan secara 
terpisah dipandang tidak sesuai dengan pola pikir siswa yang 
cenderung melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan/holistik. 
Ketidaksesuaian antara cara penyajian bahan yang terpisah dengan 
pola pikir siswa yang holistik menyebabkan kemampuan berpikirnya 
kurang dapat berkembang. Oleh karena itu, kesulitan belajar yang 
dialami siswa dalam proses pembelajaran berlangsung terus. 

―Belajar bermakna‖ merupakan suatu proses terterimanya 
informasi baru yang dipelajari oleh konsep-konsep relevan yang 
terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Kebermaknaan belajar 
sebagai hasil dari peristiwa pembelajaran ditandai oleh terjadinya 
hubungan antara aspek-aspek, konsep-konsep, informasi atau 
situasi baru dengan komponen-komponen yang relevan di dalam 
struktur kognitif siswa. Proses belajar tidak hanya mengingat 
konsep-konsep atau fakta-fakta belaka, tetapi merupakan 
kecermatan menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan 
pemahaman yang utuh sehingga konsep yang dipelajari akan 
dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. Dengan demikian, 
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terjadilah belajar bermakna. Guru harus selalu berusaha mengetahui 
dan menggali konsep-konsep yang telah dimiliki siswa dan 
membantu memadukannya secara harmonis konsep-konsep 
tersebut dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Belajar 
akan lebih bermakna bagi siswa, jika siswa mengalami langsung yang 
dipelajarinya dan dapat mengaktifkan inderanya lebih banyak 
daripada hanya mendengarkan penjelasan guru. 

Sesuai dengan tahapan perkembangan siswa, karakteristik 
cara belajar siswa yang holistik di kelas-kelas awal sekolah dasar, 
konsep belajar dan pembelajaran bermakna, maka kegiatan 
pembelajaran bagi siswa kelas awal sekolah dasar lebih tepat 
dilakukan dengan pembelajaran tematik sebagaimana Lampiran 
Permen Diknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Bab 2, B, 
1,c yang menyatakan bahwa pembelajaran di kelas I-III dilaksanakan 
melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas IV sampai 
dengan VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. 
Pembelajaran tematik adalah pembelajaran tepadu yang 
menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa konsep mata 
pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna 
kepada siswa.  

Pembelajaran dengan tema akan memberikan banyak 
keuntungan bagi siswa yang memiliki karakteristik berpikir cara 
memandang segala sesuatu sebagai satu keutuhan tersebut. 
Keuntungan tersebut antara lain siswa mudah memusatkan 
perhatian pada suatu tema tertentu. Siswa dapat mempelajari 
pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar 
antarmata pelajaran dalam tema yang sama. Pemahaman terhadap 
materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Kompetensi dasar 
dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan tema dan 
pengalaman pribadi siswa. Siswa lebih mampu merasakan manfaat 
dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema. 
Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam 
situasi nyata untuk mengembangkan kemampuan dalam satu mata 
pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Guru dapat 
menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara 
tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan hanya dalam 
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pengalaman pribadi siswa. Siswa lebih mampu merasakan manfaat 
dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema. 
Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam 
situasi nyata untuk mengembangkan kemampuan dalam satu mata 
pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Guru dapat 
menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara 
tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan hanya dalam 

beberapa pertemuan, waktu selebihnya dapat digunakan kegiatan 
remedial, pemantapan, atau pengayaan.  

Kegiatan membaca, menulis, dan berhitung digunakan sebagai 
dasar kegiatan pembelajaran tematik di kelas-kelas awal sekolah 
dasar memiliki nilai yang sangat strategis. Hal itu sejalan dengan PP 
RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab 
III tentang Standar Isi, pasal 6, ayat 6 bahwa kurikulum dan silabus 
SD/MI/SDLB/ Paket A, atau bentuk lain yang sederajat 
menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca, 
menulis, dan kecakapan berhitung, serta kemampuan 
berkomunikasi. Kemudian pada Bab IV tentang Standar Proses, pasal 
21, ayat 2 dinyatakan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran 
ditekankan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis. 

Penggunaan bahasa secara fungsional dalam proses 
pembelajaran tersebut selama ini diabaikan begitu saja, kurang 
dimanfaatkan sebagai proses pembelajaran bahasa secara 
fungsional. Proses pembelajaran selama ini terfokus pada isi materi 
pembelajaran yang dipelajari saja, padahal dalam proses tersebut, 
siswa telah melakukan kegiatan membaca dan menulis secara 
fungsional, sehingga pembelajaran membaca dan menulis terpisah 
dari konteks pembelajaran mata pelajaran-mata pelajaran lain.  

Kegiatan membaca, menulis, dan berhitung difungsikan 
sebagai dasar kegiatan dalam proses pembelajaran dengan 
pendekatan tematik. Dengan demikian, kegiatan membaca, menulis, 
dan berhitung selain sebagai alat komunikasi untuk belajar, juga 
sebagai keterampilan yang harus dilatih dan dipelajari siswa secara 
terus-menerus setiap komunikasi berbahasa dilakukan.  

Kemampuan membaca dan menulis bagi siswa kelas awal 
sekolah dasar merupakan kemampuan dasar sebab kemampuan ini 
berfungsi untuk belajar. Dengan kemampuan tersebut, siswa dapat 
mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Oleh 
karena itu, kemampuan tersebut akan berpengaruh terhadap rendah 
atau tingginya hasil belajar secara keseluruhan.  
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