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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu sarana untuk mencerdaskan anak bangsa, 

oleh karena itu tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa. Sedangkan 

fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

bangsa (UU No 20 tahun 2003 Sisdiknas Bab II Pasal 3). 

Pendidikan Sekolah dasar merupakan ranah aplikasi yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk mewujudkan peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga Sekolah Dasar 

merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah 

(UU No 20 Sisdiknas Bab VI Pasal 17). Pendidikan tidak terlepas dengan 

proses belajar mengajar terutama  pembelajaran untuk mengaktifkan siswa 

dalam proses belajar mengajar, sehingga menjadi pembelajaran yang 

bermakna. 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran untuk mengaktifkan 

siswa secara individu maupun kelompok agar bisa menemukan konsep dari 

pengalaman siswa secara sendiri. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman belajar holistik kepada peserta didik di 

Sekolah Dasar khususnya pada peserta didik di kelas rendah (Insyiah, 2013: 

14). Pelaksanaan pembelajaran tematik menggunakan pendekatan scientific. 
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Pendekatan ini lebih menekankan pada mengamati, menanya, menalar, 

mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran (Fitriani, 2013: 1). 

Dalam pembelajaran tematik mencakup pembelajaran beberapa pelajaran 

salah satunya pembelajaran bahasa indonesia dalamnya terdapat pelajaran 

membaca dan menulis.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia terdapat beberapa kemampuan yang 

diintergrasikan dalam pembelajaran,  misalnya kemampuan membaca dan 

menulis, membaca sebagai keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap 

siswa untuk membekali pengetahuan kejenjang selanjutnya, sedangkan 

kemampuan menulis merupakan keterampilan yang harus dikuasai agar siswa 

bisa berkomunikasi secara tertulis (Departemen Pendidikan Nasional, 

2009:1). Pembelajaran bahasa indonesia SD diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan 

maupun tulisan. Komunikasi lisan maupun tulisan membutuhkan kemampuan 

membaca dan menulis (Zulela, 2012:4) 

Membaca pada hakikatnya adalah sesuatu yang rumit yang melibatkan 

banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan 

aktifitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif (Rahim, 2008:4). 

Sedangkan menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap 

muka dengan orang lain. Pada dasarnya, menulis dan membaca terdapat 

hubungan yang sangat erat. Bila kita menuliskan sesuatu pada prisipnya ingin 

agar tulisan itu dibaca orang lain, paling sedikit dapat kita baca sendiri pada 

saat yang lain.  
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Pada hakikatnya untuk memiliki kemampuan membaca dan menulis di 

perlukan beberapa latihan sejak dini, agar siswa bisa terbiasa dalam membaca 

dan menulis. Berdasarkan hasil observasi di sekolah SDN 03 Clumprit 

Pagelaran Malang, kemampuan siswa terutama dalam membaca dan menulis 

permulaan masih rendah, ini terlihat pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, misalnya saat siswa membaca kedepan kelas masih ada siswa 

yang masih belum lancar membaca, intonasinya tidak begitu jelas, dan masih  

ada juga yang belum bisa mengejah dengan benar. Akan tetapi selain 

kesulitan membaca dan menulis permulaan ada kesulitan yang di hadapi oleh 

guru, khususnya guru kelas I. Kesulitan tersebut adalah belum menemukan 

media yang cocok untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis 

permulaan. 

Berdasarkan hasil wawancara di SDN Clumprit 03 pada hari jum’at 

tanggal 2 Mei 2014 menujukkan bahwa kemampuan membaca dan menulis 

permulaan siswa kelas satu masih rendah terlihat dari kemampuan membaca, 

menulis permulaan dan hasil dari kemampuan membaca dan menulis 

permulaan yang masih rendah sehingga belum memenuhi KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal), selain itu juga terlihat dari cara penggunaan media 

pembelajaran masih belum maksimal. Berdasarkan permasalahan diatas 

dalam proses belajar mengajar guru sudah menggunakan media pembelajaran 

akan tetapi guru merasa kesulitan untuk digunakan pada pembelajaran 

tematik yang didalamnya terdapat pembelajaran membaca dan menulis 

permulaan. 
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Membaca dan menulis permulaan disebut dengan permulaan karena 

hal pertama yang diajarkan kepada anak pada awal-awal masa prasekolah itu 

adalah membaca dan menulis yang lebih diorientasikan pada kemampuan 

membaca dan menulis tingkat dasar. Perlu diingat pembelajaran membaca 

dan menulis permulaan, kata-kata yang disajikan di dalam konteks bacaan 

yang dipadukan dengan kegiatan pembelajaran seperti menulis dan membaca. 

dalam kegiatan pembelajaran membaca dan menulis permulaan diperlukan 

media, agar dalam kegiatan tersebut dapat menciptakan suasana pembelajaran 

yang meaningfull sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai, dalam 

proses belajar mengajar ada dua unsur yang penting yaitu metode mengajar 

dan media pembelajaran, kedua unsur tersebut saling berkaitan. Pemilihan 

metode mengajar akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, 

meskipun harus memperhatikan aspek dalam pemilihan media, misalnya 

tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. 

Media merupakan sebuah alat untuk menyampaikan pesan kepada 

siswa, dalam pemakaian media pembelajaran untuk membangkitkan motivasi 

dan merangsang dalam kegiatan pembelajaran. Dalam membaca dan menulis 

permulaan solusi media yang digunakan adalah Mebarta, untuk mengatasi 

permasalahan yang ada di SDN Clumprit 03 Pagelaran Malang. Mebarta 

merupakan media yang menggabungkan antara media gambar dan menyusun 

kata, untuk membangkitkan siswa dalam membaca dan permulaan pada siswa 

kelas I, agar siswa lebih tertarik untuk belajar karena siswa kelas I berada 

pada fase operasional kongkrit  yang berkisar pada umur 6-7 tahun, maka dari 

itu siswa kelas I masih bersifat kongkrit. Oleh karena itu, Mebarta  
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merupakan  benda yang berbentuk benda yang nyata dan Mebarta tergolong 

media visual, sehingga siswa lebih semangat untuk belajar. 

Berdasarkan Penelitian terdahulu untuk melandasi penelitian (Candra, 

Dewi 2012) tentang “Peningkatan Kemampuan Membaca Anak Melalui 

Tulisan Pada Media Bekas di Taman Kanak-Kanak Baitul Hamdi Padang”. 

Hasil peneliti menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan 

membaca pada siklus I pada aspek membaca gambar dari 40% menjadi 95% 

pada siklus II, pada siklus I aspek mencocokkan tulisan dari 30% menjadi 

85% pada siklus II, Pada siklus I aspek membaca gambar yang memiliki kata 

atau kalimat sederhana dari 35% menjadi 90% pada siklus II, Sedangkan pada 

aspek menyebutkan huruf vokal dan konsonan dari 35% menjadi 85% pada 

siklus II.  

Permasalahan di atas sangat menarik untuk dikaji bagaimana upaya 

kita sebagai calon guru dalam memperbaiki pembelajaran dengan media yang 

tepat dan inovatif sehingga dapat mengaktifkan siswa dengan sepenuhnya 

sehingga  pembelajaran menjadi bermakna. 

Berdasarkan permasalahn di atas peneliti bermaksud melakukan 

penelitian tentang“Penerapan Mebarta (Media Gambar dan Menyusun Kata) 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca dan Menulis Permulaan Pada 

Siswa Kelas I Sekolah Dasar Clumprit 03 Pagelaran Malang” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memberikan masalah 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan mebarta (Media gambar dan menyusun kata) 

untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis permulaan pada 

siswa kelas I SDN Clumprit 03Pagelaran Malang ? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan membaca dan menulis permulaan 

dalam penerapan Mebarta pada kelas I SDN Clumprit 03 Pagelaran 

Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini untuk 

mendeskripsikan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu: 

1. Mendeskripsikan penerapan mebarta (Media gambar dan menyusun kata) 

untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis permulaan pada 

siswa kelas 1 SDN Clumprit 03 Pagelaran Malang. 

2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan membaca dan menulis 

permulaan dengan menggunakan Mebarta pada kelas 1 SDN Clumprit 03 

Pagelaran Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan mendapatkan manfaat bagi pihak-

pihak antara lain: 

1. Bagi Sekolah 

Menambahkan pengetahuan dan wawasan tentang cara membuat media 

pembelajaran yang efektif.  

2. Bagi Guru 

Meningkatkan pengetahuan guru tentang penerapan Mebarta untuk 

mendukung pelaksanaan proses pembelajaran dikelas 1 SDN 03 Clumprit 

Pagelaran Malang. 

3. Bagi peserta didik 

Meningkatkan kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas. 

4. Bagi peneliti 

Peneliti mendapatkan pengalaman tentang cara pembelajaran membaca 

dan menulis permulaan di sekolah dasar terutama pada kelas I serta bisa 

meningkatkan kompetensi sebagai calon pendidik. Dan peneliti juga bisa 

menggunakan media Mebarta dan cara penggunaan dalam pembelajaran 

membaca dan menulis permulaan. 

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan di SDN 03 Clumprit Pagelaran Malang, pada 

siswa kelas I semester ganjil tahun ajaran 2014/2015. 

2. Materi pelajaran tematik pada tema 1 Diriku Subtema 2 tubuhku. 

3. Media yang digunakan adalah mebarta (Media Gambar dan Menyusun 

Kata). 
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4. Aspek yang  akan diteliti adalah kemampuan membaca dan menulis 

permulaan siswa terhadap keterlaksanaan mebarta. 

 

F. Definisi Istilah dan Definisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman istilah dalam penelitian ini 

maka peneliti memberikan batasan atau riang lingkup terhadap istilah yang 

digunakan, antara lain 

1. Kemampuan Membaca adalah kesanggupan melakukan aktivitas 

komplek baik fisik maupun mental untuk meningkatkan kerja, 

penguasaan berbagai bidang akademik, serta berpartisipasi dalam 

kehidupan bermasyarakat (Purnama, 2012 : 9). 

2. Kemampuan Menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan 

kepada pihak lain secara tertulis. Ketepatan pengungkapan gagasan harus 

didukung oleh ketepatan bahasa dan ejaan (Wahyuni, 2012:41). 

3. Mebarta merupakan media yang menggabungkan antara media gambar 

dan menyusun kata, agar bisa membangkitkan siswa dalam membaca dan 

permulaan siswa kelas I, agar siswa lebih tertarik untuk belajar karena 

siswa kelas I lebih kepada benda-benda yang kongkrit. Media ini 

tergolong media visual. 


