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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

Pada pembelajaran jenjang sekolah dasar, membaca menjadi salah satu 

hal yang wajib dikuasai oleh siswa. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak 

yang menghadapi kesulitan terbesar dalam membaca di kelas-kelas dasar 

adalah mereka yang mulai bersekolah dengan keterampilan verbal yang 

kurang, pemahaman fonologi yang kurang, pengetahuan abjad yang kurang, 

dan kurang memahami tujuan dasar dan mekanisme membaca sehingga 

membaca menjadi sesuatu yang sangat penting bagi siswa. Membaca yang 

diajarkan dalam jenjang sekolah dasar kelas 1 lebih pada pengenalan huruf, 

membaca suku kata, kata dan kalimat. Oleh karena itu, untuk anak yang 

beresiko tertinggi mengalami kesulitan membaca, pengayaan lingkungan 

prasekolah dan pengajaran yang baik di kelas bawah dapat merupakan faktor 

penentu bagi keberhasilan dalam bidang membaca dan menulis. Waktu yang 

penting adalah tahun pertama masa kehidupan dan masa sekolah anak. 

Membaca sebagai salah satu cara untuk menambah dan meningkatkan 

ilmu pengetahuan, memperluas pandangan, memperkaya informasi dan 

merangsang munculnya ide-ide baru. Seperti yang dikemukakan oleh Gray 

dan Rogers dalam Mudjito (2001:6) bahwa dengan membaca seseorang dapat 

mengetahui hal – hal aktual yang terjadi di lingkungannya, memuaskan rasa 

ingin tahu dan meningkatkan minat pada sesuatu dengan lebih intensif. 
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Pada zaman sekarang teknologi semakin berkembang dan 

menyebarluas di kalangan masyarakat. Banyak anak kecil yang lebih memilih 

bermain menggunakan gadget dan permainan yang ada dalam komputer 

daripada memainkan permainan tradisional. Permainan yang ada dalam 

komputer lebih menarik karena di dalamnya terdapat suara, gambar, dan 

animasi.   

Guru dalam pembelajaran di sekolah dasar harus memiliki inovasi 

dalam mengajar siswa. Salah satu inovasinya adalah dengan menggunakan 

media pembelajaran. Hamalik dalam Azhar (2014:19) mengemukakan bahwa 

pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa.  

Penggunaan media membaca di Sekolah Dasar masih terbatas pada 

pemakaian dan keberadaan media tersebut di sekolah. Hasil analisis kebutuhan 

melalui observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap media 

membaca yang digunakan di SDN Dinoyo 3 Malang diketahui bahwa media 

membaca yang digunakan adalah buku dan kartu baca. Buku merupakan 

sumber ilmu bagi setiap orang, oleh karenanya banyak orang memakai buku 

sebagai sarana penambah wawasan. Pada pemakaiannya di SD, buku jarang 

dibaca oleh siswa karena isi buku kurang menarik dan kurangnya gambar 

sehingga membuat siswa cepat bosan. Pada saat peneliti melakukan observasi 

hasil yang didapat adalah terdapat siswa kelas 1 yang belum bisa membaca.  
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Media kartu baca digunakan sebagai sarana untuk mempermudah 

siswa belajar membaca. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ibu Sumilah 

menggunakan media kartu baca menghasilkan beberapa pernyataan tentang 

kekurangan media kartu baca yaitu pada media ini memerlukan jumlah yang 

banyak pada penggunaannya, memerlukan waktu yang panjang dalam 

pengajaran, guru harus lebih jelas dalam mengkomunikasikan isi kartu baca, 

dan siswa bermain sendiri dengan kartu baca.  

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti berupaya mengembangkan 

media membaca yang dapat digunakan guru guna mempermudah siswa dalam 

membaca. Nama dari media tersebut adalah Popin Card (Power Point Kartu). 

Popin card adalah media power point yang dapat membantu siswa dalam 

membaca. Media ini dirancang agar siswa dapat mengamati gambar, 

mendengarkan bunyi gambar dan membaca kata dalam gambar. Dengan 

demikian, peneliti melakukan penelitian pengembangan dengan judul 

“Pengembangan Media Popin Card (Power Point Kartu) Pada Materi 

Membaca Kelas I SD.” 

 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai 

berikut.  

1. Bagaimana pengembangan media Popin Card (Power Point Kartu) pada 

materi membaca kelas I SD?  

 

 



4 
 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan 

penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengembangkan media Popin Card (Power Point Kartu) pada 

anak kelas I SD. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Media bernama Popin Card (Power Point Kartu), merupakan media 

membaca yang dikembangkan dari media kartu baca yaitu berisi huruf 

yang membentuk kata di dalam power point.  

2. Media Popin Card dibuat dari power point yang ada dalam komputer 

atau laptop yang didalamnya disisipkan gambar, kata dan suara. Gambar 

yang ada dalam media ini adalah gambar hewan, kata yang ada dalam 

media ini adalah nama dari hewan tersebut, serta suara dari media ini 

adalah suara dari hewan. Hasil suara yang ada berupa suara hewan dan 

suara dari kata yang tertulis pada slide dalam power point. 

3. Pada penggunaannya, Popin Card dilengkapi dengan alat yaitu mouse 

tanpa kabel agar lebih mudah memainkan dan speaker untuk 

mengeraskan suara pada power point. 
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E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan media Popin Card sebagai 

salah satu upaya untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagi siswa: 

Untuk mengetahui efektifitas perkembangan belajar dan konsentrasi anak 

lambat belajar yang mengalami kesulitan membaca. 

2. Bagi guru: 

a. Untuk mengembangkan kreatifitas guru dalam mengajar membaca. 

b. Untuk media alternatif pengajaran membaca. 

3. Bagi pengamat: 

a. Untuk mengembangkan wawasan tentang media membaca. 

b. Untuk menambah pengalaman tentang kondisi nyata di lapangan 

4. Bagi sekolah: 

Untuk bahan referensi dan pertimbangan dalam menyediakan media yang 

sesuai dengan pengajaran membaca 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

Pengembangan media ini didasarkan pada beberapa asumsi dan 

keterbatasan penelitian pengembangan sebagai berikut. 

1. Media ini dapat digunakan untuk anak sekolah dasar karena untuk anak 

sekolah dasar pada saat sekarang ini menyukai hal yang berhubungan 

dengan komputer.  
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2. Keterbatasan pengembangan media Popin Card sampai pada tahap 

sembilan yaitu revisi akhir produk  

3. Media Popin Card diharapkan mampu membuat siswa mengenal huruf 

dan dapat membaca kata 

 

G. Definisi Istilah  

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian pengembangan ini, maka perlu adanya definisi 

istilah seperti dijelaskan berikut ini. 

1. Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 

Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.  

2. Media Popin Card adalah media power point yang digunakan sebagai 

media pembelajaran yang di dalamnya terdapat kata, gambar, dan suara. 

Kata, gambar, dan suara membentuk satu kesatuan dalam power point 

yang berguna untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan 

kepada peserta didik dalam hal membaca.  

 

 


