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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

       Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, karena pendidikan 

merupakan usaha sadar yang bertujuan mengembangkan potensi yang dimiliki 

oleh anak secara optimal. Pernyataan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 ayat (1) 

Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk”memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

sehingga setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang 

layak tidak hanya diperoleh di sekolah melainkan juga diperoleh di rumah dan 

di lingkungan sekitar, terutama saat anak berada pada masa keemasannya 

dimana tingkat perkembangan dan pertumbuhan anak berlangsung sangat 

pesat. 

       Terkait dengan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 

Tahun 2003, maka setiap anak harus diberikan bekal kemampuan dasar yaitu, 

kemampuan dalam berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa 

pemersatu Negara Republik Indonesia dan menjadi identitas Negara Republik 

Indonesia, oleh karena itu Bahasa Indonesia,masuk dalam pembelajaran di 

sekolah-sekolah. Penanaman bahasa Indonesia sejak dini penting dilakukan 

agar bahasa Indonesia dapat dilestarikan dan digunakan sebagai bahasa 
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komunikasi pemersatu di Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya 

suku, ras dan budaya yang ada di Indonesia. Pemerintah mengupayakan untuk 

menanamkan Bahasa Indonesia sejak dini yaitu melalui sistem pendidikan 

yang berlangsung, salah satunya adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai 

salah satu mata pelajaran wajib yang diintegrasikan dalam pembelajaran 

tematik di semua lembaga pendidikan, khususnya di SD. Sehubungan dengan 

dikaitkannya mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam pembelajaran tematik di 

SD, hal tersebut sesuai dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional bahwa 

pemerintah berupaya untuk mengembangkan segala komponen pendidikan 

Indonesia yang termasuk di dalamnya yaitu Bahasa Indonesia. Pemerintah 

berusaha memunculkan pendidikan moral dalam semua mata pelajaran yang 

diintegrasikan termasuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam pembelajaran 

tematik. 

       Mata pelajaran Bahasa Indonesia tidak lepas dari empat”aspek 

keterampilan, yaitu aspek keterampilan membaca, aspek keterampilan 

berbicara, aspek keterampilan mendengarkan dan aspek keterampilan menulis 

(Taringan, 2008:7). Pada dasarnya mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah 

dasar memiliki fungsi dalam mengembangkan kemampuan anak bernalar, 

mengembangkan kemampuan anak berkomunikasi dan mengembangkan 

kemampuan anak mengemukakan pikiran dan gagasan. Keempat aspek 

keterampilan tersebut harus dikembangkan sejak siswa berada di kelas satu. 

Diutamakan saat berada di kelas satu pengembangan Bahasa Indonesia yang 

sedehana melalui membaca permulaan, menulis permulaan dan juga dikte. 
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       Berkenaan dengan hal diatas, Bahasa Indonesia memiliki beberapa tujuan 

penting sebagaimana dicantumkan dalam BSNP (Badan Standar Nasional 

Pendidikan) yaitu: “Pembelajaran bahasa Indonesia juga bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan dalam berbahasa Indonesia sesuai dengan 

kemampuan, kebutuhan, dan minatnya. Sedangkan pembelajaran berbahasa 

Indonesia bagi guru adalah sebagai alat mengembangkan potensi Bahasa 

Indonesia siswa, serta lebih mandiri”dalam menentukan bahan ajar 

kebahasaan sesuai dengan kondisi lingkungan di sekolah dan kemampuan 

siswa. Maka dari itu ketika Bahasa Indonesia diitegrasikan dengan mata 

pelajaran yang lain akan megembangkan potensi anak didik dengan lebih 

kompleks (BSNP, 2006). Tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai melalui 

kegiatan pembelajaran yang integrasi, sistematis dan menggunakan perantara 

yang menarik dan sesuai. 

       Menyadari bahwa pentingnya pembelajaran Bahasa Indonesia pada 

jenjang sekolah dasar, maka penting juga dalam kemampuan membaca yang 

harus dimiliki. Membaca merupakan suatu sarana yang tepat untuk 

mempromosikan suatu pembelajaran sepanjang hayat (life long learning). 

Mengajarkan membaca pada siswa”berarti memberiksn siswa tersebut sebuah 

masa depan, yaitu memberikan cara atau teknik tentang bagaimana cara 

mengekplorasi "dunia" manapun yang akan dia pilih dan memberikan 

kesempatan untuk mendapatkan tujuan hidupnya (Bowman dalam Indah 

Suryanti, 2013:2). 

       Kemampuan membaca perlu dirangsang sejak usia dini. Namun, belajar 

membaca bukanlah”suatu kegiatan pembelajaran yang mudah untuk 
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dilakukan. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

siswa dalam membaca. Secara umum, faktor-faktor dalam membaca datang 

dari guru, siswa, kondisi lingkungan, materi pelajaran, serta pelajaran 

(Sugiarto, 2002: 24). Farida Rahim (2007:1) berpendapat jika masyarakat 

yang”gemar akan membaca akan memeperoleh pengetahuan dan wawasan 

baru dan wawasan yang luas dan semakin,meningkatkan kecerdasan dan 

pengetahuan siswa sehingga mereka mampu menjawab”tantangan di masa 

depan. 

       Menurut Supriyadi dalam Nisa Liya (2015:2) pembelajaran membaca di 

sekolah dasar dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu membaca 

permulaan dan”membaca lanjutan. Membaca permulaan diberikan pada kelas 

rendah yaitu pada kelas 1 dan kelas 2. Melalui pembelajaran permulaan, siswa 

diharapkan mampu untuk mengenal huruf, suku kata, kata dan kalimat. 

Kemampuan membaca permulaan sangat berpengaruh terhadap membaca 

lanjutan, kemampuan membaca benar-benar memerlukan perhatian dari guru, 

sebab jika dasar itu tidak kuat”maka pada tahap membaca lanjutan siswa akan 

mengalami kesulitan memiliki kemampuan yang memadai. 

       Sebagai upaya meningkatkan kemampuan membaca siswa di kelas 1 

sekolah dasar, maka perlu dikembangkan adanya media pembelajaran yang 

tepat agar dapat mengoptimalkan kemampuan siswa, memudahkan siswa 

untuk menerima pelajaran, meningkatkan minat siswa dalam belajar dan 

menciptakan suasana pembelajaran,yang tidak membosankan. Kegiatan 

pembelajaran tematik dapat dilakukan dengan bantuan media pembelajaran 

yang menarik bagi siswa, dan mempermudah guru dalam menyampaikan 
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informasi pembelajaran sehingga peserta didik dapat memproses informasi 

dengan mudah. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan proses belajar dan pembelajaran agar dapat 

merangsang pikiran, perasaan, minat dan perhatian peserta didik. 

       Berdasarkan pernyataan dari AECT (Association of Education end 

Communication Tecnology) bahwa, “Media adalah segala bentuk dan saluran 

yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Penggunaan 

media yang tepat mampu menyampaikan informasi maupun pesan yang 

disampaikan oleh penyampai pesan dan dapat diterima dengan jelas oleh 

penerima pesan. Begitu juga ketika media digunakan dalam proses 

pembelajaran di kelas, informasi yang disampaikan guru sebagai penyampai 

pesan di kelas dapat diterima dengan jelas oleh siswa sebagai penerima pesan 

di kelas.” (AECT, 2002). Pemanfaatan media pembelajaran yang baik dan 

memadai, dapat merangsang pikiran, perhatian, minat siswa dan perasaan 

siswa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, bersemangat 

dan menggairahkan. 

       Berdasarkan kegiatan observasi yang dilakukan maka didapatkan analisis 

kebutuhan di SD Negeri Girimoyo 02 Kabupaten Malang, pada tanggal 15 

November 2017 dan hasil wawancara dengan siswa kelas I dan juga guru wali 

kelas 1 di SD Negeri Girimoyo 02 Kabupaten Malang. Peneliti dapat 

mengetahui bagaimana seorang guru mengajar dan menggunakan media 

pembelajaran dalam proses belajar. Kendala apa saja yang terjadi saat proses 

pembelajaran berlangsung. Media yang digunakan apakah sudah sesuai 

dengan materi pembelajaran atau tidak. 



6 
 

       Terdapat fakta bahwa di kelas 1 SD Negeri Girimoyo 02 Kabupaten 

Malang penulis menemukan fakta bahwa keterampilan membaca yang 

dimiliki siswa masih rendah. Kendala yang dihadapi yaitu masih ada beberapa 

siswa yang masih belum lancar membaca, harus mengeja dengan perlahan-

lahan untuk membaca sebuah kalimat. Saat siswa membaca intonasi, 

kelancaran, kejelasan dan lafal masih kurang. Informasi dari guru bahwa 

masih ada siswa yang belum tuntas dalam membaca permulaan. Nilai yang 

didapat dari 100% siswa terdapat 35% siswa yang kurang memenuhi Kriteria 

Ketuntasan”Minimal (KKM) 70. 

       Siswa sudah mengenal urutan semua huruf tetapi masih ada yang belum 

bisa merangkai huruf-huruf menjadi kata, dan saat membaca siswa akan 

melafalkan huruf”pada kata yang dibacanya secara satu per satu. Misalnya 

membaca kata sederhana seperti kata sapu yang seharusnya dibaca /sa-pu/ 

tetapi oleh siswa dibaca /es-a-pe-u/, kata papan yang seharusnya /pa-pan/ 

dibaca /pe-a-pe-a-en/. Ada juga siswa yang menghilangkan dan menambahkan 

huruf yang tidak diperlukan dalam membaca kata pada konsonan rangkap /ng/ 

dan /ny/ di awal, tengah dan akhir kata, misalnya kata /banyak/ dibaca /bayak/, 

kata /payung/ dibaca /payun/, kata /tangan/ dibaca /tang/. Selain itu, masih ada 

siswa yang belum mampu membedakan huruf yang hampir sama seperti /b-d, 

p-q/m-n/. Rata-rata guru di SD Negeri Girimoyo 02 Kabupaten Malang 

khususnya di kelas I dalam melaksanakan pembelajaran masih menggunakan 

metode ceramah. 

       Pemanfaatan penggunaan media pembelajaran saat proses pembelajaran 

masih rendah dan jarang menggunakan media pembelajaran. Guru sering 
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menjelaskan materi di papan tulis dan siswa kurang diikutsertakan dalam 

pengetahuan informasi sehingga tidak semua siswa dapat menerima materi. 

Sehingga pembelajaran dirasa kurang optimal karena masih banyak siswa 

yang masih sulit mengikuti pembelajaran. 

       Berdasarkan analisis kebutuhan dari SD Negeri Girimoyo 02 Kabupaten 

Malang, ada beberapa penelitian terdahulu”yang relevan dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan yang membahas masalah yang sama yaitu tentang 

masalah pada membaca permulaan. Ditemukan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Yosep Teguh Yuwono pada tahun 2013 dengan judul 

penelitian Penggunaan Kartu Huruf dalam Penigkatan Kemampuan Membaca 

Permulaan Bahasa Indonesia Siswa Kelas II Sekolah Dasar. Penelitian ini 

ditemukan kesamaan bahwa kemampuan membaca masih rendah. Penggunaan 

kartu huruf dalam proses pembelajaran memerlukan persiapan yang matang, 

penguasaan kelas dan ketepan waktu yang baik. Media kartu huruf dapat 

meningkatkan keterampilan membaca permulaan pada siswa di SDN 2 

Sobokerto kecamatan Ngemplak kabupatn Boyolali. Nilai rata-rata siswa 

69,35 meningkat menjadi 74,47. 

       Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Retno Sulistyowati pada tahun 

2014 dengan judul Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui 

Media Huruf Magnetik Bagi Anak Berkesulitan Belajar Membaca ditemukan 

bahwa terdapat siswa yang terlambat dalam kemampuan membaca 

dibandingkan teman yang seusianya, siswa telah mengenal huruf dengan baik 

hanya saja kesulitan dalam mmembaca kata. Ketika dilakukan penelitian 

terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap kemampuan membaca 
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permulaan dengan media ini, selisih level perubahan dari kondisi baseline (A) 

sampai awal kondisi intervensi meningkat +72%, sedangkan selisih level 

perubahan dari kondisi intervensi (B) sampai kondisi baseline setelah tidak 

mengguakan media huruf magnetik (A2) meningkat +4%. 

       Penelitian yang serupa dilakukan oleh Joko Rahmadi pada tahun 2015 

dengan judul Peningkatan Keterampilan Membaca Permulaan”dengan 

Menggunakan”Media Kartu Huruf pada Siswa Kelas I”Sekolah Dasar Negeri I 

Kendalsari Klaten. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada setiap 

siklusnya, maka diperoleh peningkatan kemampuan membaca yang signifikan. 

Terlihat pada siklus I mengalami peningkatan 3,95% dari nilai rata-rata 65,55 

menjadi 69,5. Sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 

8,92% dari kondisi awal 65,55, meningkat menjadi 74,47. Hal ini dapat 

dikatakan siswa termotivasi dan senang mengikuti proses pembelajaran, maka 

penggunaan media kartu huruf berhasil. 

Penelitian tentang membaca permulaan juga dilakukan oleh Suherman dan 

Mumuy Muhdiah pada tahun 2016 dengan judul Sistem Intreraktif Membaca 

Permulaan Bagi Anak”Usia Dini, dalam penelitian ini menggunakan media 

interaktif melalui perbantuan komputer dan suara beragam pada aplikasi 

macromedia dan terdapat tahapan (level) bertingkat. Media ini sangat inovatif 

akan tetapi terdapat kendala pada fasilitas komputer yang disediakan di 

sekolah. 

Tahun 2017 penelitian juga dilakukan oleh Rahmawati dengan judul 

Strategi Pembelajaran Membaca dan Menulis Permulaan Melalui Media Kartu 

Bergambar. Menunjukkan bahwa ada beberapa masalah yang dijumpai yaitu 
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guru jarang menggunakan alat peraga dalam pembelajaran, siswa belum bisa 

memahami huruf maupun kata dalam bacaan, pembelajaran masih dilakukan 

terpisah antara, mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Hasil penelitian ini 

tentang seperangkat prototipe media kata bergambar dapat dipergunakan 

sebagai media alternative dalam pembelajaran membaca”dan menulis di 

sekolah dasar selain media lain yang dapat digunakan, usaha guru dalam 

meningkatkan kemampuan membaca siswa terbantu. 

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang di atas dan 

juga permasalahan yang terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu diperoleh 

fakta bahwa media kartu huruf atau kartu bergambar cocok digunakan dalam 

pembelajaran untuk anak-anak, akan tetapi ada yang belum sesuai dipakai 

sebagai media pembelajaran membaca karena masih banyak kekurangan dan 

perlu dimodifikasi. Penggunaan media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran membuktikan bahwa”aktivitas siswa, pemahaman materi 

pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat meningkat. Peneliti memilih SD 

Negeri Girimoyo 02 Kabupaten Malang sebagai objek observasi mengenai 

“Pengembangan Media Pembelajaran Kereta Kata pada Materi Membaca 

Permulaan di kelas I Sekolah Dasar”. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah”terciptanya media pembelajaran Kereta Kata yang ”layak” digunakan 

untuk mempelajari materi membaca permulaan di kelas I sekolah dasar. Media 

kereta kata dapat menarik”perhatian dan minat”siswa untuk belajar dan 

mempermudah guru dalam mengetahui pemahaman siswa tentang tingkat 

membaca. Selain itu, media kereta kata juga digunakan untuk pembelajaran 
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tematik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Matematika dan PPKn sebagai 

materi pendukung dalam media kerta kata ini. 

B. RUMUSAN MASALAH 

       Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan. Peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai“berikut : 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran kereta kata pada materi 

membaca permulaan di kelas 1 sekolah dasar ? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran kereta kata pada materi 

membaca permulaan di kelas 1 sekolah dasar? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

       Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini”adalah : 

1. Untuk mengetahui”bagaimana pengembangan media pembelajaran kereta 

kata pada materi membaca permulaan”di kelas I sekolah dasar. 

2. Untuk mengetahui”bagaimana kelayakan media pembelajaran kereta kata 

pada materi membaca permulaan”di kelas I sekolah dasar. 

D. SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

       Media pembelajaran kereta kata merupakan media pembelajaran yang 

dibuat untuk memudahkan siswa agar dapat membaca permulaan dan dapat 

memahami materi pada Tema 1 Diriku, Subtema 1 Aku dan Teman Baru, 

Pembelajaran 3. 
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A. Konten 

1. KD dan Indikator : 

a. PPKn 

3.1 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari- hari di 

rumah. 

1.2 Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-hari di rumah. 

Indikator : 

3.2 Mengidentifikasi”aturan dalam suatu permainan 

4.2 Menjalankan”peraturan pada permainan di sekolah 

b. Bahasa Indonesia : 

3.3 Menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata Bahasa 

Indonesia atau bahasa daerah  

4.3 Melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam kata Bahasa Indonesia 

atau bahasa daerah 

Indikator: 

3.3.1 Mengenal lambang bunyi vokal dan konsonan 

3.3.2 Menyusun lambang bunyi”vokal dan konsonan menjadi sebuah kata 

4.3.1 Menyebutkan lambang bunyi vokal dan konsonan pada sebuah kata 

4.3.2 Melafalkan sebuah kata sesuai dengan lambang bunyi vokal dan 

konsonan 

c. Matematika : 

3.2 Menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak 

anggota suatu kumpulan objek. 
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4.1 Menyajikan bilangan cacah sampai dengan 99 yang bersesuaian dengan 

banyak anggota kumpulan objek yang disajikan. 

Indikator : 

3.2.1 Menghitung banyak benda 1-10 

3.2.2 Menunjukkan benda sesuai dengan”bilangan yang ditentukan 

4.1.1 Menyebutkan jumlah benda dan melakukan penjumlahan serta 

pengurangan 

4.1.2 Menjumlah dan mengurang bilangan”cacah sampai dengan 99 

2. Materi:  

1. Materi yang digunakan adalah materi tentang membaca”permulaan 

2. Lambang bunyi”vokal dan konsonan 

3. Lambang bilangan dan banyak benda 

B. Konstruk  

1. Pembentukan media : 

       Produk yang dihasilkan adalah sebuah media pembelajaran kereta kata, 

berbentuk dua dimensi yang dirancang sebagai sumber belajar di kelas 1 

sekolah dasar. Media yang terbuat dari 2 papan seng yang setiap papannya 

berukuran panjang 50 cm dan lebar 50 cm yang diberi pengait sehingga papan 

bisa dilipat dan mudah dibawa. Papan tersebut diberi pinggiran kayu agar 

aman untuk anak-anak dan juga terdapat penyangga dibelakangnya sehingga 

dapat berdiri. Papan tersebut telah digambar sebuah pemandangan yang indah 

dan terdapat gambar kereta yang ada banyak gerbongnya, juga terdapat hewan 

dan tumbuhan agar menarik perhatian siswa.  
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       Gerbong-gerbong kereta berfungsi sebagai tempat menyusun huruf dan 

kata yang diinginkan, kemudian siswa dapat membaca kata tersebut. pada 

bagian langit dapat ditempel gambar dari kata tersebut agar siswa lebih 

memahami gambar dan kata. Kartu kecil yang berisikan huruf-huruf A-Z dan 

angka berukuran 6 cm x 6 cm di desain berbentuk gerbong kereta dan di 

belakangnya diberi magnet agar dapat menempel pada papan seng dan bisa di 

pindah-pindahkan. Sama halnya dengan kartuhuruf dan angka, kartu gambar 

juga berukuran 6 cm x 6 cm, sedangkan kartu kata berbentuk persegi 

panjang”dengan ukuran 12 cm x 6 cm dan berisi”kata dari kata-kata yang 

terpilih. Misalnya kata pohon, maka kartu katanya yaitu bertuliskan pohon. 

       Media kereta kata ini tidak hanya digunakan untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia saja, tetapi juga mata pelajaran PPKn dan matematika karena 

termasuk pembelajaran tematik. Untuk pembelajaran PPKn siswa harus 

mengikuti aturan main atau cara penggunaan media kerta kata, dan pada 

matematika siswa akan diminta untuk”menghitung jumlah benda yang ada di 

gambar papan seng tersebut. Sesuai dengan pertanyaan yang akan diberikan 

yaitu penjumlahan dan pengurangan, misalnya ada berapa jumlah sapi? berapa 

jumlah 3 ekor sapi ditambah 2 ekor sapi. Jika 3 ekor sapi ditambah dengan 2 

ekor sapi, maka hasilnya adalah 5 ekor sapi. Materi yang akan diajarkan dalam 

pembelajaran sesuai tema yaitu pada tema 1 Diriku, subtema 1 Aku dan 

Teman Baru, Pembelajaran 3. 

       Media kereta kata menggunakan bahan yang kuat sehingga dapat 

dipergunakan dalam jangka waktu”yang lama. Selain itu bahan dari media ini 

tidak membahayakan siswa sehingga guru tidak perlu khawatir apabila siswa 
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menggunakan media ini tanpa pengawasan guru. Penggunaan warna dapat 

mempengaruhi ketertarikan siswa dalam proses pembelajaran”oleh karena itu, 

media kereta kata ini”menggunakan warna-warna yang menarik agar siswa 

tidak bosan. 

2. Bentuk Media 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Desain Media Kereta Kata Tampak Luar 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. 2 Desain Papan Media Kereta Kata Tampak Dalam  

 
 
 

 
Gambar 1. 3 Desain Box Kartu Kata 
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Gambar 1. 4 Desain”Kartu Magnet 

 

E. PENTINGNYA PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

       Penelitian pengembangan adalah”proses atau”langkah-langkah yang 

digunakan untuk mengembangkan”suatu produk baru/ menyempurnakan 

produk yang”sudah ada. Produk yang dikembangkan atau”produk baru untuk 

digunakan di sekolah yang bertujuan agar proses pembelajaran menjadi efektif 

dan lebih bermakna serta membuahkan hasil atau terjadinya peningkatan yang 

lebih baik dari sebelumnya.  

       Selama ini dalam pembelajaran membaca guru hanya mengajak siswa 

membaca secara klasikal tentang materi pelajaran, selain itu guru hanya 

menggunakan huruf abjad dan gambar berkata yang ditempel di dinding kelas. 

Kurangnya penggunaan media pembelajaran sehingga kurang meratanya 

kemampuan membaca siswa. Maka penelitian pengembangan media 

pembelajaran kereta kata dirasa sangat penting”untuk dilakukan 
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pengembangan media yang dilaksanakan melalui penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Media Kereta Kata pada Materi Membaca Permulaan di 

Kelas I Sekolah Dasar”. 

       Penelitian pengembangan media kereta kata diharapkan dapat 

memberikan referensi media pembelajaran bagi sekolah, digunakan sebagai 

acuan dan mengembangkan wawasan tentang media bagi guru.  Bermanfaat 

dalam mempermudah proses pembelajaran mengenai membaca permulaan. 

Dan juga mampu membuat siswa mengenal”huruf dan dapat membaca suku 

kata dan juga kata. 

 

F. ASUMSI DAN KETERBATASAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

A. Asumsi Penelitian 

       Asumsi atau anggapan dasar yang dapat dikemukakan dalam 

pengembangan media pembelajaran ini ialah media pembelajaran kereta kata 

merupakan potongan abjad-abjad dan kata yang ditempel pada gerbong kereta 

yang telah diberi magnet. Potongan tersebut kemudian dapat ditempelkan pada 

papan seng dan dapat”dipindah-pindahkan sesuai penyusunan kata maupun 

kalimat. Kereta kata ini juga dilengkapi dengan gambar dari kata tersebut, dan 

juga papan besi ini dapat dilipat dan aman untuk digunakan siswa. 

Penggunaan kereta kata ini sangat mudah digunakan dalam pengajaran 

membaca dan juga menarik perhatian siswa. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

       Cara menghindari pengembangan masalah yang terlalu luas, maka 

peneliti”membatasi pembahasan masalah penelitian pengembangan media 

pembelajaran kereta kata yaitu pada beberapa titik fokus penelitian 

pengembangan diantaranya pada poin-poin sebagai berikut: 

1. Sasaran penelitian hanyalah  siswa-siswi”kelas I di SD Negeri Girimoyo 

02 Kabupaten Malang 

2. Media kereta kata ini dirancang untuk pembelajaran tematik kelas 1 SD 

pada Tema 5 Pengalamanku 

3. Konsep materi pada pelajaran bahasa Indonesia dan matematika 

4. Penelitian hanya dilakukan di 1 sekolah dasar. 

 

G. DEFINISI OPERASIONAL 

       Definisi operasional bertujuan agar penelitian menjadi lebih jelas dan 

tidak menimbulkan”pemahaman ganda, oleh karena itu peneliti 

mengemukakan beberapa konsep kunci yang terdapat dalampenelitian ini: 

1. Media pembelajaran 

       Media pembelajaran adalah”segala sesuatu atau komponen yang dapat 

digunakan sebagai perantara untuk menyalurkan”pesan dari guru kepada siswa 

dalam”kegiatan pembelajaran agar dapat merangsang pemikiran, perasaan, 

minat dan perhatian siswa.”Sehingga proses interaksi komunikasi antara guru 

dan siswa dapat berlangsung secara tepat, cepat dan menyenangkan. 
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2. Media kereta kata  

       Media kereta kata adalah sejenis dengan kartu huruf yang termasuk dalam 

jenis media visual yang”digunakan untuk pembelajaran”membaca permulaan. 

Berisi potongan huruf, angka dan kata. Terdapat gambar yang sesuai dengan 

kata yang tersedia. Media kereta kata yang valid adalah media yang memenuhi 

kisi-kisi kevalidan media yang akan peneliti cantumkan di bab 3 seperti 

mampu mempermudah penyampaian pembelajaran, siswa dapat mencapai 

indikator yang ditetapkan, dan memudahkan siswa dalam menyimpan konsep 

dan pembelajaran yang bermakna. 

3. Membaca permulaan 

       Membaca permulaan adalah suatu”kegiatan interaktif untuk memahami 

arti”makna suatu tulisan. Membaca permulaan merupakan tahap awal pada 

tingkat membaca dan sangat berpengaruh terhadap tingkat membaca 

selanjutnya. 
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