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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Kajian Teori 

1. Membaca 

a. Pengertian Membaca 

       Membaca adalah”salah satu dari empat keterampilan berbahasa seperti 

keterampilan”menyimak/mendengarkan, keterampilan berbicara, dan 

keterampilan menulis. Membaca adalah”suatu proses yang dilakukan serta 

dipergunakan oleh pembaca, untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan oleh”penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis. Hodgson 

dalam Taringan (2008:7). Pendapat tersebut juga dijelaskan oleh A.s. Broto 

dalam Mulyono (2003:200),bahwa membaca adalah kegiatan berbahasa”berupa 

melisankan dan mengelolah bahan bacaan secara aktif, membaca”bukan hanya 

mengucapkan bahasa tulisan atau”lambang bunyi bahasa. Melainkan 

menanggapi dan memahami isi bahasa tulisan. Menurut penjelasan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa membaca pada hakikatnya merupakan”suatu bentuk 

komunikasi”bahasa tulis.  

       Membaca adalah kegiatan memahami suatu makna yang terdapat dalam 

tulisan. Ada tiga istilah yang sering digunakan untuk”memberikan komponen 

dasar dalam proses membaca, yaitu“recording, decoding, dan meaning. 

Biasanya proses recording dan meaning berlangsung pada kelas rendah seperti 

kelas 1, 2, 3 sekolah dasar yang dikenal dengan membaca permulaan. 

Sementara”itu proses meaning (memahami makna)”lebih ditekankan di kelas-

kelas tinggi seperti pada kelas 4, 5 dan 6 sekolah dasar. Syafi’ie dalam Innany 
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(2017:798). Oleh karena”itu guru perlu merancang pembelajaran membaca 

dengan baik agar mampu”menumbuhkan kebiasan siswa membaca sebagai 

suatu hal yang menyenangkan dan bermakna. 

Menurut Akhaidah dalam Budiasih (2004:57)”kemampuan membaca di 

kelas 1 sekolah dasar merupakan”pembelajaran pada tahap awal, kemampuan 

yang diperoleh tersebut akan menjadi dasar pembelajaran membaca di kelas 

selanjutnya. Maka kemampuan membaca yang diperoleh pada tahap membaca 

permulaan akan”sangat berpengaruh terhadap”kemampuan membaca pada 

tahap selanjutnya yaitu membaca lanjut sehingga pembelajaran membaca awal 

atau membaca permulaan ini sangat penting. 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat 

disimpulkan bahwa membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

bertujuan untuk memahami isi bacaan dan”untuk mendapatkan pesan atau 

informasi dari sebuah tulisan atau dari”simbol yang berupa huruf”atau kata 

yang disampaikan oleh penulis sehingga menjadikan bermakna dan bermanfaat 

bagi pembaca. Membaca juga”dapat diartikan sebagai suatu metode yang dapat 

digunakan untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri dan juga dengan orang 

lain.  

b. Kemampuan Membaca 

Kemampuan membaca adalah kemampuan melafalkan huruf menjadi 

rangkaian kata dan kalimat. Menurut Ahmad (2012:90) bahwa”kemampuan 

membaca anak dapat dibagi atas empat tahap perkembangan, yaitu: 
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1. Tahap timbulnya kesadaran terhadap tulisan 

Pada tahap pertama anak mulai belajar menggunakan buku dan menyadari 

bahwa buku penting. Anak melihat dan”membalik-balikkan buku, dan 

kadang-kadang anak membawa buku kesukaannya. 

2. Tahap membaca gambar 

Pada tahap membaca gambar”anak mulai melibatkan diri dalam kegiatan 

seperti membaca pura-pura,”membaca buku, memberi”makna pada 

gambar, menggunakan bahasa buku walaupun”tidak cocok dengan 

tulisannya. Anak sudah menyadari bahwa buku memiliki karakteristik 

khusus. 

3. Tahap pengenalan bacaan 

Pada tahap ketiga yaitu tahap pengenalan bacaan, anak telah dapat 

menggunakan”tiga sistem bahasa, seperti fone (bunyi huruf), kata dan 

sistaksis (aturan kata atau kalimat) secara bersama-sama. Anak”mulai 

mengenal tanda-tanda yang ada pada”benda-benda di lingkungannya. 

4. Tahap membaca lancar 

Pada tahap keempat, anak sudah”dapat membaca dengan lancar berbagai 

jenis buku yang berbeda dan bahan-bahan yang langsung”berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari.  

c. Tujuan Membaca 

Membaca memerlukan keterampilan dan pembiasaan, banyak orang yang 

rajin membaca akan tetapi”tidak menemukan apa-apa”dari bacaannya. 

Membaca juga membutuhkan konsentrasi penuh, penguasaaan kata-kata dan 

kecepatan”membaca. Membaca tidak dapat dilakukan dengan”mengerjakan 
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aktifitas lain seperti mendengar, bercakap-cakap dengan orang lain karena 

membaca sangatlah butuh fokus. Jika membaca dengan melakukan pekerjaan 

lain maka akan mengganggu sasaran dalam membaca tidak akan”tercapai, 

terutama pemahaman bacaan, kualitas bacaan, dan isi bacaan. 

Kegiatan membaca”erat kaitannya dengan tujuan membaca, karena 

seseorang yang membaca dengan tujuan, cenderung akan lebih memahami isi 

dan maksud bacaan dibandingkan dengan”seseorang yang tidak mempunyai 

tujuan dalam membaca. Tujuan utama dalam membaca adalah”mencari serta 

memperoleh informasi mencakup isi, dan memahami makna bacaan. Menurut 

Taringan (2008:10) tujuan membaca yang penting: 

1. Membaca untuk”menemukan atau mengetahui penemuan yang dilakukan 

oleh para tokoh 

2. Membaca untuk”menemukan serta mengetahui  apa-apa yang tidak biasa 

3. Membaca untuk”mengetahui masalah  yang terdapat dalam ceria 

4. Membaca untuk”menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada setiap 

bagian cerita 

       Sedangkan menurut Blankton dan Irwin dalam Farida Rahim (2008:11) 

tujuan membaca meliputi menyempurnakan membaca dengan nyaring, 

menggunakan strategi khusus, memperbarui pengetahuannya tentang suatu 

topik, mengaitkan informasi terbaru dengan informasi yang telah diketahuinya, 

memperoleh suatu informasi sebagai laporan lisan maupun tulisan, kesenangan,  

mengkonfirmasikan atau menolak suatu prediksi, menampilkan sebuah 

informasi yang diperoleh dari teks dan mempelajari tentang struktur teks. 
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Hairudin (2007:3.23) menambahkan bahwa”pembelajaran membaca di 

sekolah dasar merupakan bagian ”penting” dari pembelajaran bahasa 

Indonesia, maka melalui pembelajaran membaca siswa diharapkan: 

1. Mampu”mendalami, menghayati, menikmati dan menarik manfaat dari 

bacaan. 

2. Memperoleh”informasi dan tanggapan yang tepat atas berbagai  hal, 

3. Mencari”sumber, menyimpulkan, menyaring dan menyerap informasi dari 

suatu bacaan, 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa para ahli tentang 

tujuan dari membaca dapat disimpulkan bahwa”tujuan dari membaca adalah 

mencari serta”memperoleh informasi mencakup isi, dan memahami makna 

bacaan. Sedangkan tujuan membaca”di kelas rendah adalah”supaya siswa 

dapat membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan tepat agar 

dapat ke tingkat berikutnya. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 

2006 tentang standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 1 memuat KD: (1) membaca 

nyaring suku kata dan kata dengan lafal dan intonasi yang tepat; (2) membaca 

nyaring kalimat sederhana dengan lafal yang tepat. Berdasarkan peraturan 

tersebut maka tujuan membaca permulaan SD kelas1 adalah agar siswa mampu 

membaca nyaring suku kata, kata dan kalimat sederhana dengan lafal dan 

intonasi yang tepat. 
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2. Membaca Permulaan 

a. Pengertian Membaca Permulaan 

       Membaca permulaan adalah suatu tahapan”proses belajar membaca bagi 

siswa sekolah dasar di kelas awal. Siswa belajar membaca permulaan untuk 

memperoleh”kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan dapat 

menangkap isi dan maksud bacaan dengan baik dan benar. Menurut Darmiyati 

Zuhdi dan Budiasih (2001:57)”kemampuan membaca yang diperoleh pada 

membaca permulaan akan”sangat berpengaruh terhadap kemampuan membaca 

lanjut.”Sebagai kemampuan yang mendasar, maka kemampuan membaca 

permulaan benar-benar memerlukan”perhatian dari guru karena dikelas 1 

kemampuan membaca merupakan pondasi bagi pengajaran selanjutnya. 

       Berbeda dengan pendapat Rukayah (2004:14) bahwa siswa dikatakan 

berkemampuan”membaca permulaan jika siswa dapat membaca dengan lafal 

intonasi yang jelas, kejelasan suara saat membaca, memperhatikan tanda baca, 

dan kelancaran dalam membaca. Pengajaran membaca permulaan”lebih 

ditekankan pada kemampuan dasar yang dimiliki siswa. Siswa dituntut untuk 

dapat menyuarakan huruf, suku kata, kata dan kalimat yang disajikan dalam 

bentuk”tulisan ke dalam bentuk lisan. Akhadiah dalam Suciyati (2016: 21). 

Contoh: 

1. Huruf a dibaca a 

Huruf b dibaca be 

Huruf c dibaca ce 

2. Suku kata da dibaca da, bukan dea 

Suku kata du dibaca du, bukan deu 
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3. Kata dasi dibaca dasi, bukan deaesi 

Kata baja dibaca baja, bukan beajea 

4. Kalimat itu topi dibaca itu topi, bukan iteu teopie 

Kalimat itu Boni dibaca itu Boni, bukan iteu Beonei 

Menurut Susanto (2011:84) ada tujuh ciri perilaku anak yang memiliki 

kesiapan dalam membaca yang dapat diketahui melalui: 1) Rasa ingin tahu 

tentan benda-benda di sekitar lingkungannya, 2) Mampu berkomunikasi 

dengan baik, 3) Memiliki rasa percaya diri, 4) Gemar belajar membaca, 5) 

Memiliki kemampuan membedakan suara, 6) Mampu menerjemahkan 

gambar, 7) Dan mampu menyelesaikan tugasnya dengan penuh konsetrasi 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan”bahwa 

kemampuan”membaca permulaan adalah kemampuan siswa dalam membaca 

dengan lafal dan intonasi yang benar, jelas, dan wajar. Membaca permulaan 

ditekankan pada pengembangan kemampuan dasar membaca.”Pada tingkat 

membaca permulaan, siswa belum memiliki”keterampilan dalam”kemampuan 

membaca yang sebenarnya dan belum dapat membaca lancar. Dalam tahap ini 

siswa masih pada tahap”belajar untuk memperoleh keterampilan membaca 

dan belajar mengenal bahasa tulis. Agar memperoleh kemampuan membaca 

yang baik, diperlukan tiga syarat yaitu kemampuan dalam membunyikan: 

1. Lambang-lambang tulisan 

2. Penguasaan kosakata untuk memberikan arti 

3. Memasukkan suatu makna dalam kemahiran bahasa. 

Terdapat dua tahap dalam”pelaksanaan membaca permulaan di kelas 1 

sekolah dasar, yaitu tahap membaca periode”tanpa buku dan tahap membaca 
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dengan menggunakan buku.”Pembelajaran membaca tanpa buku merupakan 

pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perantara dalam 

pembelajaran seperti menggunakan”media atau alat peraga selain buku seperti 

kartu gambar, kartu huruf, kartu kata dan lain sebagainya.”Sedangkan 

pembelajaran membaca menggunakan buku merupakan suatu kegiatan 

membaca yang menggunakan buku sebagai bahan bacaan saat pelajaran. 

b. Metode dalam pembelajaran membaca permulaan 

Metode pembelajaran adalah”kerangka konseptual yang sistematis 

mengorganisasikan pembelajaran agar dapat mencapai”tujuan belajar dan 

sebagai pedoman para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan 

aktivitas pembelajaran.”Metode dan media yang”digunakan guru dalam 

pembelajaran juga dapat”mempengaruhi kemampuan siswa. Menurut 

Akhadiah dalam Permatasari (2016: 25) ada beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam membaca permulaan meliputi: 

1) Metode bunyi dan abjad 

2) Metode kupas rangkai suku kata 

3) Metode kata lembaga 

4) Metode global 

5) Metode SAS (Struktural Analitik Sintetik) 

       Metode membaca yang digunakan dalam media kereta kata ini adalah 

metode eja. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja 

huruf demi huruf. Pendekatan yang dipakai dalam metode eja adalah 

pendekatan harfiah. Siswa mulai diperkenalkan dengan lambang-lambang 

huruf. Pembelajaran metode Eja terdiri dari pengenalan huruf A-Z dan 
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pengenalan bunyi huruf atau fonem. Kelebihan Dan Kelemahan Metode Eja, 

adapun kelebihan metode eja, yaitu: a) Siswa diharuskan untuk mengetahui 

setiap lambang huruf jadi siswa lebih cepat dan hafal fonem. b) Siswa 

langsung mengetahui bunyi dari setiap bentuk huruf. Sedangkan kekurangan 

metode eja adalah sebagai berikut: a) Siswa diharuskan untuk mengetahui 

setiap lambang huruf kemudian menyusunnya menjadi kata maka 

membutuhkan waktu yang lama. b) Apabila tidak diulang terus menerus 

kebanyakan siswa akan mudah lupa antara bentuk dan bunyi huruf tersebut. 

3. Media pembelajaran 

a. Pengertian media pembelajaran 

Media belajar merupakan berbagai alat dan bahan yang bisa digunakan 

untuk membantu dalam penyampaian”materi pembelajaran. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh AECT yang menyatakan bahwa media pembelajaran 

merupakan”segala bentuk yang digunakan oleh orang-orang untuk 

menyalurkan pesan atau informasi yang diterimanya.”Penggunaan dari media 

yang tepat mampu menyampaikan informasi ataupun pesan yang akan 

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). 

Berbeda dengan pendapat Gagne dan Briggs dalam jurnal milik Arsyad 

(2006:4) yang mengatakan bahwa”media pembelajaran meliputi alat yang 

secara fisik”digunakan”untuk menyampaikan isi materi pembelajaran. Terdiri 
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dari buku, tape recorder, benda kongkret (nyata), video camera, video 

recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi dan 

computer.”Dengan kata lain media merupakan komponen dari”sumber belajar 

yang mengandung materi instruksional di lingkungan sisiwa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. 

Kedua pendapat tersebut juga berbeda dengan pendapat yang di utarakan 

oleh Sanjaya (2012:61) yang menyatakan bahwasanya media pembelajaran 

adalah segala sesuatu seperti alat, lingkungan dan segala bentuk kegiatan 

yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan. Media pembelajaran yang 

dimaksud disini adalah”berbagai alat dan bahan yang bisa digunakan untuk 

membantu dalam penyampaian”materi pembelajaran. 

Beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu atau perantara yang dapat digunakan 

untuk merangsang pikiran, perasaan, minat dan perhatian siswa dalam 

kegiatan pembelajaran di dalam kelas sehingga proses interaksi komunikasi 

antara”guru dan siswa,”siswa dan siswa lainnya dapat berlangsung secara 

jelas, tepat dan cepat. Media juga dapat membantu proses belajar agar 

tercapai tujuan pembelajaran dengan sempurna. 

b. Ciri-ciri media pembelajaran 

       Media pembelajaran memiliki ciri-ciri sehingga dapat disebut sebagai 

media yang baik, menurut Ahmad Rohani dalam Jati Pramesti (2015:14) 

adalah sebagai berikut: Media berhubungan dengan”alat peraga, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, media”memiliki muatan normative bagi 

pendidikan, media dapat”digunakan dalam proses komunikasi instruksional, 
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media merupakan”alat yang efektif, media berkaitan”dengan metode 

mengajar  

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gerlach dan Ely 

yang menyebutkan bahwa media mempunyai tiga ciri yaitu: 

1) Ciri Fiksatif.”Artinya media tersebut memliki kemampuan untuk 

merekam, menyimpan, dan merekonstruksi peristiwa atau objek. 

2) Ciri Manipulatif. Ciri manipulatif yaitu media dapat diedit dengan 

menghilangkan bagian yang tidak diperlukan, hanya menampilkan 

bagian-bagian yang penting dari suatu kejadian. Dari hasil pengeditan 

tersebut, media dapat menampilkan suatu proses kejadian secara detail. 

3) Ciri Distributif. Ciri distributif memungkinkan suatu kejadian dapat 

ditransportasikan melalui ruang dan dapat disajikan secara bersamaan. 

Informasi yang ada dalam media dapat diproduksi berulang kali. Gerlach 

dan Ely dalam Azhar Arsyad (2006: 2). 

       Berdasarkan dari”penjelasan diatas, ciri media dapat”dijadikan landasan 

untuk menentukan suatu objek termasuk sebagai media atau bukan media. 

Apabila”ciri-ciri media dapat terpenuhi yaitu berhubungan dengan alat 

peraga, berkaitan dengan metode mengajar, mempunyai ciri fiksatif, 

distributif dan manipulatif, maka”media akan bermanfaat dalam kegiatan 

belajar mengajar 

c. Fungsi dan manfaat media pembelajaran 

       Berbagai pendapat yang brhubungan dengan fungsi dan manfaat dari 

media”pembelajaran diantaranya menurut Nana Sudjana dan Rivai dalam 

Arsyad (2006: 214) yang mengemukakan bahwa: 1) Pembelajaran akan lebih 
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menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi dan 

semangat belajar siswa, 2) Siswa”dapat melakukan lebih banyak kegiatan 

belajar karena tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas 

lain seperti mengamati, melakukan, memerankan, mendemonstrasikan, dan 

lain sebagainya, 3) Dengan adanya media,”bahan pembelajaran akan lebih 

jelas maknanya, sehingga dapat”lebih dipahami oleh siswa dan juga 

memungkinkan siswa untuk”menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran, 

4) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata menggunakan 

komunikasi secara verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru. Sehingga 

siswa tidak akan bosan, dan guru tidak akan kehabisan tenaga. 

Berbeda dengan pendapat Kemp dan Dayton dalam Martinis Yamin 

(2007: 200) yang mengidentifikasi manfaat dari media dalam kegiatan proses 

pembelajaran, yaitu: 

1. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan 

2. Proses”pembelajaran menjadi lebih menarik 

3. Proses belajar siswa menjadi interaktif 

4. Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan 

5. Proses”belajar dapat terjadi dimana saja dan kapan saja 

6. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positf dan produktif 

7. Sikap positif”siswa terhadap bahan pelajara maupun terhadapproses 

belajar itu sendiri dapat ditingkatkan 

8. Jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi 

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Daryanto (2011:5) 

media pembelajaran mempunyai banyak manfaat diantaranya yaitu 
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memperjelas pesan”agar tidak terlalu verbalistis, mengatasi keterbatasan 

ruang, waktu, tenaga dan daya indra, menimbulkan”gairah belajar dan 

beinteraksi secara langsung antara peserta didik dengan sumber belajar. 

Memungkinkan”peserta didik belajar secara mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori, dan kinestetik peserta didik, mempersamakan 

pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama, menyalurkan pesan 

sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta 

didik dalam kegiatan belajar pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran. 

       Beberapa”pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

berperan sebagai perangsang minat dan ketertarikan siswa untuk belajar dan 

dapat menumbuhkan semangat belajar dan motivasi belajar siswa, sehingga 

siswa tidak menjadi bosan dan bermalas-malasan dalam meraih tujuan 

belajar. Dengan”penggunaan media pembelajaran yang tepat, sesuai dengan 

tujuan belajar dan pembelajaran tentu akan”mempertinggi hasil belajar siswa. 

Media juga bermanfaat untuk meningkatan dan mengarahkan perhatian siswa 

sehingga dapat menimbulkan”motivasi belajar siswa, interaksi yang lebih 

langsung antara siswa dengan lingkungannya, dan memungkinkan siswa 

belajar mandiri sesuai dengan minat atau kemampuannya.”Media 

pembelajaran juga dapat mengatasi sikap pasif siswa, mengtasi keterbatasan 

indera,”ruang dan waktu. 

d. Jenis media pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki banyak macamnya, dan juga beraneka 

ragam”bentuknya yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan rancangan dan manfaatnya, media pembelajaran”memiliki dua 
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jenis yakni mulai dari yang seerhana sampai dengan yang kompleks atau 

canggih. Menurut Haryono (2014:51) media pembelajaran diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Media yang dirancang (by design), yakni media dan sumber belajar yang 

secara khusus”dirancang atau dikembangkan sebagai komponen system 

pembelajaran untuk memberikan”fasilitas belajar yang terarah dan 

bersifat formal. 

2. Media yang dimanfaatkan (by utilization) yaitu”media dan sumber belajar 

yang tidak di desain khusus untuk keperluan pembelajaran dan 

keberadaannya dapat”ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran. 

Lain halnya dengan Wulan dalam Suciyati (2016: 15) media berdasarkan 

cara penyampaiannyadan penerimaannya dibagi”menjadi 3 klasifikasi, yaitu 

media audio,”media visual, dan juga media audio visual. 

1. Media Audio 

Media audio adalah”media yang mengandung pesan dalam bentuk 

audio (hanya bisa didengar) dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhtian, dan kemauan anak untuk”mempelajari isi tema. Penggunaan 

medi audio dalam kegiatan”pembelajaran pada umumnya untuk melatih 

keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan 

mendengarkan. Contoh media audio adalah program radio, cassete 

recorder, piringan audio. 
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2. Media Visual 

Media visual adalah media yang digunakan untuk”menyampaikan 

pesan melalui penglihatan kita, atau media yang mmengandalkan indera 

penglihatan. Jenis media visual yang paling sering”digunakan oleh guru 

untuk membantu menyampaikan isi dari tema pelajaran yang sedang 

dipelajari. Media visual ada yag menampilkan gambar diam seperti strip 

(film rangkai), slide (film bingkai), foto, gambar atau lukisan, dan 

cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol 

yang bergerak seperti film bisu dan film kartun.”Unsur yang ada dalam 

media visual terdiri atas”garis, bentuk, warna dan tekstur. 

3. Media Audio Visual 

Sesuai dengan namanya,media audio visual ini merupakan kombinasi 

dari media audio dan media visual atau biasa disebut media pandang-

dengar. Dengan menggunakan media audio visual maka penyajian isi 

tema kepada siswa akan semakin lengkap dan optimal.  Dengan adanya 

media ini guru tidak selalu berperan sebagai penyampai materi karena 

penyajian materi bisa digantikan oleh media. Contoh dari media audio 

visual ini diantaranya program televisi, video pendidikan, instruksional, 

program slide suara dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Seels dan Glasgow dalam Arsyad (2014: 35-36) 

terdapat dua kategori jenis media yang dikelompokkan.”Apabila dilihat 

dari”segi perkembangan”teknologi, tedapat pilihan media tradisional dan 

pilihan media teknologi”mutakhir 
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Berdasarkan beberapa klasifikasi di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran terdapat bermacam-macam jenisnya seperti 

media audio, media visual dan media audio visual. Dilihat dari segi 

perkembangan media ada yang berbasis tradisional dan media berbasis 

teknologi. Dikarenakan media pembelajaran bermacam-macam maka 

pengklasifikasian media tersebut dapat membantu guru dalam memilih media 

pembelajaran yang baik, dan tugas guru adalah memilih media pembelajaran 

yang tepat guna untuk siswanya yang harus sesuai dengan kebutuhan, materi 

dan tujuan pembelajaran. 

Penelitian ini peneliti melakukan penelitian dan pengembangan media 

dari salah satu jenis media yang telah disebutkan yakni menggunakan media 

kereta kata yang termasuk dalam klasifikasi media visual yaitu media yang 

hanya bisa dilihat saja. Kereta kata sangat membantu siswa dalam memahami 

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, dan digunakan sesuai dengan 

permasalahan kemampuan membaca rendah, beberapa siswa masih belum 

lancar membaca dimungkinkan karena belum paham bentuk dan bunyi huruf. 

e. Kriteria memilih media pembelajaran 

       Kriteria pemilihan media pembelajaran menurut Nana Sudjana & Ahmad 

Rivai (2002:3) mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

memilih media pembelajaran yaitu: 

1)  Ketepatan dengan tujuan pengajaran. Pemilihan media didasarkan pada 

tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. 
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2)  Mendukung isi bahan pelajaran. Materi pembelajaran yang bersifat fakta 

maupun konsep memerlukan media agar siswa mudah dalam memahami 

materi. 

3)  Mudah dalam memperoleh media. Media yang akan digunakan oleh guru 

mudah didapat dan mudah digunakan dalam pembelajaran. 

4)  Keterampilan guru dalam menggunakan media. Setidaknya guru harus 

mampu dalam menggunakan media dalam proses pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

5)  Tersedianya waktu dalam menggunakannya sehingga penggunaan media 

menjadikan proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. 

6)  Sesuai”dengan perkembangan siswa. Pemilihan”media hendaknya 

disesuaikan dengan perkembangan siswa agar siswa mudah dalam 

memahami materi menggunakan media yang tepat. 

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Trianto menjelaskan 

tentang beberapa prinsip dalam pemilihan media yaitu: 

1. Harus ada kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan tersebut. 

2. Media yang dipilih harus dikenalkan sifat dan ciri-cirinya. 

3. Adanya sejumlah media yang dapat diperbandingkan karena pemilihan 

media merupakan proses pengambilan keputusan dari adanya alternatif 

pemecahan yang dituntut oleh tujuan. (Trianto, 2010). 

      Menurut beberapa pernyataan diatas, adanya kriteria pemilihan media, 

dapat memudahkan guru dalam memilih media yang sesuai dengan materi 

serta memudahkan guru dalam menggunakan media untuk membantu dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. Melalui penggunaan media diharapkan 
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dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang akan berdampak pada 

kualitas hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

 

4. Media Pembelajaran Kereta Kata 

a. Pengertian Media Kereta Kata 

Pembelajaran bahasa Indonesia guru dapat melakukan simulasi 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran kereta kata. Media 

kereta kata hampir sama dengan media kartu huruf dan kartu kata. Media 

kereta kata ini dirancang oleh peneliti sebagai inovasi baru selain media 

kartu huruf. Ambarini (2006:35) mengatakan bahwa kartu huruf adalah 

kumpulan kartu yang didalamnya terdapat huruf-huruf dari A-Z (capital dan 

kecil) dan diberi gambar serta kata untuk mendukung anak paham dan hafal 

abjad A hingga Z. Sedangkan Hasan (2009:5) mengungkapkan bahwa kartu 

huruf adalah penggunaan sejumlah kartu sebagai alat bantu untuk belajar 

membaca dengan cara melihat dan mengingat bentuk huruf dan gambar 

yang disertai tulisan dari makna gambar pada kartu. 

Menurut pendapat Fifin Ferdiani media kereta kata adalah media visual 

non-terproyeksi yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan 

memudahkan siswa belajar. Media kereta kata ini siswa diajak menyusun 

huruf-huruf menjadi sebuah kata yang berdasarkan gambar benda-benda 

kongkret. Mackey (Rofiudin, 2003:44) dalam pembelajaran membaca guru 

dapat menggunakan strategi permainan membaca misalnya mencocokkan 

kartu, ucapkan kata itu, temukan kata itu, susun kata itu, kontes ucapan, 

temukan kalimat itu dan baca.  
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Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kereta kata merupakan 

media pembelajaran yang sejenis dengan papan flanel dan kartu kata 

bergambar yang termasuk dalam klasifikasi media visual. Media kereta kata 

dapat digunakan sebagai meia pembelajaran membaca permulaan. Berupa 

potongan kartu bermagnet yang berbentuk persegi yang didalamnya 

berisikan huruf-huruf yang nantinya akan disusun menjadi sebuah kata dan 

juga gambar yang sesuai dengan kata yang tersedia tersebut. Kemudian 

kartu bermagnet tersebut ditempel di papan dan siswa akan membaca kata 

tersebut. 

b. Cara Pembuatan Media Pembelajaran Kereta Kata 

1. Media kereta kata terbuat dari 2 papan seng yang berukuran panjang 50 

cm dan lebar 50 cm yang diberi pengait sehingga papan bisa dilipat. 

Papan tersebut diberi pinggiran kayu agar aman untuk anak-anak dan 

juga terdapat penyangga dibelakangnya sehingga dapat berdiri. 

2. Papan tersebut telah digambar sebuah pemandangan yang indah dan 

terdapat gambar kereta yang ada banyak gerbongnya. Dan juga terdapat 

hewan dan tumbuhan agar menarik perhatian siswa. 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. 

3. Membuat potongan-potongan kartu abjad dan angka yang berukuran 6 

cm x 6 cm, dan di belakangnya diberi magnet agar dapat menempel 

pada papan seng dan bisa di pindah-pindahkan. 
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4. Membuat kartu huruf A-Z untuk disusun menjadi suku kata dan kata. 

Kartu kata berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 cm x 6 cm dan 

berisi huruf yang disusun menjadi suku kata dari kata-kata yang 

terpilih. Misalnya kartu kata mobil, maka kartu katanya yaitu m-o-b-i-l.  

5. Menentukan kata-kata yang akan diajarkan dalam pembelajaran sesuai 

tema yaitu pada tema 1 Diriku, Subtema 1 Aku dan Teman Baru, 

Pembelajaran 3. 

c. Cara Penggunaan Media Pembelajaran Kereta Kata 

Penggunaan media kereta kata hampir sama dengan penggunaan media 

kartu kata, yang membedakan adalah pada media kereta kata kartu huruf 

atau kartu katanya diberikan magnet dan ditempel pada papan seng agar 

lebih menarik minat siswa. Menurut Eli Iyawati (2005:72) menyebutkan 

bahwa langkah-langkah dalam bermain kartu huruf diantaranya yaitu 

ambillah satu persatu kartu huruf secara bergantian. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, dalam penelitian ini peneliti menguraikan dan mengembangkan 

langkah-langkah dalam penggunaan media kereta kata dalam pembelajaran 

sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran 

2. Mengkondisikan siswa sebelum pembelajaran dimulai dan membagi 

anak menjadi beberapa kelompok 

3. Memberitahu tema pembelajaran dan menjelaskan cara penggunaan 

media dan memberi contoh penggunaan media kereta kata 

4. Guru menunjukkan gambar-gambar sesuai dengan tema 
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5. Dalam kotak terdapat magnet huruf, magnet angka, magnet kata, dan 

magnet gambar. 

6. Pastikan siswa bisa mengenali dan memahami bentuk dari huruf atau 

angka tersebut 

7. Ambillah satu magnet gambar dan tempelkan pada papan Kereta Kata 

(misal: balon) 

8. Lakukan penyusunan dari magnet-magnet huruf dan tempelkan pada 

gerbong kereta sehingga terbentuk sebuah kata 

9. Siswa membaca/mengeja kata-kata yang telah disusunnya. 

10. Untuk belajar matematika, ambil kartu soal yang terdapat pada kotak 

(misal: berapa jumlah 3 sapi + 2 sapi?) 

11. Bacalah soal tersebut dan hitung jumlah benda yang ada pada papan 

Kereta Kata 

12. Ambillah magnet angka yang sesuai dengan jumlah benda tersebut, 

kemudian tempelkan pada papan Kereta Kata (3 + 2 = 5) 

13. Hitung penjumlahan atau pengurangan soal tersebut dan temukan 

jawabannya  

14. Siswa bergiliran mencoba untuk mencocokkan kartu gambar dan 

menyusun kata dari kartu huruf bermagnet yang diperoleh berdasarkan 

nama-nama benda yang didapat sehingga membentuk kata. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh 

penelitian skripsi terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki 

beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu. Adapun penelitian relevan tersebut dipaparkan ke dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 2. 1 Penelitian Relevan 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Yosep Teguh 

Yuwono dkk 

Tahun 2013 

Penggunaan Media 

Kartu Huruf Dalam 

Peningkatan 

Kemampuan  Membaca 

Permulaan Bahasa 

Indonesia Siswa Kelas 

II Sekolah Dasar 

a. Peneliti sama-sama 

membahas media 

pembelajaran berbasis 

visual 

b. Sama-sama 

mengembangkan media 

pembelajaran membaca 

permulaan 

a.  Penelitian terdahulu 

mengambil subjek pada siswa 

kelas II sedangkan penelitian 

ini pada kelas I SD  

b. Penelitian terdahulu hanya 

mata pelajaran bahasa 

Indonesia, penelitian ini 

tematik 

c. Penelitian terdahulu 

merupakan PTK, peneltian ini 

merupakan pengembangan. 

 

2. Retno 

Sulistyowati 

Tahun 2014 

Meningkatkan 

Kemampuan Membaca 

Permulaan Melalui 

Media Huruf Magnetik 

Bagi Anak Berkesulitan 

Belajar Membaca 

a. Sama-sama 

mengembangkan media 

pembelajaran membaca 

permulaan 

b. Penelitian  sama-sama 

membahas media 

pembelajaran berbasis 

visual 

c.  Sama-sama 

menggunakan media 

magnetik  

 

a. Peneliti terdahulu mengambil 

subyek pada siswa kelas II 

SD, sedangkan penelitian ini 

pada kelas 1 SD. 

b. Media peneliti terdahulu 

dengan papan flanel, 

sedangkan penelitian ini 

dengan papan magnet 

c. Penelitian terdahulu 

dilakukan di Padang, 

sedangkan penelitian ini 

dilakukan di kota Malang 

 

3. Joko 

Rahmadi 

Tahun 2015 

Peningkatan 

Keterampilan Membaca 

Permulaan Dengan 

Menggunakan Media 

Kartu Huru Pada Siswa 

Kelas I Sekolah Dasar 

Negeri I Kendalsari 

Klaten 

a. Sama-sama 

menggunakan subjek 

siswa kelas I SD 

b. Penelitian  sama-sama 

membahas media 

pembelajaran berbasis 

visual 

 

a. Penelitian terdahulu tidak 

menetapkan materi 

sedangkan peneitian ini 

menetapkan pembelajaran 

tematik 

b. Jenis penelitian terdahulu 

menggunakan penelitian 

tindakan kelas sedangkan 

penelitian ini pengembangan 

media pembelajaran 

 

4. Suherman, 

Mumuy 

Muhdiah 

Tahun 2016 

Sistem Interaktif 

Membaca Permlaan 

Bagi Anak Usia Dini  

 

a. Penelitian ini sama-

sama mengembangkan 

media untuk membaca 

permulaan 

a. Penelitian terdahulu 

merupakan media audio 

sdangkan penelitian ini 

merupakan media visual. 
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No. Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

b. Peneliti sama-sama 

berfokus pada 

membaca permulaan 

anak 

b. Penelitian terdahulu 

mengambil subjek pada anak 

PAUD sedangkan penelitian 

ini pada kelas I SD  

c. Penelitian terdahulu dibatasi 

hanya 10 kata dasar 

 

5. Rahmawati 

Tahun 2017 

Strategi Pembelajaran 

Membaca dan Menulis 

Permulaan Melalui 

Media Kata Bergambar 

a. Penelitian ini sama-

sama melakukan 

penelitian dengan 

subjek siswa kelas I 

SD 

b. Peneliti sama-sama 

berfokus pada 

membaca permulaan 

anak 

a. Penelitian  terdahulu tentang 

strategi pembelajaran 

sedangkan penelitian  ini 

tentang pengembangan 

media pembelajaran 

b. Penelitian terdahulu hanya 

menyusun prototype media 

sedangkan penelitian ini 

mengembangkan media 

pembelajaran 

Sumber : (Olahan Peneliti) 

 

       Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu 

yang relevan diperoleh fakta bahwa media kartu huruf atau kartu bergambar cocok 

digunakan dalam pembelajaran untuk anak-anak dalam membaca permulaan, akan 

tetapi ada yang belum sesuai dipakai sebagai media pembelajaran membaca 

karena masih banyak kekurangan dan perlu dimodifikasi. Hasil dari perbedaan 

dan persamaan penelitian yang relevan dan penelitian yang akan dilakukan maka 

penulis membuat inovasi media pembelajaran yang baru dengan judul penelitian 

“Pengembangan Media Pembelajaran Kereta Kata pada Materi Membaca 

Permulaan di kelas 1 Sekolah Dasar” yang tidak hanya digunakan untuk membaca 

permulaan tetapi untuk pembelajaran tematik sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

membuktikan bahwa aktivitas siswa, pemahaman materi pembelajaran dan hasil 

belajar siswa dapat meningkat. 

 

 

Lanjutan Tabel 2.1 



42 
 

C. Kerangka Pikir 

       Kerangka pikir merupakan suatu kerangkah langkah untuk mengarahkan 

peneliti melakukan suatu penelitian. Di bawah ini adalah kerangka pikir 

pengembangan media kereta kata pada materi membaca permulaan di kelas 1 

sekolah dasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 

 

Pengembangan Media Kereta Kata Pada Materi Membaca 

Permulaan Di Kelas 1 Sekolah Dasar 

Penelitian pengembangan 

model ADDIE: 

1. Analisis  

2. Desain 

3. Pengembangan 

4. Implementasi 

5. evaluasi 
 

Teknik 

pengumpulan data: 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Angket  

 Lokasi penelitian: 

SDN Girimoyo 2 

Malang 

 

 Subjek penelitian: 

Siswa-siswi kelas 

1 SDN Girimoyo 2 
 

 

Produk akhir berupa media pembelajaran kereta kata yang layak digunakan 

untuk pembelajaran membaca permulaan di kelas 1 Sekolah Dasar. 

Kondisi Ideal: 

1. Pembelajaran didalam kelas 

mendorong siswa untuk aktif 

dalam pembelajaran. 

2. Kemampuan siswa dalam 

membaca perlu ditingkatkan. 

3. Guru menggunakan media dan 

metode pembelajaran yang 

menarik. 

Kondisi Lapangan: 

1. Pembelajaran didalam kelas 

kurang memotivasi siswa dalam 

pembelajaran. 

2. Kemampuan siswa dalam 

membaca masih rendah. 

3. Guru menggunakan media dan 

metode pembelajaran yang 

kurang inovatif. 
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