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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD/ MI

Pembelajaran bahasa Indonesia diberikan pada seluruh jenjang 

pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Pembelajaran bahasa Indonesia pada masing-masing jenjang memiliki 

tujuan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini bukan sekedar dalam hal 

materi melainkan juga berkenaan dengan gradiasi keterampilan yang harus 

dimiliki. Arah pembelajaran bahasa Indonesia pada semua jenjang 

pendidikan adalah sama yakni mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana 

tercantum dalam kurikulum yang berlaku. Dalam perumusan tujuan 

pembelajaran Bahasa Indonesia semua jenjang pendidikan mengarah pada 

perkembangan aspek keterampilan membaca, menulis, mendengarkan dan 

berbicara dengan baik dan benar. 

Pembelajaran bahasa tidak lepas dari pendekatan pembelajaran. 

Pendekatan merupakan dasar teoritis untuk suatu metode. Terdapat empat 

pendekatan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, yakni pendekatan 

tujuan, pendekatan struktural, pendekatan komunikatif, dan pendekatan 

terpadu. Pendekatan tujuan dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap 

kegiatan belajar mengajar, yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih 

dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan struktural merupakan 

salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa, yang dilandasi oleh 

asumsi yang menganggap bahasa sebagai seperengkat kaidah bahasa atau 
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tata bahasa. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang dilandasi 

oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam 

komunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran 

bahasa. Penggunaan bahasa di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam 

situasi formal maupun non formal, tiap-tiap aspek tidak berdiri sendiri 

melainkan bersama-sama dalam penggunaannya. Dengan kata lain, 

penggunaan bahasa dalam praktik komunikasi akan tampil secara terpadu, 

Slamet (2014: 19-22). 

Pada penelitian ini pembelajaran Bahasa Indonesia diambil dari 

Pembelajaran Tematik pada tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. KD yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 3.7 Menentukan kosakata yang 

berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks pendek (gambar, 

tulisan, dan/atau syair lagu) dan/atau eksplorasi lingkungan; dan 4.7 

Menyampaikan penjelasan dengan kosakata Bahasa Indonesia dan dibantu 

dengan bahasa daerah mengenai peristiwa siangdan malam dalam teks tulis 

dan gambar. 

Dalam penelitian ini, pembelajaran Bahasa Indonesia adalah 

pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih ditekankan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca dan menulis permulaan. 

 

2. Membaca dan Menulis Permulaan 

a. Pengertian Membaca Permulaan 

Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang 

berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam 
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tulisan. Membaca bukan hanya sekedar melihat kumpulan huruf yang 

telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraph dan wacana 

saja, tetapi membaca juga merupakan kegiatan memahami dan 

menginterpretasikan lambang/ tanda/ tulisan yang bermakna sehingga 

pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca, Dalman 

dalam Meliyawati (2016:1). 

Pengajaran membaca yang paling baik adalah pengajaran membaca 

yang didasarkan pada kebutuhan anak dan mempertimbangkan apa 

yang telah dikuasai anak. Rubin dalam Slamet (2014: 107) 

mengemukakan beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengajaran 

membaca yakni sebagai berikut: 

1) Peningkatan ucapan 

2) Kesadaran fonemik (bunyi bahasa) 

3) Hubungan antara huruf-huruf merupakan prasyarat untuk dapat 

membaca 

4) Membedakan bunyi-bunyi merupakan hal penting dalam 

pemerolehan bahasa, khususnya membaca  

5) Kemampuan mengingat 

6) Membedakan huruf 

7) Orientasi ke kiri dan kanan 

8) Keterampilan pemahaman 

Menurut Enny Zubaidah (2013: 9) kegiatan dalam membaca  

permulaan masih lebih ditekankan pada pengenalan dan pengucapan 

lambang-lambang bunyi yang berupa huruf, kata, dan kalimat dalam 
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bentuk sederhana. Pengucapan tersebut akan lebih bermakna jika dapat 

membangkitkan makna seperti dalam pembicaraan lisan. Latar belakang 

pengalaman siswa juga sudah berpengaruh dalam pengembangan 

kosakata dan konsep dalam membaca permulaan.  

Tujuan membaca permulaan adalah membinakan dasar mekanisme 

membaca, seperti kemampuan mengasosiasi huruf dengan bunyi-bunyi 

bahasa yang di wakilinya, membina gerakan mata membaca dari kiri ke 

kanan, membaca kata-kata dan kalimat sederhana. 

Dalam penelitian ini, membaca adalah suatu kegiatan kognitif yang 

menemukan makna dalam rangkaian huruf yang telah menjadi kata. 

b. Pengertian Menulis Permulaan 

Kemampuan menulis permulaan tidak jauh berbeda dengan 

kemampuan membaca permulaan. Pada tingkat dasar/permulaan, 

pembelajaran menulis lebih diorientasikan pada kemampuan yang 

bersifat mekanik. Anak-anak dilatih untuk dapat menuliskan (mirip 

dengan kemampuan melukis atau menggambar) lambang-lambang tulis 

yang jika dirangkaikan dalam sebuah struktur, lambang-lambang itu 

menjadi bermakna. Selanjutnya, dengan kemampuan dasar ini, secara 

perlahan-lahan anak-anak digiring pada kemampuan menuangkan 

gagasan, pikiran, perasaan, ke dalam bentuk bahasa tulis melalui 

lambang-lambang tulis yang sudah dikuasainya. 

Solchan (2008: 9.4) menjelaskan bahwa siswa SD yang baru masuk 

sekolah diperkenalkan dengan bentuk huruf-huruf. Pada hakikatnya, 

huruf-huruf itu dibentuk oleh garis putus-putus, garis lurus, garis 
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lengkung, dan garis bulat yang merupakan dasar untuk menulis sebuah 

huruf. Di samping itu, siswa dibiasakan untuk menulis bukan 

merupakan kemampuan otomatis yang dibawa sejak lahir. 

Keterampilan menulis yang handal hanya diperoleh dengan banyak 

latihan menulis. 

Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan 

dan keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh pembelajar 

Bahasa setelah kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. 

Bila dibandingkan dengan tiga kemampuan yang lain, kemampuan 

menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli Bahasa yang 

bersangkutan sekalipun. Hal itu disebabkan kemampuan menulis 

menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar 

Bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi tulisan baik unsur bahasa 

maupun unsur isi haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga 

mengahasilkan tulisan yang runtut dan padu, Iskandar Wassid dan 

Sunendar (2009:248). 

Tujuan menulis yang ingin dicapai di kelas 1 SD adalah bersikap 

dengan benar dalam menulis garis putus-putus, garis lurus, garis 

lengkung, lingkaran, garis petunjuk huruf; menjiplak dan menebalkan 

(gambar, lingkaran, bentuk lurus); menyalin huruf, kata kalimat, angka 

arab, kalimat atau beberapa kalimat; menulis huruf, kata, dan kalimat 

sederhana dengan huruf lepas; menulis beberapa kalimat sederhana 

(terdiri dari 3-5 kata) dengan huruf sambung; dan menulis kalimat yang 
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didiktekan guru menggunakan huruf sambung dan menuliskannya 

dengan benar; serta menulis rapi kalimat dengan huruf sambung. 

Dalam penelitian ini, menulis permulaan adalah kegiatan kognitif 

yang berupa menyalin huruf-huruf agar menjadi sebuah kata yang 

memiliki makna dan menuliskan kalimat sederhana. 

c. Membaca dan Menulis Permulaan 

MMP merupakan kepanjangan dari Membaca Menulis Permulaan. 

Sesuai dengan kepanjangannya itu, MMP merupakan program 

pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan 

menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak-anak mulai 

memasuki bangku sekolah. Pada tahap awal anak memasuki bangku 

sekolah di kelas 1 sekolah dasar, MMP merupakan menu utama. 

Peralihan dari masa bermain di TK (bagi anak-anak yang 

mengalaminya) atau dari lingkungan rumah (bagi anak yang tidak 

menjalani masa di TK) ke dunia sekolah merupakan hal baru bagi anak. 

Hal pertama yang diajarkan kepada anak pada awal-awal masa 

persekolahan itu adalah kemampuan membaca dan menulis. Kedua 

kemampuan ini akan menjadi landasan dasar bagi pemerolehan bidang-

bidang ilmu lainnya di sekolah. 

Kemampuan membaca permulaan lebih diorientasikan pada 

kemampuan membaca tingkat dasar, yakni kemampuan melek huruf. 

Maksudnya, anak-anak dapat mengubah dan melafalkan lambang-

lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi bermakna. Pada tahap ini sangat 

dimungkinkan anak-anak dapat melafalkan lambang-lambang huruf 
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yang dibacanya tanpa diikuti oleh pemahaman terhadap lambang 

bunyi-bunyi lambang tersebut.  

Kemampuan melek huruf ini selanjutnya dibina dan ditingkatkan 

menuju pemilikan kemampuan membaca tingkat lanjut, yakni melek 

wacana. Melek wacana merupakan kemampuan membaca yang 

sesungguhnya, yakni kemampuan mengubah lambang-lambang tulis 

menjadi bunyi-bunyi bermakna disertai pemahaman akan lambang-

lambang tersebut. Dengan bekal kemampuan melek wacana inilah 

kemudian anak dipajankan dengan berbagai informasi dan pengetahuan 

dari berbagai media cetak yang dapat diakses sendiri.  

Kemampuan menulis permulaan tidak jauh berbeda dengan 

kemampuan membaca permulaan. Pada tingkat dasar/permulaan, 

pembelajaran menulis lebih diorientasikan pada kemampuan yang 

bersifat mekanik. Anak-anak dilatih untuk dapat menuliskan (mirip 

dengan kemampuan melukis atau menggambar) lambang-lambang tulis 

yang jika dirangkaikan dalam sebuah struktur, lambang-lambang itu 

menjadi bermakna. Selanjutnya, dengan kemampuan dasar ini, secara 

perlahan-lahan anak-anak digiring pada kemampuan menuangkan 

gagasan, pikiran, perasaan, ke dalam bentuk bahasa tulis melalui 

lambang-lambang tulis yang sudah dikuasainya. Inilah kemampuan 

menulis yang sesungguhnya. 

Dalam penelitian ini, MMP adalah program pembelajaran yang 

diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di 

kelas-kelas awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. 
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d. Metode Membaca dan Menulis Permulaan 

Membaca dan menulis permulaan merupakan dasar pengajaran yang 

pertama kali diajarkan guru kepada anak sekolah dasar. Mengajarkan 

membaca dan menulis permulaan pada siswa sekolah dasar dapat 

dilakukan dengan berbagai metode. Adapun beberapa metode MMP 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Eja 

Metode ini memulai pengajarannya dengan 

memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut 

dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut 

abjad. Setelah tahapan ini, siswa diajak untuk berkenalan dengan 

suku kata dengan merangkaikan beberapa huruf yang sudah 

dikenal. Misalnya: 

b, a, d, u menjadi b – a ba (dibaca atau dieja / be – a⦋ba⦌) 

2. Metode Suku Kata 

 Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata, seperti /ba, 

bi, bu, be, bo/. Suku-suku kata tersebut, kemudian dirangkaian 

menjadi kata-kata bermakna.  

Misalnya:  

Cu – ci 

Kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan perangkaian kata menjadi 

kelompok kata sederhana. Contoh: ka-ki ku-da. 

3. Metode Kata 
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Metode ini disebut juga metode kata lembaga. Dalam 

pembelajarannya, diawali dengan pengenalan kata tertentu 

kemudian diuraikan menjadi suku kata, suku kata menjadi huruf-

huruf. Selanjutnya, perangkaian huruf menjadi suku kata dan suku 

kata menjadi kata. Dengan kata lain, hasil pengupasan 

dikembalikan ke bentuk asal sebagai kata lembaga (kata semula). 

Contoh:kaki ----ka-ki ----k- a – k-i ----ka-ki ----kaki 

4. Metode Global 

Metode global sering disebut sebagai ‟Metode Kalimat‟. 

Pembelajaran MMP yang diperlihatkan melalui metode global ini 

diawali dengan penyajian beberapa kalimat secara global, oleh 

karena itu metode global ini sering disebut dengan metode kalimat. 

Untuk membantu pengenalan kalimat yang dimaksud, biasanya 

digunakan gambar. Di bawah gambar tersebut, dituliskan sebuah 

kalimat yang kira-kira merujuk pada makna gambar tersebut. 

Metode global ini menggunakan proses deglobalisasi, yaitu proses 

penguraian kalimat menjadi satuan-satuan yang lebih kecil, yakni 

menjadi kata, suku kata, dan huruf.  

Contoh: 

 

Ini buku 

Ini  buku 

I – ni   bu – ku 

I – n – i  b – u – k – u 
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5. Metode SAS 

Metode SAS merupakan singkatan dari Struktural Analitik Sintetik. 

Metode SAS merupakan salah satu metode yang bisa digunakan 

untuk pembelajaran MMP bagi siswa yang baru memasuki bangku 

sekolah. Pembelajaran MMP dengan metode ini diawali dengan 

pengenalan struktur kalimat. Kemudian melalui proses analitik, 

siswa dapat mengenal proses kata. Kalimat utuh yang dijadikan 

tonggak dasar untuk pembelajaran membaca permulaan ini 

diuraikan ke dalam satuan-satuan Bahasa yang lebih kecil yang 

disebut kata. Proses penganalisaan atau penguraian ini terus 

berlanjut hingga pada wujud satuan bahasa terkecil yang tidak bias 

diuraikan lagi, yakni huruf-huruf. Proses penguraian/ 

penganalisaan dalam pembelajaran MMP dengan metode SAS 

meliputi: 

a. kalimat menjadi kata-kata  

b. kata menjadi suku-suku kata, dan  

c. suku kata menjadi huruf-huruf.  

Contoh: 

Ini mama 

Ini  mama 

I – ni  ma – ma 

I – n – i   m – a – m – a 

I – ni  ma – ma 

Ini  mama 
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Ini mama 

Dalam penelitian ini, metode MMP terdiri dari metode eja, 

metode suku kata, metode kata, metode global, dan metode 

struktural analitik sintetik. Namun dalam pengembangan media 

panca lisan mengacu pada metode global dalam penggunaannya. 

 

3.   Media pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Berbagai kegiatan manusia seperti diskusi, seminar, simulasi, dan 

sebagainya juga merupakan suatu media. Media adalah segala sesuatu 

yang digunakan dalam mengirim pesan serta dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan pebelajar sehingga mendorong 

terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali, 

Miarso (2014).  

Media dapat pula didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa 

informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara 

pendidik dengan siswa (Sutikno, 2013). Media pembelajaran oleh 

Communication on Instructional Technology diartikan sebagai alat 

yang hadir sebagai akibat dari revolusi komunikasi yang dapat 

digunakan untuk tujuan pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, media pembelajaran adalah sesuatu yang 

digunakan dalam proses pembelajaran sebagai perantara penyampai 

pesan atau materi kepada siswa. 
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b. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Ada banyak sekali jenis-jenis media pembelajaran. Berdasarkan 

pemanfaatanya, ada dua jenis media yaitu: 

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

yang secara khusus dan sengaja dirancang atau dikembangkan 

sebagai komponen suatu pembelajaran untuk memberikan fasilitas 

belajar terarah dan bersifat formal. 

2) Media yang dimanfaatkan (by utilization), yaitu media dan sumber 

belajar yang tidak di desain secara khusus atau sengaja untuk 

keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, 

diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

Berdasarkan jenis dan cara penyajiannya, media dibedakan menjadi 

dua yaitu alat peraga dan media teknologi, informatika, dan komunikasi 

(TIK). 

1) Alat Peraga 

Alat peraga merupakan benda atau alat-alat yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran. Alat peraga 

adalah seperangkat benda konkret yang digunakan untuk 

membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip, Djoko Iswadji (2014:53). Alat peraga merupakan 

bagian dari media pembelajaran yang dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

a) Benda sebenarnya (manusia, tumbuhan, binatang, alam, 

lingkungan, dan berbagai benda buatan manusia). 
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b) Presentasi, yaitu media yang disajikan dalam bentuk tulisan dan 

verbal. Contohnya bahan ajar cetak (buku, LKS, modul, dan 

lain-lain), catatan di papan tulis atau madding. 

c) Presentasi grafis, yaitu media yang disajikan dalam bentuk 

grafs. Contohnya peta, diagram, liksan, gambar, dan lain-lain. 

d) Gambar diam, yaitu gambar yang menyerupai aslinya atau 

sketsa. Contohnya kaligrafi, hasil foto, dan gambar. 

e) Model, yaitu benda tiruan tentang suatu objek alam, benda 

budaya, dan manusia. Jenis alat peraga model yaitu model 

irisan, model yang disederhanakan, model perbandingan, 

model susunan, dan model lapangan. 

f) Alat tiruan, yaitu benda yang dibuat menyerupai aslinya. 

Contohnya peta timbul, globe, boneka, diorama, rotaton, dan 

lain-lain. 

2) Media TIK 

Teknologi dalam konteks pembelajaran di kelas adalah 

sebagai suatu alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan 

perbaikan atau penyempurnaan suatu kegiatan pembelajaran. 

Fungsi media TIK yaitu sebagai Gudang ilmu pengetahuan, dapat 

berupa referensi berbagai ilmu pengetahuan, dapat berupa referensi 

berbagai ilmu pengetahuan yang tersedia dan dapat diakses melalui 

fasilitas TIK, pengelolaan pengetahuan, jaringan pakar, jaringan 

antara institusi pendidikan, alat bantu belajar bagi siswa dan alat 

bantu interaksi guru dan siswa. 
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Menurut Sudirman (dalam Ari Dwi Haryono, 2014), media 

TIK dikategorikan menjadi 3 yaitu: 

a. Media Audiktif 

Media ini hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti 

radio, cassette recorder, piringan audio, dan lain-lain. Media ini 

tidak cocok untuk orang yang mempunyai kelainan dalam 

pendengaran. 

b. Media Visual 

Media ini hanya mengandalkan indera penglihatan. Media 

visual ada yang menampilkan gambar diam seperti strip film, 

slide, foto, gambar, lukisan, dan cetakan. 

c. Media audio visual 

Pada media ini telah mempunyai unsur suara dan unsur gambar. 

Media ini dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Audio visual diam, yaitu media yang menampilkan suara 

dan gambar diam, seperti film bingkai suara, cetak suara, 

dan 

2) Audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan 

unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film suara 

dan video cassette. 

Dalam penelitian ini, media panca lisan termasuk dalam 

jenis media alat peraga yang dirancang untuk meningkatkan 

kemampuan MMP siswa kelas 1 SD/ MI. 
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c. Media Panca Lisan 

Media Panca Lisan merupakan jenis media visual yang dikembangkan 

untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis permulaan. Media 

ini menggunakan metode global dalam penggunaannya. Media ini terbuat 

dari kayu yang berbentuk balok yang bias di buka untuk menjadi papan dan 

memiliki sekat-sekat yang digunakan sebagai tempat huruf abjad A-Z dan 

huruf konsonan disertai huruf vocal, serta gambar. Media ini digunakan 

dikelas 1 SD. Media disertai gambar yang digunakan siswa dalam 

membaca dan menulis kata. Misalnya ada gambar buku, siswa diminta 

untuk menyusun kata buku dari huruf yang terdapat pada media. Siswa 

diminta menyusun mulai dari per huruf, kemudian menjadi suku kata, lalu 

menjadi kata, dan terakhir menuliskannya di kertas. 

Cara pembuatan Media Panca Lisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan alat dan bahan yaitu kayu, kertas karton, gergaji, lem kayu, 

paku, palu, gunting, penggaris, cutter, lem kertas,plitur, kunci, engsel, 

beberapa gambar, dan huruf. 

2. Potong kayu menggnakan gergaji dengan ukuran panjang x lebar (70 x 

50 cm)sebanyak dua lembar yang akan digunakan sebagai alas dan 

tutup. Untuk ketebalan kayu bisa menyesuaikan kayu yang ada. 

3. Potong kayu menggunakan gergaji dengan ukuran 50 x 10 cm sebanyak 

2 lembar yang akan digunakan untuk tutup bagian samping kanan dan 

kiri. 

4. Potong kayu menggunakan gergaji dengan ukuran panjang x lebar (70 

x 10 cm) sebanyak 6 lembar yang akan digunakan sebagai tutup depan 
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dan belakang, dan ukuran 10 x 10 cm sebanyak 25 lembar yang akan 

digunakan untuk membuat sekat-sekat sebagai tempat huruf. Untuk 

ketebalan kayu bisa menyesuaikan kayu yang ada. 

5. Kayu persegi panjang dengan ukuran 70 x 50 cm digunakan sebagai 

alas, lalu tempelkan semua potongan kayu yang berukuran 70 x 10 cm 

diatasnya dengan jarak masing-masing 10 cm menggunakan lem kayu. 

6. Tempelkan potongan kayu yang berukuran 70 x 10 cm pada sisi kanan 

dan kiri menggunakan lem kayu, dan paku pada bagian pinggir-

pinggirnya agar lebih kuat. 

7. Tempelkan potongan kayu yang berukuran 10 x 10 cm dengan 

menggunakan lem kayu untuk memuat sekat-sekat. Jadi masing-

masing sekat memiliki ruang yang berukuran 10 x 10 cm. jumlah sekat 

ada 30 ruang. 

8. Pada bagian tutup media diberi engsel agar mudah jika dibuka. 

9. Setelah media jadi, pada tutup bagian dalam dilapisi seng agar bisa 

ditempeli oleh magnet. Lalu seng dilapisi oleh stiker agar terlihat 

menarik. 

10. Potong kertas karton menggunakan cutter dengan ukuran 4 x 3 cm 

sebanyak 515 lembaryang nanti akan digunakan untuk menempel stiker 

huruf abjad. 

11. Potong gambar huruf abjad sesuai pola, lalu tempelkan menggunakan 

lem pada potongan kertas karton. Ada600 huruf yang terdiri dari26 

huruf abjad kapital yang masing-masing terdapat 5 huruf, 26 huruf 

abjad kecil yang masing-masing terdapat 10 huruf, dan huruf konsonan 
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yang masing-masing disertai semua huruf vocal (a,i,u,e,o) yang 

keseluruhannya berjumlah 600 buah huruf. 

12. Potong kertas karton berukuran 8 x 8 cm menggunakan cutter. 

13. Potong gambar menggunakan gunting dengan mengikuti pola lalu 

tempelkan pada potongan kertas karton berukuran 8 x 8 cm tersebut. 

14. Pada masing-masing kartu huruf dan gambar, belakangnya ditempeli 

magnet. 

15. Kartu huruf diletakkan pada sekat-sekat dalam media dan disusun 

secara urut sesuai huruf abjad. 

16. Bagian luar media diberi kunci agar ketika media dipindah tempat, 

kartu huruf yang didalam tetap aman dan tidak berantakan. 

 

Media Panca Lisan digunakan dalam pembelajaran dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Siswa diberi materi terlebih dahulu.  

2. Siswa dijelaskan cara penggunaan media. 

3. Siswa berbaris sesuai nomor urut absen.  

4. Siswa dengan nomor absen pertama diminta untuk memulai bermain 

dengan mengambil salah satu gambar dengan mata ditutup. 

5. Kemudian gambar tersebut ditempel pada papan. 

6. Siswa diminta untuk membuat kata sesuai gambar dan 

menempelkannya menggunakan huruf yang telah disediakan. 
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7. Setelah siswa selesai membuat kata dengan menempelkan huruf, siswa 

diminta untuk membuat sebuah kalimat sederhana yang harus 

dituliskan pada kertas yang tersedia. 

8. Kemudian siswa kembali ke barisan paling belakang dengan membawa 

membawa kertas jawabannya beserta gambar yang diilihnya. 

9. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang sampai gambar yang disediakan 

habis. 

10. Setelah semuanya selesai, jawaban yang telah dituliskan siswa 

dievaluasi bersama-sama. 

Setiap media memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. 

Keunggulan dari media panca lisan adalah sebagai berikut: 

1. Bahan yang digunakan dalam pembuatan media berasal dari kayu 

sehingga awet dan tahan lama. 

2. Media didesain dengan tampilan yang menarik sehingga menarik 

perhatian siswa. 

3. Di dalam media terdapat terdapat sekat-sekat tempat huruf, sehingga 

huruf-hurufnya tertata rapi meskipun tidak di gunakan. 

4. Media mudah digunakan meskipun tanpa kehadiran pengembang. 

Sedangkan kekurangan dari media panca lisan adalah sebagai berikut: 

1. Biaya relatif mahal karena bahan baku pembuatan media berasal dari 

kayu. 

2. Proses pembuatan media membutuhkan waktu yang relatif lama. 

3. Media terbatas pada materi mambaca dan menulis permulaan. 
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Dalam penelitian ini, media Panca Lisan adalah sebuah media yang 

berbentuk balok yang bisa dibuka dan digunakan sebagai papan tempat 

menempel gambar dan huruf agar menjadi sebuah kata atau kalimat. 

Bahan utama pembuatan media adalah kayu. Media dikembangkan untuk 

meningkatkan kemampuan MMP siswa kelas 1 SD/ MI. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Pengembangan Media Priskaber (Prisma Kata Bergambar) untuk Anak 

Berkesulitan Belajar Membaca Permulaan Kelas 1 SD oleh Dwi Anggita 

Sari Agustin pada tahun 2016. Persamaan dengan penelitian ini yaitu 

subjek penelitian di kelas 1 SD dan media ditujukan untuk meningkatkan 

membaca permulaan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu jenis media 

yang digunakan dan media digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Dwi Anggita hanya untuk membaca saja sedangkan pada penelitian ini 

media digunakan untuk kemampuan membaca dan menulis permulaan. 

2. Peningkatan Kemampuan Menulis Permulaan Dengan Menggunakan 

Media Kartu Kata Berwarna Pada Siswa Kelas II SD Mandala 1 Surabaya 

oleh Riadji pada tahun 2013. Persamaan dengan penelitian ini yaitu  media 

ditujukan untuk kemampuan menulis permulaan. Perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu jenis media yang digunakan, subjek penelitian pada 

penelitian tersebut siswa kelas 2 SD sedangkan pada penelitian ini siswa 

kelas 1 SD, dan pada penelitian yang dilakukan oleh Riadji yaitu media 

hanya digunakan untuk kemampuan menulis permulaan saja sedangkan 

pada penelitian ini media digunakan untuk kemampuan membaca dan 

menulis permulaan. 
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3. Peningkatan Keterampilan Membaca Permulaan Melalui Media Big 

Bookpada Siswa Kelas I SD Negeri Delegan 2 Prambanan Sleman oleh 

Aqila Darmata Synta pada tahun 2015. Persamaan dengan peneliti ini 

adalah media ditujukan untuk keterampilan membaca permulaan dan 

subjek penelitian yaitu siswa kelas 1 SD. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah jenis media yang digunakan dan jika pada penelitian yang dilakukan 

oleh Aqila Darmata Synta hanya untuk meningkatkan keterampilan 

membaca saja maka pada penelitian ini untuk kemampuan membaca dan 

menulis permulaan. 
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C. Kerangka Pikir  

 
Kondisi Lapang: 

1. Siswa kurang berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran. 

2. Guru menggunakan buku tema 

sebagai sumber pembelajaran. 

3. Belum tersedia media 

pembelajaran yang meningkatkan 

kemampuan MMP. 

4. Keterampilan MMP siswa masih 

rendah, siswa masih mengeja 

ketika membaca dan ada huruf 

yang terlewat ketika menulis. 

5. Guru menggunakan metode eja 

dan suku kata. 

Pengembangan Media Pembelajaran  Panca Lisan Pada Kelas I Sekolah Dasar/ 

Madrasah Ibtidaiyah 

Jenis penelitian : Pengembangan 

Pendekatan : ADDIE (Analyze, Design, Development, 

Implementations, Evaluation) 

Lokasi : MI Al Istiqomah  di Desa Semampirejo Kecamatan 

Sambeng Kabupaten Lamongan 

Subjek  :Siswa Kelas 1 MI Al Istiqomah  
 

Bagaimana Pengembangan Media 

Pembelajaran  Panca Lisan Pada 

Siswa Kelas I Madrasah Ibtidaiyah? 

Bagaimana Keterterapan Media 

Pembelajaran  Panca Lisan Pada 

Siswa Kelas I Madrasah Ibtidaiyah? 

Kondisi Ideal: 

1. Siswa berpartisipasi secara aktif 

dalam proses pembelajaran. 

2. Guru memberikan inovasi 

pengembangan media 

pembelajaran dan sumber belajar. 

3. Adanya media pembelajaran yang 

sesuai, mendukung peningkatan 

kemampuan MMP. 

4. Siswa memiliki keterampilan 

MMP dengan lancar dan benar. 

5. Guru menggunakan beberapa 

metode untuk meningkatkan 

kemampuan MMP. 

 

Hasil Penelitian 

1. Persentase kelayakan media pembelajaran panca lisan oleh ahli materi 

pembelajaran adalah 90% dengan kriteria sangat valid, dan oleh ahli media 

pembelajaran adalah 92% dengan kriteria sangat valid. Siswa sangat antusias 

dalam pembelajaran. 

2. Persentase angket respon siswa memperoleh 94% dengan kriteria sangat 

baik, serta hasil nilai pre test mendapatkan nilai 74,5 dan hasil nilai post test  

mendapatkan nilai rata-rata 94. 


