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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia yang digunakan untuk mencari ilmu pengetahuan yang 

baru. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu 

(berkualitas) bagi setiap warga negara”. Berkaitan dengan pendapat Hamid 

(2013: 40) upaya peningkatan kualitas pendidikan memerlukan upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran (instructional quality) sehingga dapat 

menjadikan program pembelajaran yang berkualitas. 

Sebagai bentuk dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang 

berkualitas, pemerintah menyelenggarakan berbagai jalur pendidikan, baik 

pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Pendidikan sebagai kegiatan 

untuk memperoleh penguasaan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan pernyataan 

Ahmadi (2014: 35) bahwa pendidikan didefinisikan sebagai proses kegiatan 

mengembangkan segala potensi diri untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan 

kebiasaan dari sebuah proses pembelajaran. 

Pembelajaran di Sekolah Dasar saat ini  telah menerapkan kurikulum 2013. 

Pembelajaran pada kurikulum 2013 yakni menggunakan pembelajaran tematik 
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integratif. Tematik integratif merupakan penggabungan dari beberapa mata 

pelajaran dengan menggunakan tema.  

Pembelajaran tematik di Sekolah Dasar memuat beberapa mata pelajaran 

seperti Bahasa Indonesia, PPKn, Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), IPS, IPA, 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), dan Matematika. 

Beberapa mata pelajaran tersebut digabungkan hingga menjadi sebuah tema. 

Tidak semua mata pelajaran dapat digabung-gabungkan, melainkan di integrasi 

sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing yang dikategorikan dalam kelas 

rendah dan kelas tinggi.  

Pembelajaran tematik pada kelas rendah, khususnya pada kelas 1 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran diantaranya PPKn, Bahasa 

Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, serta Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia  terdapat 

beberapa aspek keterampilan diantaranya menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis yang masing-masing memiliki keterkaitan. 

Pembelajaran membaca bukan hanya terpaut pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia tetapi juga sangat berkaitan pada mata pelajaran lainya. Sejalan 

dengan pendapat yang dijelaskan oleh Jamila (2014: 146) pembelajaran 

membaca memiliki kedudukan yang strategis dalam kegiatan pendidikan umum 

dan pembelajaran Bahasa Indonesia. Oleh karena itu kemampuan membaca 

penting untuk dibelajarkan sejak usia dini terutama pada masa sekolah kelas 

permulaan atau kelas rendah yaitu pada kelas 1 dan kelas 2 SD.Menurut 

Rumidjan (2017: 63) membaca merupakan kemampuan yang harus dimiliki 
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oleh setiap siswa selain kemampuan menulis dan berhitung. Dengan membaca 

siswa dapat mengembangkan kemampuan berfikir, menambah wawasan 

pengetahuan, serta dapat bermanfaat bagi pertumbuhan maupun perkembangan 

emosi sosialnya.  

Pembelajaran keterampilan membaca di SD ternyata tidak didukung dengan 

hasil belajar siswa. Berdasarkan survei yang ada, memuat pada beritasore.com 

(dalam Anggraeni, 2016: 84) hasil survei yang dilakukan USAID Amerika Ed 

Data II, RTI International kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud), Kementrian Agama (Kemenag) dan Myriad 

Research tentang penilaian kemampuan membaca siswa kelas awal (EGRA) 

dan Potret Efektivitas Pengelolaan Sekolah (SSME) di Indonesia pada 2013-

2014 yang dilakukan pada 4.800 siswa SD kelas 2 di 400 SD/MI yang 

dilaksanakan di empat wilayah yakni Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan-

Sulawesi dan Maluku-Nusa Tenggara-Papua (MNP) menunjukkan bahwa baru 

48% siswa SD yang fasih membaca dan memahami apa yang dibacanya. 

Sementara itu 5,9% dari seluruh siswa SD kelas 2 di Indonesia masuk dalam 

kategori rendah (belum dapat membaca). 

Berdasarkan survei diatas menunjukkan bahwa pembelajaran membaca di 

SD menjadi sesuatu hal yang penting untuk diperhatikan. Sejalan dengan 

pendapat Ardiyanti (2015: 2) pembelajaran membaca sangat penting untuk 

ditekankan pada siswa SD. Pembelajaran keterampilan membaca merupakan 

salah satu kunci keberhasilan dalam meraih kemajuan. Apabila siswa terampil 

dalam membaca maka akan lebih mudah dalam memahami sebuah informasi 

baik tertulis maupun lisan. 
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Pada kegiatan observasi dan kegiatan wawancara yang dilakukan dengan 

guru kelas 1 SDN Girimoyo 02 Malang pada tanggal 26 Oktober 2017, 

ditemukan berbagai permasalahan terkait dengan pembelajaran keterampilan 

membaca. Kegiatan observasi memperlihatkan beberapa permasalahan, salah 

satunya suasana kelas yang kurang menyenangkan. Hal ini terbukti pada; (1) 

siswa terlihat tidak bersemangat, (2) kegiatan belajar mengajar hanya terpaku 

pada buku LKS dan buku paket, (3) pembelajaran berlangsung tanpa adanya 

penggunaan media pembelajaran yang menarik. Akibatnya beberapa siswa 

memperlihatkan tingkah laku kejenuhan seperti siswa ramai sendiri, diam (tidak 

aktif dikelas), sering bertanya karena sulit memahami materi. 

Kegiatan wawancara dengan guru kelas 1 Ibu Maslikha yang juga 

menjelaskan beberapa masalah. Permasalahan yang muncul seperti; (1) tidak  

semua siswa di kelas 1 SDN Girimoyo 02 Malang memiliki dasar kemampuan 

membaca dengan baik. Sesuai dengan pernyataan Ibu Maslikha bahwa kurang 

lebih 40% siswa kelas 1 SDN Girimoyo 02 Malang belum lancar membaca, (2) 

pada saat proses pembelajaran, siswa kurang antusias tehadap pembelajaran 

membaca dikarenakan tidak adanya media pembelajaran yang dapat menarik 

perhatian siswa dalam kegiatan membaca. (3) sebagian siswa lebih tertarik pada 

buku-buku cerita yang memiliki banyak warna dan gambar, namun demikian 

tidak setiap hari siswa membaca buku cerita tersebut artinya masih dalam tahap 

sesuai keinginan. dan (4) kurangnya sarana dan prasarana di sekolah seperti 

tidak adanya LCD proyektor, buku-buku bacaan yang menarik sebagai 

pendukung pembelajaran keterampilan membaca, (5) keterbatasan waktu yang 

dimiliki oleh guru dalam membuat media pembelajaran. 
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Dari kegiatan hasil studi observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa 

proses pembelajaran di kelas 1 SDN Girimoyo 02 Malang memiliki beberapa 

kendala seperti yang telah dipaparkan diatas. Khususnya dalam pembelajaran 

keterampilan membaca. Terbukti bahwa siswa menunjukan perilaku tidak 

bersemangat saat kegiatan pembelajaran membaca, siswa menunjukan sikap 

belum bisa membaca secara baik, dan pada kaitannya kegiatan pembelajaran 

membaca sehari-hari tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik 

sehingga siswa menjadi malas untuk belajar membaca. 

Pembelajaran membaca akan lebih mudah untuk dipahami apabila media 

pembelajaran yang digunakan sesuai dengan materi pembelajaran. Seperti yang 

telah dikemukakan oleh Suprihatingrium (2016: 75) pembelajaran adalah 

kegiatan yang melibatkan segala informasi dan lingkungan yang dapat 

memudahkan siswa dalam belajar. Lingkungan yang dimaksud bukan hanya 

tempat untuk belajar melainkan segala hal yang memungkinkan dan diperlukan 

untuk belajar salah satunya dengan penggunaan media pembelajaran.  

Media pembelajaran merupakan sarana pembelajaran yang digunakan 

sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi evektivitas 

dan efesiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Begitu juga halnya dengan 

pendapat Kustandi (2016: 8) dalam dunia pendidikan, media merupakan alat 

yang digunakan untuk memperjelas informasi dan memahami makna yang akan 

dipelajari sehingga memudahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang lebih baik.  
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Media pembelajaran yang digunakan untuk siswa kelas 1 SD tentunya harus 

disesuaikan dengan karakteristik siswa serta kebutuhan siswa dalam belajar. 

Keterkaitan antara pembelajaran membaca dengan media yang menarik dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar membaca seperti membaca buku 

cerita, buku dongeng, dan media-media lainnya yang dapat meningkatkan 

keterampilan membaca pada siswa.  

Kreativitas pembelajaran membaca kembali  ditekankan oleh Shenk (dalam 

Putra, 2008: 10)  yakni “Books are the opposite of television: They are slow, 

engaging, inspiring, intellect-rousing, and creativity-spurring”.Pernyataan 

tersebut memiliki arti buku adalah kebalikan dari televisi: mereka lamban, 

menarik, menginspirasi, membangkitkan akal, dan memacu kreativitas. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang modern, banyak hal yang 

menjadikan orang-orang menjadi kreatif untuk mengembangkan sebuah media 

pembelajaran yang mendukung proses belajar membaca. Salah satu media yang 

dikembangkan adalah media Busy Book. Belum diketahui secara pasti penemu 

media Busy Book namun ditemukan beberapa gambar media Busy Book 

dalamaplikasi Pinterest. Begitu juga dengan temuan dalam jurnal yang 

menyebutkan bahwa media Busy Book dipopulerkan oleh Diana (dalam 

Nilmayani dkk, 2017: 3) yaitu sebuah buku pembelajaran yang berbahan dasar 

kain (dominasi kain flanel) yang terdiri dari beberapa halaman dan memuat 

berbagai aktivitas kegiatan pembelajaran yang menarik. 

Penelitian terdahulu juga meggunakan media Busy Book yaitu penelitian 

pengembangan oleh Devinta Sadya Ratri (2016) dengan judul penelitian 
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“Pengembangan Media My Busy Book Pada Pembelajaran Menyimak Anak 

Kelompok Tk A Singosari Kabupaten Malang”, hasil yang diperoleh adalah 

media My Busy Book efektif dan efisien digunakan pada anak usia dini. Anak 

kelompok Tk A menunjukkan sikap lebih bersemangat untuk belajar menyimak 

cerita dengan menggunakan media My Busy Book.  

Hasil analisis kegiatan observasi, wawancara, serta analisis penelitian yang 

relevan dapat memperlihatkan adanya analisis kebutuhan. Maka dibutuhkan 

suatu media pembelajaran yang baru dan inovatif sesuai dengan permasalahan 

yang ada di lapangan. Dengan mengembangkan media pembelajaran buku 

berbahan dasar kain flanel yang dinamai Readklopedia Book.  

Readklopedia Book merupakan media yang dapat digunakan untuk anak 

kelas 1 SD. Media Readklopedia Book berisi pokok bahasan yang memuat 

materi pembelajaran tematik dengan menekankan pembelajaran keterampilan 

membaca. Pokok bahasan yang akan dikaji yakni pada Tema 5 Pengalamanku 

Subtema 4 Pengalaman yang Berkesan Pembelajaran 1. Pembelajaran tesebut 

menggabungkan tiga mata pelajaran, antara lain Bahasa Indoensia, PPKn, dan 

SBdP. Pokok bahasan dijadikan sebagai materi media Readklopedia Book yang 

memfokuskan pada pembelajaran keterampilan membaca. Materi tersebut 

dijadikan materi media Readklopedia Book karena perlu untuk dikembangkan 

dengan media pembelajaran  agar lebih menarik dan mudah untuk dipahami 

oleh siswa. Pembelajaran yang akan disajikan pada media Readklopedia Book 

bukan hanya dalam bentuk materi melainkan juga dengan  kegiatan yang sesuai 

pada tiap-tiap mata pelajarannya yang ada pada tema tersebut. 



8 
 

 
 

Media Readklopedia Book diharapkan dapat mempermudah siswa dalam 

memahami materi tematik pada Tema 5 Pengalamanku Subtema 4 Pengalaman 

yang Berkesan Pembelajaran 1 yang menekankan pada pembelajaran 

keterampilan membaca serta membantu tujuan pembelajaran agar lebih 

optimal. Berdasarkan kondisi nyata di lapangan dengan yang diharapkan belum 

sesuai. Maka muncul suatu analisis kebutuhan sehingga perlu untuk melakukan 

penelitian pengembangan dengan judul : “Pengembangan Media 

Readklopedia Book Pada Pembelajaran Keterampilan Membaca Kelas 1 Di 

SDN Girimoyo 02 Malang”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti 

dapat merumuskan masalah yaitu : 

1. Bagaimana mengembangkan media Readklopedia Book pada pembelajaran 

keterampilan membaca kelas 1 di SDN Girimoyo 02 Malang yang valid? 

2. Bagaimana mengembangkan media Readklopedia Book pada pembelajaran 

keterampilan membaca kelas 1 di SDN Girimoyo 02 Malang yang efektif? 

3. Bagaimana mengembangkan media Readklopedia Book pada pembelajaran 

keterampilan membaca kelas 1 di SDN Girimoyo 02 Malang yang menarik? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan  

Adapun tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah : 

1. Untuk mengembangkan media Readklopedia Book pada pembelajaran 

keterampilan membaca kelas 1 di SDN Girimoyo 02 Malang yang valid. 

2. Untuk mengembangkan media Readklopedia Book pada pembelajaran 

keterampilan membaca kelas 1 di SDN Girimoyo 02 Malang yang 

efektif. 

3. Untuk mengembangkan media Readklopedia Book pada pembelajaran 

keterampilan membaca kelas 1 di SDN Girimoyo 02 Malang yang 

menarik. 

 

D. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan  

1) Segi Konstruk/ Tampilan 

a) Produk media yang dibuat berbentuk seperti buku. 

b) Media Readklopedia Book dibuat dengan ukuran besar ± 50cm x 55cm. 

c) Menggunakan bahan dasar kain flanel. 

d) Sampul dibuat dengan kertas karton dengan tebal ± 4 mm dan dilapisi 

dengan kain flanel berwarna merah maroon. 

e) Pada isi lembaran media Readklopedia Book dibentuk seperti kotak dan 

diberi aksen bergerigi di pojok kanan atas dan pojok kiri bawah lalu 

dijait tepi dengan menggunakan benang wol. 

f) Dasar lembaran buku media Readklopedia menggunakan warna peach 

atau seperti warna buah blewah. 

g) Setiap lembaran memuat gambar dengan kain flanel warna-warni. 
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h) Tepi media Readklopedia Book diberi lubang kemudian masing-masing 

lembaran digabungkan dengan tali pita motif. 

i) Pembuka dan penutup media Readklopedia Book pada sampul diberi 

hiasan kancing untuk memperindah media.  

2) Segi Isi 

a) Materi yang disajikan disesuaikan dengan pembelajaran tematik yakni 

Tema 5 Pengalamanku Subtema 4 Pengalaman yang Berkesan 

Pembelajaran 1. 

b) Media Readklopedia Book memuat tiga mata pelajaran yaitu SBdP, 

Bahasa Indoensia, dan PPKn. Ketiganya sama-sama menekankan 

dengan pembelajaran keterampilan membaca. Seperti contoh mata 

pelajaran Bahasa Indoenesia yang dikaitkan pada mata pelajaran PPKn 

yakni tentang “tata tertib di rumah dan di sekolah” maka pembelajaran 

Bahasa Indonesia diisi dengan bacaan tentang aktivitas sehari-hari.  

c) Halaman depan diberi judul media “Readklopedia Book”. 

d) Setiap teks bacaan diberi nama judul yang sesuai dengan aktivitas 

pembelajaran yang ada pada media Readklopedia Book. 

e) Produk berisi teks bacaan yang dilengkapi dengan gambar-gambar, 

kegiatan kreatif, dan disesuaikan dengan materi yang ada pada 

pembelajaran tematik.  

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran 

Readklopedia Book pada pembelajaran keterampilan membaca kelas 1 SD. 
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Pada kegiatan belajar mengajar di kelas 1 SD khususnya pada pembelajaran 

keterampilan membaca hanya menggunakan buku pelajaran yaitu buku LKS 

dan buku paket tanpa adanya penggunaan media pembelajaran yang sesuai 

dengan pembelajaran keterampilan membaca. Sarana dan prasarana  yang 

kurang memadai di sekolah seperti tidak adanya LCD proyektor ataupun media 

konkret lainnya. Oleh karena itu, jika pembelajaran keterampilan membaca 

tidak dilengkapi dengan media pembelajaran yang menarik maka siswa tidak 

akan antusias terhadap pembelajaran keterampilan membaca. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1) Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi dalam pengembangan media yang menjadi titik ukur penelitian ini 

adalah seluruh (1) siswa kelas 1 SDN Girimoyo 02 Malang merupakan siswa 

reguler yang memiliki kemampuan diatas rata-rata, (2) di kelas 1 SDN 

Girimoyo 02 Malang tidak ditemukan adanya siswa berkebutuhan khusus 

dalam artian bahwa tingkat kemampuan belajar membaca siswa normal seperti 

pada anak SD umumnya, (3) media Readklopedia Book dibuat dengan gambar 

dan kegiatan yang menarik yang dapat membuat siswa bersemangat dalam 

pembelajaran membaca.  

2) Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan  

Keterbatasan dalam penelitian dan pengembangan media media 

pembelajaran Readklopedia Book dikhususkan untuk pembelajaran 

keterampilan membaca sesuai dengan pembelajaran tematik kelas 1 yakni : 
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1. Tema     : 5 (Pengalamanku) 

2. Subtema     : 4 (Pengalaman yang Berkesan) 

3. Pembelajaran    : 1 

4. Muatan Mata Pelajaran dan Materi :  

1) SBdP    :  Menyanyikan Lagu Berirama 

2) Bahasa Indonesia   :  Membaca Teks Pengalaman 

Berkesan 

3) PPKn    :  Tata Tertib dan Peraturan 

 

G. Manfaat Penelitian dan Pengembangan  

1. Bagi Siswa 

a. Membiasakan diri pada siswa untuk melakukan kegiatan membaca agar 

lebih terampil dalam membaca. 

b. Meningkatkan minat dan antusiasme siswa dalam pembelajaran 

keterampilan membaca. 

c. Mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran tematik 

dalam hal keterampilan membaca. 

2. Bagi Guru  

a. Membantu guru untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar di kelas 

pada materi pembelajaran keterampilan membaca. 

b. Memperkenalkan kepada guru tentang media Readklopedia Book pada 

pembelajaran keterampilan membaca. 

c. Meningkatan motivasi guru untuk memanfaatkan penggunaan media 

pembelajaran.  
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H. Definisi Operasional  

1. Media Pembelajaran  

Alat yang digunakan pada saat kegiatan pembelajaran untuk 

mempermudah  dan memahami makna pesan serta informasi yang ingin 

diperoleh dari pengirim pesan. 

2. Media Readklopedia Book 

Media Readklopedia Book merupakan media yang berbentuk buku 

dengan bahan dasar kain jenis flanel yang berukuran besar. Bentuknya 

seperti buku dan penuh warna serta gambar-gambar yang menarik. 

Didalamnya berisi mengenai materi pembelajaran tematik yang disesuaikan 

dengan siswa kelas 1 SD. 

3. Pembelajaran Keterampilan Membaca 

Proses kegiatan pembelajaran yang melibatkan panca indera mata 

dengan daya pikir untuk memahami suatu makna bacaan sehingga 

didalamnya terdapat pembelajaran keterampilan yang lebih komplek. 


