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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Bahasa memiliki peran untuk menunjang keberhasilan dalam 

mempelajari segala bidang studi yang diajarkan pada pendidikan formal. 

Bahasa Indonesia dimuat dalam struktur kurikulum sebagai muatan wajib 

untuk segala pendidikan formal (PPRI No 32, 2013:25). Pembelajaran 

bahasa Indonesia berguna meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi 

secara baik dan benar. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tepat 

serta memahami setiap maknanya merupakan salah satu tujuan dari mata 

pelajaran Bahasa Indoneisa. Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia 

yaitu mendengar, berbicara, membaca, menulis (Standar Isi, 2006:120). 

Empat aspek yang harus diberikan kepada siswa memiliki standar 

kompetensi yang berbeda-beda sesuai tingkatannya. Kemampuan awal yang 

diperlukan ketika anak masuk dalam bangku sekolah dasar yaitu membaca 

dan menulis permulaan. Kemampuan membaca permulaan merupakan dasar 

pengajaran yang dilakukan oleh guru untuk siswa kelas rendah atau kelas 

awal. Dikatakan membaca permulaan dikarenakan peralihan dari masa 

bermain di TK kejenjang yang lebih tinggi yaitu SD. 

Kegiatan membaca permulaan yang ditujukan untuk kelas rendah 

terutama kelas 1 dan 2 SD merupakan modal untuk mengembangkan 

ketrampilan secara verbal. Membaca permulaan di Sekolah Dasar bertujuan
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agar siswa mengenal dan memahami bentuk tulisan sehingga mampu 

membaca dengan menggunakan keahlian yang didapatkan (Rahmawati, 

2017:260). Batas kemampuan yang dimiliki siswa mampu dilihat dari 

kualitas perkembangan bahasa yang tertuangkan secara lisan maupun 

tulisan. Peningkatan kualitas diri juga akan terjadi dengan memperbanyak 

bahan bacaan. Bahan bacaan akan berpengaruh untuk mempertajam 

pandangan, memperluas wawasan, menambah pengalaman yang baru serta 

mempertinggi daya pikir (Baso dkk, 2013:33).  

Kemampuan membaca siswa rata-rata kurang terampil dalam 

menggunakan kosa kata yang baik dan benar. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kemampuan membaca yaitu pendidikan 

keluarga yang belum mencapai keberhasilan. Peran keluarga yang sangat 

penting dalam melatih tumbuh kembang anak belum terealisasikan secara 

maksimal. Wawasan dalam pendidikan keluarga belum sepenuhnya 

dilakukan oleh para orang tua yang akhirnya berdampak pada 

perkembangan bahasa anak. (RenstraKemendikbud 2015-2019, 2015:23). 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di SDN Torongrejo 01 Batu 

Batu tanggal 14 November 2017 pada kelas 1 SD, terdapat beberapa siswa 

siswa yang belum mahir dalam membaca. Kesalahan dalam kegiatan 

membaca permulaan adalah siswa kesulitan membedakan huruf yang 

hampir sama, contohnya b dan d, m dan n, p dan q. Kesalahan berikutnya 

yaitu terdapat kurangnya huruf dalam menuliskan sebuah kata sehingga kata 

yang dibaca menjadi tidak tepat. Siswa akan berfikir lebih lama karena 

dirasa kebingungan pada saat membaca kalimat yang mempunyai 3-5 suku 
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kata. Siswa dikatakan belum lancar membaca jika  mengeja perhuruf, bukan 

perpenggalan suku kata.  

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yaitu dengan 

mendekte siswa dengan perpenggalan suku kata untuk meminimalisir 

kesalahan yang terjadi saat membaca. Guru memberikan penanganan yang 

berbeda kepada siswa-siswi kurang lancar dalam membaca seperti membaca 

secara acak huruf alfabetis untuk siswa yang kurang hafal dalam membaca 

huruf, mengeja beberapa suku kata menjadi sebuah kata yang benar untuk 

siswa yang belum mahir dalam mengeja kata sederhana, memberikan 

beberapa kalimat sederhana yang berisikan 3-4 kata kepada siswa yang 

lancar membaca. Memberikan satu atau dua kalimat panjang diberikan 

kepada siswa yang sudah mahir membaca untuk lebih mengasah 

kemampuan. 

Hasil observasi yang dilakukan di SDN Sumbersari 1 Malang pada 

tanggal 14 November yaitu siswa kelas 1 SD sebagian sudah mampu untuk 

membaca sebuah kalimat sederahana. Ada 6 siswa yang kurang lancar 

dalam membaca. Kesulitan yang dialami siswa ketika membaca permulaan 

yaitu membedakan huruf b dan d, membedakan huruf yang hampir sama 

dan tidak lancar dalam menyambungkan sebuah kata. Sehingga siswa harus 

mengeja satu persatu huruf yang bacanya, hal seperti ini dapat dikatakan 

siswa kurang lancar dalam kegiatan membaca permulaan. Guru memberikan 

penanganan yang berbeda kepada siswa yang kurang lancar dalam 

membaca. Guru memberikan keringanan waktu lebih lama dibandingkan 

siswa yang sudah lancar dalam menghafal huruf. Pengelolaan tempat duduk 
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siswa yang belum lancar membaca yaitu dijadikan satu baris, tujuannya 

memudahkan guru untuk mengontrol kegiatan siswa ketika kesulitan dalam 

membaca suatu kata.  

Tugas guru pada kegiatan membaca permulaan ini sangat dibutuhkan 

kesungguhannya untuk memberikan dasar membaca yang memadai agar 

segala potensi yang tertanam mampu berkembang dengan baik (Baso dkk, 

2013:33). Guru mampu menjadikan pembelajaran lebih bermakna dengan 

menggunakan alat bantu media. Namun pada kenyataannya di SDN 

Torongrejo 01 Batu belum adanya alat bantu berupa penggunaan media 

dalam pembelajaran membaca permulaan. Guru menggunakan bahan ajar 

berupa buku mengeja untuk membantu siswa dalam materi membaca 

permulaan. Kurangnya sarana prasarana yang ada di sekolah tidak menjadi 

penghalang proses pembelajaran. Beragam pilihan media serta kemudahan 

untuk menemukan suatu bahan yang dapat dijadikan sebagai alat peraga 

yang berguna bagi anak didiknya. Media sebagai alat bantu untuk 

memudahkan dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran.  

Dari hasil observasi yang dilakukan, peneliti memberikan solusi 

yaitu dengan membuat media untuk memudahkan dalam menyampaikan 

materi membaca permulaan. Media yang diberi nama PANJA (Papan 

Mengeja) yaitu termasuk media visual yang terbuat dari papan. Media papan 

mengeja berisikan alfabetis dan gambar-gambar sebagai alat bantu siswa 

mengeja kata yang dirangkainya. Dilengkapi dengan kotak menulis untuk 

siswa melatih daya ingat pada kata yang sudah dirangkai. Penggunaan 

media papan mengeja yang pertama yaitu siswa membaca huruf alfabetis 
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yang terdapat dalam papan tersebut, siswa mengambil gambar yang ada 

dikotak pilihan, siswa menyebutkan huruf pertama yang akan dirangkainya 

lalu menyusun huruf sesuai dengan gambar tersebut. Kemudian siswa 

membaca kata yang sudah disusun dan menuliskannya didalam sebuah 

kotak yang sudah tersedia.  

Media PANJA (papan mengeja) dirancang khusus untuk 

pembelajaran membaca permulaan yang disesuaikan dengan karakteristik 

serta kebutuhan siswa kelas 1 SD. Karakteristik siswa kelas rendah yang 

mempelajari segala sesuatu berdasarkan hal-hal yang nyata. Kebutuhan 

membaca permulaan untuk kelas rendah merupakan hal yang penting karena 

sebagai tolak ukur untuk pembelajaran lanjut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengembangan media papan mengeja untuk siswa kelas 1 

Sekolah Dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengembangkan media papan mengeja untuk siswa kelas 1 Sekolah Dasar. 

 



6 

 

 

D. Spesifikasi Produk 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa media papan 

mengeja pada materi membaca permulaan siswa kelas 1 Sekolah Dasar. Adapun 

spesifikasi produk yang dikembangkan meliputi : 

Gambar 1.1 Desain Media PANJA (papan mengeja) 

 

1. Konstruk : 

- Bentuknya seperti papan 

- Panjang 80 cm 

- Lebar 80 cm 

- Papan Alfabetis 

- Kotak mengeja 

- Kotak menulis 

- Kotak gambar 

- Kotak gulungan 

- Tombol bel  

- USB 
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2. Konten : 

- Media papan mengeja berisi huruf alfabetis, gambar-gambar, tempat 

untuk mengeja dan tempat untuk menulis kata. 

- Media papan mengeja digunakan untuk menghafalkan huruf alfabet, 

mengeja serta menulis kata. 

- Disertai buku panduan cara penggunaan media papan mengeja. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan media papan mengeja ini dianggap penting. 

1. Bagi sekolah, hasil penelitian dan pengembangan media dapat digunakan 

sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan guru dalam hal proses belajar 

mengajar di kelas 1 SD. 

2. Bagi guru, hasil penelitian dan pengembangan media dapat digunakan untuk 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas khususnya pada materi membaca 

permulaan kelas 1 SD. 

3. Bagi siswa, hasil penelitian dan pengembangan media dapat digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar, menumbuhkan minat belajar mengeja serta 

mempermudah dalam mempelajari kegiatan membaca permulaan. 

4. Bagi peneliti, melakukan penelitian dan pengembangan akan dapat 

menambah pengalaman, wawasan dan meningkatkan keterampilan. 

5. Bagi peneliti lain, sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi dari penelitian dan pengembangan. 

- Konteks membaca permulaan untuk siswa kelas 1 SD terpusat untuk 

membantu siswa untuk belajar membaca sehingga siswa dituntut untuk 

melafalkan lambang bunyi bacaan tulis dari pada memahami makna isi 

bacaan. 

- Membaca permulaan di Sekolah Dasar bertujuan agar siswa mengenal dan 

memahami bentuk tulisan sehingga mampu membaca dengan 

menggunakan keahlian yang didapatkan. 

2. Adapun keterbatasan penelitian dan pengembangan. 

- Subjek yang dilakukan untuk penelitian hanya dilakukan di kelas 1 SD. 

- Penelitian hanya meneliti pengembangan media papan mengeja. 

- Media papan mengeja mencakup kompetensi membaca permulaan. 

- Media papan mengeja hanya mampu digunakan untuk mengeja sebuah 

kata. 

- Media papan mengeja hanya memuat konsep alfabetis dan satu suku kata. 

 

Tabel 1.1 Keterbatasan materi 

No Variabel Indikator Instrumen 

1 Membaca 

Membaca simbol alfabetis 

Membaca kata berpola 

Membaca kata 

Soal Tes 

2 Pemanfaatan Media  

Kualitas tampilan 

Kelengkapan 

Pembelajaran  

Interaksi 

Angket  
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G. Definisi Operasional 

1. Pengembangan merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan siswa melalui media pembelajaran. 

2. Media pembelajaran merupakan alat yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan informasi secara klasikal dan dapat memudahkan siswa dalam 

memahami konsep pelajaran serta dapat membuat siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran. 

3. Media papan mengeja merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah 

dalam penyampaian materi membaca permulaan  serta mampu menjadikan 

siswa aktif dalam pembelajaran dan mempermudah siswa memahami konsep 

dalam membaca permulaan. 

4. Membaca permulaan merupakan perkenalan dengan berbagai simbol huruf 

yaitu huruf a sampai z, mampu melafalkan lambang bunyi dan memahami 

makna bacaan yang sederhana. 

5. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran di Sekolah Dasar yang 

digunakan untuk meningkatkan berkomunikasi menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan. Ruang lingkup 

mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu mendengar, berbicara, membaca, 

menulis. 

 


