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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Bahasa Indonesia

a. Hakikat Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan seluruh bangsa 

Indonesia yang memiliki sejarah panjang. Berkembangnya bahasa 

Indonesia yang bersumber pada bahasa Melayu Riau, telah melewati 

berbagai peristiwa penting hingga diresmikan pada tanggal 28 

Oktober 1928. Peresmian ini ditandai oleh penggunaan bahasa 

Melayu yang berganti menjadi bahasa Indonesia sejak pertengahan 

abad VII. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya yaitu 

dukungan dari suku Jawa, suku Sunda dan suku lainnya yang 

menerima secara sukarela bahasa Indonesia digunakan sebagai 

bahasa nasional (Awalludin, 2017:2-3). Kedudukan bahasa 

Indonesia sebagai alat pemersatu dari berbagai ragam suku dan 

budaya. Menurut  (Susilo, 2014:1-2) 

Bersumber pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda 

1982 yang berbunyi : “Kami poetra dan poetri 

Indonesia mendjoendjong bahasa persatoean, bahasa 

Indonesia”.  
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Keberadaan bahasa Indonesia yang sangat penting dalam 

pembangunan nasional menjadikannya sebagai kebanggaan bangsa 

Indonesia. Semboyan yang berbunyi „Bahasa Menunjukkan Bangsa‟ 

digunakan sebagai simbol untuk menunjukkan jati diri suatu bangsa 

(Ngelu, 2015:157).  Bangsa yang baik merupakan bangsa yang 

mampu mengembangkan serta melindungi kedudukan bahasa 

Indonesia sesuai perkembangan zaman. Fungsi bahasa sebagai 

pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menyebar melalui 

pemanfaatan pembangunan negara (Awalludin, 2017:9). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Bahasa Indonesia digunakan sebagai persatuan dan bahasa nasional 

seluruh bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa sangat penting bagi 

pertumbuhan suatu bangsa yang berkembang.  Identitas suatu bangsa 

mampu tercipta melalui alat komunikasi yaitu dengan menggunakan 

bahasa yang baik dan benar. 

b. Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Hakikat belajar yaitu untuk mendorong adanya rasa ingin 

tahu suatu bentuk permasalahan dan memecahkan setiap 

permasalahan hingga akhirnya menemukan jawabannya. Proses 

belajar dapat dilihat melalui adanya perubahan-perubahan yang 

dilakukan oleh seseorang. Perubahan yang dimaksud adalah 

kecakapan, ketrampilan dan sikap berdasarkan pengalaman yang 

dipelajari (Nai, 2017:6). Pembelajaran pada umumnya dilakukan 

oleh seorang guru dan siswa. Proses interaksi yang dilakukan guru 
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kepada siswa untuk  memberikan stimulus dan membantu proses 

belajar siswa. Pengkondisian lingkungan serta sumber belajar yaitu 

penunjang pada proses pembelajaran (PPRI, 2013:26).  

Pendidikan dasar diberikan untuk mengembangkan 

ketrampilan dasar siswa serta belajar memahami dasar-dasar ilmu 

pengetahuan yang dapat digunakan untuk jenjang pendidikan 

selanjutnya. Pembelajaran merupakan suatu usaha sadar yang 

dilakukan guru kepada siswa untuk membuatnya melakukan 

kegiatan belajar yang merubah tingkah laku siswa (Haryono, 

2015:3). Berbagai kegiatan belajar mengajar yang diberikan kepada 

siswa dalam satuan pendidikan sekolah dasar salah satunya melalui 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar sebagai bahasa 

pengantar dalam buku pelajaran-pelajaran lainnya. Kemampuan 

berbahasa sangat penting dipelajari karena sebagai sarana 

mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi (Latae dkk, 2014:199).  

Bahasa menjadi kebutuhan manusia yang paling utama karena 

dipergunakan pada kehidupan sehari-hari. Pembelajaran Bahasa 

Indonesia SD dilihat dari fungsi dan tujuannya yaitu pembelajaran 

yang memberikan penekanan untuk menggunakan kemampuan 

berbahasa sebagai alat komunikasi (Faridah, 2016:145). Kemampuan 

yang tertera pada kompetensi Bahasa Indonesia yaitu ketrampilan 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Hubungan yang 

terjalin dari empat kertrampilan tersebut sangat penting karena 
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berkaitan satu sama lain. Ketrampilan yang mempunyai siklus yang 

berurutan dan teratur menjadikan proses berbahasa dapat dilihat 

perkembangannya secara signifikan.  

Kemampuan berbahasa mampu didukung dengan kegiatan 

belajar mengajar baik dari orang tua maupun guru yang ada di 

sekolah. Bahasa merupakan hal yang berharga untuk dipelajari 

sebagaimana kegunaan bahasa yang amat berguna bagi kehidupan 

baik dimanapun maupun kapanpun (M.S, 2013:13). Kemampuan 

berbahasa merupakan kemampuan yang sederhana namun sangat 

diperlukan tingkat keberhasilannya. Kemampuan memahami dan 

menggunakan bahasa dalam berkomunikasi sehari-hari merupakan 

implikasi pembelajaran berbahasa. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

di SD bertujuan untuk berkomunikasi dengan benar dan tepat baik 

secara lisan maupun tulisan dengan etika yang berlaku (M.S, 

2013:4).  

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SD menekankan pada 

mempelajari bagaimana cara menggunakan bahasa dengan baik dan 

benar. Dasar kemampuan berbahasa mempunyai peran penting 

dalam meningkatkan perkembangan baik secara kognitif, afektif dan 

psikomotor. Pembelajaran Bahasa Indonesia berguna dalam 

mempelajari segala aspek ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-

hari. 
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c. Membaca Permulaan  

Membaca bagian dari ketrampilan berbahasa baik secara lisan 

maupun tulisan. Memberikan pemaham kepada siswa untuk 

menggunakan tata bahasa yang baik dan sesuai dengan pelafalannya. 

Ilmu pengetahuan serta wawasan yang didapatkan akan bertambah 

pada saat membaca berbagai macam bacaan yang dibacanya. 

Pembiasaan yang diberikan pada usia dini sangat diperlukan untuk 

menanamkan kebiasaan membaca (Endah, 2014:76).  

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. Berorientasi pada 

membaca tingkat dasar yakni kemampuan melek huruf (Mustikowati 

dkk, 2016:39). Dikatakan membaca permulaan dikarenakan 

peralihan dari masa bermain di TK kejenjang yang lebih tinggi yaitu 

SD. Menekankan pada pelafalan lambang bunyi dan pemahaman 

terhadap makna bacaan sederhana. Pembelajaran membaca 

permulaan yang diberikan di kelas rendah dilakukan menggunakan 

alat bantu gambar dengan kata yang sederhana awal (Rahmawati, 

2017:260).  

Proses kegiatan membaca permulaan terdapat beberapa 

metode yang dapat diajarkan kepada siswa kelas rendah. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia dikelas rendah yang dikenal dengan 

membaca menulis permulaan yang dikenal sebagai MMP merupakan 
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pembelajaran yang saling berkaitan. Mempelajari membaca 

permulaan terdapat beberapa metode yang bisa diberikan kepada 

peserta didik kelas rendah, yaitu metode eja, metode suku kata dan 

kata, metode global, metode SAS. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode eja. Metode eja yaitu metode yang 

memperkenalkan huruf secara alfabetis, membaca satu suku kata 

serta melafalkan sesuai dengan bunyinya. Langkah-langkah metode 

eja menurut Mulyanti (2015:15-16) yaitu : 

a) Siswa diarahkan untuk menghafal dan melafalkan sesuai bunyi 

abjad seperti a, b, c, d, e dilafalkan a, be, ce, de, e.  

b) Siswa dibimbing untuk merangkai huruf menjadi suku kata.  

Seperti  b,a dibaca (ba) 

d,u dibaca (du) 

b,a,d,u dibaca (ba-du)  

kemudian dilafalkan menjadi (badu). 

c) Pembelajaran dilanjutkan dengan mengenalkan kalimat 

sederhana. Proses pembelajaran yang didapatkan dari 

perangkaian huruf menjadi suku kata, suku kata menjadi kata 

dan kata menjadi kalimat.  

Seperti :  a, b, i menjadi a-bi dibaca (abi) 

m,a,l,u menjadi ma-lu dibaca (malu) 

a-bi ma-lu menjadi abi malu dibaca (abi malu) 
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2. Media Pembelajaran 

Media merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru untuk 

mempermudah dalam menyampaikan materi pembelajaran. Media 

dimanfaatkan untuk merangsang siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar tidak terjadi (Nuraini, 2016:3-4). Menjadikan 

pembelajaran menjadi interaktif dan memberikan pengalaman secara 

langsung kepada siswa. Pentingnya peranan media yang memberikan 

penekanan pada ketrampilan proses serta penunjang kualitas kegiatan 

belajar mengajar. Media digunakan sebagai alat untuk mewujudkan 

pembelajaran yang  menarik dan menyenangkan (Purwono, 2014:127). 

Pembelajaran menggunakan metode ceramah akan menimbulkan 

kemonotonan yang dialami pada siswa Sekolah Dasar. Media memiliki 

manfaat untuk membangkitkan minat baru serta motivasi untuk 

merangsang kegiatan belajar mengajar (Nuraini, 2016:4). 

Penggunaan media harus dimanfaatkan secara maksimal agar 

terjadinya peningkatan hasil belajar yang tercapai. Kegiatan belajar 

mengajar dengan menggunakan media akan terlihat lebih konkret, efektif 

dan efisien (Nuryamah dkk, 2016:764). Prinsip yang digunakan dalam 

pembuatan media yaitu menetapkan dan mempertimbangkan subjek 

maupun materi yang tepat sehingga media yang digunakan tidak percuma. 

Program media di tujukan untuk siswa yang benar-benar membutuhkan 
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pada kondisi yang sesungguhnya (Falahudin, 2014:116). Adanya interaksi 

yang menyeluruh mampu meningkatkan potensi yang dimiliki oleh siswa. 

Kesesuaian media pembelajaran terhadap materi dan tujuan 

pembelajaran merupakan hal yang harus diperhatikan. Media dibagi 

menjadi tiga jenis yaitu media yang dibuat secara visual, audio, dan audio-

visual. Dalam penelitian ini menggunakan media visual yang berbentuk 

papan. Media yang termasuk dalam kategori dua dimensi yang memiliki 

ukuran panjang dan lebar. Mempunyai sifat konkret karena gambar 

dipergunakan untuk memperjelas suatu permasalah (Azahari, 2015:57). 

Pengelompokan media papan termasuk dalam bahan pameran yang 

mampu meningkatkan kualitas belajar dan menacapai tujuan pembelajaran. 

Beragam pilihan media yang digunakan oleh guru diharapkan mampu 

mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Karakteristik media 

pembelajaran disesuaikan oleh materi dan kemampuan guru dalam 

pengaplikasiannya (Sundayana, 2016:15). Penggunaan media papan yaitu 

pertama kali dengan membaca huruf alfabetis pada menu alfabet, lalu 

siswa memilih gambar yang ada dikotak pilihan untuk merangkai kata dari 

gambar tersebut kemudian siswa mengeja kata yang sudah dirangkainya. 

Terkahir siswa menuliskan kembali kata-kata yang sudah dirangkai pada 

kotak yang sudah tersedia. 

3. Media PANJA (Papan Mengeja) 

Pemilihan media yang dibuat untuk menarik perhatian siswa agar 

siswa tertarik dalam kegiatan membaca yaitu menggunakan media PANJA 

(papan mengeja). Media ini terbuat dari papan yang ringan dan tidak 
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berbahaya jika digunakan untuk siswa kelas rendah. Papan yang 

menyajikan huruf alfabetis dan gambar sebagai pendukung pada media ini 

digunakan untuk mempermudah anak dalam kegiatan mengeja kata yang 

dirangkainya. Gambar yang diberikan cukup beragam agar siswa tidak 

cepat bosan saat mempelajarinya. Diberikan tombol atau bel untuk 

mengetahui keberhasilan siswa saat mengeja kata digunakan untuk 

pemberian pujian agar anak mampu percaya diri dengan jawabannya.  

Aplikasi media PANJA tergolong mudah dipahami dan 

menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat. Fungsi media PANJA 

ditujukan untuk mempermudah guru untuk menjelaskan cara mengeja 

yang baik dan benar. Menjadikan siswa lebih komunikatif serta mampu 

menghilangkan kebosanan yang dialami siswa. Penggunaan media papan 

mengeja yang pertama yaitu siswa membaca huruf alfabetis 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 menuliskan kembali didalam sebuah kotak yang sudah 

tersedia. 

4. Karakteristik Siswa Kelas 1 SD  

Siswa yang baru memasuki jenjang Sekolah Dasar digolongkan 

pada kelas rendah yang berada dalam rentan usia dini. Masa 

perkembangan yang pendek namun sangat penting dalam membentuk 

kehidupan yang selanjutnya. Perkembangan bahasa serta pola tingkah laku 

yang terlihat akan menjadi penentu dalam masa awal belajar dipendidikan 
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Sekolah Dasar (Rizki dkk, 2017:77). Potensi yang dimiliki pada anak usia 

dini perlu di dorong agar membentuk masa perkembangan yang optimal. 

Pendidikan Sekolah Dasar memiliki fungsi untuk membentuk serta 

pengembangkan kepribadian dasar pada anak sesuai tingkat 

kematangannya (Taufiq, 2014:22). Semakin banyak pengalaman yang 

diterima akan semakin besar peluang untuk meraih keberhasilan pada 

kematangan diri seorang anak. Perkembangan yang semakin bertambah 

pada usia 6-12 tahun mampu menghasilkan perilaku yang berubah-ubah. 

Masalah yang biasa terjadi pada masa Sekolah Dasar yaitu perkembangan 

sosial. Kemampuan untuk menyesuaikan diri pada kelompok serta pola 

sosial yang sudah didapatkannya mampu memberikan pengalaman yang 

berbeda-beda. Dorongan untuk berperilaku sesuai dengan norma yang 

berlaku akan membentuk kemampuan dalam hal penyesuaian diri sehingga 

membentuk minat baru dalam kehidupannya (Djaali, 2012:54-55). 

Karakter pada kelas rendah belum terlihat dan belum mampu 

mengembangkan ketrampilannya kognitifnya secara maksimal. Seperti 

halnya siswa kelas rendah mempunyai karakteristik yang konkret, 

mempelajari segala sesuatu berdasarkan hal-hal yang nyata (Rahmawati, 

2017:265). Hal ini disebabkan karena belum bisa menggambarkan sesuatu 

berdasarkan suatu penjelasan. Pemecahan masalah yang logis mampu 

diselesaikan secara sederhana. Pemantauan secara keseluruhan akan 

menampilkan tahap-tahap perubahan baik kognitif maupun afektif.  
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5. Media Papan Mengeja Untuk Kelas 1 SD 

Langkah-langkah menggunakan media PANJA (Papan Mengeja) : 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan memanfaatkan media 

papan mengeja. 

2) Guru memilih salah satu siswa untuk menggunakan papan mengeja. 

3) Siswa yang terpilih maju kedepan untuk mengaplikasikan media 

papan mengeja. 

4) Siswa mendapatkan gambar. 

5) Siswa melafalkan huruf alfabet secara urut pada menu alfabetis. 

6) Siswa mulai menyusun huruf menjadi suatu kata seperti gambar yang 

dipilih dengan menekan huruf pada menu alfabetis. 

7) Jika benar, maka bel akan berbunyi dan melanjutkan mengeja. Namun 

jika bel menandakan salah maka guru mereset kata yang dirangkai lalu 

siswa mengeja kembali. Guru yang menentukan bel tersebut berbunyi 

salah atau benar dan guru juga yang mereset kata yang belum tepat. 

8) Siswa melafalkan persuku kata. 

9) Kata yang sudah dirangkai  pada kotak mengeja akan tertutup. 

10) Siswa menuliskan kembali kata yang dirangkai pada kotak yang 

tersedia. 

11) Siswa mendapatkan penguatan dari guru tentang materi membaca. 
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B. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

Penelitian ini mengenai pengembangan perangkat pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada metode membaca permulaan untuk siswa kelas 1 

SD. Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Adapun persamaan dan perbedaan 

penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam 

tabel berikut : 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan 

No Pengarang dan Judul 

Jurnal 

Persamaan Perbedaan 

1 Mile (2016) 

“Peningkatan 

Kemampuan Membaca 

Permulaan Melalui 

Pembelajaran 

Konstruktivisme Dan 

Penggunaan Papan 

Flanel di Kelas I SD 

Negeri 1 Palu” 

Penggunaan media 

papan pada 

membaca 

permulaan kelas 1 

SD 

1. Berisikan papan untuk merangkai kata, 

sedangkan peneliti menyajikan menu 

alfabetis untuk melafalkan huruf abjad 

2. Berisikan papan yang digunakan untuk 

mengeja, sedangkan peneliti menyediakan 

tempat kosong untuk menulis kata yang 

sudah dirangkainya  

3. Jenis penelitian Mile adalah PTK 

(penelitian tindakan kelas), sedangkan 

peneliti menggunakan jenis penitian 

pengembangan. 

2 Mujiburrahman. & 

Yayan H. (2014) 

“Pengembangan Multi 

Media Pembelajaran 

Menulis dan Membaca 

Permulaan Siswa Kelas 1 

Sekolah Dasar” 

Penggunaan media 

pada membaca 

permulaan kelas 1 

SD 

1. Menggunakan media multimedia, 

sedangkan peneliti menggunakan media 

berjenis visual 

2. Pada penelitian membutuhkan Laptop, 

LCD Proyektor, DVD Player, sedangkan 

peneliti hanya menggunakan papan yang 

dijadikan sebagai media PANJA (papan 

mengeja). 
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C. KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membaca Permulaan 

Standar Isi Tahun 2006 

1. Kemampuan membaca permulaan merupakan dasar pengajaran yang dilakukan oleh guru untuk 

siswa kelas rendah atau kelas. Dikatakan membaca permulaan dikarenakan peralihan dari masa 

bermain di TK kejenjang yang lebih tinggi yaitu SD. Pembelajaran membaca permulaan yang 

diberikan di kelas rendah dilakukan menggunakan alat bantu gambar dengan kata yang sederhana 

awal. 

2. Media merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru untuk mempermudah dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. 

Kondisi Awal : 

1. Siswa belum memahami bentuk lambang 

huruf dengan tepat 

2. Siswa membaca kalimat yang panjang 

secara terbata-bata 

3. Siswa belum berpartisispasi secara aktif 

dalam proses pembelajaran membaca 

permulaan 

4. Belum tersedia media yang sesuai dan 

mendukung penyampaian materi membaca 

permulaan 

5. Siswa mudah memahami pembelajaran 

membaca permulaan 

 

Kondisi yang diharapkan : 

1. Siswa mampu memahami dan melafalkan 

lambang huruf dengan tepat 

2. Siswa mampu membaca sebuah kalimat 

dengan lancar dan benar 

3. Siswa berpartisipasi secara aktif dan 

berfikir kritis untuk membangun konsep 

dasar membaca permulaan 

4. Adanya media yang sesuai dan mendukung 

penyampaian materi dalam bentuk media 

pembelajaran Papan Mengeja 

5. Siswa mudah memahami materi 

pembelajaran membaca permulaan 

 

Solusi 

Pembuatan Rancangan Media “Papan 

Mengeja” 

Penerapan Pengembangan Media “Papan 

Mengeja” 

Analisis Kelayakan dan Keefektifan Pengembangan Media “Papan Mengeja” 

berdasarkan penilaian ahli materi dan pembelajaran 

Siswa terampil menggunakan media “Papan 

Mengeja”dan memahami materi yang 

disampaikan 

Media “Papan Mengeja” Efektif untuk 

diterapkan dalam pembelajaran membaca 

permulaan 


