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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Dasar adalah tempat untuk menumbuhkan kreatifitas dan sikap kritis 

yang mana kemampuan tersebut dijadikan pijakan pada pembelajaran selanjutnya, dan 

tempat belajaran untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dasar tentang prinsip dan konsep. 

Peserta didik yang berhasil pada jenjang pembelajaran di Sekolah Dasar akan mendorong 

keberhasilan pembelajaran pada tingkatan yang lebih tinggi (A. Sochibi dkk, 2009:96). 

Sekolah Dasar merupakan jenjang yang paling dasar, mulai dari kelas rendah menuju kelas 

tinggi yaitu kelas 1 sampai kelas 6 yang ditempuh dalam waktu 6 tahun. 

Pendidikan Sekolah Dasar sebagai fondasi awal dari seluruh jenjang sekolah 

berikutnya. Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) merupakan sarana dalam menjamin 

kelangsungan pembangunan suatu bangsa, dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM), pendidikan Sekolah Dasar merupakan bagian dari Pendidkan Nasional 

(Erlisnawati, 2015:25). Keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam ruang 

kelas sebagai unsur terkecil dari suatu keberhasilan pendidikan sangat berkaitan erat 

dengan Pendidikan. Menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pendidikan adalah suatu kegiatan pembelajaran supaya peserta didik  secara aktif dalam 

potensinya dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, 

akhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara, juga usaha sadar yang tersusun demi terwujudnya suasana belajar. Pendidikan 

sangat penting dalam kehidupan dan tidak terlepas dari kehidupan kita. Bersifat mutlak 

bagi kehidupan, baik dikehidupan seseorang, keluarga ataupun bangsa dan negara. 

Keberhasilan pendidikan bangsa itu ditentukan oleh majumundurnya bangsa itu sendiri. 
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Tujuan pendidikan dasar adalah untuk menyiapkan peserta didik supaya menjadi 

manusia yang bermoral, dan menjadikan orang dewasa yang siap memperoleh pekerjaan. 

Tujuan pokok pendidikan dasar yaitu proses perkembangan menjadi makhluk sosial, 

meningkatkan kreativitas, dan merubah hidup dengan menyesuaikan diri, serta membantu 

peserta didik untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan mentalnya (Andi 

Prastowo, 2013:56). Sedangkan tujuan pendidikan nasional menurut UU no 20 tahun 2003 

adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang dapat 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmi, mandiri, cakap, 

kreatif, berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. (Choirul Mahfud, 2006:49). 

Beberapa mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar diantaranya adalah 

Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia lebih menuju pada upaya untuk 

meningkatkan peserta didik supaya dapat berkomunikasi secara lisan maupun tertulis. Hal 

tersebut ditegaskan oleh Werdiningsih (dalam Solchan 2008:11) bahwa Standar 

Kompetensi (SK) mata pelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan pada hakikat 

pembelajaran bahasa, yaitu berkomunikasi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup 

komponen kemmpuan bersastra dan berbahasa yang memiliki empat aspek, yaitu 

mendengar, berbicara dan menulis. Seluruh aspek tersebut dilaksanakan secara bertahap. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas rendah kelas 1 dan kelas 2 menekankan pada 

aspek membaca dan menulis permulaan. 

Keterampilan membaca diperoleh sejak pendidikan Sekolah Dasar (SD). 

Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi peserta didik 

Sekolah Dasar Kelas I, dimana peserta didik belajar untuk memperoleh kemampuan dan 

menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Tujuan 

membaca permulaan kelas I adalah agar peserta didik dapat membaca kata-kata dan 
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kalimat sederhana dengan lancar dan tepat. Membaca adalah kegiatan yang sangat penting 

bagi kehidupan setiap hari, karena membaca bukan hanya memperoleh informasi saja, 

tetapi juga sangat berfungsi untuk alat memperluas pengetahuan bahasa seseorang, karena 

buku merupakan jendela dunia. Menurut Abdurahman (dalam Irdawati 2015:200) 

menyatakan bahwa membaca adalah aktivitas yang kompleks mencakup mental dan fisik 

seseorang. Aktivitas mental berupa ingatan dan pemahaman. Sedangkan aktivitas fisik 

yang berkaitan dengan membaca yaitu penglihatan yang tajam dan gerakan mata.  

Keterampilan membaca merupakan hal yang begitu penting dan harus dikuasai 

oleh setiap manusia. Menurut Tarigan (dalam Desi dan Isah 2016:3) menyatakan bahwa 

yang menentukan taraf kemajuan masa depan bangsa dan negara adalah kemampuan baca 

para peserta didik. Semakin banyak membaca maka akan menambah ilmu pengetahuan. 

Adanya ilmu pengetahuan yang diperoleh maka manusia dapat membangun dan 

memajukan masa depan bangsa dan negara. Membaca memiliki banyak manfaat. 

Banyaknya manfaat membaca anak-anak harus dibiasakan sejak dini. Saat ini kebanyakan 

guru hanya memfokuskan mengajar hal yang lebih mudah dan mengabaikan pembelajaran 

membaca kepada peserta didiknya. Menurut Arifin (dalam Sarkiyah 2014:139) 

menyatakan bahwa membaca permulaan adalah membaca awal yang ditujukan untuk 

peserta didik kelas I dan II sebagai dasar dalam menunjang pelajaran selanjutnya. 

Tujuan membaca permulaan adalah untuk membinakan dasar mekanisme 

membaca, seperti kemampuan mengasosiasikan huruf dengan bunyi-bunyi bahasa yang 

diwakilinya, membina gerakan mata membaca dari kiri ke kanan, membaca kata-kata dan 

kalimat sederhana (Solchan,2008:8). Bisa membaca sangat diperlukan oleh setiap manusia 

untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Peneliti telah melakukan analisis 

kebutuhan dengan wawancara dan observasi pendahuluan pada guru kelas I SDN 

Toronrejo 01 Batu pada tanggal 28 November 2017 dan peneliti juga melakukan analisis 
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kebutuhan dengan wawancara dan observasi pendahuluan pada guru kelas I SDN 

Sumbersari 01 Malang pada tanggal 05 Desember 2017.  

Wawancara yang dilakukan dengan guru kelas I di SDN Torongrejo 01 Batu 

mengenai pembelajaran mengenal huruf yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 

2017, terdapat beberapa peserta didik yang belum mahir membaca, sulit membedakan 

huruf yang hampir mirip misalnya b dan d, m dan n, p dan q. Keselahan lainnya yaitu pada 

penulisan, terdapat kurangnya huruf dalam menulis kata sehingga kata yang dibaca 

menjadi tidak tepat dalam pelafalannya. Peserta didik akan berfikir lebih lama dan merasa 

kebingungan karena saat membaca kata terdapat huruf yang kurang tepat atau pelafalannya 

terbalik, dan apabila membaca kalimat yang mempunyai 3 atau 5 suku kata peserta didik 

juga masih merasa kesulitan. 

Hasil observasi pada kelas I di SDN Torongrejo 01 Batu, kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan guru di kelas I yaitu dengan cara mendekte peserta didik dengan 

perpenggalan suku kata untuk mengurangi kesalahan yang terjadi saat membaca. Guru 

kelas I memberi pengajaran yang berbeda-beda kepada peserta didik yang kurang lancar 

membaca seperti peserta didik yang belum mahir membaca, guru memberi pengajaran 

mengeja beberapa suku kata menjadi sebuah kata yang benar, untuk peserta didik yang 

kurang hafal membaca huruf maka guru mengajarkan membaca huruf alfabetis secara 

acak, memberikan beberapa kalimat sederhana yang berisikan 3-4 kata kepada peserta 

didik yang mahir membaca dan memberikan 1-2 kalimat panjang untuk lebih menguasai 

kemampuan peserta didik. Selain buku, di SDN Torongrejo 01 Batu belum pernah 

memakai media cetak yang berbentuk tiga dimensi seperti media pop-up book dalam 

pembelajaran membaca. Karena masih terdapat peserta didik yang belum menghafal huruf 

maka cara mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pemanfaatan media yang 

dapat mendukung dan menarik perhatian peserta didik dalam belajar membaca. Media 
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pop-up book setidaknya dapat membantu guru menyampaikan materi dan peserta didik 

menerima materi dalam mengatasi hal tersebut.  

Peneliti juga melakukan wawancara dan observasi pendahuluan di SDN 

Sumbersari 01 Malang pada tanggal 05 Desember 2017. Hasil wawancara pada guru kelas 

I di SDN Sumbersari 01 Malang, beberapa peserta didik belum bisa membaca lancar, 

membaca satu kata dengan cara mengeja dan beberapa belum bisa membaca sama sekali.  

Hasil observasi pendahuluan pada kelas 1 di SDN Sumbersari 01 Malang, peserta 

didik yang belum bisa membaca dikelompokkan dengan duduk berderet untuk 

memudahkan guru mengajari. Peserta didik yang belum bisa membaca lancar juga 

dikelompokkan dengan duduk berderet. Guru mengajar membaca menggunakan buku 

yang berisi kata ejaan, guru belum pernah menggunakan media cetak yang berbentuk tiga 

dimensi seperti media pop-up book. Dengan adanya media pop-up book bertujuan untuk 

mempermudah peserta didik dalam belajar membaca. 

Keaktifan dan hasil belajar menjadi rendah karena disebabkan kurangnya minat 

membaca. Minat akan timbul apabila peserta didik tertarik dengan sesuatu hal yang 

dipelajari sangat bermakna dan menarik bagi dirinya Ginting (dalam Ary, 2011:20). 

Peserta didik kelas I sangat suka dengan permainan dan cerita bergambar. Buku yang 

hanya berisi tulisan saja akan membuat pembaca mudah bosan, apalagi jika buku tersebut 

diberikan untuk peserta didik kelas I Sekolah Dasar. Peserta didik kelas I dalam berfikirnya 

masih holistik atau menyeluruh. Kurangnya minat membaca peserta didik, guru dapat 

memanfataatkan media pop-up book untuk meningkatkan minat membaca peserta didik, 

karena media tersebut mudah digunakan peserta didik dan didalamnya tidak hanya terdapat 

tulisan-tulisan melainkan juga gambar yang menyerupai 3 dimensi untuk menarik 

perhatian peserta didik. Menurut Muktiono (dalam Tisna, 2014:65) pop-up book 

merupakan sebuah buku yang mempunyai obyek–obyek yang indah dan dapat digerakkan 
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atau memberi efek yang menakjubkan yang berupa tampilan gambar yang bisa ditegakkan. 

Pop-up book merupakan buku bergambar yang mempunyai unsur 3 dimensi yang dapat 

ditegakkan dan digerakkan. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan analisis kebutuhan di atas, 

dibutuhkan adanya media untuk menarik peserta didik dalam meningkatkan minat 

membaca tanpa harus membebani guru. Oleh karena itu perlu di kembangkan media 

berbentuk buku yang menarik. Salah satu buku yang menarik yaitu Pop-up Book karena 

sangat praktis dalam menggunakannya dan tampilannya menyerupai tiga dimensi yang 

dapat meningkatkan minat membaca peserta didik serta media dapat digunakan secara 

mandiri maupun kelompok. 

Pemaparan di atas yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

“Pengembangan Media Pop-up Book Untuk Keterampilan Belajar Membaca Peserta Didik 

Kelas 1 Sekolah Dasar”. Media Pop-up Book tersebut, dapat membantu guru dalam 

mengatasi kesulitan membaca peserta didik kelas 1. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan analisis kebutuhan tersebut, maka rumusan 

masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan media pop-up book untuk keterampilan membaca 

permulaan peserta didik kelas I Sekolah Dasar ? 

2. Bagaimana kelayakan media pop-up book untuk keterampilan membaca permulaan 

peserta didik kelas I Sekolah Dasar ? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarakan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 
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1. Mendiskripsikan pengembangan media pop-up book untuk keterampilan membaca 

permulaan peserta didik kelas I Sekolah Dasar.  

2. Mengetahui kelayakan media pop-up book untuk keterampilan membaca permulaan 

peserta didik kelas I Sekolah Dasar. 

D. Spesifikasi Produk 

Agar dapat menghasilkan media pembelajaran yang menarik, maka peneliti membuat 

rancangan media pop-up book untuk keterampilan membaca permulaan peserta didik kelas 

I Sekolah Dasar, sebagai berikut : 

1. Isi Media 

Media pop-up book tersebut berisi beberapa komponen yaitu : 

a. Huruf Abjad 

Digunakan untuk mengenalkan awal peserta didik pada semua huruf abjad. 

b. Kata Ejaan 

Digunakan untuk melatih awal peserta didik untuk membaca sebuah kata per kata. 

 

c. Kalimat cerita pendek 

Digunakan untuk melatih peserta didik membaca kalimat yang panjang tanpa 

menggunakan ejaan. 

2. Desain Media Pop-up Book 

a. Media pop-up book adalah media yang berbentuk buku dan dapat berdiri tegak 

menyerupai tiga dimensi dan bisa bergerak saat halaman buku dibuka, yang di 

dalamnya terdapat gambar beserta tulisan yang menjelaskan suatu gambar 
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tersebut. Gambar pada media pop-up book di desain menggunakan aplikasi Adobe 

Ilustrator. 

b. Media pop-up book  berisi huruf abjad, kata ejaan dan kalimat cerita pendek. 

c. Media pop-up book dapat dipakai secara indiviu ataupun berkelompok. 

d. Bahan yang digunakan untuk mencetak adalah kertas yellow card dengan ukuran 

A3. 

e. Alat yang digunakan berupa penggaris, cutter, gunting, double tape, dan lem G. 

f. Proses pembuatan diawali dengan merancang desain gambar yang diedit 

menggunakan aplikasi Adobe Ilustrator selanjutnya proses mencetak. 

Selanjutnya proses fold atau melipat dilakukan dengan menggunakan tangan 

hingga proses akhir yaitu penyusunan menjadi gambar yang menempel. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran pop-up book merupakan upaya yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran peserta didik kelas I Sekolah Dasar 

untuk menumbuhkan minat membaca permulaan. Berdasarkan pemaparan tujuan 

penelitian di atas maka peneliti memaparkan manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah 

Media pop-up book untuk belajar membaca peserta didik kelas 1 Sekolah Dasar di 

harapkan memberikan manfaat atau inovasi pada sekolah dalam penyediaan media 

agar menciptakan suasana kelas atau pembelajaran yang aktif, kreatif serta 

menyenangkan bagi peserta didik. Dengan adanya media pop-up book memiliki jalan 

keluar dalam meningkatkan minat belajar membaca peserta didik. Media pop-up book 
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untuk membantu anak memahami dan mengerti isi cerita yang terdapat di dalam 

media. 

2. Bagi Peserta didik 

Media pop-up book di harapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 

I Sekolah Dasar, terutama untuk belajar membaca peserta didik. Dengan adanya media 

pop-up book ini mempunyai tujuan untuk mengubah pola pikir peserta didik yang 

malas membaca, bahwa membaca itu bukan suatu hal yang membosan kan tetapi 

menyenangkan, dengan adanya media pop-up book ini di harapkan peserta didik lebih 

tertarik dengan kegiatan membaca. Karna membaca sangat penting untuk menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan. 

3. Bagi Pendidik 

Pengembangan media pop-up book yang dihasilkan dapat digunakan guru sebagai 

sarana utama maupun pendamping dalam mengatasi masalah peserta didik yang malas 

membaca. 

4. Bagi Pengembang Media  

Pengembangan media pop-up book dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, 

menumbuhkan ide kreatif pengembang dalam membuat alat bantu belajar membaca, 

dan mengasah keterampilan pengembang. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi dari penelitian dan pengembangan 

a. Media pop-up book sebagai alat bantu untuk belajar membaca. Media pop-up book 

di desain untuk meningkatkan minat membaca peserta didik kelas I Sekolah Dasar. 
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b. Membaca permulaan di sekolah dasar bertujuan supaya peserta didik memahami 

tulisan dan mengenal tulisan berbentuk urutan lambang dan menjadi wicara dalam 

pengujaran keras atau pemahaman diam. 

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

a. Penelitian hanya meneliti pengembangan media pop-up book. 

b. Penelitian hanya dilakukan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

c. Subjek penelitian hanya dilakukan pada kelas I Sekolah Dasar. 

d. Media pop-up book hanya memuat konsep alfabetis, kata ejaan dan kalimat pendek. 

e. Penelitian hanya mencakup kompetensi keterampilan membaca permulaan. 

G. Definisi Operasional 

1. Metode Penelitian dan Pengembangan 

Metode penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang bertujuan 

untuk menciptakan produk yang ingin dikembangkan dan menguji keefektifan produk 

yang dikembangkan. 

2. Membaca 

Membaca merupakan suatu aktivitas yang sangat kurang diminati manusia, karena 

banyak yang berfikiran membaca merupakan hal yang membosankan. Padahal 

membaca itu sangat penting untuk mengetahui dunia, menambah wawasan ilmu 

pengetahuan. 

3. Media Pembelajaran 
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Media pembelajaran adalah media yang bisa menyampaikan pesan, merangsang 

stimulus peserta didik, perasaan, dan keinginan peserta didik supaya dapat mendorong 

terciptanya kegiatan belajar mengajar. 

4. Pop-up Book 

Pop-up book adalah sebuah buku yang mempunyai obyek-obyek yang indah, 

menampilkan potensi untuk bergerak dan tampilan gambar yang dapat berdiri, 

memberikan visualisasi atau ilustrasi dunia disekelilingnya. 


