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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan upaya yang terorganisasi, berencana serta 

berlangsung secara terus menerus yang bertujuan untuk membentuk siswa menjadi 

manusia dewasa dan berbudaya. Upaya yang dilakukan untuk mencapai pembinaan, 

asas pendidikan harus berorientasi pada pengembangan seluruh aspek kognitif, afektif 

dan berimplikasi pada aspek psikomotorik. Bagi siswa, belajar merupakan proses 

interaksi antara potensi diri siswa , interaksi siswa dengan guru, siswa dengan siswa 

lainnya serta lingkungan dengan konsep dan fakta. Pembelajaran menurut Miarso 

dalam Dwiyuliawati (2016) merupakan usaha pendidikan yang dilakukan secara 

sengaja dengan tujuan yang telah ditetapkan serta pelaksanaanya terkendali. 

Keberhasilan pembelajaran merupakan suatu hal yang penting dalam 

pendidikan, sebab keberhasilan suatu pendidikan tergantung pada kurikulum. Sesuai 

dengan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 

Bab I Pasal 1 ayat 19 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Kurikulum berpengaruh terhadap tercapainya proses pendidikan, akan tetapi pada 

kenyataannya kurikulum yang ada di Indonesia terdapat berbagai perubahan yang 

mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah. Penyebab terjadinya perubahan 

kurikulum di Indonesia diantaranya adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa 

berubah-ubah. Hal ini mempengaruhi paradigma belajar dari paradigma teaching 

menjadi paradigma learning, dimana siswa menjadi pusat dalam proses pembelajaran 
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dan guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar dan perannya telah bergeser 

sebagai fasilitator belajar (Hidayat, 2015). 

Interaksi antara guru dan siswa, terjadi dalam kegiatan pembelajaran.Interaksi 

yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran berperan penting serta hubungan guru 

siswa merupakan elemen paling penting dalam sistem pendidikan modern (Arsyad, 

2013). Tujuan pembelajaran yang diharapkan tidak dapat tercapai secara optimal, 

apabila interaksi antara siswa dan guru tidak berjalan dengan baik. Bahasa merupakan 

aspek yang paling penting dalam kegiatan berinteraksi dan bersosialisasi di dalam 

kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran bahasa, diharapkan siswa mampu untuk 

lebih mudah dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang terdapat di sekitar, 

bersosialisasi dengan masyarakat dan teman sebayanya, dapat mengenali budayanya 

sendiri, serta berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia secara baik dan benar 

secara lisan maupun tulisan. 

Komponen-komponen yang terdapat dalam keterampilan berbahasa 

diharapkan dimiliki oleh setiap siswa agar siswa dapat berbahasa Indonesia dengan 

baik dan benar. Keterampilan membaca umumnya diperoleh dengan cara 

mempelajarinya di sekolah. Keterampilan berbahasa merupakan suatu keterampilan 

unik serta berperan penting bagi pengembangan pengetahuan dan sebagai alat 

komunikasi bagi kehidupan manusia, sebab tidak semua manusia dapat 

mengembangkannya menjadi alat untuk memberdayakan dirinya. Keterampilan 

berbahasa penting bagi perkembangan pengetahuan karena persentase transfer ilmu 

pengetahuan terbanyak dilakukan melalui membaca (Sunendar, 2011) 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran di 

kelas adalah kemampuan siswa dalam membaca. Membaca merupakan keterampilan 

yang sangat penting, sehingga membaca harus dimulai sejak dini. Pembelajaran 
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membaca pertama diajarkan pada kelas 1 sekolah dasar, tetapi dapat dilakukan 

sebelum itu agar peserta didik mempunyai landasan untuk mempersiapkan tugas 

belajar membaca pada awal pendidikan sekolah dasar. Oleh sebab itu, 

mengembangkan potensi membaca pada anak usia dini diperlukan, karena pada usia 

dini merupakan saat yang tepat untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan fisik 

maupun non fisik. Kegiatan membaca diperlukan bagi seseorang yang ingin maju 

untuk meningkatkan diri. Dengan membaca, seseorang akan memperoleh informasi, 

pengetahuan dan pengalaman baru. Semua yang diperoleh melalui membaca, mampu 

mempertinggi daya pikir, mempertajam pandangan serta memperluas wawasannya. 

Oleh sebab keterampilan membaca harus segera dikuasai oleh siswa Sekolah Dasar 

karena keterampilan ini berkaitan secara langsung dengan proses belajar siswa 

(Rahman, 2014) 

Membaca permulaan merupakan kegiatan membaca yang diajarkan secara 

sistematis kepada siswa kelas rendah yang diberikan melalui permainan dan kegiatan-

kegiatan yang menyenangkan (Susanto, 2011). Pada pembelajaran membaca 

permulaan, siswa belajar mengenal huruf, membaca kata dan kalimat sederhana 

dengan lancar dan tepat. Oleh sebab itu guru diharapkan dapat merancang 

pembelajaran membaca permulaan dengan baik sehingga siswa merasa membaca 

adalah sesuatu yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan diharapkan 

dapat diciptakan dalam kegiatan pembelajaran membaca. 

Guru merupakan fasilitator bagi siswa dalam proses pembelajaran. Seorang 

guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa tidak 

jenuh saat menerima materi yang disampaikan oleh guru. Guru sering kali 

menjelaskan materi kepada siswa menggunakan metode ceramah saat proses 

pembelajaran berlangsung (Sadiman, 2014). Hal ini menyebabkan siswa kurang 
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berminat saat proses belajar berlangsung. Salah satu hal yang berpengaruh terhadap 

minat belajar siswa adalah bagaimana cara seorang guru dapat mempersiapkan media 

pembelajaran yang nantinya akan dipergunakan sebagai sarana penunjang proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari guru kelas I SDN 4 

Candirenggo Kabupaten Malang pada tanggal 5 November 2018 mengungkapkan 

bahwa siswa kelas I berjumlah 31 siswa, beberapa siswa tidak dapat membaca dengan 

lancar sehingga rata-rata hasil belajar yang diperoleh oleh siswa tersebut rendah dan 

tertinggal dengan siswa yang dapat membaca lancar. Hal tersebut terjadi dikarenakan 

oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya interaksi antara siswa dan guru, dan rasa bosan 

yang dialami siswa karena media yang digunakan guru sangat terbatas serta kurang 

menarik perhatian sehingga siswa kurang termotivasi. Selain karena keterbatasan 

media pembelajaran, minat belajar siswa kurang dan semangat belajar menurun, 

pembelajaran di sekolah kurang kondusif sehingga siswa menjadi pasif.  

Hasil analisis kebutuhan di SDN 4 Candirenggo yaitu keterbatasan media 

pembelajaran yang terdapat di sekolah. Media pembelajaran untuk membaca 

permulaan cenderung sebatas kartu kata tanpa terdapat gambar dan warna. Selain itu 

jika kartu kata yang digunakan hilang, penggunaan media juga tidak efektif. Alasan 

dipilihnya SDN 4 Candirenggo adalah karena SD tersebut merupakan salah satu 

sekolah yang berbeda dengan SD yang lain di kota Malang yang sudah menggunakan 

banyak media yang bervariasi. Salah satu masalah yang akan peneliti jadikan 

penelitian adalah mengembangan media pembelajaran yang bervariasi. Hal tersebut 

berdasarkan analisis kebutuhan yaitu terbatasnya media pembelajaran di SDN 4 

Candirenggo khususnya kelas rendah yaitu kelas 1. Alasan dipilihnya kelas rendah, 

yakni: (1) karena kesulitan membaca terjadi di kelas rendah khususnya kelas 1 yang 
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baru memasuki bangku sekolah dasar, (2) kelancaran siswa ketika membaca 

permulaan belum terlihat (3) diperlukan media pembelajaran yang dapat digunakan 

siswa sebagai media bermain sambil belajar. Hal tersebut dibuktikan dengan 

rendahnya rata-rata hasil belajar siswa. Berdasarkan permasalah tersebut, peneliti 

mengembangan media SINTAR (Simpan Tarik). Pemilihan media SINTAR 

digunakan dalam penelitian, dikarenakan media ini memiliki bentuk 3D dengan warna 

yang beragam serta terdapat banyak gambar didalamnya sehingga siswa memiliki 

minat yang tinggi untuk belajar dan termotifasi dalam pembelajaran. 

Beberapa penelitian yang relevan yang diteliti oleh Mirna Yulifa (2017) 

tentang keterampilan membaca permulaan yang berjudul “Pengembangan Media 

Kartu Kata untuk Melatih Keterampilan Membaca Permulaan Sub Tema Lingkungan 

Rumahku Pada Siswa Kelas 1 SDN Gondanglegi Wetan 01 Kabupaten Malang”. 

Media yang digunakan yaitu media kartu kata. Penelitian ini menerapkan media kartu 

kata untuk melatih keterampilan membaca permulaan di kelas 1 SDN Gondanglegi 

Wetan 01 Kabupaten Malang serta dampak setelah penerapan media kartu kata di 

kelas 1 SDN Gondanglegi Wetan 01 Kabupaten Malang adalah peningkatan rata-rata 

hasil belajar siswa. Perbedaan penelitian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah prosedur pengembangan yang dilakukan 

menggunakan langkah-langkah pengembangan Borg and Gall sementara peneliti 

menggunakan langkah-langkah pengembangan ADDIE, sedangkan persamaannya 

yaitu kelas yang digunakan peneliti sebelumnya sama dengan kelas yang digunakan 

peneliti yaitu kelas 1 dan sama-sama menggunakan media untuk melatih keterampilan 

membaca permulaan. 

Media SINTAR merupakan media pembelajaran visual berupa papan tegak 

yang berisi gambar dan huruf yang dirangkai sehingga membentuk sebuah kata yang 
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bermakna. Siswa harus menyusun huruf yang sesuai dengan gambar untuk melatih 

keterampilan membaca permulaan. Perbedaan media SINTAR dengan media yanglain 

adalah, pada media SINTAR siswa tidak hanya diminta untuk menghafalkan huruf, 

tetapi juga mempraktikkannya sehingga siswa dapat dengan mudah menghafal. Selain 

itu media SINTAR juga terdapat berbagai macam gambar benda di lingkungan sekitar 

dan warna yang sesuai dengan siswa kelas rendah. 

Dari hasil paparan diatas, penulis tertarik untuk mengembangan media yang 

dapat meningkatkan minat membaca permulaan siswa kelas rendah melalui media 

pembelajaran yang bervariasi. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul 

“Pengembangan Media SINTAR (Simpan Tarik) untuk Melatih Keterampilan 

Membaca Permulaan Kelas 1 Subtema 1 di Sekolah Dasar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran SINTAR (Simpan Tarik) untuk 

melatih keterampilan membaca permulaan siswa Kelas 1, Subtema Kegiatan Pagi 

Hari? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran SINTAR (Simpan Tarik) 

untuk melatih keterampilan membaca permulaan siswa Kelas 1, Subtema 

Kegiatan Pagi Hari? 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pengembangan media pembelajaran SINTAR (Simpan Tarik) 

untuk melatih keterampilan membaca permulaan siswa Kelas 1, Subtema 

Kegiatan Pagi Hari. 
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2. Mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran SINTAR (Simpan Tarik) 

untuk melatih keterampilan membaca permulaan siswa Kelas 1, Subtema 

Kegiatan Pagi Hari. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti merupakan media 

pembelajaran SINTAR (Simpan Tarik) Kelas 1, Semester 2, Tema 7 Benda, Hewan & 

Tanaman di Sekitarku, Subtema 1 Benda Hidup dan Tak Hidup di Sekitar Kita, 

Pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3 terfokus pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Berikut ini merupakan spesifikasi media yang dibagi menjadi 2 

bagian yaitu konten (bagian isi roduk) dan kons 

truk (tampilan produk atau bentuk fisik dari mendia) diantaranya sebagai berikut: 

1. Konten (bagian isi produk) media SINTAR (Simpan Tarik) 

a. Media SINTAR terdapat sebuah gambar benda-benda hidup dan benda mati 

yang ada di sekitar yang berkaitan dengan materi pada buku tematik Tema 5, 

Subtema 2, Pembelajaran 1,2 dan 3.  

b. Petunjuk penggunaan media SINTAR yang berisi tentang langkah-langkah 

penggunaan media SINTAR sebagai media pembelajaran. 

c. Kompetensi Dasar yang terdapat pada materi yang akan diangkat pada media 

SINTAR ini diantaranya sebagai berikut: 

Bahasa Indonesia 

3.6 Menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar 

melalui teks pendek (berupa gambar, slogan sederhana, tulisan, dan/atau 

syair lagu) dan/atau eksplorasi lingkungam 
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4.6 Menggunakan kosakata bahasa Indonesia dengan ejaan yang tepat dan 

dibantu dengan bahasa daerah mengenai berbagai jenis benda di 

lingkungan sekitar dalam teks tulis sederhana. 

PPKn: 

1.1 Mensyukuri diterapkannyabintang, rantai, pohonberingin, kepala banteng, 

dan padi kapas sebagai gambarpada lambang negara “GarudaPancasila 

2.1 Menunjukkan sikap patuh aturanagama yang dianut dalamkehidupan 

sehari-hari di rumah 

3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambing negara “Garuda 

Pancasila” 

4.1 Menceritakan simbol-simbol silaPancasila pada Lambang 

GarudaPancasila 

d. Dalam media SINTAR terdapat huruf a sampai z yang nantinya akan disusun 

oleh anak sehingga membentuk sebuah kata. 

2. Konstruk (tampilan produk atau bentuk fisik dari media) media pembelajaran 

SINTAR 

a. Papan tegak untuk menggabungkan kata yang sesuai dengan gambar yang 

ditunjukkan peneliti dengan ukuran 39 cm x 29 cm. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Rancangan media 

b. Kartu berisi gambar, suku kata dan huruf menggunakan tripleks dengan sticker 

warna warni dengan ukuran 5 cm x 5 cm. 
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Gambar 1.2 Kartu Kata dan Gambar 

c. Diharapkan guru dapat menggunakan media ini dengan optimal agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis 

maupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbanan teoritis ilmu 

pengetahuan. 

b. Diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui kemampuan keterampilan 

membaca pada siswa kelas 1 melalui media SINTAR. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Sebagai inovasi pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran guru 

dan hasil belajar siswa kelas 1. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki pembelajaran yang dilakukan 

guru serta memotovasi guru untuk lebih kreatif dalam mengembangkan media 

pembelajaran tematik yang lebih baik lagi agar semangat belajar siswa 

meningkat, khususnya dalam hal keterampilan membaca. 

 

  
a b c 
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c. Bagi siswa 

Bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan aktifitas dalam pembelajaran, 

meningkatkan semangat siswa dalam mengikuti kegiatan pembalajaran serta 

dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 

d. Bagi peneliti lain 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan yang 

sejenis, juga sebagai langkah awal untuk berlatih menulis. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Pengembangan media ini didasarkan pada beberapa asumsi dan keterbatasan 

sebagai berikut: 

1. Media SINTAR (Simpan Tarik) dapat digunakan sebagai alternatif media 

pembelajaran tematik bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan membaca 

permulaan siswa. 

2. Diharapkan dengan adanya media ini, siswa lebih tertarik dan semangat dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. 

Pengembangan ini mempunyai keterbatasan dalam implementasinya yaitu 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 1 SDN 4 Candirenggo Kabupaten 

Malang. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada semester 2 sub tema Benda Hidup dan Tak 

Hidup di Sekitar Kita untuk pembelajaran 1, pembelajaran 2 dan pembelajaran 

3. 

3. Kegiatan yang dikembangkan dalam media SINTAR ini hanya berlatih pada 

aspek membaca permulaan. 
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4. Penelitian ini hanya dilakukan sampai pada tahap uji coba kepada siswa dan 

juga perbaikan produk. 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap permasalahan yang akan 

dibahas, maka diperlukan suatu definisi operasional terkait media pembelajaran yang 

dikembangkan, yaitu sebagai berikut: 

1. SINTAR (Simpan Tarik) adalah media yang berupa papan tegak yang berisikan 

huruf-huruf tersusun yang nantinya akan dibaca oleh siswa. Media tersebut akan 

menjadi sebuah kata yang bermakna. 

2. Keterampilan membaca permulaan adalah keterampilan berbahasa dalam bentuk 

lisan yang digunakan untuk berkomunikasi pada tahap awal pengenalan siswa 

membaca dalam taraf melafalkan kata. 

3. Sekolah dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, keterampilan, 

serta menumbuhkan sikap yang diperlukan dalam bersosialisasi yang dilakukan 

pada jenjang paling dasar untuk mempersiapkan siswa pada jenjang menengah. 

4. Penelitian dan pengembangan (research adn development) adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut. 

 


