
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar adalah setiap perunahan yang relatif menetap dalam tingkah laku 

yang terjadi sebagai hasil dari latihan atau pengalaman (Purwanto, 2002:84) 

Pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata pelajarana atau pemerolehan 

suatu keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, atau pengajaran 

(Rombepajung, 1988:25). 

Salah satu bidang garapan pengajaran bahasa di sekolah dasar adalah 

keterampilan membaca yang didasari oleh kemampuan membaca. Mampu 

membaca tidak berarti secara otomatis terampil membaca. Akan tetapi 

terampil membaca tidak mungkin tercapai tanpa memiliki kemampuan 

membaca. Tanpa memiliki kemampuan membaca yang memadai sejak dini, 

siswa juga akan mengalami kesulitan belajar di kemudian hari . Minat baca 

adalah keinginan atau kecenderungan hati yang tingggi untuk membaca 

(Siregar, 2004). 

Sesorang melakukan kegiatan membaca untuk mengharapkan sesuatu 

dari teks yang telah dibacanya, karena membaca mempunyai fungsi, manfaat 

dan tujuan. Membaca secara umum berfungsi menyerap informasi dan teks 

yang dibacanya. Teks yang baik akan memberikan manfaat bagi pembacanya 

(Darmono, 2001:183). Seseorang lebih luas cakrawala pemikirannya melalui 

membaca. Melalui membaca bacaan, seseorang berkesempatan melakukan 

refleksi dan meditasi, sehingga budaya baca lebih terarah pada
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budaya intelektual daripada budaya hiburan yang dangkal (R. Masri Sareb 

Putra, 2008:7) 

Membaca menurut Dalman, merupakan proses kognif untuk mencari 

informasi di dalam sebuah  tulisan (Meliyawati, M.Pd 2016:1). Tujuan 

membaca adalah sebagai hiburan, dan selain itu membaca juga digunakan 

untuk memperoleh informasi (Dadan Suryana, 2016:129). 

Ruang lingkup materi ajar dalam Bahasa Indonesia, keseluruhan 

pengalaman belajar akan diberikan kepada siswa Sekolah Dasar masuk dalam 

bidang pembelajaran yanag akan di pelajari oleh siswa. Secara mendalam 

ruang lingkup berkaitan juga dengan luas bahan bahan pelajarannya. (Prof. Dr. 

Andayani, M.Pd. 2015:40). Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kelancaran 

membaca harus menggunakan gambar atau foto yang digunakan untuk 

menunjang materi agar lebih mudah dalam memahai pokok bahasan, agar 

memudahkan siswa untuk mencari kalimat yang sesuai dengan gambar 

(Iskandar Sukini, 2009:V)  

Efektifitas kelancaran dalam proses belajar mengajar sangan dipengaruhi 

oleh metode dan media, keduanya sangat berkaitan dimana pemilih metode 

harus meyesuaikan dengan media pembeajran yang sesuai (Prof. Dr. Nizwardi 

Jalinus, M.Ed.). Media harus bisa membuat siswa berpikir secara konkret. 

Media pembelajaran adalah berbagai alat yang bisa digunakan untuk 

membantu dalam proses belajar mengajar (Haryono, 2015:47).  

Syarat-syarat media pembelajaran sendiri adalah media pembelajaran 

harus meningkatkan motivasi belajar peserta peserta didik, memberi 

rangsangan peserta didik untuk memberi stimulasi pelajaran baru,  memberikan 
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rangsangan pada peserta didik untuk memberikan umpan atau timbal balik (Ns. 

Roymond H. Simamora. M.Kep 2009:65). Pengembngan media yang dapat 

digunakan dalam membantu proses belajara mengajar Bahasa Indonesia adalah 

media “Magic Disc”. Media ini berfungsi untuk membantu menyampaIkan 

soal-soal bahasa indonesia SD kelas 1. Di dalam media ini terdapat 2 disc yang 

atas berisi gambar dan yang bawah berisi kalimat, maka peserta didik diminta 

untuk mencari kalimat yng sesuai dengan gambar di disc atas tersebut dengan 

cara memutar disc yang berisi kalimat. 

 Media Magic Disc  yaitu media dalam bentuk kaset yang terbuat dari kayu 

yang dapat di putar dengan tangan secara otomatis yang di dukung dengan 

gambar-gambar kehidupan sehari-hari, dan olahraga yang sering dilakukan 

dalam kehidupan sehari-hari yang menarik  dan kalimat-kalimat yang 

menjelaskan isi gambar tersebut, sehingga antara kaset yang berisi gambar 

dengan kaset yang kalimat ada keterkaitanya  pada dua buah kaset tersebut 

siswa diminta untuk mencocokan antara gambar dan kalimat dengan sesuai. 

Dengan menggunakan media Magic Disc dan gambar-gambar yang menarik 

maka akan menumbuhkan minat baca pesertadidik. 

Penyajian pembelajaran hanya bertumpu pada buku kemudian dijelaskan 

oleh guru, mengajar menggunakan media akan lebih memikat daya terik untuk 

menumbuhkan minat baca peserta didik. Membaca sangat penting bagi 

kehidupan sehari-hari, membaca dapat membantu kita memahami informasi 

yang bersifat tertulis, oleh sebab itu minat baca seseorang yang di pupuk sejak 

dini. Selain itu minat baca menjadi kunci penting kemajuan sebuah bangsa , 

karena penguasaan iptek disuatu Negara hanya hanya dapat diraih karena 
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mempunyai potensi minat baca yang tinggi, bukan kegiatan menyimak atau 

mendengarkan (Suharmono Kasiyun, 2015:80). 

Proses pembelajaran guru hanya menggunakan media yang sederhana, 

dalam proses observasi di SDN Pujon 2 Kidul, guru menjelaskan kepada 

peneliti bahwa siswa kelas 1 sebenarnya bisa membaca namun masih dengan 

mengejanya. Sedangkan guru juga menjelaskan kepada peneliti bahwa di SDN 

2 Pujon Kidul  belum pernah menggunakan media yang di gunakan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada materi membaca pada peserta 

didik. Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi diatas dapat 

disimpulkan bahwa siswa membutuhkan suatu media pembelajaran yang dapat 

mendukung pemahaman konsep Bahasa Indonesia secara konkret khususnya 

pada materi membaca. Media pembelajaran tersebut adalah media 

pembelajaran Magic Disc.  

Dari hasil permasalahan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian 

pengembangan dengan judul “Pengembangan Media Magic Disc  untuk Materi 

Membaca Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar”. Media Magic Disc  ini, dapat 

memebantu guru dan siswa dalam mengatasi permasalahan dalam proses 

pembelajaran dan agar siswa bisa lebih dengan mudah dalam belajar, serta 

membantu siswa dalam belajar membaca. Untuk penelitian ini akan diuji 

cobakan di SDN 2 Pujon Kidul Kelas 1 SD. 

Pengembangan media pembelajaran Magic Disc  yang dilakukan oleh 

penulis relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti 

lainnya yaitu, Erlanda Daysi Mahendra (2017) yang berjudul “Pengaruh 

Media Magic Disc dalam Meningkatkan Hasil Belajar Kosakata Bahasa 
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Jepang dan Motivasi Belajar pada Siswa Kelas X SMAN 7 Malang. Sarjana 

thesis, Universitas Brawijaya. “ penelitian selanjutnya dilakukan oleh  Kartika 

Isna, dkk (2015) yang berjudul “ Pengembangan Media Pembelajaran Magic 

Disc Aksara Jawa untuk Pembelajaran Bahasa Jawa Kelas V Sekolah Dasar “. 

Kesamaan yang dilakukan oleh Erlanda Daysi Mahendra dan Kartika Isna, dkk 

adalah meningkatkan kelancaran dalam berbahsa. Hal yang membedakan 

adalah pengembangan medianya pada penelitian terdahulu menggunakan 

bahsa jepang sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan bahsa 

Indonesia.  

 Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut peneliti sekarang akan 

mengembangkan media Magic Disc  pada  materi membaca  kelas I Sekolah 

Dasar. Pada penelitian tersebut diharapkan dapat membantu proses 

pembelajaran di Sekolah Dasar. Media yang dikembangkan dapat 

mempermudah pemahaman siswa , dapat menambah semangat belajaar siswa, 

dapat meningkatkan kualitas belajar siswa, dan dapat membantu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Bagaimana pengembangan media Magic Disc pada materi bahsa Indonesia pada 

siswa kelas 1 sekolah dasar ? 

 

C. Tujuan Penelitian dan pengembangan 

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk: 
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Mengembangkan media Magic Disc pada materi membaca siswa kelas 1 

sekolah dasar  

 

D. Spesifikasi Produk 

Agar bisa menghasilkan media pembelajaran yang menarik, maka peneliti 

membuat rancangan media Magic Disc pada materi membaca. Produk yang 

akan dikembangkan memiliki ciri khas seperti berbentuk dua dan tiga dimensi 

sebagai berikut : 

1. Konten atau isi media 

Pada media Magic Disc menggunakan materi membaca pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia pada kompetensi dasar 3.2 Membaca nyaring 

suku kata, kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat dengan 

indikator  3.2.1 Memasangkan suku kata, kalimat sederhana dengan lafal 

dan intonasi yang tepat, 3.2.2 Membaca suku kata, kalimat sederhana 

dengan lafat dan intonasi yang tepat 3.2.3 Mendemonstrasikan suku kata, 

kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tujuan 

pembelajaran yang dari kompetensi dasar dan indikator tersebut adalah (1) 

Melalui pengamatan siswa dapat memasangkan kalimat sederhana dengan 

lafal dan intonasi yang tepat dengan benar, (2) Dengan menyimak 

penjelasan dari guru siswa dapat membaca suku kata, kalimat sedewrhana 

dengan lafal dan intonasi yang tepat., (3) Melalui diskusi siswa mampu 

mendemonstrasikan suku kata, kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi 

yang tepat. 

2. Konstruk Media Magic Disc 
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a. Media Magic Disc ini berupa lingkaran berbentuk kaset yang terdapat 

gambar-gambar didalamnya agar menarik siswa saat menggunakan 

media ini.  

b. Media Magic Disc didesain berbentuk dua dan tiga dimensi yang bisa 

berwujud seperti nyata saat memutar kaset. Desain yang digunakan 

dalam media dibuat semenarik mungkin dan seefisien mungkin agar 

siswa tidak kebingunan saat menggunkan media ini. 

c. Untuk bahan media ini menggunakan kayu dan stiker 

d. Untuk pembuatan media ini berawal dari proses perancangan terlebih 

dahulu seperti merancang gambar yang akan di buat dalam bentuk soft 

file kemudian baru proses cetak.   

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

Nilai penting yang terdapat pada pengembangan media Magic Disc materi 

membaca pada siswa kelas 1 sekolah dasar adalah sebagai berikut : 

Pentingnya pengembangan media Magic Disc materi membaca kelas I Sekolah 

Dasar adalah untuk menambah ketersediaan media pembelajaran di sekolah 

tersebut. Adanya ketersediaan media pembelajaran juga dapat digunakan sebagai 

bahan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Media Magic Disc juga 

yang dikembangkan dapat membuat siswa aktif dalam pembelajaran serta 

menyenangkan karena pada media ini siswa siswa dapat praktik langsung 

mengotak-atik atau membongkar pasang media sehingga siswa tidak hanya belajar 

tetapi juga bermain. Hal ini membuat siswa tertarik serta memudahkan untuk 

memahami materi tersebut dan mencapai hasil belajar yang maksimal.  Selain itu, 



8 
 

 
 

media ini dapat menumbuhkan sikap kerjasama karena mereka akan bekerja secara 

kelompok. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi Pengambangan yang digunakan dalam meida Magic Disc antara lain:  

1. Asumsi  

a. Siswa kela I SDN 2 Pujon Kidul merupakan siswa kelas rendah yang 

memerlukan wujud nyata dalam melakukan pelajaran, contohnya dengan 

menggunakan media Magic Disc. 

b. Siswa kelas 1 SDN 2 Pujon Kidul lebih tertarik pada pembelajaran yang 

melibatkan partisipasi siswa. 

c. Sebagian besar siswa kelas 1 SDN 2 Pujon Kidul merespon baik jika 

mendapatkan pelajaran dengan media pembelajaran. 

d. Siswa kelas 1 SDN 2 Pujon Kidul menyukai pelajaran dalam kelompok. 

2. Keterbatasan  

a. Media Magic Disc yang dikembangkan hanya terbatas pada materi 

membaca. 

b. Media Magic Disc ini hanya bisa digunakan oleh siswa normal. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Media 

Media adalah alat atau perantara yang digunakan dalam membantu 

berjalannya proses belajar mengajar. 
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2. Bahasa Indonesia  

Bahsa Indonesia sangat penting di pelajari, karena dengan kita belajar 

berbahasa, membaca, menulis akan memudahkan kita. Karena informasi 

juga sering di sampaikan melalui media tertulis. Dengan kita berlajar bahasa 

Indonesia maka kita akan dengan sangat mudah untuk berkomunikasi dan 

menerima informasi dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Media Magic Disc 

Kaset yang menampilkan  gambar dan keteranganya yang digunakan peserta 

didik belajar membaca. Sehingga dengan menggunakan media ini 

mengurangi tingkat kemalasan peserta didik dalam belajar. 


