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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Bahasa Indonesia SD 

a. Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar 

Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi di sebagian besar penduduk 

Indonesia. Oleh sebab itu bahasa Indonesia digunakan sebagai ungkap diri dalam 

bentuk lisan maupun tulisan. Semua warga harus dan wajib bisa menggunakan 

Bahasa Indonesia, di sebabkan karena hal itu merupakan keharusan dalam 

pergaulan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Andri Wicaksoni, 2016:8). Secara 

teknis bahasa merupakan seperangkat ujaran yang memiliki makna yang berasal 

dari alat ucap. Secara praktis bahasa merupakan alat komunikasi masyarakat yang 

berupa system lambang bunyi yang mengandung makna (Nur Samsiyah, 2016:11). 

b. Karakteristik Pembelajaran Bahasa Indonesia SD 

Siswa mampu menimba ilmu dengan dengan berbahasa dan ilmu pengetahuan 

yang terutama dan ditujukan dalam memahami materi bahasa Indonesia, bersastra, 

bahasa seni, dan sastra. Bahasa Indonesia merupakan matapelajaran yang dipelajari 

di Sekolah Dasar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Pelajaran di SD ini dapat 

dibagi menjadi pembelajaran kelas rendah sampai kelas tinggi. (AR-RIYAH : 

Jurnal Pendidikan Dasar vol. 2, no. 1, 2018). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia 

merupakan bidang studi wajib yang harus diberikan kepada jenjang pendidikan 

Sekolah Dasar. Bahasa Indonesia bukan hal baru lagi bagi peserta didik Sekolah
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 Dasar karena memang sudah diberikan sejak jaman dahulu. Bahasa Indonesia 

identik dengan membaca dan menulis. 

c. Tujuan Bahasa Indonesia Sekolah Dasar 

Pembelajaran meruapakan proses menjadikan makhluk hidup belajar, 

sedangkan belajar sendiri mempunyai makna berusaha memperoleh kepandaian 

atau ilmu berusaha tingkah laku dan tanggapan yang dihasilkan dari pengalaman 

(Nur Samsiyah, S.PD.SD., M.Pd 2016:11). Di dalam kehidupan sehari-hari 

tentunya kita tidak lepas dari kegiatan membaca baik membaca informasi tertulis 

ataupun petunujuk-petunjuk di dalam kegiatan sehari-hari, maka dari itu, kita harus 

menerapkan kebiasaan membaca sejak dini, dengn cara melatih membaca agar kita 

mudah dalam berkomunikasi dengan orang lain. 

Membaca tersendiri memiliki arti yakni satu dari bagian komponen 

komunikasi tertulis. Di dalam komunikasi tertulis telah diubah lambing-lambang 

bunyi bahasa dengan lambing-lambang bunyi yang dituangkan dalam bentuk 

tulisan. Proes seperti inilah yang perlu dibina dan dikuasai terutama dilakukan pada 

masa kanak-kanan, oleh sebab itu belajar membaca harus di pupuk dan di 

tumbuhkan sejak usia dini. Pembelajaran yang bermakna akan mempengaruhi 

kemampuan dan pola belajar peserta didik menjadi lebih baik. Kegiatan belajar 

akan lebih efektif jika di awali dengan pembelajaran yang bermakna, dan 

pembelajaran drill & practice diberikan kemudian, pembelajaran bermakna akan 

membuat materi pelajaran yag diberikan oleh guru kepada peserta didik menjadi 

menarik, bermanfaat dan menantang, serta pembelajaran drill & practice akan 

membuat peserta didik terbiasa terhadap penerapan konsep sehingga konsep-

konsep yang abstrak itu akan dipahami dan tertanam dengan baik dalam pikiran 
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peserta didik (Muhsetyo, 2014:6). 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)  

d. Ruang Lingkup Pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan pembelajaran bahasa Indonesia 

merupakan serangkaian proses pembelajaran yang mempelajari konsep bahasa serta 

struktur- struktur bahasa yang melibatkan guru dan siswa untuk mencapai 

kompetensi dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Proses 

pembelajaran bahasa Indonesia dapat dikatakan berhasil apabila semua kompetensi 

dapat pahami dan tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh siswa. . (Iskandar Sukini, 

2009:V) 

2. Media Pembelajaran 

Pada bagian ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan media 

Magic Disc yang meliputi : (1) Pengertian media pembelajaran (2) Manfaat dan 

fungsi media pembelajaran (3) Klasifikasi media pembelajaran dan (4) Media 

Magic Disc bahasa Indonesia 
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a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium”. Oleh sebab itu, media dipahami sebagai perantara dan  pengantar 

sumber pesan dengan penerima sumber pesan. Sanjaya dalam Haryono (2014:47), 

menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat 

mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan. Dalam arti lain 

media yang dimaksud merupakan sebuah alat atau benda yang dapat digunakan 

untuk membantu proses pembelajaran. Menurut Briggs dalam Susilana (2009:6) 

media merupakan alat yang digunkan untuk merangsang siswa supaya terjadi 

proses belajar. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah alat 

atau perantara yang digunakan oleh guru untuk membantu berjalannya proses 

belajar mengajar. 

b. Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Salah satu unsur penting dalam proses pembelajaran adalah media. Pemilihan 

media pembelajaran yang sesuai akan membantu proses belajar mengajar dengan 

baik. Fungsi utama media pembelajran adalah sebagai alat bantu mengajar yang 

mempengaruhi proses pembelajaran yang diciptakan guru. Media pembelajaran 

memiliki beberapa fungsi yang dijabarkan oleh Haryono, (2014: 49-50) diantaranya 

terjadinya interaksi antara siswa dengan lingkungan, membangkitkan keinginan dan 

minat baru, meningkatkan motivasi belajar, memudahkan siswa untuk 

membandingkan, mengamati, mendeskripsikan suatu benda. Secara umum media 

mempunyai manfaat untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya 

indera; menimbulkan gairah belajar; interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar; memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 
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kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya; memberi rangsangan yang sama 

(Susilana, 2009: 9).  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari 

penggunaan media pembelajaran yakni membantu guru dalam menyampaikan 

materi dan membantu peserta didik dalam memahami materi. Melalui penggunaan 

media maka tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Manfaat dari penggunaan 

media dapat dicapai secara maksimal jika guru dapat memilih dan menggunakan 

media secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran. 

c. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki berbagai bentuk, berdasarkan informasi yang 

didapat, media dapat diklasifikasi media penyaji dalam lima kelompok besar, yaitu 

media visual diam, media visual gerak, media audio, media audio visual diam, dan 

media audio visual gerak. Media melalui bentuk penyajian dan cara penyajiannya 

diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok media penyaji, antara lain yaitu: (1) 

kelompok pertama; grafis, bahan cetak, dan gambar diam, (2) kelompok kedua; 

media proyeksi diam, (3) kelompok ketiga; media audio, (4) kelompok keempat; 

media audio visual, (5) kelompok kelima; media gambar hidup atau film, (6) 

kelompok keenam; media televisi, dan (7) kelompok ketujuh; multimedia (Susilana, 

2009:14).  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis 

media seperti media grafis, media cetak, media audio, media visual, media audio 

visual, multimedia, kayu dan lain-lain. Pengklasifikasian media tersebut dapat 

membantu guru dalam memilih media pembelajaran. Salah satu jenis media yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah yang terbuat dari kayu. Media kayu yang 
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didalamnya terdapat media gambar dan dilengkapi dengan kalimat penjelasannya 

yang akan membantu memudahkan dalam proses belajar mengajar. 

d.   Media Magic Disc bahasa Indonesia 

a) Pengertian media Magic Disc Bahasa Indonesia  

Media Magic Disc merupakan sebuah media yang berbentuk lingkaran 

bertingkat yang menyerupai disc (kaset). Akan tetapi media ini diputar secara 

manual dengan tangan. Media magic disc ini di buat dengan menggunakan kayu. 

Media ini derisi dua disc yang bertingkat, disc yang pertama (atas) berisi gambar 

kehidupan sehari-hari dan ragam olah raga, kemudian disc yang kedua berisi 

kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar pada disc yang atas. Cara 

menggunakan media ini adalah dengan meminta siswa untuk memutar dan 

mencocokan antara gambar pada disc yang atas dan kalimat pada disc yang bawah. 

Media Magic Disc merupakan media berbentuk disc yang digunakan untuk 

membantu peserta didik belajar pada materi membaca khususnya dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia. Magic disc merupakan media berbentuk lingkaran yang 

menyerupai disc (kaset) yang di dalamya terdapat materi membaca yang berguna 

untuk melatih kelancaran peserta didik dalam membaca. Media ini menggunakan 

gambar yang menarik berguna untuk membantu peserta didik dalam mencari 

kalimat yang sesuai. Media Magic Disc bahasa Indonesia ini berisikan materi, 

namun bukan materi murni melainkan materi pendukung sebagai alat untuk 

memperjelas materi utama saja, jadi di dalam media ini tidak menunjang seluruh 

mata pelajaran bahasa Indonesia, namun hanya materi yang digunakan sebagai alat 

bantu siswa dalam proses belajar membaca. 
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b) Keunggulan Media Magic Disc 

Media Magic Disc bahasa Indonesia dipilih sebagai solusi permasalahan dalam 

pembelejaran bahasa Indonesia di SD untuk membantu pemahanan siswa karena 

memiliki beberapa kelebihan antara lain yaitu; (1) kemampuan Magic Disc dalam 

menciptakan minat siswa; (2) penjelasan materi menjadi lebih menarik (3) 

menumbuhkan minat baca pada peserta didik. Selain itu media Magic Disc bahsa 

Indonesia yang banyak berisis gambar membuat pelajaran lebih menarik dan 

sehingga menumbuhkan minta siswa untuk belajar membaca.  

Kelebihan media Magic Disc tersebut dapat membantu guru dalam mengajar. 

Selain itu, penggunaan media Magic Disc dapat mempermudah peserta didik dalam 

belajar bahasa Indonesia karena mampu menjembatani antara materi dan 

kemampuan peserta didik sendiri. Media ini dapat menambah pengalaman baru 

bagi peserta didik, karena dengan media ini pembelajaran dapat dengan mudah 

dilaksanakan dan guru juga mudah dalam menyampaikan materi kepada peserta 

didik khususnya bahasa Indonesia  materi membaca. 

3. Karakteristik Peserta didik Kelas I Sekolah Dasar 

Siswa Sekolah Dasar adalah mereka yang berusia 6-13 tahun yang sedang 

menjalani tahap perkembangan masa kanak-kanak menuju masa remaja awal. 

Dalam menjalankan tugas perkembangannya anak sering menemui kesulitan yang 

dialaminya sehigga mereka banyak bergantung pada orang lain, terutama meraka 

bergantung pada orang tua dan guru. Oleh sebab itu anak Sekolah Dasar 

memerlukan perhatian khusus dari seorang guru maupun orangtua (Drs. Abubakar. 

M. Luddin, 2010:43). 
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Menurut Permendikbud no 57 tahun 2014, karakteristik yang dimiliki anak-

anak usia Sekolah Dasar pada umumnya adalah senang bergerak, senang bermain, 

senang melakukan sesuatu secara langsung, senang bekerja dalam kelompok. 

Sehingga harus menciptkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan 

peserta didik, dibutuhkan dukungan penuh dari guru juga pihak sekolah. Sekolah 

sebaiknya mengatur lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik dapat 

berinteraksi dalam proses pembelajaran. Selain itu dalam proses pembelajaran 

dikelas sangat membutuhkan media pembelajaran untuk membantu siswa paham 

terhadap konsep abstrak. 

4. Materi Membaca 

Pembelajaran bahasa Indonesia sangat penting untuk dipelajari di sekolah, 

sekolah harus membiasakan peserta didiknya untuk membaca buku non pelajaran 

minimal 15 menit sebelum pembelajaran dimulai (Permendikbud Nomor 23 tahun 

2015). Pembelajaran membaca juga sebagaimana pelajaran menulis, perlu 

diperhatikan juga bahasa tulis pada anak. Pada tahun 1989, Sulzby (Brewer, 

1995:220-225; Cox, 1999:123-24), mendiskripsikan sebuak urutan bentuk-bentuk 

menulis dan membaca. (1) Tahap mencoret dan menggores, (2) Tahap pengulangan 

linear, (3) tahap huruf acak, (4) Tahap menulis fonetik, (5) Tahap Eja transisi, (6) 

Tahap eja konvensional (Tadkiroatun Musfiroh : 6). 

Pembelajaran Bahasa Indonesia, yang pertama berikan adalah materi membaca 

dan menulis. Membaca dan menulis merupakan tahap awal siswa mengenal huruf 

dan mengajanya supaya siswa dapat membaca dan berbahasa dengan lancar 
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Gambar 2.1 contoh gambar binatang dan suaranyaumber : Google 

https://books.google.co.id/books?  

Gambar 2. 1 Menirukan Suara Binatang      

 

 

Gambar 2.2 mencocokan gambar dan kalimat 

Sumber : Google 

https://books.google.co.id/books? 

Gambar di atas digunakan untuk pemahaman tentang pengertian membaca 

pada siswa, dengan diberikan contoh atau soal seperti gambar diatas maka siswa 

akan lebih cepat dalam belajar membaca, karena soal-soal yang diberikan disertai 

https://books.google.co.id/books?id=ixvpnXzqN58C&pg=PR4&dq=buku+bahasa+indonesia+kelas+1+sd&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiArfuBwJnfAhWGbX0KHSFAB3EQ6AEIKTAA#v=onepage&q=buku%20bahasa%20indonesia%20kelas%201%20sd&f=false
https://books.google.co.id/books?id=1rHSoxeiQjQC&pg=PT169&dq=buku+bahasa+indonesia+kelas+1+sd+mencocokan+antara+gambar+dan+kalimat&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiSj5DZwJnfAhUSeisKHQ_FBboQ6AEIKTAA#v=onepage&q=buku%20bahasa%20indonesia%20kelas%201%20sd%20mencocokan%20antara%20gambar%20dan%20kalimat&f=false
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dengan kalimat dan gambar yang menarik, gambar yang menarik akan merangsang 

siswa untuk membantu dalam pengejaan kalimatnya. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang dilakukan Astuti, Erlanda Daysi Mahendra (2015). Pada 

proses pembelajaran dibutuhkan media pembelajaran untuk membantu dalam 

menyampaikan materi. Penulis melakukan penelitian mengenai penggunaan media 

magic disc untuk mengetahui pengaruhnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui (1) pengaruh penggunaan media magic disc dalam meningkatkan hasil 

belajar kosakata bahasa Jepang pada siswa kelas X SMAN 7 Malang. (2) respon 

siswa terhadap penggunaan media magic disc dalam meningkatkan hasil belajar 

kosakata bahasa Jepang dan motivasi belajar. 

Teori yang digunakan yaitu Kemp dan Dayton mengenai dampak hasil 

penelitian yang menunjukkan dampak positif dari penggunaan media pembelajaran 

serta teori Sofyan dan Uno mengenai indikator yang menunjukkan adanya motivasi 

belajar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain one 

group pre-test – post-test. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes untuk 

mengetahui hasil belajar siswa dan angket untuk mengetahui respon siswa terhadap 

penggunaan media magic disc. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media magic 

disc memiliki pengaruh dalam meningkatkan penguasaan kosakata. Selain itu uji t 

menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yaitu 5,167>2,306.  

Hasil penghitungan angket diperoleh angka persentase sebesar 85% dengan 

interpretasi sangat kuat. Dapat disimpulkan bahwa media magic disc berpengaruh 

dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Jepang dan mendapat respon 
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positif siswa terhadap penggunaan media tersebut. Pengembangan Media Komik 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa 

Kelas I.  Hasil penelitian uji coba produk dan uji coba pemakaian menunjukkan 

bahwa media magic disc rata-rata berkategori sangat baik sehingga media magic 

disc yang dikembangkan dinilai valid dan layak untuk diuji cobakan lebih lanjut. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil validasi ahli media, validasi ahli materi dan hasil 

uji coba dikelas respon peserta didik sangat bagus. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk media pembelajaran 

magic disc aksara Jawa yang digunakan untuk pembelajaran bahasa Jawa kelas V 

SD. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan menggunakan model 

“4D” yang dikembangkan oleh Thiagarajan, yaitu pendefinisian, perancangan, 

pengembangan, dan penyebarluasan. Subjek uji coba yaitu 26 siswa kelas V, satu 

guru kelas V, satu guru kelas IV, dan satu guru kelas VI SD Negeri Sleman 1. 

Kelayakan produk diketahui melalui uji ahli media dan materi. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan angket. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian ini adalah produk media pembelajaran magic disc aksara Jawa yang 

dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Jawa kelas V SD. Produk yang 

dihasilkan terdiri dari tiga perangkat, yaitu keping cakram sebagai media utama 

magic disc aksara Jawa, panuntun (buku petunjuk penggunaan), dan gladhen 

(lembar kerja) siswa. Karakteristik media pembelajaran magic disc aksara Jawa 

yaitu a) strategi penyajian yang digunakan berbasis media visual-cetak, b) materi 

disajikan secara tekstual dan visual, c) materi pembelajaran yang disajikan 

mencakup aksara Legena, sandhangan, panyigeg, pada, dan pasangan aksara Jawa, 
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serta dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan berbagai latihan soal, serta soal 

evaluasi d) materi yang dikembangkan sesuai dengan kompetensi yang dicapai 

siswa kelas V SD pada Kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Jawa materi aksara 

Jawa, e) dapat digunakan secara individual oleh siswa, f) media dikembangkan 

sesuai dengan karakteristik siswa kelas V SD yang berada dalam tahap operasional 

konkret, dan g). Interaktivitas gladhen yang menarik dikembangkan untuk 

memotivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa. Kualitas dan kelayakan media 

pembelajaran yang dikembangkan diketahui melalui validasi media, validasi 

materi, uji coba produk, dan penilaian sumatif produk.. Kata kunci: pengembangan 

media, magic disc, aksara Jawa 

Tabel 2.1 Tabel peneliti yang relevan 

No Nama/Tahun/Judul Persamaan Perbedaan 

1. Isna Kartika, dkk/2015/ 

Pengembangan Media 

Pembelajaran Magic Disc Aksara 

Jawa untuk Pembelajaran Bahasa 

Jawa Kelas V Sekolah Dasar 

Persamaan yang 

dilakukan  

oleh keduanya adalah 

meningkatkan 

kelancaran dalam 

berbahsa. 

Hal yang 

membedakan adalah 

pengembangan 

medianya pada 

penelitian terdahulu 

digunakan untuk  

mempelajari aksara 

Legena, sandhangan, 

panyigeg, pada, dan 

pasangan aksara 

Jawa sedangkan 

pada penelitian 

sekarang 

menggunakan bahsa 

Indonesia 

 

2. Mahendra Erlanda Daysi/2017 

/Pengaruh Media Magic Disc 

dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Kosakata Bahasa Jepang dan 

Motivasi Belajar pada Siswa Kelas 

X SMAN 7 Malang. Sarjana thesis, 

Universitas Brawijaya.  

Persamaan yang 

dilakukan  

oleh keduanya adalah 

meningkatkan 

kelancaran dalam 

berbahsa. 

Hal yang 

membedakan adalah 

pengembangan 

medianya pada 

penelitian terdahulu 

menggunakan bahsa 

jepang sedangkan 

pada penelitian 

sekarang 

menggunakan bahsa 

Indonesia 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir penelitian  dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar perlu 

adanya media sebagai pendukung materi untuk pemahaman peserta didik. 

Pembelajaran yang dilaksanakan sekarang tidak semua materi menggunakan 

media contohnya bahasa Indonesia materi membaca. 

 

Di SDN 2 Pujon Kidul dalam proses 

belajar mengajar guru belum 

menggunakan media pembelajaran. 

Sehingga memerlukan media dalam 

kegiatan belajar mengajar 

Pengembangan media pembelajaran, berupa magic disc untuk pelajaran 

bahasa Indonesia SD. 

Bagaimana respon pengguna 

media Magic Disc bahsa Indonesia 

materi membaca pada siswa kelas 

I Sekolah Dasar ?     

Bagaimana pengembangan media 

Magic Disc bahasa Indonesia materi 

membaca pada siswa kelas I 

Sekolah Dasar?      

Model pengembangan yang digunakan peneliti yaitu model ADDIE 

(Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation) 

 

Menghasilkan media Magic Disc bahsa Indonesia materi membaca, yang layak 

digunakan dalam pembelajaran kelas I Sekolah Dasar 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir 


