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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Pendidikan adalah hal utama yang harus dilakukan, karena pendidikan jalan 

untuk mencerdaskan peserta didik-peserta didik bangsa. Adapun jenjang 

pendidikan yang harus dilalui oleh peserta didik bangsa, pada tahap awal yaitu 

pendidikan peserta didik usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi. Pada pendidikan dasar ini, merupakan pendidikan jenjang yang 

awal yaitu 6 tahun. Tahap ini terdapat kelas 1 sampai 6 SD. Pendidikan dasar ini 

diadakan supaya peserta didik bangsa mempunyai dasar pengetahuan yang harus 

dimiliki supaya dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk syarat 

agar mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi (Depdiknas, 2006). 

      Sesuai adanya Kurikulum Tingkat Satua Pendidikan (KTSP), tentang 

pembelajaran bahasa Indonesia jenjang SD/MI, memiliki cakupan dalam bersastra 

dan berbahasa yang baik. Cakupan tersebut meliputi aspek 

mendengarkan/menyimak, berbicara, membaca, menulis. Sedangkan bersastra 

padajenjang SD/MI ini memiliki sifat yang apresiasif. Dengan sastra dapat 

menumbuhkan rasa peka tehadap kehidupan, cara untuk menghargai orang, 

menahami tentang kehidupan, dan juga belajar menghadapi permasalahan yang 

ada. Dalam hal ini peran pembelajaran bahasa indonesia sangat penting diajarkan 

pada peserta diddik. Pembelajaran bahasa indonesia memiliki peranpenting dalam 

kehidupan, seperti mengajarkan kita untuk menulis yang baik bagaimana. 

Berbicara yang baik dan benar seperti apa, sudah dapat dipelajari sejak pendidikan 
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dasar. Dengan begitu diharapkan  mampu berpikir secara luas dan juga menambah 

wawasan yang baru, dan mampu menerima sebuah informasi yang mampu 

dipahami secara tidak  langsung maupun secara langsung (Santoso, dkk., 2007). 

      Media sebagai alat untuk menyalurkan sebuah pesan oleh pengirim 

pesankepada penerima pesan, supaya dapat menarik perhatian peserta didik 

sehingga dalam proses belajar mengajar lebih efektif serta efisien seperti yang 

diharapkan (Sadiman, dkk., 2002). Media adalah alat ataupun bahan yang 

digunakan pendidik untuk membatu atau mempermudah menyampaikan materi 

pada peserta didik. Fungsi dari media itu sendiri untuk memusatkan perhatian 

peserta didik supaya lancarnya proses belajar dan pembelajaran, serta 

memudahkan peserta didik untuk memahami materi ajar. 

     Media pembelajaran adalah suatu alat natau perantarayang digunakan untuk 

membantu proses belajar dan mengajar. Dengan adanya media pembelajaran akan 

memudahkan dan membantu guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan 

kepada peserta didik. Serta media pembelajaran ini dapat untuk meningkatkan 

ketertarikan peserta didik dalam pengikuti pembelajaran dikelas.Serta dapat 

membuatpeserta didik lebih mudah memahami dari isi materi yang diajarkan. 

      Kondisi ideal yang diharapkan pada proses pembelajaran bahasaIndonesia ini 

yaitu tersediannya media pembelajaran yang dapat memudahkan peserta didik 

untuk belajar dan juga mampu memotivasi peserta didik dan sekaligus mampu 

membuat peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran. 

      Pada tanggal 4 Oktober 2018 peneliti melakukan pra-observasi dan 

wawancara yang dilakukan peneliti di SDN 01 Kademangan Kecamatan 

Pagelaran, melakukan dengan observasi untuk melakukan analisis kebutuhan yang 
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ada di SDN 01 Kademangan. Saat melakukan Tanya jawab bersama guru yang 

ada disana mengenai kendala apa yang dirasakan saat proses belajar mengajar. 

Saat observasi dan wawancara penelitimelakukan wawancarapada ibu guru kelas 

1 menyatakan bahwa pada pembelajan tentang menyalin kata ditemukan sebuah 

masalah yang dihadapi guru. Masalah yang dihadapi oleh ibu guru kelas 1 ini 

sulitnya menyampaikan materi ajar karena tidak adanya media yang digunakan. 

Ibu guru kelas 1 menyampaikan kepada peneliti bahwa dibutuhkannya sebuah 

media pembelajaran materi pokok menyalin kata, agar memudahkan guru untuk 

menyampaikan materi.  

      Dikelas 1 SDN 01 Kademangan dipegang oleh guru kelas , beliau 

mengungkapkan bahwa yang dibutuhkan sebuah media supaya dapat 

dipergunaakan saat mengajar tentang menyalin sebuah kata. Ibu guru kelas 1 

mengungkapkan bahwa peserta didik yang baru memasuki sekolah dasar masih 

sulit untuk menyalin kata. Selama mengajar tentang materi menyalin kata, guru 

hanya menggunakan buku dan papan tulis untuk menyalin kata, karena media 

yang dibutuhkan tidak dimiliki sekolah tersebut.Akibat pembelajaran peserta didik 

mudah bosan dan juga tidak fokus dalam pembelajaran. 

      Pada saat pra-observasi serta wawancara peserta didik disana seperti halnya 

seperti peserta didik ada umumnya. Suka bermain, mengganggu teman, dan juga 

bermain dengan diri sendiri. Akan tetapi saat guru kelas mencoba dengan 

memberikan soal kepada peserta didik untuk menyalin sebuah kalimat yang terdiri 

dari 4sampai 5 huruf, peserta didik ada yang mampu mengerjakan dan ada yang 

tidak mampu mengerjakan. Peserta didik yang tidak mampu mengerjakan 

akhirnya berbicara sendiri dengan teman. Peserta didik kurang bisa mengikuti 
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kelas, karena tidak ada yang menarik bagi peserta didik. Dengan begitu guru kelas 

adanya sebuah media yang mampu membuat peserta didik menjadi tertarik 

terhadap materi dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 

      Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti melakukan observasi, peneliti 

dapat sebuah kesimpulan bahwa pada sekolah dasar negeri 01 kademangan pada 

kelas 1 ini membutuhkan alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah 

materi tentang menyalin kata bagi peserta didik. Dengan harapan dengan adanya 

alat bantu untuk memahami materi menjiplak berbagai bentuk huruf. Dengan 

adanya masalah tentang kesulitan memahami tentang menyalin kata karena yang 

digunakan guru untuk menyampaikan materi hanya menggunakan buku tulis dan 

papan tulis untuk menuliskan kata yang harus disalin oleh peserta didik, dapat 

diatasi dengan dengan bantuan media yang dapat disebut GAMTUTAR adalah 

sebuah kartu huruf yang dibuat dengan sebuah kayu yang dikemas timbul, supaya 

peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Terdapat sebuah kayu yang 

berisi gambar-gambar  yang nanti peserta didik menyebutkan gambar itu dengan 

menyusun huruf sesuai gambar beserta keterangannya yang diperoleh.  

      Kelebihan dari media gambar kartu pintar (GAMTUTAR) ini aman apabila 

digunakan pada dalam proses belajar dikelas rendah. Kartu yang digunakan 

terbuat dari kayu triplek yang sudah dilapisi kain flannel dengan berbagai macam 

warna untuk menarik perhatian peserta didik. Kartu yang digunakan juga ringan. 

Media ini mampu membuat peserta didik menjadi aktiv karena ingin mencoba 

media gambar kartu pintar  (GAMTUTAR). Media ini mudah digunakan. 
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      Mediagambar kartu pintar (GAMTUTAR) ini digunakan oleh pendidik untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik tentang menyalin kata 

tersebut.Media ini juga dapat memperkuat pemahaman peserta didik dengan 

menyusun huruf dan menyebutkan dan menambah wawasan berbagai macam 

gambar yang sudah disediakan. Dengan adanya media ini guru mudah 

menyampaikan materi dan juga peserta didik mudah untuk menyerap materi 

melewati media yang telah dibuat seperti diatas, karena pada dasarnya media ini 

membuat aktivitas peserta didik lebih banyak dan juga pemahaman akan semakin 

meningkat.  

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah dalampenelitian dan pengembangan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana proses Pengembangan Media gambar kartu pintar 

(GAMTUTAR) pada mata pelajaran bahasa indonesia materi menyalin 

kata di kelas 1 SD? 

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap Pengembangan Media gambar 

kartu pintar (GAMTUTAR) pada mata pelajaran bahasa indonesia materi 

menyalin kata di kelas 1 SD? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan proses Pengembangan Media gambar kartu pintar 

(GAMTUTAR) pada mata pelajaran bahasa indonesia materi menyalin 

kata di kelas 1 SD. 

2. Mendeskripsikan respon peserta didik terhadap Pengembangan Media 

gambar kartu pintar (GAMTUTAR) pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia materi menyalin kata di kelas 1 SD. 

D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

      Pada penelitian ini menghasilkan sebuah produk media dengan nama 

(GAMTUTAR) untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang menyalin 

kata pada kelas 1 SD. Media pembelajaran gambar kartu pintar (GAMTUTAR) 

ini memiliki 2 spesifikasi produk yaitu : 

1. Berdasarkan konten 

Produk ini dapat digunakan dalam kegiatan menyusun huruf yang akan 

menjadi sebuah kata, yang nantinya huruf tersebut disusun dalam sebuah 

papan. Sebelum huruf disusun pada papan yang sudah ada, peserta didik 

ditunjukkan gambar yang sudah terdapat kata-kata dibawah gambar.Kata-kata 

tersebut digunakan untuk peserta didik menyusun ulang kata yang ada 

digambar menggunkan huruf-huruf yang ada, selanjutnya disusun 

dipapan.Pada dasarnya GAMTUTAR ini sebuah kotak yang terbuat dari 

sebuah kayu.Didalam kotak kayu ini terdapat kartu huruf yang juga dibuat 
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dengan bahan kayu.  Produk ini digunakan pada materi menyalin kata dengan 

SK, KD, dan Indikator sebagai berikut : 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

4.  Menulis permulaan  

     dengan menjiplak,   

     menebalkan,  

     mencontoh,  

     melengkapi, dan menyalin. 

4.3 Mencontoh huruf, kata,   

      atau kalimat sederhana  

      dari buku atau papan  

      tulis dengan benar 

4.3.1 Meniru huruf, kata 

sederhana dari papan tulis. 

4.3.2 menyusun huruf 

menjadi kata sederhana 

dari sebuah gambar. 

4.3.3 Menyalin huruf yang 

ada pada papan gantung. 

2. Berdasarkan konstruk  

Kartu kayu dibuat dalam ukuran yang sekitar 10 cm dengan disetiap 

ujungnya ditumpulkan supaya mengurangi kemungkinan melukai peserta 

didik, selanjutnya kayu di bagian depan ditempeli dengan sebuah huruf 

abjad dari A-Z sedangkan yang dibagian belakangkayu diberi macam-

macam warna. Huruf-huruf tersebut akan ditimbulkan, supaya memberi 

kesan menarik untuk peserta didik.  Selanjutnya terdapat bermacam-

macam gambar beserta keterangan dibawahnya yang disediakan, 

digunakan peserta didik untuk menyalin kata  yang disusun sesuai dengan 

posisi ataupun sesuai dengan tempatnya. Gambar beserta keterangan yang 

akan digunakandicetakdanselanjutnya ditempel pada kayu tripleks lalu 

dilapisi dengan plastik supaya aman apabila digunakan oleh peserta didik 

dan agar tidak mudah rusak. Untuk kartu gambar ini memiliki ukuran 20 

cm. 
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Media GAMTUTAR ini hanya dapat digunakan pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 4.3 tentang mencontoh huruf, 

kata, atau kalimat sederhana dari buku atau papan tulis dengan benar. 

Dengan menggunakan media  GAMTUTAR ini mampu membuat peserta 

didik menjadi lebih memahami bagaimana cara menyalin huruf dan juga 

kata dengan baik.  

Dalam penggunaan media ini sangat mudah sekali, dan aman 

digunakan untuk peserta didik kelas rendah yang sifatnya masih sangat 

aktiv dan suka bermain. Untuk penggunaan media GAMTUTAR ini, 

peserta didik dapat dibentuk dalam kelompok. Yang nantinya terdapat 

peserta didik yang bertugas untuk menyalin sebuah kata atau 

menempelkan huruf-huruf sesuai dengan tulisan yang ada digambar 

menggunakan kartu huruf yang sudah disediakan, ada juga yang bertugas 

untuk memilih gambar yang disediakan selanjutnya memperlihatkan 

gambar pada peserta didik yang bertugas dalam menyalin kata dan 

mencari huruf sesuai dengan kata yang ada didalam kartu gambar  dan sisa 

peserta didik yang tidak memiliki tugas menempel ataupun mempelihatkan 

gambar memiliki tugas untuk mencari huruf-huruf yang dibutuhkan oleh 

peserta didik yang dibagian menempelkan huruf.  

Setelah gambar sudah diperlihatkan, selanjutnya peserta didik yang 

bertugas menyalin kata tersebut diberi waktu 5 menit untuk mengamati 

gambar apa itu dan kata apa yang ada di kartu gambar. Lalu itu peserta 

didik diberikan waktu untuk menyusun kata melalui sebuah kartu huruf 

yang sudah disediakan, selanjutnya peserta didik membaca kata apa yang 
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sudah disusun dalam sebuah papan. Selanjutnya mencocokkan dengan 

dengan kartu gambar yang sudah diperlihatkan tadi. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya pengembangan media GAMTUTAR untuk materi menyalin kata 

pada kelas 1 SD, dapat dilihat secara teoritis dan praktis. 

1. Secara teoritis 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

untuk pembaca, yang berkaitan dengan media GAMTUTAR untuk materi 

menyalin kata pada kelas 1 SD. 

2. Secara Praktis 

a. Guru 

1. Mempermudah bagi guru untuk menyampaikan materi 

pembelajaran 

2. Guru dapat meningkatkan kreatifitas dalam pengembangan media 

pembelajaran 

3. Mempermudah guru untuk menanamkan konsep materi 

pembelajaran 

b. Peserta didik  

1. Memudahkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran  

2. Meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran 

c. Sekolah  

1. Memberikan referensi penggunaan media pembelajaran disekolah. 
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F. Asumsi Keterbatasan Penelitian Dan Pengembangan 

      Penelitian pengembangan media GAMTUTAR ini memiliki beberapa asumsi 

dan keterbatasan sebagai berikut : 

1. Penelitian pengembangan media GAMTUTAR ini memiliki beberapa 

diasumsi sebagai berikut : 

a. Mampu membuat peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran, 

karena terdapat media GAMTUTAR. 

b. Mampu membuat peserta didik menyalin sebuah kata dengan baik. 

c. Membuat peserta didik semangat mengikuti pembelajaran. 

d. Mampu membuat perhatian peserta didik terfokus pada media 

GAMTUTAR. 

2. Penelitian pengembangan media GAMTUTAR ini memiliki beberapa 

keterbatasan sebagai berikut : 

a. Media GAMTUTAR ini hanya dapat digunakan pada mata pelajran 

Bahasa Indonesia materi tentang menyalin kata. 

b. Media GAMTUTAR ini hanya dapat digunakan untuk peserta didik kelas 

1 SD 

c. Media GAMTUTAR inihanya dapat digunakan di Sekolah Dasar Negeri 

01 Kademangan. 

G. Definisi Operasional 

      Pengembangan media GAMTUTAR (GAMBAR KARTU PINTAR) ini 

dalam penyusunan memiliki beberapa istilah-istilah yang digunakan, agar dalam 
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pemahaman istilah tidak terjadi kesalah pahaman, maka perlunya dipaparkan 

definisi operasional, sebagai berikut :   

1. Media Pembelajaran 

Media Pembelajaran adalah alat ataupun bahan yang digunakan pendidik 

untuk membatu atau mempermudah menyampaikan materi pada peserta 

didik. 

2. Gambar kartu pintar (GAMTUTAR) 

Gambar kartu pintar (GAMTUTAR) adalah sebuah kartu huruf yang 

dibuat dengan sebuah kayu yang dikemas timbul memiliki ukuran 9 cm, 

dengan harapan supaya peserta didik tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran. 

3. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran Bahasa Indonesia adalah sebuah pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampun seseorang dalam berkomunikasi dengan baik, 

dengan lisan maupun dengan tulisan. 


