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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran SD menggunakan pendekatan pembelajaran tematik 

integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran 

yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke 

dalam berbagai tema. Kata tema berasal dari kata Yunani tithenai yang berarti 

“menempatkan” atau “meletakan” dan kemudian kata itu mengalami 

perkembangan sehingga kata tithenai berubah menjadi tema. Menurut arti 

katanya, tema berarti “sesuatu yang telah diuraikan” atau “sesuatu yang telah 

ditempatkan” 

Pengertian secara luas, tema merupakan alat atau wadah untuk 

mengenalkan berbagai konsep kepada anak didik secara utuh. Dalam 

pembelajaran, tema diberikan dengan maksud menyatukan isi kurikulum dalam 

satu kesatuan yang utuh, memperkaya perbendaharaan bahasa anak didik dan 

membuat pembelajaran lebih bermakna. Penggunaan tema dimaksudkan agar 

anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas. Pembelajaran 

tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata 

pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. 

Keterpaduan pembelajaran ini dapat diihat dari aspek proses dan atau waktu, 

aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar.  Jadi pembelajaran tematik adalah 
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pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi dalam 

beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali pertemuan.    

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehigga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada murid. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan 

pokok yang menjadi pokok pembicaraan (Poerwadarminta, 1983). 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pemelajaran terpadu 

(integrared instruction) yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang 

memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok aktif menggali 

dan menemukan konsep serta prinsip-rinsip keilmuan secara holistik, bermakn, 

dan otentik. Penetapan pendekatan tematik dalam pembelajaran  di kelas rendah 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSPN) tidak lepas dari perkembangan 

akan konsep dari pendekatan terpadu itu sendiri. Menlik perkembangan konsep 

pendekatan terpadu di Indonesia, pada saat ini model pembelajaran yang 

dipelajari dan dikembangkan adalah model pembelajaran terpadu yang 

dikemukakan oleh Fogarty dalam Abdul Majid (2014:80) 

Pendidikan Dasar adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional. 

Kurikulum pendidikan dasar disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 

nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaian 

dengan lingkungan, kebutuhan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi. Mata pelajaran terpadu berarti mata pelajaran yang diciptakan dengan 

mengkombinasikan satu atau disiplin ilmu yang berbeda, sesuai dengan 

kebutuhan otak untuk menyusun pola dalam menemukan makna. Mata pelajaran 

terpadu menyatukan mata pelajaran yang berbeda ke dalam satu-kesatuan makna 

dan mengaitkan dengan kehidupan siswa. Anak dipandang sebagai salah satu 

sumber untuk menentukan apa yang akan dijadikan bahan pelajaran agar 

kemampuan dasar anak dapat dikembangkan seoptimal mungkin. Untuk itu perlu 

dipelajari bagaimana anak tumbuh, berkembang dan belajar apa kebutuhan dan 

minatnya. 

Pembelajaran dan pengajaran kontekstual melibatkan para siswa dalam 

aktivitas penting yang membantu mereka mengkaitkan pelajaran akademis 

dengan konteks kehidupan nyata yang mereka hadapi. Dengan mengkaitkan 

keduanya, para siswa melihat makna di dalam tugas sekolah. Ketika para siswa 

menyusun proyek atau menemukan permasalahan yang menarik, ketika mereka 

membuat pilihan dan menerima tanggung jawab, mencari informasi dan menarik 

kesimpulan, ketika mereka secara aktif memilih, menyusun, mengatur, 

menyentuh, merencanakan, menyelidiki, mempertanyakan, dan membuat 

keputusan, mereka mengkaitkan isi akademik dengan konteks dalam situasi 

kehidupan, dan dengan cara ini mereka menemukan makna. (Johnson 2014:35) 

Anak yang berada dikelas awal SD adalah anak yang berada pada rentang 

usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa yang pendek, tetapi merupakan 
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masa yang sangat penting bagi kehidupam seseorang. Oleh karena itu pada masa 

ini seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang 

secara optimal. Anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasi kongkret. 

Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan keterampilan berbahasa siswa. Terampil berbahasa berarti 

terampil menyimak, terampil berbicara, terampil membaca dan terampil menulis. 

Melalui kegiatan berbahasa siswa dapat mengungkapkan pikiran, dapat 

mengekspresikan perasaan, dan dapat melaporkan fakta-fakta yang diamatinya. 

Di sisi lain dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, fakta yang disampaikan 

oleh orang lain. Jika keterampilan berbahasa rendah maka akan mengalami 

kesulitan-kesulitan menyajikan informasi yang dimilikinya.  

Membaca merupakan satu bentuk keterampilan berbahasa yang 

seharusnya dikuasai dengan baik oleh siswa. Kemampuan membaca menjadi 

dasar utama tidak hanya bagi pembelajaran bahasa, tapi juga bagi semua mata 

pelajaran yang lainnya. Dengan membaca, siswa dapat memperoleh pengetahuan 

yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan daya nalar, sosial, 

dan emosionalnya. 

Membaca permulaan dapat membantu siswa dalam memahami suatu teks 

bacaan. Diharapkan siswa mendapat informasi bacaan tersebut sehingga 

menambah ilmu pengetahuan. Membaca permulaan pada siswa kelas rendah 

harus mendapat perhatian khusus dari guru. Pada tahapan ini  siswa kelas rendah 
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mulai mengenal huruf, bunyi, kata, suku kata, dan kalimat meskipun dalam 

lingkup sederhana. Guru sangat berperan penting dalam membimbing siswa agar 

mampu membaca dengan baik. 

Zuchdi dan Budiasih dalam (Sukartiningsih, 2004) menyatakan 

kemampuan membaca permulaan harus dimiliki anak untuk dapat membuka 

cakrawala pengetahuan yang lebih luas. Untuk itu, kemampuan membaca harus 

dipupuk sejak dini. Membaca permulaan merupakan kemampuan membaca pada 

tahap keberwacaan. Secara teknis, pada tahap keberwacaan ini, anak-anak 

diharapkan dapat menemukan sendiri sistem kebahasaan bahasa Indonesia, 

melalui proses pembelajaran bahasa yang dilakukan berdasarkan konteks. Tahap 

keberwacaan ini merupakan tujuan pembelajaran di sekolah dasar kelas rendah. 

Mengajar membaca permulaan pada anak-anak usia kelas rendah yang 

masih berada dalam usia bermain dan belum memungkinkan untuk 

menghadapkan mereka pada situasi pembelajaran yang serius merupakan suatau 

tantangan tersendiri. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa penguasaan 

membaca pemahaman siswa SD masih banyak yang rendah. Dari penelitian yang 

telah dilakukan terhadap pembelajaran membaca permulaan, Nisrina dalam 

(Sukartiningsih, 2004) telah membuktikan bahwa secara umum penguasaan 

membaca permulaan siswa SD belum maksimal. 

Diperlukan suatu strategi yang tepat untuk dapat mengajarkan 

keterampilan membaca permulaan. Ada banyak yang bisa dilakukan oleh guru 
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dalam mengajarkan keterampilan membaca permulaan, diantaranya: 1) 

menggunakan gambar sebagai alat bantu, 2) memberikan pertanyaan-pertanyaan, 

3) menunjukan judul dan meminta siswa untuk menebaknya, dan 4) kalimat 

bacaan tidak terlalu panjang agar tidak membingungkan siswa. dari pernyataan 

diatas bahwa proses mengajarkan membaca perlu adanya media pembelajaran 

yang dapat membuat siswa tertarik untuk belajar. Media untuk membaca perlu 

disertai gambar atau ilustrasi yang jelas supaya siswa mengetahui alur cerita yang 

di baca. (Kasihani, 2007) 

Mengajarkan membaca permulaan untuk kemampuan membaca di SD 

perlu menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik anak. Penelitian ini  

bermaksud untuk menggunakan media Big Book sebagai media untuk membaca 

permulaan Big Book merupakan buku cerita yang berkarakteristik khusus yang 

dibesarkan, baik teks maupun gambarnya berwarna, sehingga memungkinkan 

terjadi kegiatan membaca bersama antara guru dan murid. Big Book 

memungkinkan siswa membaca secara bersama-sama  sehingga dapat menjadi 

media yang tepat untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca. 

Penggunaan media Big Book dalam pembelajaran membaca permulaan 

digunakan saat guru melafalkan bacaan, siswa dapat melihat kalimat disertai 

gambarnya yang dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan dengan lebih nyaman dan menyenangkan. Dengan demikian 

siswa menjadi tertarik dengan membaca. Penelitian ini penting untuk dilakukan 

Pengaruh Model Pembelajaran..., Toto Mahendra, FKIP UMP, 2017



7 

 

 

 

karena berupaya menguji strategi dalam pengajaran keterampilan membaca 

permulaan karena membaca permulaan merupakan suatu keterampilan dasar 

yang harus dikuasai siswa.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang di paparakan di 

atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah model pembelajaran contextual teaching and learning menggunakan 

media Big Book berpengaruh terhadap kemampuan membaca permulaan tema 

kesehatan di kelas II SD Negeri 1 Kedungbanteng? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran contextual teaching and learning menggunakan media Big Book 

terhadap kemampuan membaca permulaan tema kesehatan di kelas II SD Negeri 

1 Kedung Banteng. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan manfaat dari peneliti yang akan dilakukan bagi dunia 

pendidikan pada umumnya dan bermanfaat bagi guru dan siswa pada khususnya. 

Berikut merupakan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 
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Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan 

pada siswa kelas rendah, khususnya kelas II dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia aspek membaca permulaan menggunakan media Big Book. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Siswa 

Dalam penggunaan media Big Book pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia ini siswa dapat memperoleh pengetahuan mengenal huruf dan dapat 

melafalkan, suku kata, dan kata dengan tepat. 

b) Bagi Guru 

Menjadikan motivasi dan guru dapat menerapkan konsep membaca 

dengan tepat dengan menggunakan media Big Book bagi kelas rendah. 

c) Bagi Sekolah 

1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan wawasan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi serta kualitas 

pembelajaran Bahasa Indonesia  

2) Memberi sumbangan informasi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dijenjang Sekolah Dasar. 

d) Bagi Peneliti 

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan 

sekaligus dapat menambah wawasan, pengalaman dalam tahap proses 

pembinaan diri untuk menjadi calon pendidik, dan memberikan 

sumbangsih baik pada peneliti terdahulu maupun kepada peneliti yang 

akan datang. 
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