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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin yaitu medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Azhar 

Arsyad dalam (Irawan, 2015)  

Batasan lain telah pula dikemukakan oleh para ahli yang sebagian di 

antaranya akan diberikan berikut ini. AECT (Association of Education and 

Communication Technology, 1997) memberikan batasan tentang media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan atau informasi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa media 

adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan perantara atau penyampai 

informasi atau pesan ke penerima. 

Gerlach dan Ely dalam (Arsyad, 2014), menjelaskan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi dan kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan 

lingkungan sekolah merupakan media. Pengertian media dalam proses belajar 

mengajar cenderung dikaitkan sebagai alat-alat untuk menangkap, 
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memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Kusnandi & 

Sutjipto dalam (Irawan, 2015). Menurut Heinich yang dikutip oleh Arsyad 

(2011:4), media pembelajaran adalah perantara yang membawa pesan atau 

informasi bertujuan intruksional atau mengandung maksud-maksud 

pengajaran antara sumber dan penerima. Jadi dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar berbentuk segala 

suatu yang dapat yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar.  

2. Fungsi Media 

Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar 

yang turut mempengaruhi kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru. Hamalik dalam (Arsyad, 2007) mengemukakan bahwa 

pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajar pada tahap orientasi 

pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan 

motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa 
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meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, 

memudahkan penafsirkan data, dan memadatkan informasi.  

 

a)  Fungsi Media 

Levie dan Lentz dalam (Arsyad, 2007) menemukakan empat fungsi 

media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu : 

1) Fungsi atensi 

Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang 

berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks 

materi pelajaran. 

2) Fungsi afektif 

Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa 

ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau 

lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. 

3) Fungsi kognitif  

Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar 

pencapaian tujuan untuk memahami dn mengingat informasi atau 

pesan yang terkandung dalam gambar.  

4) Fungsi kompensatoris  

Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media 

visual yamg memberikan konteks untuk memahami teks membantu 

siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan 

informasi dalam teks dan mengingatkanya kembali. Dengan kata lain, 

media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang 

lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang 

disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal.  

 

3. Media Big Book. 

Big Book secara harfiah berarti buku besar. Big Book telah lama 

digunakan dan dikembangkan pada pendidikan di negara-negara barat, untuk 

mengajarkan keterampilan berbahasa pada proses “emergent literacy”. Di 

Indonesia Big Book sudah digunakan namun sebatas untuk pengajaran bahasa 
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Inggris. Hoskisson & Tompkins dalam (Irawan, 2015) menjelaskan bahwa 

Big Book adalah buku yang sangat besar dengan gambar diperbesar yang 

digunakan guru dalam shared reading, paling biasa dengan jenjang dasar. 

Holdaway dalam (Irawan, 2015). Berdasarkan teknik ini, dikembangkan di 

New Zeland, guru menggunakan buku gambar yang diperbesar yang di 

tempatkan pada satu kuda-kuda di mana semua siswa dapat melihatnya, guru 

membaca Big Book dengan kelompok kecil siswa atau dengan seluruh kelas. 

Banyak buku gambar dapat dibeli di format Big Book dan guru dapat 

membuat sendiri Big Book dengan mencetak teks buku gambar pada kertas 

lembar dari papan poster dan ditambah dengan ilustrasi. Heakd-Tylor dalam 

(Irawan, 2015) mendaftar tipe-tipe Big Book yang dapat dibuat guru: a) 

Replica book---kopian gambar dari buku eksata, b) Newly illustrasi book---

buku yang terkenal dengan ilustrasi baru, c) Adapted book---versi baru dari 

buku gambar biasa., dan d) Original book---buku asli yang disusun oleh siswa 

dan guru. 

Big book dapat digunakan sebagai media pembelajaran karena 

memenuhi kriteria kedudukan media dalam sistem pembelajaran yaitu sebagai 

berikut: a) Big Book dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yaitu 

pada pembelajaran keterampilan berbahasa, b) Big Book dapat digunakan 

sebagai alat penyalur pesan pada pembelajaran keterampilan berbahasa, c) Big 

Book dapat digunakan sebagai alat penguatan (reinforcement) pada 
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pembelajaran keterampilan berbahasa, d) Big Book dapat digunakan sebagai 

wakil guru dalam menyampaikan informasi secara lebih teliti, jelas, dan 

menarik. 

 

 

4. Media Big Book yang memfasilitasi kemampuan membaca permulaan 

Secara konseptual, penulis beranggapan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan media Big Book mampu meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan. Penilaian tersebut didasarkan menurut Trachenburg dan Ferruggia 

dalam (Irawan,  2015) mengatakan bahwa menggunakan buku besar dengan 

kelas transisi pertama dan menemukan bahwa menggunakan Big Book secara 

dramatik memperbaiki skor membaca siswa dengan keberhasilan tes 

terstandar. 

Pembelajaran dengan menggunakan media Big Book memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran bahasa 

yang menyenangkan, memungkinkan siswa melihat tulisan yang sama ketika 

guru membaca tulisan yang ada dalam Big Book, memungkinkan siswa secara 

bersama-sama memberi makna pada setiap tulisan yang ada dalam Big Book, 

membantu siswa untuk memahami hubungan antara bahasa lisan dan tulisan, 

dan dapat diselingi percakapan yang relevan mengenai isi cerita dalam Big 

Book bersama siswa sehingga terjadi proses belajar yang interaktif. 
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Pada penelitian ini penulis menambahkan kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan media Big Book yaitu memulai pembelajaran dengan 

menarik perhatian siswa, memotivasi siswa, mengkaitkan pelajaran dengan 

pengalaman siswa, dan menggambarkan garis besar materi dan kegiatan 

pembelajaran, melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuan atau hakikat 

meteri pembelajaran perkembangan dan kebutuhan siswa, situasi dan 

lingkungan belajar, pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media 

Big Book. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara klasilak, merancang 

pengelolaan kelas dengan menentukan penataan tempat duduk siswa dan 

fasilitas belajar serta pengorganisasian siswa secara klasikal. Setelah 

pembelajaran selesai guru melaksanakan penilaian pembelajaran serta 

menyimpulkan hasil pembelajaran. 

B. Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

1. Pengertinan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) 

Pembelajaran kontekstual atau CTL bukan merupakan suatu konsep 

baru. Penerapan pembelajaran kontekstual di kelas-kelas Amerika pertama-

tama diusulkan oleh Dawey pada tahun 1961, Dawey (dalam Sumiati dan 

Asra, 2009 : 14) mengusulkan suatu kurikulum dan metodologi pengajaran 

yang berkaitan dengan minat dan pengalaman siswa, sehingga muncullah 

berbagai teori mengenal model pembelajaran CTL.  
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Jhonson (2006 : 65) CTL sebuah sistem yang menyeluruh CTL terdiri 

dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Jika bagianbagian ini terjalin 

satu sama lain, maka akan dihasilkan pengaruh yang melebihi hasil yang 

diberikan bagian-bagiannya secara terpisah. Komalasari (2010 : 7) 

mendefinisikan pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang 

mengaitkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari, 

baik dalam lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat maupun warga negara 

dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi kehidupan. 

Suprijono (2009 : 79) CTL merupakan konsep yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan 

mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga 

dan masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan siswa diperolah dari usaha 

siswa mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia 

belajar Nurhadi (dalam Muslich, 2011 : 41).  

Pembelajaran kontekstual terjadi apabila siswa menerapkan dan 

mengalami apa yang sedang diajarkan dengan mengacu pada masalah-

masalah dunia nyata yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab 

mereka sebagai anggota keluarga warga negara, siswa dan tenaga kerja 

(Trianto, 2009 : 105). Sanjaya (2006 : 109) CTL adalah pembelajaran yang 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat 

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



16 

 

 

 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi 

kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya 

dalam kehidupan mereka.  

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa CTL 

adalah suatu pembelajaran yang mengaitkan antara materi dengan situasi 

dunia nyata yang saling terhubung dan terjadi disekitar siswa sehingga siswa 

lebih mudah dalam memahami materi yang dipelajari dan mengambil 

manfaatnya serta dapat menerapkannya dalam kehidupan. 

 

2. Karakteristik CTL  

 

Pembelajaran kontekstual memiliki beberapa karakteristik yang khas 

yang membedakan dengan pendekatan pembelajaran yang lain. Pembelajaran 

kontekstual mengembangkan level kognitif tingkat tinggi yang melatih peserta 

didik untuk berpikir kritis dan kreatif.  

Menurut Muslich (2011 : 42) karakteristik pembelajaran dengan model 

pembelajaran CTL sebagai berikut : 1) Pembelajaran dilaksanakan dalam 

konteks autentik, yaitu pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian 

keterampilan dalam konteks kehidupan nyata atau pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah (learning in real life setting). 2) 

Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan 

tugas-tugas yang bermakna (meaningful learning). 3) Pembelajaran 

dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa 
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(learning by doing). 4) Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, 

berdiskusi, saling mengoreksi antar teman (learning in a group). 5) 

Pembelajaran memberikan kesempatan untuk mencipatakan rasa 

kebersamaan, bekerja sama, saling memahami antar satu dengan yang lain 

secara mendalam (learning to know each other deeply). 6) Pembelajaran 

dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerja sama 

(learning to ask, to inquri, to work together). 7) Pembelajaran dilaksanakan 

dalam situasi yang menyenangkan (learning as an enjoy activity).  

3. Komponen CTL  

 

Trianto (2009 : 107) pembelajaran CTL melibatkan tujuh komponen 

utama, yaitu (1) konstruktivisme (constructivism), (2) bertanya (questioning), 

(3) inkuiri (inquiry), (4) masyarakat belajar (learning community), (5) 

permodelan (modeling), (6) refleksi (reflection), dan (7) penilaian autentik 

(authentic assessment).  

Muslich (2011: 44) menyatakan setiap komponen utama pembelajaran 

CTL mempunyai prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan ketika akan 

menerapkannya dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut : 1) 

Konstruktivisme (constructivism) Konstruktivisme yaitu pengetahuan yang 

dibangun sedikit demi sedikit melalui sebuah proses. 2) Bertanya 

(questioning) Bertanya yaitu kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, 

dan menilai kemampuan berfikir siswa. Kegiatan bertanya penting untuk 
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menggali informasi, mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui, dan 

mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. 3) Inkuiri 

(inquiry) Inkuiri merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil 

dari menemukan sendiri. 4) Masyarakat Belajar (learning community) 

Masyarakat belajar yaitu hasil belajar yang diperoleh dari kejasama dengan 

orang lain. Dalam praktiknya ”masyarakat belajar” terwujud dalam 

pembentukan kelompok kecil, kelompok besar, mendatangkan ahli ke kelas, 

bekerja sama dengan kelas paralel, bekerja kelompok dengan kelas diatasnya, 

bekerja sama dengan masyarakat. 5) Permodelan (modeling) Permodelan 

adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu contoh model 

nyata. Dalam penerapannya guru mencontohkan dengan menggunakan alat 

bantu. 6) Refleksi (reflection) Refleksi merupakan upaya untuk melihat 

kembali, mengorganisasi kembali, menganalisis kembali, mengklarifikasi 

kembali, dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. 7) Penilaian Autentik 

(authentic assessment) Penilaian autentik adalah upaya pengumpulan berbagai 

data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. 

Data dikumpulkan dari kegiatan nyata yang dikerjakan peserta didik pada saat 

melakukan pembelajaran.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat tujuh komponen dalam pembelajaran CTL yaitu konstruksivisme 
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(constructivism), bertanya (questioning), inkuiri (inquiry), masyarakat belajar 

(learning community), permodelan (modeling), refleksi (reflection), dan 

penilaian autentik (authentic assessment). Dalam pembelajaran 

akan memperlancar siswa dalam memproses pengetahuan yang baru dan 

mengambil manfaatnya bagi kemajuan belajar dan meningkatkan hasil belajar 

mereka.  

 

4. Langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran CTL 

 

Pelaksanaan pembelajaran dengan mengunakan model pembelajaran 

CTL dapat dilaksanakan dengan baik apabila memperhatikan langkahlangkah 

yang tepat (Trianto, 2009 : 107) secara garis besar, mengemukakan langkah-

langkah pembelajaran CTL adalah sebagai berikut : 1) Guru membagi siswa 

dalam beberapa kelompok yang dipilih secara acak dengan menciptakan 

masyarakat belajar serta menemukan sendiri dan mendapatkan keterampilan 

baru dan pengetahuan baru. 2) Siswa membaca dan mengidentifikasi LKS 

serta media yang diberikan oleh guru untuk menemukan pengetahuan baru 

dan menambah pengalaman siswa. 3) Perwakilan kelompok membacakan 

hasil diskusi dan kelompok lain diberi kesempatan mengomentari. 4) Guru 

memberikan tes formatif secara individual yang mencakup semua materi yang 

telah dipelajari.  
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Indikator ketercapaian dalam penelitian ini yaitu siswa diharapkan 

mampu (a) saling bekerja sama dalam diskusi atau belajar kelompok, (b) 

membaca dan mempelajari materi yang diberikan guru untuk menemukan 

informasi, (c) bertanggung jawab atas materi yang mereka pelajari dan 

juga bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil diskusi, (d) mengerjakan 

tes formatif secara individual yang mencakup semua materi yang telah 

dipelajari. 

 

C. Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

 Konsep pembelajaran tematik merupakan pengembangan dari pemikiran 

dua orang tokoh pendidikan yakni Jacob tahun 1989 dengan konsep 

pembelajaran interdisipliner dan fogarty pada tahun 1991 dengan konsep 

pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam 

pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam 

intramata pelajaran maupun antara mata-mata pelajaran. Dengan adanya 

pemandu itu peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

secara utuh sehingga pembelajaran jadi bermakna bagi peserta didik. 

Bermakna artinya bahwa pada pembelajaran tematik peserta didik akan 

dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman 

langsung dan nyata yang menghubungkan antar-konsep dalam intra maupun 

antar-mata pelajaran. Jika dibandingkan dengan pendekatan konvensional, 
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pembelajaran tematik tampak lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik 

dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran untuk pembuatan keputusan. 

Pengertian pembelajaran tematik dapat dijelaskan sebagai berikut menurut 

Abdul Majid (2014 : 86) adalah:  

1. Pembelajaran yang berangkat dari suatu tema tertentu sebagai pusat yang 

digunakan untuk memahami gejala-gejala, dan konsep-konsep baik berasal 

dari bidang studi ang bersangkutan maupun dari bidang studi lainnya. 

2. Suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi 

yang mencerminkan dunia riil di sekeliling dan dalam rentang kemampuan 

dan perkembangan anak. 

3. Suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara 

simultan. 

4. Menggabungkan suatu konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda 

dengan harapan anak akan belajar lebih baik dan bermakna. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembelajaran tematik 

adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam 

pembahasannya tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran.  

2. Menentukan Tema 

(Forgarti, 1991; Hesty, 2008 dalam, Majid 2014) Pembelajaran 

tematik merupakan model pembelajaran yang pengembangannya dimulai 
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dengan menentukan topik tertentu sebagai tema atau topik sentral. Setelah 

tema ditetapkan, selanjutnya tema itu dijadikan dasar untuk menentukan 

dasar sub-sub tema dari bidang studi yang terkait. 

Tema adalah pokok pikiran atau gagasan yang menjadi pokok 

pembicaraan. Kunandar dalam (Abdul Majid, 2014 : 99) menyatakan tema 

merupakan alat atau wadah untuk mengedepankan berbagai konsep kepada 

anak didik secara utuh. 

 

 

a. Cara penentuan tema 

Penentuan tema dapat dilakukan oleh guru melalui tema konseptual yang 

umum tetapi produktif, dapat pula ditetapkan dengan negosiasi antara guru 

dengan siswa. Alwasilah dkk dalam (Abdul Majid, 2014 : 100) 

menyebutkan bahwa tema dapat diambil dari konsep atau pokok bahasan 

yang ada disekitar lingkungan siswa. Oleh karena itu, tema dapat 

dikembangkan berdasarkan minat dan kebutuhan siswa yang bergerak dari 

lingkungan terdekat siswa, kemudian beranjak ke lingkungan terjauh siswa. 

Berikut ini ilustrasi yang diberikan dalam penentuan tema. 

 

 

  Lingkungan Luar Sekolah 

  Lingkungan Sekolah 
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  Lingkungan Rumah 

  Lingkungan Terdekat siswa 

 

 

Gambar 2.1 Pengembangan Tema 

 

Berikut ini beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam menentukan 

tema yang akan dijadikan payung, menurut Abdul Majid (2014 : 100)  

yaitu: 

1. Bersifat fartil, artinya tema tersebut memiliki kemungkinan keterkaitan 

yang kaya dengan konsep lain. Tema yang bersifat “fertil” ini biasanya 

berupa pola atau siklus 

2. Tema sebaiknya dikenal oleh siswa atau bersifat familier, sehingga 

siswa dapat dengan mudah menentukan kebermaknaan dari hubungan 

antar-konsepnya. 

3. Tema memungkinkan untuk dilakukannya eksplorasi dari objek atau 

kejadian nyata dan dekat dengan lingkungan keseharian siswa sehingga 

pengembangan pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan. Selain 

itu, tema yang diambil dari dunia nyata memungkinkan siswa 

melakukan penerapan konsep serta memperoleh pengalaman nyata.  

Setelah tema tersebut disepakati dikembangkan sub-sub tema dengan 

memperhatikan kaitannya dengan bidng-bidang studi. Tema yang 

digunakan yaitu kesehatan yang didalamnya berisikan materi pelajaran 
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Bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Kemudian dibuat diagram kaitan 

(jaringan) antara tema dengan kompetensi dasar dan indikator dari setiap 

mata pelajaran. Jaringan tema ini selanjutnya dijabarkan dalam satuan 

pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa. 

b. Prinsip Penentuan Tema 

Dalam menentukan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip menurut 

Abdul Majid (2014 : 103) yaitu: 

1. Memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa 

2. Dari yang termudah menuju ke yang sulit 

3. Dari yang sederhana menuju ke yang kompleks 

4. Dari yang kongkrit menuju ke yang abstrak 

5. Tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berfikir pada 

diri siswa  

6. Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, 

termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya.  

D. Membaca 

Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang 

bersifat reseptif  Yeti Mulyati dalam (Efendi, dkk, 2007). Disebut reseptif karena 

dengan membaca seseorang dapat memperoleh informasi, memperoleh ilmu dan 

pengetahuan serta pengalaman-pengalaman baru. Semua yang diperoleh melalui 

bahan bacaan itu akan memungkinkan orang tersebut mampu mempertinggi 

dayakan pikiranya, mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. 
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Hal tersebut, menjadikan kegiatan membaca kegiatan yang sangat diperlukan 

olehn siapa pun yang ingin maju dan meningkatkan diri. Pembelajaran disekolah 

mempunyai peranan penting khususnya pada siswa kelas II. Pembelajaran 

membaca memang benar-benar mempunyai peranan penting, karena selain 

manfaat seperti yang dipaparkan di atas, melalui pembelajaran membaca, guru 

dapat berbuat banyak dalam proses pengindonesiaan anak-anak Indonesia. Dalam 

pembelajaran membaca, guru dapat memilih wacana-wacana yang memudahkan 

penanaman nilai-nilai keindonesiaan pada anak didik, misalnya wacana yang 

berkaitan dengan tokoh nasional, kepahlawanan dan kepariwisataan.  

Sebagai telah dikemukakan membaca adalah satu dari empat kemampuan 

bahasa pokok, dan  merupakan satu bagian atau komponen dari komunikasi 

tulisan. Dalam komunikasi tulisan, sebagaimana telah dikatakan, lambang-

lambang bunyi bahasa diubah menjadi lambang-lambang tulisan atau huruf-

huruf, dalam hal ini huruf-huruf menurut alfabet Latin. Dapat dipahami bahwa 

pada tingkat membaca permulaan, proses pengubahan inilah yang terutama 

dibina dan dikuasai, dan ini terutama dilakukan pada masa anak-anak, khususnya 

pada tahun permulaan di sekolah. Tampubolon (1990 : 5) 

Pratiwi, dkk. dalam (Efendi, dkk, 2007) menyatakan bahwa membaca 

adalah kegiatan berbahasa yang secara aktif menyerap atau informasi atau pesan 

yang disampaikan melalui media tulis, seperti buku, artikel, modul, surat kabar, 

atau media tulis lainnya. Disebut aktif karena membaca bukan hanya sekedar 
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memahami lambang tulis, tetapi juga membangun makna, memahami, menerima, 

menolak, membandingkan, dan menyakini isi tulisan. Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa reading adalah bringing meaning to and getting meaning from 

printed or writen material, memetik serta memahami arti atau makna yang 

terkandung di dalam bahasa tulisan (Finochiaro and Bonomo 1973: 119). Jelaslah 

bagi kita bahwa membaca adalah suatu proses yang bersangkut paut dengan 

bahasa.  

Kemampuan membaca yang diperoleh pada membaca permulaan akan 

sangat berpengaruh terhadap kemampuan membaca lanjut. Sebagai kemampuan 

yang mendasari kemampuan berikutnya, kemampuan membaca permulaan 

benar-benar memerlukan perhatian guru, sebab jika dasar itu tidak kuat, pada 

tahap membaca lanjut siswa akan mengalami kesulitan untuk dapat memiliki 

kemampuan membaca yang memadai. Oleh karena itu, guru kelas II haruslah 

sungguh-sungguh agar ia dapat memberikan dasar kemampuan membaca yang 

memadai kepada anak didik.  

Kemampuan dasar dalam kegiatan membaca dapat dilakukan dengan 

membaca bersuara. Membaca bersuara merupakan kegiatan membaca yang 

dilakukan dengan cara melafalkan setiap kata, kelompok kata, dan kalimat dari 

bacaan yang kita hadapi. Mulyati dalam (Efendi, dkk, 2007). Membaca 

permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar 

kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-
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teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik sehingga mampu 

menumbuhkan kebiasaan membaca sebagai suatu yang menyenangkan. 

1. Tahap dalam membaca, antara lain :     

a) Tahap Dalam Membaca 

Empat tahap dalam berbahasa yang sampai kini masih dianggap 

benar adalah tahap mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis 

(listening, speaking, reading, dan writing). Dua tahap yang pertama 

berkaitan dengan bahasa lisan dan dua tahap yang terakhir dengan bahasa 

tulisan. Tahap-tahap yang dimunculkan pada saat psikolinguistik belum 

lahir ini ternyata mempunyai landasan psikolingiustik yang kuat. Anak 

mulai berbahasa dengan mendengarkan lebih dahulu, barulah kemudian 

dia mulai berbicara. Dua tahap berikutnya, membaca dan menulis, 

bukanlah merupakan persyaratan hidup karena tanpa dapat membaca atau 

menulis manusia masih saja tetap dapat mempertahankan hidupnya. 

Dardjowidjojo (2005 : 299) menyatakan masyarakat modern 

membaca merupakan bagian yang tidak dapat dikesampingkan karena 

tanpa kemampuan ini dunia kita akan tertutup dan terbatas hanya pada 

apa yang ada di sekitar kita. Karena itu, manusia modern umumnya dapat 

membaca dan menulis. Dalam membaca ada dua tahap utama yang 

dinamakan: (a) tahap permulaan (b) tahap lanjut (Bialystok 2001 : 154) 

1) Tahap Pemula  
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Tahap pemula adalah tahap yang mengubah manusia dari  tidak 

dapat membaca menjadi dapat membaca. Tahap lanjut adalah tahap 

di mana prosesnya bukan terkonsentrasi pada kaitan antara huruf 

dengan bunyi tetapi pada makna yang terkandung dalam bacaan. 

Pada tahap pemula, anak perlu memperhatikan dua hal: (1) 

keteraturan bentuk dan (2) pola gabungan huruf. Kemampuan anak 

untuk memahami akan adanya keteraturan bentuk huruf mempunyai 

prasarat yang sifatnya psikologi dan neruologis. Dari segi psikologi, 

anak harus terlebih dahulu telah mengembangkan kemampuan 

kognitifnya sehingga dia telah dapat membedakan suatu bentuk dari 

bentuk yang lain. Mainan yang berbentuk bintang, bundar, lonjong, 

ikan, burung dsb. Yang terbuat dari plastik yang dimasukan kedalam 

lubang-lubang yang pas pada sebuah kotak dapat dipakai sebagai 

indikator akan adanya kemampuan kognitif tersebut. Dengan 

kemampuan kognitif ini, anak akan telah dapat membedakan garis 

lurus, bundaran, bengkokan, setengah lingkaran, dsb. 

 

2) Tahap Lanjut 

Proses membaca tahap lanjut menekankan pemahaman makna 

dari bahan yang dibaca meskipun ini tidak berarti bahwa pada tahap 

pemula tidak ada makna yang terkait. Perbedaan yang mencolok 

antara kedua tahap ini adalah bahwa pembaca pada tahap lanjut tidak 

lagi harus memperhatikan keteraturan bentuk huruf lagi. Kemampuan 

untuk ini telah dilaluinya dan kini dia masuk ke pemahaman makna. 

 

 

2. Membaca Permulaan  

Membaca permulaan merupakan suatu proses keterampilan dan 

kognitif. Proses keterampilan menunjuk pada pengenalan dan penguasaan 

lambang-lambang fonem, sedangkan proses kognitif menunjuk pada 

penggunaan lambang-lambang fonem yang sudah dikenal untuk memahami 

makna suatu kata yang dapat terangkai pada satu klimat yang utuh dan dapat 

dimengerti makananya. 
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Munandar dalam (Arijani, 2013 : 320) mendefinisikan kemampuan 

merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari 

pembawaan dan latihan. Artinya seseorang dapat melakukan sesuatu karena 

adanya kemampuan yang dimilikinya atau potensi seseorang yang dimilikinya 

atau potensi seseorang yang merupakan bawaan sejak lahir serta dipermatang 

dengan adanya pembiasaan dan latihan, sehingga ia mampu melakukan 

sesuatu. “Membaca” berarti melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, 

atau mengeja dan melafalkan apa yang tertulis. Selanjutnya bahwa 

“Kemampuan” berarti kesanggupan atau kecakapan. Kemampuan adalah 

kesanggupan atau kecakapan untuk menguasai sesuatu yang sedang dihadapi. 

Dalam pembelajaran bahasa kemampuan membaca merupakan dasar untuk 

menguasai berbagai bidang studi. Jika anak pada usia sekolah permulaan tidak 

segera memiliki kemampuan membaca, maka ia akan mengalami banyak 

kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi pada kelas-kelas 

berikutnya. 

Salah satu prinsip perkembangan menyatakan bahwa perkembangan 

merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Proses kematangan adalah 

terbukanya karakteristik yang secara potensial ada pada individu dan berasal 

dari warisan genetik. Beberapa proses belajar berasal dari latihan atau 

pengulangan suatu tindakan yang nantinya menimbulkan perubahan dalam 

perilaku. Kematangan menentukan siap atau tidaknya seseorang untuk belajar, 

karena betapapun banyaknya rangsangan yang diterima anak, mereka tidak 

dapat belajar dan menghasilkan perubahan perilaku sampai mereka dinyatakan 

siap menurut taraf perkembangannya. 

Combs dalam (Sukartiningsih, 2004) membagi kegiatan membaca 

permulaan menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap perkembangan, dan 

tahap transisi. Dalam tahap persiapan, anak mulai menyadari tentang fungsi 

barang cetak, konsep tentang cara kerja barang cetak, konsep tentang tentang 

huruf, dan konsep tentang kata. Dalam tahap perkembangan, anak mulai 

memahami pola bahasa yang terdapat dalam barang cetak. Anak mulai belajar 

memasangkan satu kata dengan kata lain. Dalam tahap transisi, anak mulai 

mengubah kebiasaan maembaca bersuara menjadi membaca dalam hati, Anak 

mulai dapat melakukan kegiatan membaca dengan santai. 

 

Pembelajaran membaca permulaan diberikan pada kelas rendah. 

Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan 

menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar, sebagai dasar untuk dapat 

membaca lanjut. Resmini, dkk (2008: 28) menjelaskan selama tahap membaca 
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permulaan anak telah distrukturi dan direkayasa “minat” dan “sikap” dengan 

berbagai pengetahuan dan keterampilan membaca sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan tingkat kesiapannya. Siswa dalam tahap ini dilibatkan 

dalam kegiatan dalam kegiatan-kegiatan seperti berikut: 

1. Sikap duduk saat membaca 

2. Melatih lompatan arah dan fokus pandang 

3. Menyimak cerita guru 

4. Tanya jawab dengan guru 

5. Memperhatikan gambar yang diperlihatkan guru 

6. Membicarakan gambar 

 

Kegiatan-kegiatan diatas dapat dilakukan secara klasikal, kelompok, 

maupun individual, demikian pula cara mengkomunikasikannya bisa satu arah 

maupun timbal balik. Resmini, dkk (2008: 29) Menjelaskan bahwa tujuan 

umum membaca permulaan adalah: 

1. Siswa memahami bahasa (Bahasa Indonesia) dari segi bentuk, makna dan 

fungsi serta menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk bermacam tujuan, 

keperluan dan keadaan. 

2. Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa (Bahasa Indonesia) 

untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan, emosional, dan 

kematangan sosial. 

3. Siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa. 
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Pembelajaran membaca permulaan merupakan tingkat proses 

pembelajaran membaca untuk menguasai sistem tulisan sebagai representasi 

visual bahasa. Tingkat ini sering disebut dengan tingkat belajar. Sedangkan 

membaca lanjut merupakan tingkat proses penguasaan membaca untuk 

memperoleh isi pesan yang terkandung dalam sebuah tulisan. Tingkatan ini 

disebut sebagai membaca untuk belajar. Resmini (2008 : 27) mengatakan  

bahwa pengajaran membaca permulaan untuk membangkitkan, membina dan 

memupuk minat anak untuk membaca. Anak direkayasa dan distrukturi 

dengan berbagai pengalaman membaca sehingga anak merasa diterima dan 

sanggup mengembangkan sikap yang diinginkan oleh mempu membaca.  

1) Jenis-jenis Membaca Permulaan 

Jenis membaca di SD kelas rendah menurut Depdiknas dalam 

(Irdawati, dkk, 2014) proses membaca yang diakukan adalah: 

a) Membaca bersuara (membaca nyaring). 

Yaitu membaca yang dilakukan dengan bersuara, biasanya 

dilakukan oleh kelas tinggi/besar. Pelaksanaan membaca keras 

bagi siswa Sekolah Dasar dilakukan seperti berikut: 

(1) Membaca Klasikal yaitu membaca yang dilakukan secara 

bersama-sama dalam satu kelas. 

(2) Membaca berkelompok yaitu membaca yang dilakukan oleh 

sekelompok siswa dalam satu kelas. 

(3) Membaca perorangan yaitu membaca yang dilakukan secara 

individu. 

(4) Membaca perorangan diperlukan keberanian siswa dan mudah 

dikontrol oleh guru. Biasanya dilaksanakan untuk 

mengadakan penelitian. 

b)   Membaca dalam hati 

membaca dalam hati yaitu membaca dengan tidak 

mengeluarkan kata-kata atau suara. 

c)   Membaca teknik 
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Membaca teknik hampir sama dengan membaca keras. 

Membaca teknik ialah cara membaca yang mencakup sikap, dan 

intonasi bahasa. 

Latihan-latihan yang diperlukan diantaranya: 

1. Latihan membaca di tempat duduk. 

2. Latihan membaca di depan kelas. 

3. Latihan membaca di mimbar. 

4. Latihan membacakan.  

 

2.) Pentingnya Membaca Permulaan 

 Kemampuan yang diperoleh pada membaca permulaan akan 

sangat berpengaruh terhadap kemampuan membaca lanjutan. Sebagai 

kemampuan yang mendasari kemampuan berikutnya, kemampuan 

membaca permulaan benar-benar mempelukan perhatian guru, sebab 

jika dasar itu tidak kuat, pada tahap membaca lanjut siswa akan 

mengalami kesulitan untuk dapat memiliki kemampuan membaca 

yang memadai. Kemampuan membaca sangat diperlukan oleh setiap 

orang yang ingin memperluas pengetahuan dan pengalaman, 

mempertinggi daya daya pikir, mempertajam penalaran, untuk 

mencapai kemajuan, dan peningkatan diri. Oleh karena itu guru kelas 

rendah haruslah berusaha sunguh-sunguh agar ia dapat memberikan 

dasar kemampuan membaca yang memadai kapada anak didiknya. 

Hal itu akan dapat tewujud melalui pelaksanaan pembelajaran yang 

baik. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara baik, perlu ada 

perencanaan, baik mengenai materi, metode, maupun 

pengembangannya. (Cahyani 2007 : 100) 
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3.)  Manfaat kemampuan membaca permulaan 

Manfaat kemampuan membaca permulaan bagi siswa dikelas 

adalah siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan 

tulisan dengan intonasi yang wajar, sebagai dasar untuk dapat 

membaca lanjut. Pembelajaran permulaan merupakan tingkatan 

proses pembelajaran membaca untuk menguasai sistem tulisan 

sebagai representasi visual bahasa. Tingkatan ini sering disebut 

dengan tingkatan belajar membaca. (learning to read). Kemampuan 

membaca sangat memegang peranan penting dalam proses 

pembelajaran, karena pada setiap bidang studi tidak terlepas dari 

keterampilan membaca untuk dapat memperoleh wawasan dan 

pengetahuan karena guru dalam menyampaikan pembelajaran tidak 

mungkin selalu secara lisan didalam kelas.  

3. Tujuan membaca 

Tujuan pengajaran membaca adalah agar anak dapat membaca kata-

kata dan kalimat sederhana dengan benar dan tepat, dalam mengajarkan 

membaca hendaknya memberikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan 

kesiapan membaca yaitu: mengenalkan anak pada huruf-huruf dalam abjad 

sebagai tanda suara atau tanda bunyi, melatih keterampilan anak untuk 

mengubah huruf-huruf dalam kata menjadi suara, dan keterampilan 
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menyuarakan wajib untuk dapat diprakikan dalam waktu singkat ketika anak 

belajar membaca lanjut.  

Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta 

memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Makna arti 

(meaning) erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan, atau insentif kita 

dalam membaca. Berikut ini, kita kemukakan beberapa yang penting terkait 

tujuan membaca menurut Tarigan (2008 : 9-10) yaitu:  

a) Membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang 

telah tokoh untuk memecahkan masalah-masalah. 

b) Membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik 

dan menarik, masalah yang terdapat dalam cerita, apa-apa yang dipelajari 

atau yang dialami oleh tokoh untuk mencapai tujuannya. 

c) Membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada 

setiap bagian cerita, apa yang terjadi mula-mula pertama, kedua dan ke 

tiga/seterusnya, setiap tahap dibuat untuk memecahkan suatu masalah. 

d) Membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh 

merasakan seperti cara mereka itu, apa yang hendak diperlihatkan oleh 

pengarang kepada para pembaca, mengapa para tokoh berubah, kualitas-

kualitas yang dimiliki para tokoh yang membuat mereka berhasil atau 

gagal. 

e) Membaca untuk menemukan serta mengetahui apa-apa yang tidak biasa, 

tidak wajar mengenai seorang tokoh apa yang lucu dalam cerita, atau 

apakah cerita itu benar atau tidak benar. 

f) Membaca untuk menemukan pakah tokoh berhasil atau hidup dengan 

ukuran-ukuran tertentu, apakah kita ingin berbuat seperti yang diperbuat 

oleh tokoh, atau bekerja seperti cara tokoh dalam cerita itu. 

 

E. Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

1. Pengertian Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Tatat dan Yayah (2015 : 81) menyatakan bahasa memungkinkan 

manusia untuk saling berhubungan (komunikasi), saling berbagi pengalaman, 

saling belajar untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kesusastraan 
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sebagai salah satu sarana untuk menuju pemahaman. Mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SD adalah program untuk mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap Bahasa Indonesia. 

 Bahasa sebagai alat komunikasi antar manusia memegang peranan 

penting, karena dengan bahasa manusia dapat menyampaikan ide, gagasan, 

dan keinginan kepada manusia lain. Isah dan Hodijah (2007 : 5) menyatakan 

bahwa bila kita memiliki kemampuan berbahasa kita dapat mengungkapkan 

pikiran, dapat mengekspresikan perasaan dan dapat melaporkan fakta-fakta 

yang kita amati. Dengan menguasai bahasa manusia dapat memahami 

manusia, ide, gagasan, keinginan, dan pikiran manusia lain, sehingga akan 

terjalin komunikasi yang baik antar manusia, yang memungkinkan adanya 

hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, yakni saling memahami, 

dan saling mengerti untuk mencapai tujuan bersama. Secara tidak langsung 

siswa akan menyadari arti pentingnya bahasa, sehingga diharapkan siswa akan 

belajar bersungguh-sungguh memahami pentingnya bahasa dengan sungguh-

sungguh mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Fungsi dan Tujuan Penggunaan Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

a) Fungsi mata pelajaran Bahasa Indonesia dan satra Indonesia dalam KTSP 

menurut Tatat dan Yayah (2015 : 81) adalah: 

1) Sarana pembina persatuan dan kesatuan bangsa. 

2) Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam     

pelestarian dan pengembangan budaya. 

3) Sarana peningkatan IPTEK dan Seni. 

4) Sarana penyebar luas pemakaian Bahasa Indonesia untuk berbagai 

keperluan. 
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5) Sarana pengembangan penalaran. 

6) Sarana pemahaman beragam Bahasa Indonesia melalui kesusastraan. 

Dengan menggunakan Bahasa Indonesia, Bangsa Indonesia 

merasa sebagai satu kesatuan. Walaupun banyak bahasa daerah, tetapi 

dengan menjunjung tinggi dan bangga menggunakan Bahasa Indonesia 

sebagai bahasa nasional, niscaya tanpa disadari bangsa ini akan 

terpupuk nasionalismenya. Sebagai sarana peningkatan keterampilan, 

pengetahuan, peningkatan IPTEK, pengembangan penalaran, dan 

berbagai keperluan Bahasa Indonesia akan menjadi alat penghubung 

antar daerah, menyebarkan keterampilan, pengetahuan, IPTEK, dan 

lain-lain tanpa harus melalui proses penerjemahan ke bahasa daerah 

setempat. 

b) Tujuan umum pembelajaran Bahasa Indonesia SD dalam KTSP menurut 

Tatat dan Yayah (2015 : 82)  adalah: 

1) Siswa menghargai dan mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa negara. 

2) Siswa memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna dan 

fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif dalam 

bermacam-macam tujuan. 

3) Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dan 

meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan, emosional, dan 

sosial. 

4) Siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa. 

5) Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan keterampilan, wawasan kehidupan, meningkatkan 

kemampuan berbahasa. 

6) Siswa menghargai dan mengembangkan satra Indonesia sebagai 

khasanah budaya dan intelektual. 
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Siswa diharapkan mampu menumbuhkan sikap positip dalam 

menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang 

mewujudkan dalam komunikasi sehari-hari, baik verbal maupun 

tulisan. Memahami pentingnya Bahasa Indonesia dipakai untuk 

dokumen-dokumen Negara, seperti buku-buku, peraturan, dan 

ketentuan-ketentuan pemerintah. 

 Dalam kehidupan sehari-hari siswa diharapkan mampu berfikir 

dan bersikap disiplin dalam menggunakan Bahasa Indonesia, dapat 

menikmati karya sastra seperti puisi, syair lagu, naskah drama, 

novel, cerpen berbahasa Indonesia. Mampu mengembangkan 

keterampilan dan kemampuan berbahasa baik lisan maupun tulisan, 

mampu menghargai dan mengembangkan satra Indonesia sebagai 

kekayaan budaya dan intelektual. 

  Tatat dan yayah (2015 : 267) menyatakan pentingnya 

keterampilan tersebut maka perlu pembinaan dari tingkat dasar atau 

sekolah dasar (SD). Di sekolah dasar pengajaran membaca 

merupakan salah satu bidang garapan yang memegang peranan 

penting dalam pengajaran bahasa Indonesia. Tujuan yang 

diharapkan dapat dicapai dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

menurut Zulela (2012 : 4) adalah:  

a) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika 

yang berlaku. 
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b) Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan 

sosial. 

c) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, menghaluskan budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

d) Menghargai dan mengembangkan sastra Indonesia sebagai 

khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud maka harus 

diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar bahasa 

Indonesia dari kelas 1 sampai kelas 6. 

 

F. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian terkait dengan penggunaan media dalam 

pembelajaran membaca telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya: 

1. Krisna (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Metode 

Steinberg dengan Media Big Book terhadap Keterampilan Membaca 

Nyaring bagi Siswa kelas III SDN 1 Kalikajar Kabupaten Purbalingga 

Tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 42 siswa yang terdiri dari dua 

kelas yaitu kelas III A dan III B yang dipilih dengan teknik purposive 

sampling. Hasil analisis data menunjukan adanya perbedaan keterampilan 

membaca nyaring antara kedua kelas. Pada kelompok kontrol yang 

menggunakan metode konvesioanl cenderung tidak mengalami 

peningkatan yang signifikan, sedangkan pada pascaperlakuan kelas 

eksperimen terjadi peningkatan keterampilan membaca nyaring. 

Berdasarkan hasil analisis data pada kelas eksperimen, nilai rata-rata 

keterampilan membaca nyaring saat prates 65 pascaperlakuan menjadi 92, 

terjadi peningkatan 27 (41,54%). Hasil analisis data tersebut 

mengindikasikan behwa metode Steinberg dengan Big Book efektif 

digunakan untuk meningkatan keterampilan membaca nyaring. 

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



39 

 

 

 

2. Karlis (2017) in a research entitled The Effect Of The Big Book Media 

Usage To Simple Sentences’ Reading Ability For Third Grader With 

Intellectual Disability On Elementary School For Special Needs. Hasil 

penelitian ini menemukan bahwa sebelum dirawat, jumlah nilai 

keseluruhan dari 5 siswa adalah 33 dengan rata-rata 8,25. Skor masuk ke 

dalam hasil siswa pre-test untuk membaca kalimat sederhana. Hasil 

menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Data Uji menunjukkan siswa 

sebelum diberikan pengobatan menggunakan media Big Book memiliki 

skor minimal 4,00 dan nilai maksimum 11,00 dengan kemampuan rata-rata 

untuk membaca kalimat sederhana hanya pada 6.60. Setelah diberikan 

pengobatan, skor post-test meningkat menjadi 75 dengan rata-rata 18,75. 

Hasil kemampuan untuk membaca senteces sederhana yang diberikan 

setelah pengobatan memperoleh skor minimal 14,00 dan nilai maksimum 

16,00 dengan rata-rata 15,00. 

3. Astari, M., P., L, Ni., dkk (2016) dalam penelitiannya yang berjudul 

Pemanfaatan Media Big Book Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berbahasa Inggris Anak Kelompok B2 Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 

pada anak kelompok B2 TK Kemala Bhayangkari 2 Singaraja Tahun 

Pelajaran 2015/2016. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B2 di TK 

Kemala Bhayangkari 2 Singaraja yang berjumlah 29. Data yang 

dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis statistik 

deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan 

media Big Book dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris anak 

kelompok B2 TK Kemala Bhayangkari 2 Singaraja. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya peningkatan presentase kemampuan bahasa 

inggris sebesar 66,83% yang berada pada katagori sedang menjadi 90,77%. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa media Big Book 

dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris anak. 
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4. Rashid., M., A., (2016) in a research entitled Systematic Tracking of 

Malaysian Primary School Students’ ESL Reading Comprehension 

Performance to Facilitate Instructional Processes. Penelitian ini dilakukan 

secara sistematis melacak dan kemampuan pemahaman ESL membaca 

patokan atas siswa sekolah dasar dan kemudian menghasilkan data pada 

tingkat mikro dan makro menurut prestasi individu, lokasi sekolah, gender 

dan etnis di tingkat sekolah, kabupaten, negara bagian dan nasional. Tujuan 

utama dari inisiatif ini adalah untuk memberikan informasi untuk 

membantu guru ESL tentang siswa mereka kemampuan membaca dan 

untuk menentukan siswa standar kinerja membaca pemahaman. otomatis 

dihasilkan data diharapkan untuk memfasilitasi proses pembelajaran di 

kelas tanpa memerlukan guru untuk menyiapkan bahan tes atau mengelola 

data dari pemahaman membaca rekam jejak siswa mereka. Responden 

1.514 Tahun 5 siswa dari sekolah-sekolah perkotaan dan pedesaan dari 

sebuah distrik di utara Malaysia. Ide ini dikonsep melalui serangkaian tes 

dan pengembangan Reading Evaluasi dan Decoding System (Dibaca) untuk 

Sekolah Dasar. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah 

‘di bawah standar’ dan ‘di peringatan akademik’. Kami percaya bahwa data 

yang dihasilkan dapat membantu Departemen Pendidikan untuk 

mengembangkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas yang berbasis 

bukti dengan instruksi membaca lebih terfokus dan bahan bacaan untuk 

menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

Penelitian yang relevan dari keempat penelitian ialah terletak pada 

penggunaan media Big Book dan kemampuan membaca. Penelitian dengan 

menggunakan media Big Book dapat mendorong siswa untuk membaca dan 

menarik siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan membaca dan 

menumbuhkan pelajaran yang menyenangkan di kelas. Penelitian yang 

membedakan dengan penelitian ini adalah terletak pada kegiatan proses 
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pembelajaran yakni materi pelajaran yang terkandung dalam media Big 

Book yang dikaitkan dengan kehidupan nyata sesuai dengan pengalaman 

siswa.  

G. Kerangka Pikir 

Pembelajaran yang menarik dapat dilakukan dengan penggunaan 

media pembelajaran. Salah satu media dalam pembelajaran di sekolah adalah 

media Big Book. Pada penggunaan media Big Book dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia  dapat membantu kemampuan siswa dalam membaca. 

Media ini dapat digunakan untuk mendapatkan pengetahuan tentang konsep – 

konsep penting dan konkrit. 

 Penggunaan media Big Book dalam kegiatan membaca dilatih untuk 

mampu membaca dengan lancar.  Media Big Book juga sangat membantu 

guru untuk memvisualisasikan materi pelajaran kepada siswa. Dengan adanya 

penggunaan media di atas menjadikan siswa untuk lebih tertarik dan 

merasakan hal baru dalam membaca. Adapun kerangka pikir tergambar pada 

gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Kerangka Penggunaan Media Big Book. 

H. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan masalah yang dirumuskan di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : Model pembelajaran contextual teaching and learning 

menggunakan media Big Book berpengaruh terhadap kemampuan membaca 

permulaan tema kesehatan siswa kelas II SD Negeri 1 Kedungbanteng. 

 

 

 

 

Siswa menjadi lebih mudah 

mengidentifikasi bunyi dan 

gambar 

Penerapan Model Pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning 

Menggunakan Media  Big Book 

Tema “Kesehatan”  

 

Kemampuan membaca 

menjadi lebih baik 
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