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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang oleh bangsa Indonesia. 

Bahasa Indonesia di jadikan sebagai sarana komunikasi yang baik dan benar bagi 

bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No 24 

tahun 2009, tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan 

pasal 1 ayat 2 bahwa bahasa negara kesatuan republik Indonesia yang selanjutnya 

disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan diseluruh 

wilayah negara kesatuan republik Indonesia (2009: 2). 

 Bahasa Indonesia kini bergerak maju menunjukkan peran sertanya dalam 

berbagai bidang seperti bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. 

Bahasa Indonesia merupakan sarana komunikasi dalam berbagai aspek 

kehidupan bangsa, dan dijadikan sebagai bahasa negara. Oleh karena itu, setiap 

orang Indonesia diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi resmi 

(Puspidalia, 2012: 122). 

Menurut Setyonegoro (2012: 69), Bahasa memiliki peran yang sangat 

penting dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, maupun di lingkungan 

masyarakat. Bahasa juga merupakan sarana berfikir secara ilmiah yang dapat 

menyelesaikan konflik yang muncul di lingkungan sekolah maupun dilingkungan 

masyarakat. Sekolah Dasar (SD) merupakan jenjang pendidikan terendah dalam 

sistem pendidikan di Indonesia yang berfungsi untuk menanamkan kemampuan 

dan keterampilan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, Sekolah 

Dasar  juga berfungsi untuk memberi bekal yang cukup kepada siswa dalam 

mengembangkan potensinya  sesuai dengan kempampuan dari lingkungan yang 

ada. Pembelajaran di Sekolah Dasar  yang dilakukan oleh siswa tidak terlepas 

dari bahan ajar. Bahan ajar bahasa Indonesia secara umum harus di sesuaikan 

pada jenjang pendidikan. Tujuannya agar bahan ajar tersebut sesuai dengan 

kebutuhan siswa, guru, serta kurikulum yang telah ditentukan (Febriani, 2012: 2). 
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Pendidikan bahasa Indonesia merupakan suatu pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi yang 

baik, secara lisan maupun tulisan. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di 

SD menurut (BSNP 2006: 119-120) dilakukan dengan menggunakan standar 

kompetensi sehingga diharapkan siswa dapat:  

(1) mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan serta 

minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya 

kesastraan dan hasil intelektual bangsa sendiri, (2) guru dapat 

memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi bahasa peserta 

didik dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa dan sumber 

belajar. 

 

Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting 

dalam membentuk kebiasaan, sikap, serta kemampuan siswa untuk tahap 

perkembangan selanjutnya. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia 

dibutuhkan adanya suatu keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus 

dimiliki oleh setiap siswa adalah keterampilan membaca. Menurut ketetapan 

Presiden (2006), dalam Undang-Undang no 23 tahun 2006 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) Mata Pelajaran di SD/MI terdiri dari beberapa 

keterampilan dalam mata pelajaran Bahasa indonesia, salah satu keterampilan 

dalam bahasa Indonesia adalah keterampilan Membaca yang terdiri dari 

membaca nyaring, dan memahami makna dalam intruksi, informasi teks 

fungsional pendek, dan teks deskripsi bergambar sederhana yang disampaikan 

secara tertulis dalam konteks kelas, sekolah, dan lingkungan sekitar.  

Keterampilan membaca merupakan salah satu kemampuan dasar yang 

harus dimiliki oleh setiap siswa. Keterampilan membaca menjadi dasar utama 

dalam belajar, dengan membaca siswa akan memperoleh suatu pengetahuan yang 

bermanfaat pertumbuhan dan perkembangan anak. Keterampilan membaca 

menurut Abidin (2017: 56) merupakan salah satu keterampilan yang di jadikan 

sebagai tingkatan yang paling tinggi untuk dilatihkan dalam pembelajaran bahsa 

Indonesia. Adapun menurut Samniah (2016) membaca merupakan salah satu 

kemampuan berbahasa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan 
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manusia, membaca juga merupakan jembatan bagi siapa saja yang ingin maju 

dan sukses baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan pekerjaan.  

Secara umum setiap guru yang mengajar di kelas rendah khususnya kelas 

I mengharapkan bahwa setiap anak didiknya dapat membaca dengan lancar, 

sebab dengan adanya kemampuan membaca yang memadai akan memudahkan 

siswa untuk mengikuti mata pelajaran lainnya. Menurut Yawu, dkk (2014: 52), 

Siswa kelas I dapat dikatakan sebagai pembaca permulaan, Pembelajaran 

membaca permulaan masih sering di temukan berbagai macam masalah, 

diantaranya masalah siswa, guru, materi pelajaran, dan metode yang digunakan. 

Siswa yang duduk di bangku kelas I rata-rata memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda. Tujuan dari membaca permulaan yang dilaksanakan di kelas I 

adalah siswa dapat membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan 

tepat. Seperti yang dikatakan Irdawati, dkk (2014: 6) pembelajaran membaca 

permulaan di sekolah dasar bertujuan membangkitkan semangat siswa, membina 

dan memupuk minat siswa untuk membaca agar siswa mampu membaca dengan 

baik dan tepat. Langkah utama yang paling penting dalam membaca permulaan 

adalah menarik minat dan perhatian siswa agar mereka merasa tertarik dengan 

buku bacaan dan mau belajar dengan keinginannya sendiri. 

Melihat kondisi yang terjadi pada saat ini masih banyak beberapa siswa 

yang belum memiliki keterampilan membaca khususnya siswa kelas I. Siswa 

tersebut belum bisa membaca dengan tepat, karena mereka belum hafal dengan 

huruf-huruf abjad yang digunakan pada suatu kata maupun kalimat,selain itu 

guru belum maksimal dalam memberikan penanganan terhadap ketidakmampuan 

anak dalam membaca. Guru hanya mengajarkan membaca dengan menggunakan 

metode latihan dan medianya hanya buku teks, papan tulis, dan spidol yang 

kurang menarik perhatian siswa, sehingga siswa mudah bosan untuk belajar 

membaca (Misdar, 2013: 505).  

Dari hasil observasi di lapangan dan informasi dari guru kelas I SD N. 

Sondakan No.11 Surakarta mengungkapkan bahwa terdapat beberapa siswa yang 

masih kurang lancar dalam membaca artinya, memiliki keterampilan membaca 

yang masih rendah. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu (1) 
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siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, hal tersebut disebabkan karena 

siswa kurang siap menerima pembelajaran, serta kurangnya interaksi dengan 

guru, (2) Pemilihan dan penggunaan strategi, model, pendekatan, serta metode 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru kurang sesuai serta guru tidak 

menggunakan media atau alat peraga sehingga siswa cenderung terasa bosan dan 

kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

 Pembelajaran yang dapat menarik minat siswa adalah pembelajaran yang 

memberikan pengalaman yaitu melibatkan siswa secara langsung pada proses 

pembelajaran. Model pembelajaran yang sesuai kondisi siswa dan mengaitkan 

materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata, seperti permainan, pemakaian 

bahasa serta pemanfaatan media pembelajaran yang dapat melibatkan siswa. 

Guru sebaiknya menggunakan metode mengajar yang dapat menunjang kegiatan 

belajar mengajar, sehingga dengan adanya metode tersebut dapat dijadikan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai (Samiudin, 

2016:118). Penggunaan model pembelajaran yang menarik, dapat membantu 

guru dalam melaksanakan pembelajaran, mengetahui kendala atau masalah yang 

dialami oleh setiap siswa, menarik minat siswa sehingga siswa termotivasi dan 

aktif mengikuti pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

menarik minat siswa adalah model pembelajaran kontekstual.  

Model pembelajaran kontekstual atau sering di sebut dengan istilah 

contextual teaching learning (CTL) adalah suatu konsep belajar  yang membantu 

guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Seperti 

yang diperjelas oleh  Hamdayama (2014: 51): 

contextual teaching learning adalah konsep belajar dimana guru 

,menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan 

sehari-hari, siswa memperoleh  pengetahuan dan keterampilan dalam konteks 

yang terbatas sedikit demi sedikit, dan dari proses merekontruksi sendiri, sebagai 

bekal dalam memecahkan masalah kehidupannya sebagai anggota masyarakat. 

 

Pembelajaran yang dapat menarik minat siswa selain menggunakan 

model pembelajaran adalah menggunakan media pembelajaran yang sesuai  

dengan minat siswa. Penggunaan  Media dapat digunakan secara efektif dalam 
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situasi formal dimana siswa bekerja secara independen atau guru bekerja sama 

dengan sekelompok siswa. Guru perlu memahami pentingnya penggunaan media 

pembelajaran  secara efektif dalam proses pembelajaran agar siswa memperoleh 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat dipelajari dengan cara yang 

mudah (Omenge & Priscah, 2016: 1). 

Menurut Rusnilawati,dkk (2018:198) media pembelajaran adalah media 

yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam 

mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan 

belajar (siswa).  Kemudian diperjelas lagi oleh Mahnun (2012: 28) bahwa media 

pembelajaran adalah suatu pesan atau informasi, bahan, teknologi, sarana, alat, 

dan saluran atau kegiatan yang di rancang untuk terjadinya proses belajar. 

 Penggunaan media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam 

membaca permulaan adalah media kartu kata. Media kartu kata ini bertujuan agar 

siswa lebih tertarik untuk membaca, karena dengan adanya media kartu kata 

dengan berbagai macam bentuk dan warna yang bervariasi dapat menarik 

perhatian siswa. Penggunaan media kartu kata dapat digunakan sebagai alat bantu 

untuk mempermudah pelaksanaan pembelajaran. Menurut Misdar (2013: 505) 

media kartu kata adalah suatu metode yang memulai pengajaran membaca 

permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dikupas menjadi suku kata, 

kemudian suku kata-suku kata itu dirangkaikan kata menjadi kalimat. 

Sebagai seorang guru, guru mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran, khususnya menciptakan pembelajaran yang menarik minat siswa. 

Guru  harus yakin bahwa setiap anak pasti mau belajar dengan cara mendasarkan 

kebutuhan siswa secara pribadi, serta memberikan motivasi yang dapat menarik 

minat siswa (Rahim, 2008: 6). Menurut pandangan kontruktivisme, belajar 

merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan dalam suatu lingkungan 

sosial (Brooks & Brooks, 1993 dalam Gunawan, 2012: 73), pada konteks tesebut 

siswa merupakan pembangunan pengetahuan yang aktif bagi dirinya sendiri, 

memperkenalkan sesuatu yang penting dari tugas belajar yang otentik dan 

menciptakan suatu pembelajaran yang berkolaboratif. Menurut Setiadi (2016: 

169) kemampuan kognitif adalah penampilan yang diamati sebagai hasil kegiatan 
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atau proses memperoleh suatu pengetahuan melalui pengalaman sendiri. Ranah 

kognitif menurut taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krathwohl 

(Basuki, 2014: 13-14) dibagi menjadi 6 kategori yang dimulai dari yang paling 

sederhana menuju yang kompleks yaitu mengingat (C-1), memahami (C-2), 

menerapkan (C-3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C-5), dan menciptakan (C-

6). 

Guru harus bisa memahami aspek pribadi yang dimiliki oleh setiap siswa 

misalnya, kecerdasan, perkembangan jasmani dan kesehatan, kecenderungan 

emosi dan karakternya, sikap dan minat belajar, kesulitan yang di alami oleh 

setiap siswa, serta kebiasaan belajar siswa. Melalui belajar setiap siswa dituntut 

untuk berperan aktif dalam melaksanakan pembelajaran. Menurut Hamalik 

(2008:36), belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui suatu 

pengalaman. 

Berdasarkan observasi tersebut maka peneliti ingin membuat 

pembelajaran berbeda dengan sebelumnya yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran  kontekstual dan media kartu kata. Dengan adanya model dan 

media pembelajaran ini dapat memberikan motivasi, minat, serta semangat 

belajar siswa, karena dalam pelaksanaan pembelajarannya dilakukan dengan 

permaianan sehingga siswa dapat belajar sambil bermain, selain itu siswa lebih 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran membaca permulaan, sehingga siswa 

dapat membaca dengan lancar dan hasil belajar siswa dapat meningkat. Selaras 

dengan  pendapat Rosiani,dkk (2014: 1) bahwa penerapan dengan menggunakan 

strategi pembelajaran kontekstual dan media kartu kata dapat meningkatkan 

kemampuan membaca siswa, langkah-langkah yang digunakan dalam 

pembelajaran ini sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca, 

selain itu dengan menerapkan model pembelajaran tersebut banyak mendapatkan 

respon positif dari siswa sehingga penerapan model pembelajaran ini merupakan 

salah satu strategi pembelajaran yang sangat efektif dan juga dapat digunakan 

pada mata pelajaran yang lainnya. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran yang kurang inovatif 

2. Kurangnya penggunaan media pada saat pembelajaran 

3. Kurang aktifnya peserta didik pada proses pembelajaran 

4. Peserta didik merasa jenuh, bosan, serta tidak bersemangat pada proses 

pembelajaran 

5. Kurangnya motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

6. Pemilihan dan penggunaan model pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru 

kurang sesuai 

7. Tidak adanya media atau alat peraga 

8. Rendahnya keterampilan membaca permulaan siswa kelas I 

9. Kurangnya minat siswa kelas I dalam pembelajaran membaca permulaan 

10. Sedikitnya kosa kata yang di pahami siswa kelas I saat membaca 

 

C. Pembatasan Masalah 

Menghindari melebarnya pembatasan dalam penelitian ini perlu ada 

beberapa batasan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Pembelajaran yang kurang inovatif 

2. Objek penelitian dibatasi pada siswa kelas I SDN Sondakan 

3. Pemilihan dan penggunaan model pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru 

kurang sesuai 

4. Kurangnya penggunaan media pada saat pembelajaran 

5. Waktu pelaksanaan untuk masing-masing kelas adalah 3 kali pembelajaran 

2x35 menit. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1. Apakah pembelajaran menggunakan model pembelajaran kontekstual dengan 

media kartu kata dapat mencapai ketuntasan pada aspek keterampilan 

membaca permulaan siswa kelas I SDN Sondakan? 

2. Apakah kemampuan membaca permulaan siswa yang belajar menggunakan 

model pembelajaran kontekstual dengan media kartu kata lebih baik dari pada 

siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mendeskripsikan pembelajaran mengunakan model pembelajaran kontekstual 

dengan media kartu kata dapat mencapai ketuntasan pada aspek keterampilan 

membaca permulaan siswa kelas I SDN Sondakan. 

2. Menjabarkan kemampuan membaca permulaan siswa yang di ajar 

menggunakan model pembelajaran kontekstual dengan media kartu kata lebih 

baik dari siswa yang di ajar dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara Umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pembelajaran terhadap keterampilan membaca pada peserta didik, 

terutama pada peningkatan hasil belajar dengan menggunakan media 

kartu kata dengan model pembelajaran kontekstual. 

b. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap media pembelajaran yang ada di sekolah, sehingga menghasilkan 

pembelajaran yang lebih bermakna dengan menerapkan media kartu kata. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Siswa lebih tertarik dengan pembelajaran yang diberikan karena 

menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif. 

2) Meningkatkan kreatifitas belajar siswa. 
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3) Suasana pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. 

4) Dapat meningkatkan keterampilan membaca pada siswa kelas I 

5) Dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa melalui penerapan media 

kartu kata dengan model pembelajaran kontekstual, sehingga siswa 

diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif. 

b. Bagi Guru 

1) Meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas 

sebagai pendidik. 

2) Mengembangkan keterampilan dan kreativitas guru dalam memilih 

dan membuat media 

3) Memunculkan budaya meneliti di kalangan guru dan peneliti sendiri. 

4) Dapat mengembangkan kemampuan guru dalam proses belajar 

mengajar, melatih guru agar lebih jeli dalam memperhatikan kesulitan 

belajar siswa, serta mampu memperbaiki proses pembelajaran 

terhadap permasalahan yang terjadi di kelasnya. 

c. Bagi Sekolah 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap sekolah dalam rangka meningkatkan perbaikan kualitas 

proses belajar mengajar dan hasil pembelajaran. 

2) Memberikan kesempatan bagi sekolah dalam meningkatkan keaktifan 

siswa melalui model pembelajaran dan media pembelajaran yang 

inovatif, salah satunya menggunakan model kontekstual dan media 

kartu kata. 

3) Meningkatkan kualitas pembelajaran yang berimplikasi pada 

meningkatnya mutu sekolah 

4) Dengan pembelajaran membaca yang baik diharapkan dapat 

menumbuhkan siswa untuk berpartisispasi dan memberikan nama baik 

bagi sekolah. 
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d. Bagi Peniliti Lain 

1) Sebagai calon guru, peneliti lain dapat mengetahui kiat-kiat dalam 

mengembangkan pembelajaran khususnya membaca. 

2) Peneliti lain dapat menemukan cara lain atau metode lain dalam 

mengambangkan pembelajaran khusunya membaca permulaan di  SD. 

 


