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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian  

Pendidikan merupakan suatu proses timbal balik kepribadian individu 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan merupakan suatu 

hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, 

baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

Menurut Undang – undang Nasional  No. 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional yang memuat tujuan pendidikan “Pendidikan 
nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab ” (Majid, 2014 : 1).   

 
Bahasa Indonesia memiliki peran penting yaitu  sebagai sarana 

pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Pembelajaran Bahasa 

Indonesia mencakup empat aspek atau komponen yaitu keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. 

Bahasa indonesia merupakan pembelajaran yang diwajibkan  di semua jenjang 

pendidikan di Indonesia baik di pendidikan dasar maupun di pendidikan tinggi. 

Khususnya di lembaga formal pembelajaran Bahasa Indonesia dapat 

dikembangkan dan disesuaikan dengan proporsinya. Bahasa Indonesia dalam 

kurikulum 2013 adalah menempatkan bahasa sebagai penghela ilmu 

pengetahuan (Mahsun, 2014:94). Penempatan Bahasa Indonesia sebagai 

penghela ilmu merupakan penegasan pentingnya kedudukan bahasa indonesia 

sebagai bahasa nasional untuk mempersatukan rakyat indonesia yang memiliki 

berbagai macam bahasa daerah dari etnis yang berbeda-beda. Mengingat peran 

tersebut, sudah sewarjarnya pemerintah dalam hal ini menteri pendidikan dan 

kebudayaan (kemendikbud) memberikan perhatian lebih dalam wujud alokasi 

waktu yang cukup untuk pembelajaran bahasa indonesia dan yang tidak kalah 

penting dilakukan kualitas peningkatan pembelajaran. Selain itu  alat bantu 
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pembelajaran dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah,  

penggunaan media pembelajaran merupakan salah satu alternatif untuk  

mengatasi masalah yang ada dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran dapat membantu siswa untuk memahami pembelajaran 

dengan adanya bantuan media pembelajaran dalam kegiatan belajar menjadi 

lebih bermakna dan lebih menyenangkan.  

Keefektifan media pembelajaran yang digunakan di sekolah dasar 

sangat berpengaruh bagi peningkatan keterampilan membaca siswa dapat dilihat 

dari penelitian yang dilakukan oleh (Arief, 2014) peneltian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan media kartu terhadap kemampuan membaca 

siswa kelas 1 di SDN 10 Lubuk Buaya, Darnus Arief menjelaskan dalam 

penelitiannya bahwa berdasarkan hasil analisis parametric data posttest 

ditemukan bahwa penggunaan media kartu memberikan pengaruh yang cukup 

signifikan terhadap keterampilan membaca siswa kelas I di SDN 10 Lubuk 

Buaya, penggunaan media kartu dalam membaca membuat siswa jadi lebih cepat 

mengenal huruf sehingga siswa dapat mempunyai kesempatan yang banyak 

untuk mengamati huruf disamping itu belajar membaca dengan menggunakan 

kartu lebih memotivasi siswa dan menarik perhatian siswa sehingga siwa 

terampil membaca.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Barasandji, 2016) 

menjelaskan bahwa peningkatan kemampuan siswa membaca permulaan 

menggunakan metode SAS  dengan bantuan media kartu kalimat pada siklus II 

terdapat hasil yang masksimal, sehingga dalam siklus II berhasil dilakukan 

dengan baik dan hasil kemampuan siswa meningkat dari siklus sebelumnya 

menjadi 90% hal ini disebabkan salah satunya oleh penggunaan alat atau media 

pembelajaran sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa. Adapun penelitian 

yang dilakukan oleh  (Mariyah, 2008) menjelaskan bahwa penggunaan media 

kartu kalimat dapat meningkatkan kemampuan membaca kelas I SDN Wonorejo 

Surabaya dalam penelitiannya terjadi peningkatan yang signifikan hal ini dapat 

dilihat pada siklus hasil belajar siswa yang memperoleh nilai rata-rata pada 

siklus kedua yaitu 92,5% maka dari itu keberhasilan pembelajaran untuk 
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meningkatkan kemampuan membaca siswa secara klasikal tercapai. Oleh karena 

itu penulis akan mengujicobakan media kartu kalimat untuk membantu 

permasalahan yang timbul yaitu  literasi membaca pemahaman dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di kelas rendah. Rendahnya literasi membaca 

pemahaman siswa dapat dilihat dari hasil studi pendahuluan, salah satu nya studi 

literatur atau penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

didapatkan hasil bahwa di sekolah dasar rendahnya literasi membaca 

pemahaman masih menjadi salah satu permasalahan yang bagi siswa. Adapun 

penelitian yang dilakukan oleh PISA yaitu sebagai berikut. 

“Sedangkan menurut (Dewi 2017:342) Secara kultural masyarakat 
kita belum mempunyai budaya literasi yang tinggi, hasil penelitian 
Programme for International Student Assessment (PISA) menyebut, budaya 
literasi masyarakat Indonesia pada tahun 2012 terburuk kedua dari 65 
negara yang diteliti di dunia. Indonesia menempati urutan ke 64 dari 65 
negara tersebut. Pada penelitian yang sama, PISA juga menempatkan posisi 
membaca siswa Indonesia diurutan ke 57 dari 65 negara yang diteliti. Data 
statistik UNESCO tahun 2012 menyebutkan indeks minat baca di Indonesia 
mencapai 0,001. artinya setiap 1.000 penduduk, hanya satu orang saja yang 
memiliki minat baca.” 

 
Selain itu menurut Agoestyowati (dalam Muhammadi, 2018)  dalam 

penelitiannya bahwa pemeringkatan terbaru menurut World’s Most Literate 

Nations yang disusun oleh Central Connecticut State University tahun 2016, 

peringkat literasi Indonesia berada di posisi kedua terbawah dari 61 negara yang 

diteliti, kondisi minat baca di Indonesia cukup memprihatinkan sehinga perlu 

adanya upaya untuk menangani hal tersebut.  Sejalan dengan pemaparan diatas  

maka rendahnya literasi masih menjadi permasalahan yang salah satunya 

dimiliki oleh siswa sekolah dasar, sehingga sebagian siswa belum dapat 

memahami isi bacaan yang terkandung dalam teks maupun bacaan tertentu. 

Selain itu dari hasil studi pendahuluan di dapat bahwa rendahnya literasi 

membaca pemahaman siswa dikarenakan kurangnya media yang digunakan oleh 

guru hal ini menyebabkan ketidak tertarikan siswa pada kegiatan literasi 

membaca pemahaman. Media yang digunakan oleh guru biasanya menggunakan 

media audio-visual seperti gambar-gambar, power point, dan buku-buku yang 

sudah disediakan di sekolah. Sedangkan media yang digunakan oleh peneliti 
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yaitu menggunakan kartu kalimat. Kartu kalimat merupakan media 

pembelajaran dimana siswa akan menggunakan kalimat-kalimat untuk 

menyusun sebuah cerita ataupun teks bacaan. 

Berikut merupakan ayat al-qur’an yang menjelaskan tentang 

pentingnya kemampuan dalam membaca  yaitu surat Al-alaq 1-5: 

 

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang 

menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan 

tuhanmu yang paling pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantara 

kalam, dia mengajar mengajar kepada manusia yang tidak diketahui” (al –Alaq 

1-5). 

Secara tradisional literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan 

menulis, semakin berkembang pengertian literasi menjadi kemampuan 

membaca, menulis, berbicara dan menyimak. Selain itu Literasi merupakan 

kemampuan mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, 

mengomunikasikan, dan kemampuan berhitung melalui materi-materi tertulis 

dan variannya.   

Sedangkan Literasi membaca pemahaman merupakan salah satu 

kemampuan  yang harus dimiliki siswa, kegiatan literasi membaca juga dapat 

dilaksanakan sebelum kegiatan belajar dimulai selain itu literasi membaca 

merupakan kegiatan yang bersifat partisipatif yang melibatkan peserta didik, hal 

ini dilakukan untuk memotivasi minat baca terhadap siswa dan menerapkan 

pendidikan karakter agar dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka membaca 

buku ataupun cerita, sehingga anak dapat memahami isi bacaan dan menemukan 

karakter yang dapat dicontohnya dari makna yang terkandung dalam isi bacaan. 

Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk mengujicobakan media kartu kalimat 

terhadap literasi membaca pemahaman siswa di kelas rendah. Oleh sebab itu 



5 
 

penulis mengangkat judul “Pengaruh media kartu kalimat terhadap literasi 

membaca pemahaman di kelas rendah”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah diuraikan diatas, terdapat 

rumusan masalah yaitu “Apakah media kartu kalimat berpengaruh dalam 

meningkatkan literasi membaca pemahaman dikelas rendah ?”  

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang dan rumusan masalah di 

atas, penelitian ini akan dibatasi hanya pada penggunaan media kartu kalimat 

dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia untuk mengetahui literasi 

membaca pemahaman di kelas III Sekolah Dasar.  

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari Pelaksanaan 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media kartu kalimat 

terhadap literasi membaca pemahaman di kelas rendah.  

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi lembaga  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi 

penelitian selanjutnya, dan memberikan nilai lebih terhadap lembaga 

program studi.  

b. Bagi peneliti  

Penelitian ini dapat menjadi pengalaman dan masukan bagi peneliti 

bahwa pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan media 

pembelajaran yang dikembangkan dapat bermanfaat bagi  pembelajaran, 

sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dapat lebih menyenangkan dan 

bermakna.  
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2. Manfaat praktis  

a. Bagi siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan dan 

meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran khususnya dapat 

membantu siswa dalam memahami literasi membaca pemahaman dengan 

menggunakan media pembelajaran kartu kalimat.  

b. Bagi guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran tentang media pembelajaran, yang dapat dikembangkan dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan sarana untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.  

c. Bagi sekolah  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan masukan dan 

motivasi untuk kegiatan pembelajaran kedepannya.  
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