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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

        Sebagai langkah awal dalam memahami judul skripsi ini 

serta menghindari kesalahan pahaman, penulis akan menjelaskan 

istilah pada judul skrispi ini. Skripsi dengan judul 

“Pengembangan Media Gambar Berseri Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berbahasa Indonesia Peserta 

Didik Kelas II SD/MI”. Adapun beberapa istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:  

1. Pengembangan 

        Model penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development (R&D) adalah model penelitianyang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu 

digunakan penelitian bersifat analisis kebutuhan dan untuk 

menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfunsi di 

masyarakat luas, maka diperlukan untuk menguji keefektifan 

produk tersebut.
1
 

        Pengembangan merupakan jenis penelitian Research and 

Development (R&D), penulis disini menggunakan jenis 

penelitian pengembangan dengan membuat suatu produk dan 

menguji produk yang akan dikembangkan berupa gambar 

berseri. Sedangkan yang dimaksud pengembangan dalam 

judul ini adalah memperbaiki atau menciptakan suatu produk 

pembelajaran yang telah diuji kelayakannya agar produk 

digunakan secara efektif dan efisien dalam pembelajaran guna 

meningkatkan kualitas mutu yang baik.  

2. Media Gambar Berseri 

        Media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen 

dalam suatu lingkungan peserta didik yang dapat merangsang 

                                                             
 

1
 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, (Bandung, 

ALFABETA, 2018), hlm. 407 

1 



 2 

peserta didik untuk dapat belajar.
2
 Gambar berseri adalah 

rangkaian cerita gambar yang saling berhubungan pada setiap 

gambarnya. Dengan adanya pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar berseri diharapkan dapat 

menarikminat peserta didik untuk belajar dan lebih antusias 

dalam mengikuti pembelajaran terutama materi Bahasa 

Indonesia. Keterampilan berbahasa merupakan  Didalam 

gambar berseri rangkaian cerita yang dibentuk menjadi 

gambar disajikan secara sistematis artinya berurutan antara 

cerita satu gambar dengan cerita gambar lainnya yang saling 

berhubungan. 

3. Keterampilan Berbahasa Indonesia 

        Keterampilan berbahasa berdasarkan sifatnya dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu keterampilan berbahasa reseptif dan 

produktif. Sifat reseptif pada keterampilan berbahasa ini 

memiliki makna aktif memahami. Artinya, seseorang 

penyimak atau pembaca secara aktif berusaha memahami 

pesan, ide, atau pemikiran yang disampaikan oleh pembicara 

ketika ia menyimak sebuah pembicaraan, atau ia aktif 

berusaha memahami pesan penulis ketika ia membaca sebuah 

tulisan. Sebaliknya, sifat produktif bermakna menghasilkan 

sesuatu yang berkaitan dengan bahasa. Keterampilan 

Berbahasa Indonesia meliputi, keterampilan menyimak, 

keterampilan membaca, keterampilan berbicara, dan 

keterampilan menulis. 

4. Peserta Didik SD/MI 

        Peserta didik SD/MI diklasifikasikan dalam tahapan 

operasional konkret 6-12 tahun. Pada tahap ini peserta didik 

dalam memperoleh pengetahuan dengan cara pembelajaran 

yang menyenangkan.
3
 Menurut Piaget peserta didik SD berada 

pada stadium pra operasional menuju stadium operasional 

konkrit, artinya peserta didik dalam pembelajaran masih 

                                                             
 2

 Suryani, Nunuk, Media Pembelajaran Inovatif dan 

Pengembangannya, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2019), h.3.   
 

3
 Siti Anisatun Nafi’ah, Model-Model PembelajaranBahasa 

Indonesia di SD/MI, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), hlm. 18. 
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membutuhkan bimbingan guru, membutuhkan alat bantu 

dalam merealisasikan konsep yang dipahaminya.
4
 

        Bimbingan dari seorang pendidik terhadap peserta 

didik SD/MI mempunyai peran yang sangat penting 

dalam pembelajaran karena peserta didik SD/MI 

mempunyai tingkat karakteristik rasa ingin tahu yang 

tinggi terhadap sesuatu yang dihadapi. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

         Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat penting 

dalam meningkatkan harkat dan martabat suatu bangsa. 

Keberhasilan pendidikan banyak ditentukan oleh proses 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar antara guru dengan siswa. 

Pendidikan merupakan suatu usaha, pengaruh, perlindungan dan 

bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan 

anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup atau cakap 

melaksanakan tugas hidup sendiri. Berbagai upaya pembenahan 

sistem pendidikan di Indonesia terus ditingkatkan ditandai 

dengan munculnya peraturan-peraturan pendidikan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah untuk melengkapi dan 

menyempurnakan peraturan yang sudah tidak relevan dengan 

keadaan saat ini. Pendidikan dapat diperoleh dari lembaga formal 

maupun non formal. Proses pendidikan secara formal diwujudkan 

dalam kegiatan pembelajaran disekolah.
5
 Dengan berbagai 

kesempatan belajar yang diperoleh di dalam lingkungan sekolah, 

pertumbuhan serta perkembangan peserta didik diarahkan dan 

didukung dalam menentukan minat, bakat serta tujuan yang telah 

dicita-citakan. Lingkungan yang dimaksud tersebut disusun dan 

ditata dengan baik dalam proses pembelajaran. Pendidikan tidak 

                                                             
 

4
 Arini Ulfah Hidayati, “Melatih Keterampilan Tingkat Tinggi 

Dalam Pembelajaran Matematika Pada Siswa Sekolah Dasar”, TERAMPIL 

Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar. Vol.4, No.2, Oktober 2017, hlm. 

145. 

 
5
Nurul Hidayah, Rifky Khumairo Ulva, Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial Kelas IV MI Nurul Hidayah Roworejo Negerikaton Pesawaran, Jurnal 

Terampil : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Volume 4 Nomor 1, 

Tahun 2017 p-ISSN 2355-1925 e-ISSN 2580-8915, h.34 
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terlepas dari adanya proses pembelajaran, sebagaimana telah 

tercantum dalam firman Allah Q.S An-Nahl ayat 78 yang 

berbunyi: 

                        

                 

Artinya: “Dan Allah Mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia 

Memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, agar 

kamu bersyukur”.
6
 

  Berdasarkan firman Allah tersebut menyatakan 

bahwa, manusia dilahirkan dengan keadaan tidak mengetahui 

sesuatu apapun, maka Allah memberikan alat indra yang 

sempurna agar manusia dapat mempelajari dan mencari tahu 

apa yang tidak diketahuinya, maka dari itu manusia sudah 

seharusnya mensyukuri apa yang telah dianugerahkan Allah 

untuknya (alat indera) dan seharusnya digunakan dalam hal 

kebaikan. Manusia dapat menuntut ilmu dengan berjihad, 

karena menuntut ilmu termasuk jihad dijalan Allah. 

  Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Ankabut 

ayat 69, sebagai berikut: 

                           

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari 

keridaan) Kami, Kami akan Tunjukkan kepada mereka jalan-

jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang 

berbuat baik”.
7
 

  Penjelasan firman Allah diatas adalah, seorang 

manusia yang berjihad dijalan Allah termasuk menuntut ilmu 

pengetahuan, maka Allah benar-benar akan memberi petunjuk 

baginya, menuntut ilmu tentu saja didapatkan melalui proses 

pembelajaran. 

                                                             
 

6
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: 

CV. Penerbit Diponegoro, 2015) hal. 275 

 7
Departemen Agama RI, Ibid, hal.404 
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   Pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan 

tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta 

didik.
8
 Kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara lebih 

efektif bila dalam prakteknya melibatkan seluruh aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga aspek ini dapat 

dikembangkan secara bersamaan pada setiap kegiatan 

pembelajaran. Meski begitu, saat ini masih banyak peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar, dan banyak faktor 

yang mempengaruhi hal tersebut.  

  Disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu 

aktivitas yang melibatkan adanya unsur material yaitu peserta 

didik dengan pendidik sehingga terjadi proses pengajaran. 

Pembelajaran bagi guru memiliki tujuan adalah untuk 

mendapatkan hasil yang akan dicapai peserta didik setelah 

mengikuti pembalajaran yang selanjutnya akan dijadikan 

bahan evaluasi untuk guru, sedangkan bagi siswa 

pembelajaran juga memiliki tujuan yaitu diharakan setelah 

mengikuti proses pembelajaran dapat mengubah pemikiran, 

menambah pengetahuan, tindakan yang berkaitan dengan 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

  Media yang digunakan dalam pembelajaran biasanya 

disebut media pembelajaran. Media pembelajaran dapat 

membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan.
9
 

Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses 

belajar mengajar yang berfungsi memperjelas makna pesan 

yang disampaikan sehingga tujuan pelajaran dengan lebih baik 

                                                             
 

8
Endang Komara, Belajar dan Pembelajaran Interaktif, (Bandung, 

PT Refika Aditama, 2017). hal.29 

 9
 Talizaro Tafonao, “Peranan Media Pembelajaran Dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Mahasiswa” (Jurnal Komunikasi Pendidikan, 

Vol.2 No.2, Juli 2018) 
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dan sempurna.
10

 Dengan menggunakan media pembelajaran 

peserta didik dapat lebih baik menerima suatu materi dari 

bahan ajar yang disampaikan oleh guru dan proses 

pembelajaran didalam kelas pun menjadi lebih variatif dan 

menimbulkan semangat belajar peserta didik. Di dalam dunia 

pendidikan seorang pendidik menjadikan media pembelajaran 

sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pembelajaran, sama 

halnya dengan Al-Quran yang dijadikan oleh umat muslim 

sebagai media dalam menjalankan kehidupan karena Al-

Quran merupakan pedoman hidup umat islam. 

  Berbagai mata pelajaran diajarkan di sekolah, salah 

satunya adalah Pelajaran  Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia 

merupakan identitas bangsa Indonesia. Oleh sebab itu mata 

pelajaran Bahasa Indonesia sangat penting dan strategis dalam 

kurikulum pembelajaran. Tujuan utama pembelajaran Bahasa 

Indonesia adalah untuk meningkatkan empat keterampilan 

berbahasa, yaitu 1) Keterampilan Menyimak (listening skill) 

menyimak adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang 

bersifat reseptif 2) Keterampilan Membaca (reading skill) 

membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa yang 

sangat penting karena keterampilan ini memiliki banyak 

fungsi dalam kehidupan manusia, 3) Keterampilan berbicara 

(speaking skill) menurut Burhan Nurgiyantoro dalam buku 

karangan Nurul Hidayah dan Diah N.R Khalifah berbicara 

adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia 

dalam kehidupan berbahasa, 4) Keterampilan Menulis 

(writing skill) menulis merupakan kemampuan berbahasa 

yang bersifat produktif.
11

 Berhasil atau tidaknya suatu 

pembelajaran Bahasa Indonesia dapat ditentukan oleh 

berbagai faktor, yaitu guru, peserta didik, metode mengajar, 

teknik pembelajaran, kurikulum, bahan ajar, dan pemanfaatan 

media.  

                                                             
 

10
Cecep Kustandi, Deddy Darmawan, Pengembangan Media 

Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2020), h. 6 

 
11

 Nurul Hidayah, Diah N.R Khalifah, Pembelajaran Bahasa Dan 

Sastra Indonesia Untuk Sekolah Dasar. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka 

Pranala, 2019), hal. 99-131 
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  Seperti yang kita ketahui, keempat keterampilan 

berbahasa tersebut tidaklah mudah dilakukan pada jenjang 

sekolah dasar. Menurut beberapa ahli, keterampilan berbahasa 

tersebut akan diperoleh peserta didik secara bersamaan. Oleh 

karena itu, dalam pembelajaran keempat keterampilan tersebut 

masih saling berkaitan antar aspek yang satu dengan aspek 

lainnya. Akan tetapi, proses pengajaran keempat keterampilan 

tersebut masih sulit terlaksana dengan baik, hal itu 

dikarenakan faktor yang pada umumnya yaitu karena 

kurangnya variasi guru dalam mengajar sehingga minat siswa 

untuk memperhatikan pembelajaran pun rendah. Apalagi 

untuk materi menceritakan kembali cerita yang didengar di 

kelas rendah biasanya bersumber dari buku paket saja, jelas 

bahwa hal tersebut tidak menarik bagi siswa dan siswa pun 

akan merasa kesulitan memahami dan mengingat ketika ia 

harus mengingat kembali cerita yang didengarkan. Untuk 

dapat mengembangkan keempat keterampilan berbahasa 

tersebut tidaklah mudah, tentu ada kesulitan tersendiri. Saat 

ini, dibeberapa sekolah termasuk sekolah yang peneliti datangi 

dan melakukan pra penelitian, media pembelajaran atau bahan 

ajar untuk perantara tercapainya suatu tujuan pembelajaran 

dari materi pembelajaran yang mencakup empat keterampilan 

berbahasa masih sangat monoton dan kurang menarik, yang 

membuat peserta didik kurang memperhatikan pembelajaran 

yang sedang berlangsung. Rangsangan bahan ajar yang 

menarik sangat mempengaruhi dan memotivasi peserta didik 

untuk mengikuti proses pembelajaran. Meskipun pada 

kenyataannya tidak sedikit para pendidik yang kurang 

memperhatikan pengembangan produk belajar berupa media 

ataupun bahan ajar yang dapat merangsang kenaikan hasil 

belajar peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran.  

  Hal ini berarti hasil belajar siswa belum optimal atau 

masih rendah. Oleh karena itu salah satu media pembelajaran 

yang cocok untuk memudahkan siswa memahami empat 

keterampilan berbahasa adalah media gambar berseri. 

Menurut Sapari dalam Jurnal Al-Ibtida, media gambar berseri 
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merupakan serangkaian gambar yang terdiri dari 2 hingga 6 

gambar yang menceritakan suatu kesatuan cerita yang dapat 

dijadikan alur pemikiran siswa dalam memahami 

keterampilan berbahasa.
12

 Setiap gambar diberi nomor urut 

sesuai dengan urut-urutan gambar ceritanya.
13

 

  Peneliti melakukan pra penelitian untuk menganalisis 

masalah penelitian yang dilakukan di tiga sekolah diantaranya 

MI Darul Huda Bandar Lampung, SD Negeri 1 Ngesti Karya 

Lampung Timur, SD Negeri Lebung Sari Lampung Selatan, 

alasan peneliti melakukan pra penelitian di tiga sekolah 

tersebut dikarenakan peneliti menggunakan model penelitian 

R&D (Research and Development) dimana peneliti akan 

membuat dan mengembangkan produk atau media 

pembelajaran yang tidak hanya digunakan di satu sekolah 

saja, tetapi dapat digunakan di sekolah lainnya. Peneliti 

menggunakan sampel di MI Darul Huda Bandar Lampung 

mewakili sekolah islam yang ada di Bandar Lampung, dan SD 

Negeri 1 Ngesti Karya, SD Negeri Lebung Sari mewakili SD 

Negeri. 

  Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada guru kelas II MI Darul Huda, Ibu Muri Nopitasari, 

S.Pd selaku wali kelas II menyatakan bahwa masih terdapat 

beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan dalam 

menceritakan dan menuangkan kembali cerita yang di dengar 

ke dalam bahasa lisan maupun tulisan. Kesulitan yang 

dihadapi oleh peserta didik dalam pembelajaran menceritakan 

kembali cerita yang didengar antara lain masih rendahnya 

perhatian siswa terhadap materi pembelajaran yang 

melibatkan empat keterampilan berbahasa Indonesia yang 

membuat siswa tidak fokus dalam menyimak ketika guru 

sedang membacakan cerita, fokus mereka terbagi menjadi 

beberapa hal yang tidak berkaitan dengan upaya pencapaian 

tujuan pembelajaran, hal ini disebabkan oleh media 

                                                             
 

12
 Syibli Maufur, Susi Lisnawati, Pengaruh Penggunaan Media 

Gambar Berseri Terhadap Keterampilan Berbicara Bahasa Indonesia Siswa, 

Al-Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI, Vol. 4 No. 2 Tahun 2017, h. 191 

 
13

 Nurul Hidayah, Diah R.N Kholifah, op.cit, hal. 96 
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pembelajaran atau bahan ajar yang masih monoton dan kurang 

menarik  akibatnya ketika peserta didik diminta untuk 

menceritakan dan menuliskan kembali cerita yang didengar 

secara sederhana pun mereka tidak mampu karena tidak ingat 

jalan/alur cerita yang dibacakan guru. Sementara itu hal ini 

sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama wali 

kelas II SD Negeri 1 Ngesti Karya dan SD Negeri Lebung 

Sari mengatakan bahwa permasalahan lain di kebanyakan 

kelas rendah yaitu peserta didik masih kurang berani dan 

percaya diri apabila diminta untuk bercerita secara lisan 

karena keterbatasan kosa kata yang mereka miliki, akibatnya 

pembelajaran berlangsung secara pasif.
14

   

  Berdasarkan Pra-Penelitian yang telah dilakukan 

dibeberapa sekolah yaitu MI Darul Huda, SD Negeri 1 Ngesti 

Karya, dan SD Negeri Lebung Sari, ternyata masalah yang 

dialami oleh peserta didik kelas II hampir sama yaitu belum 

adanya media yang digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan berbahasa sehingga peserta didik cenderung 

kurang tertarik dengan pembelajaran.  

  Dari permasalahan tersebut, maka sudah seharusnya 

diperlukan solusi untuk menanggulangi masalah, salah satu 

cara yang dapat ditempuh adalah dengan menambah media 

pembelajaran ,menurut peneliti media pembelajaran yang 

cocok digunakan adalah gambar berseri yang diharapkan 

dapat dijadikan alat untuk meningkatkan keterampilan 

berbahasa siswa. Inovasi dalam pembelajaran sangatlah 

dibutuhkan untuk menciptakan suasana belajar yang variatif 

dan tidak membosankan. Melihat fenomena dan potensi 

tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengembangan 

media gambar berseri untuk meningkatkan kemampuan 

menyimak, membaca, menulis dan berbicara, serta dalam 

upaya pembentukan karakter peserta didik, oleh sebab itu 

penulis mengangkat judul “Pengembangan Media Gambar 

                                                             
 

14
 Musringah, Ananda Pratama, wawancara dengan pendidik , (SD 

N Lebung Sari, 10 Maret 2021, SD N 1 Ngesti Karya, 26 Maret 2021, SD 

Negeri 1 Way Dadi, 29 Maret 2021) 
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Beseri Untuk Meningkatkan Keterampilan Bebahasa Peserta 

Didik Kelas II SD/MI”. 

 

C. Identifikasi Masalah 

          Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka ada 

beberapa masalah  yang peneliti identifikasi, yaitu : 

1. Belum adanya media pembelajaran yang digunakan untuk 

mengajarkan keempat keterampilan berbahasa. 

2. Peserta didik banyak yang belum bisa menceritakan dan 

menuangkan kembali cerita yang didengar dengan baik dan 

benar. 

3. Kurangnya minat peserta didik dalam kegiatan menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. 

 

D. Batasan Masalah 

         Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, agar 

penelitian ini dapat terfokus dan mendalam, juga tidak terlalu 

luas jangkauan nya, maka peneliti membatasi masalah pada 

“Pengembangan media gambar berseri, untuk meningkatkan 

keterampilan berbahasa indonesia peserta didik kelas II SD/MI”. 

 

E. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan 

identifikasi masalah  yang telah dijelaskan, maka peneliti 

merumuskan masalahnya yaitu : 

1. Bagaimana pengembangan media gambar berseri untuk 

peserta didik kelas II SD/MI? 

2. Bagaimana kelayakan media gambar berseri sebagai media 

pembelajaran untuk peserta didik kelas II SD/MI? 

3. Bagaimana respon pendidik dan peserta didik terhadap 

pengembangan media gambar berseri untuk meningkatkan 

keterampilan berbahasa Indonesia peserta didik kelas II 

SD/MI? 

 

F. Tujuan Penelitian 

         Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini  untuk  
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1. Untuk mengetahui proses pengembangan media gambar 

berseri untuk peserta didik kelas II SD/MI. 

2. Untuk mengetahui kelayakan dari media gambar berseri 

sebagai media pembelajaran untuk peserta didik kelas II 

SD/MI. 

3. Untuk mengetahui respon pendidik dan peserta didik terhadap 

pengembangan media gambar berseri untuk meningkatkan 

keterampilan berbahasa Indonesia. 

 

G. Manfaat Penelitian 

         Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini diharapkan 

mempunyai manfaat, diantaranya : 

1. Manfaat Teoritis 

        Hasil  penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dalam memahami pentingnya kegunaan suatu 

media pembelajaran terutama dalam keterampilan berbahasa 

pada proses kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat kontribusi positif dan antusias peserta didik 

dalam menerima pembelajaran dan peran guru dalam 

pemilihan suatu media pembelajaran yang cocok dan sesuai 

dengan kebutuhan yang ada khususnya mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

        Dengan adanya pengembangan media gambar berseri 

ini diharapkan akan dapat menjadi media yang dapat 

membantu peserta didik meningkatkan keterampilan 

berbahasa Indonesia sekaligus pada aspek menyimak, 

berbicara, menulis, dan membaca yang hal itu masih sulit 

tercapai dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi Guru  

        Melalui penelitian ini, diharapkan akan menambah 

wawasan kemamuan guru untuk menerapkan media 

gambar berseri dan pemanfaatan media oleh guru dalam 

proses belajar mengajar dapat meningkat, sehingga 

pembelajaran lebih variatif. 
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c. Bagi Sekolah 

        Sebagai pertimbangan dalam memilih media 

pembelajaran dalam proses pengajaran dan untuk 

menambah wawasan pengetahuan yang lebih baik dan 

dapat menjadi bahan rujukan untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk meningkatkan dan 

perbaikan mutu pembelajaran dan pendidikan di sekolah 

atau di masa yang akan datang. 

 

H. Kajian Penelitan Yang Relevan 

 Penelitian mengenai pengembangan media gambar berseri 

bukanlah penelitian yang pertama dilakukan. Penelitian terdahulu 

dengan pokok bahasan yang sama pernah dilakukan oleh peneliti 

yang lain. beberapa peneliti terdahulu yang membahas tentang 

melatih kemampuan keterampilan berbahasa, baik menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis menggunakan media gambar 

berseri pada peserta didik SD/MI, berikut ini adalah judul 

penelitian yang relevan: 

1. Penelitian  yang dilakukan oleh Nurul Hidayah, Rizka 

Wahyuni, Anton Tri Hasnanto dengan judul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Gambar Berseri Berbasis Pop-Up Book 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa 

Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

R&D (Research and Development). Dalam penelitian ini 

produk dikembangkan dengan serangkaian uji coba, dan 

setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi. Berdasarkan uji 

coba kelompok kecil  dengan sampel 12 peserta didik 

diperoleh data sebagai berikut: (1) Keakuratan 83%, (2) 

Kelayakan 87%, (3) Penyajian 95%. Uji coba kelompok 

besar 23 peserta didik diperoleh data sebagai berikut: (1) 

Keakuratan 96%, (2) Kelayakan 96%, (3) Penyajian 96%. 

Uji coba kelompok besar dengan 16 peserta didik diperoleh 

data sebagai berikut: (1) Keakuratan 99%, (2) Kelayakan 

93%, (3) Penyajian 96%. Berdasarkan data yang telah 

diperoleh diatas maka produk gambar berseri ini dapat 
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digunakan tanpa revisi sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran.
15

 

2. Adapun penelitian yang dilakukan Syibli Maufur dan Susi 

Lisnawati dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media 

Gambar Berseri Terhadap Keterampilan Berbicara Bahasa 

Indonesia Siswa Kelas III MI Al-Washliyah Perbutulan 

Kabuoaten Cirebon”. Penelitian ini ditujukan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan media gambar berseri 

terhadap keterampilan berbicara siswa kelas tiga, penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan dari jumlah 29 responden diperoleh 

rata-rata pretest sebesar 53,97 dan rata-rata nilai posttest 

sebesar 91,19. Artinya terdapat perbedaan hasil keterampilan 

berbicara Bahasa Indonesia antara sebelum menggunakan 

media gambar berseri dan sesudah menggunakan media 

gambar berseri. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 

media gambar berseri memberi pengaruh yang berarti 

terhadap keterampilan berbicara siswa kelas tiga.
16

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurul Mualimah dan 

Usmaedi dengan judul “Pengaruh Kebiasaan Membaca 

Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas V 

SDN Kubanglaban”. Penelitian ini ditujukan untuk 

mengetahui tingkat hubungan antara kemampuan membaca 

dengan prestasi belajat siswa kelas lima, penelitian ini 

menggunakan metode korelasional. Hasil penelitian 

memperoleh angka sebesar 0.641, korelasi tersebut termasuk 

kedalam korelasi tinggi sekitar 41% prestasi belajar 

dipengaruhi oleh kebiasaan membaca. Hal ini menunjukkan 

                                                             
 

15
 Nurul Hidayah, Rizka Wahyuni, Anton Tri Hasnanto 

Pengembangan Media Pembelajaran Gambar Berseri Berbasis Pop-Up 

Book Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasai Bahasa Indonesia, 

(Jurnal Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol.7 No.1 

2020), hal. 63-64 

 
16

 Jurnal Syibli Maufur dan Lisnawati, op.cit, hal.199 
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bahwa kebiasaan membaca amatlah penting dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar.
17

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tio Gusti Satria yang 

berjudul “Meningkatkan Keterampilan Menyimak Melalui 

Pendekatan Saintifik Pada Anak Kelas IV Jakarta Barat”. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

menyimak kelas empat melalui pendekatan saintifik. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan menyimak, dengan rata-rata 

presentase siswa pada tindakan siklus I yaitu 55%, dan 

mengalami peningkatan pada siklus II mencapai 93%. Hal 

ini menunjukkan bahwa pendekatan saintifik mampu untuk 

meningkatkan keterampilan menyimak.
18

 

5. Penelitian yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Qodaroh yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Permulaan Dengan Menggunakan Media Kartu 

Huruf Pada Siswa Kelas I SD”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui keterampilan menulis permulaan dengan 

menggunakan media kartu huruf. Hasil penelitian ini 

menunjukkan pada siklus I mencapai 62% dan pembelajaran 

siklus II semakin meningkat dapat mencapai ketuntasan 

pembelajaran hingga mencapai 82%.
19

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah, Rizka 

Wahyuni, dan Anton Tri Hasnanto dengan judul penelitian 

“Pengembangan Media Pembelajaran Gambar Berseri 

Berbasis Pop-Up Book Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Narasi Bahasa Indonesia” bertujuan untuk 

                                                             
 

17
 Eka Nurul Mualimah, Usmaedi,  Pengaruh Kebiasaan Membaca 

Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas V SDN 

Kubanglaban, (JPSD Vol.4 No.1, 2018) hal.53 

 
18

 Tio Gusti Satria, Meningkatkan Keterampilan Menyimak Melalui 

Pendekatan Saintifik Pada Anak Kelas IV Jakarta Barat, (Jurnal PGSD: 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol.10, No.2, 2017) hal.114 

 
19

 Qodaroh, “Peningkatan Keterampilan Menulis Permulaan 

Dengan Menggunakan Media Kartu Huruf Pada Siswa Kelas I SD Negeri 

Gamer 02 Kota Pekalongan” (Jurnal Cakrawala Pendas Vol.2 No.2 Edisi Juli 

2017) 
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mengembangkan gambar berseri tetapi bersifat pop up book 

untuk melatih keterampilan menulis, sama halnya dengan 

penelitian yang akan penulis teliti ini, akan tetapi yang 

membedakan yaitu tujuan dan variabel media nya, jika pada 

penelitian yang sebelumnya hanya untuk meningkatkan 

salah satu keterampilan menulis, sedangkan yang penelitian 

yang  akan diteliti kali ini meningkatkan keempat 

keterampilan berbahasa Indonesia, dan juga pada media 

gambar berseri berbentuk pop up book, sedangkan penelitian 

ini gambar berseri berbentuk buku yang di jilid spiral dengan 

menggunakan kertas buffalo yang berwarna-warni, dan 

materi dapat diubah sesuai kebutuhan peserta didik. 

 Penelitian yang kedua yaitu dari Syibli Maufur dan 

Lisnawati lebih berfokus pada pengaruh penggunaan media 

gambar berseri pada keterampilan berbicara dan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif, berbeda halnya 

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu 

menggunakan metode penelitian Research and Development 

(R&D) untuk mengembangkan media gambar berseri guna 

meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

 Penelitian yang ketiga yaitu dari Eka Nurul Mualimah 

dan Usmaedi, bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh 

kebiasaan membaca untuk meningkatkan prestasi belajar dan 

menggunakan metode korelasional, berbeda halnya dengan 

penelitian ini yang menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan, dan bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan berbahasa Indonesia menggunakan media 

gambar berseri. 

 Penelitian yang relevan selanjutnya dari Tio Gusti 

Satria, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

menyimak melalui pendekatan saintifik serta menggunakan 

metode PTK. Berbeda halnya dengan penelitian yang akan 

dilakukan kali ini yaitu berfokus pada melatih keterampilan 

berbahasa peserta didik dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia menggunakan media gambar berseri, serta 

menggunakan metode penelitian dan pengembangan. 
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 Penelitian yang kelima dari Qodaroh bertujuan untuk 

mengetahui keterampilan menulis permulaan dengan 

menggunakan media kartu huruf serta menggunakan metode 

PTK. Berbeda halnya dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu berfokus dengan melatih keterampilan 

berbahasa dengan menggunakan media gambar berseri 

dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

 

I. Sistematika Penulisan 

         Sistematika penelitian pengembangan ini terdiri dari lima 

bab, yaitu: (1) Pendahuluan, (2) Landasan Teori, dan (3) Metode 

Penelitian, (4) Hasil dan Pembahasan, dan (5) Penutup. Bab 

pertama yaitu pendauluan yang memaparkan penegasan judul 

Latar, belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan pengembangan, manfaat 

pengembangan, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

sistematika penulisan. Bab ke dua adalah landasan teori yang 

memiliki subtansi deskriptif teoritik dan teori-teori 

pengembangan model. Bab ke tiga adalah metode penelitian, 

dalam bab ini dipaparkan jenis penelitian, model pengembangan, 

prosedur pengembangan, uji coba produk pengembangan, jenis 

data, instrumen pengumpulan data, serta teknik analisis data yang 

digunakan oleh peneliti. Bab ke empat adalah hasil dan 

pembahasan penelitian, dalam bab ini dipaparkan deskripsi hasil 

penelitian pengembangan, analisis data hasil uji coba dan kajian 

produk akhir. Bab ke lima adalah penutup, dalam bab ini 

dipaparkan kesimpulan dan saran. 



 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengembangan Media Pembelajaran 

 Pengembangan merupakan kegiatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memiliki tujuan memanfaatkan kaidah dan teori 

ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk 

meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi pengelola ilmu 

pengetahuan serta teknologi yang ada ataupun menciptakan 

teknologi yang baru yang dapat menyempurnakan produk-produk 

pengembangan yang telah dikembangkan. Menurut Borg and 

Gall dalam buku Metode Penelitian dan Pengembangan karya 

Sugiyono “Penelitian dan pengembangan adalah proses yang 

digunakan untuk menvalidasi dan mengembangakan produk. 

Dalam hal ini produk yang dimaksud tidak hanya berupa benda 

seperti buku teks, film untuk pembelajaran dan software 

(perangkat lunak) komputer, tetapi juga metode seperti mengajar 

dan program pendidikan”.  

 Dari pemaparan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa 

pengembangan merupakan kegiatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang baik dan dapat diperbaiki dan dapat menghasilkan 

produk yang lebih baik dan dapat bermanfaat untuk meningkat 

proses pembelajaran dan menciptkan mutu dan kualitas yang 

terbaik.
20

 Media sebagian dari salah satu komponen komunikasi, 

yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju 

komunikasi. Media juga dapat diartikan sebagai alat bantu 

pendidik untuk menyampaikan materi kepada peserta didik untuk 

mencapai pembelajaran yang baik. Tetapi pada proses 

pembelajaran masih kurang menggunakan media yang menarik 

minat belajar peserta didik. Media pembelajaran merupakan alat 

bantu atau perantara dalam menyampaikan pesan atau materi 

ketika proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Media 

                                                             
 

20
 Noviana,”Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Program 

Macromedia Flash Pada Mata Pelajaran IPS Kelas V SD/MI”, Skripsi, 2019, 

h.12. 

17 
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pembelajaran merupakan kebutuhan dalam proses pendidikan, 

karena media pembelajaran dapat mengatasi masalah-masalah 

yang timbul dari proses belajar. Masalah yang sering terjadi ialah 

kurangnya minat belajar peserta didik, yang menimbulkan 

pendidik untuk menggunakan media pembelajaran saat proses 

pembelajaran. Pendidik dapat menggunakan media pembelajaran 

berupa audio visual, permaian, serta media diam. Pendidik dapat 

mengembangan media pembelajaran menjadi media 

pembelajaran interaktif yang dapat menarik minat belajar peserta 

didik.
21

 

 

B. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

  Media Pembelajaran suatu hal yang sangat 

mempengaruhi tercapainya suatu kegiatan belajar mengajar 

terutama pada jenjang sekolah dasar. Media merupakan 

sumber belajar yang tidak terpisahkan dalam proses 

pembelajaran, media sebagai alat yang secara fisik digunakan 

sebagai pengantar bahan materi ajar yang akan disampaikan 

dari pendidik ke peserta didik. Media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat berupa suatu alat, lingkungan 

sekitar, maupun kegiatan, yang telah direncanakan/diatur 

secara sengaja serta dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan/informasi pembelajaran agar dapat menunjang serta 

mendukung tercapainya suatu proses pembelajaran. 

Adapun Pernyataan Hamalik dalam buku Maulana dan 

Nashran, media pembelajaran digunakan dalam rangka 

komunikasi dalam pengajaran antara guru dan peserta didik, 

media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat bantu 

mengajar, baik di kelas (indoor) ataupun diluar kelas 

(outdoor.22
 Didalam kegiatan belajar, media merupakan suatu 

                                                             
 21 Roza Linda, dkk,”Multimedia Interaktif Berbasis Autoplay Media 

Studio 8 Untuk mata Pelajaran Kimia Pokok Bahasan Laju Reaksi Untuk 

Kelas XI SMA/MA” Jurnal Pendidikan Kimia. Volume 9 Nomor 3, 

(Desember 2017) h. 342. 
 

22
 Maulana Arafat, Nashran Azizan, “Pembelajaran Tematik 

SD/MI”, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, Cet.1 2019) 
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alat bantu guru dalam mengajar dikelas yang digunakan 

sebagai alat dalam berkomunikasi dengan peserta didik yang 

diharapkan dengan menghadirkan media dapat 

mengefektifkan proses pembelajaran di kelas.
23

  

  Media pembelajaran merupakan salah satu kunci 

sukses pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas. 

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar  

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, 

bahkan membawa pengaruh psikologis bagi peserta didik dan 

penerapan media pembelajaran akan memicu suasana belajar 

menjadi menyenangkan.
24

 Pembelajaran dapat dengan mudah 

dipahami  apabila seorang pengajar melibatkan dan 

menggunakan media pembelajaran sebagai salah satu alat 

untuk tercapainya tujuan pembelajaran. 

  Berikut ini adalah ayat Al-Qur’an yang berkaitan 

dengan media pembelajaran, yaitu Q.S An-Nahl Ayat 44: 

                          

        

Artinya: “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab dan 

Kamit turunkan kepadamu Al-Qur’an, agar kamu 

menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan 

kepada mereka dan supaya                      mereka 

memikirkan.” (Q.S An-Nahl Ayat 44)
25

 

 

                                                             
 

23
 Sohibun, Filza Yuliana Ade, Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Virtual Class Berbantuan Google Drive, Tadris : Jurnal Keguruan 

dan Ilmu Tarbiyah, p-ISSN 2301-7562 e-ISSN 2579-7964, Volume 2 Nomor 

2 Desember 2017, h. 122 

 
24

 Nurul Hidayah dan Rifky Khumairo Ulva, Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial Kelas IV MI Nurul Hidayah Roworejo Negerikaton Pesawaran, 

(Jurnal Terampil : Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 4 Nomor. 1 Juni 

2017), hal.35 

 25
 Departemen Agama RI, Ibid, Hal.272 
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  Penjelasan dari ayat diatas adalah apabila seorang 

pendidik hendak menggunakan media pembelajaran, 

seharusnya media tersebut mewakili dari sebagian materi yang 

diajarkan pada pembelajaran sebelumnya. Adapun media 

pembelajaran digunakan agar peserta didik lebih mudah dalam 

menyerap materi pembelajaran dan lebih semangat dalam 

menerima materi baru. 

2. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

  Media pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagaimana 

yang telah dikemukakan oleh Gerlach dan Ely dalam Azhar 

Arsyad, yaitu ada tiga ciri mengapa media digunakan dan 

menjadi alat bantu pembelajaran, sebagai berikut: 

a. Ciri Fiksasi, ciri ini menggambarkan kemampuan media 

merekam, menyimpan, melestarikan, dan 

merekonstruksikan suatu peristiwa atau objek. Hal 

tersebut dilakukan agar guru dapat menggunakan nya 

setiap waktu. 

b. Ciri Manipulative, transformasi suatu kejadian atau objek 

dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulativ, 

kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat 

disajikan kepada siswa dalam waktu dua atau tiga menit. 

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengefisienkan waktu. 

c. Ciri Distributive, memungkinkan suatu objek atau 

kejadian di transformasikan melalui ruang, dan secara 

bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sebagian 

besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relative 

sama dengan kejadian itu.
26

 

 Suatu media pembelajaran memiliki beragam macam bentuk, 

akan tetapi tujuannya tetap sama yaitu membantu guru untuk 

mempermudah  menyampaikan informasi kepada peserta 

didik. 

 

 

                                                             
 

26
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Edisi Revisi, Cet Ke-20, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm.15-17 
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3. Fungsi Media Pembelajaran 

  Didalam media pembelajaran terdapat beberapa 

fungsi dari penggunaan adanya media pembelajaran dalam 

kegiatan belajar mengajar. Levie & Lentz mengemukakan 

didalam media pembelajaran khususnya media visual terdapat 

empat fungsi, sebagai berikut: 

a. Fungsi atensi, yaitu media dapat menarik perhatian, rasa 

ingin tahu, dan dapat mengarahkan minat belajar 

sehingga peserta didik dapat berkonsentrasi pada materi 

pelajaran yang disajikan dalam bentuk visual gambar 

b. Fungsi afektif, dalam hal ini dapat dilihat dari bagaimana 

peserta didik menikmati media gambar yang ditampilkan 

pada saat pembelajaran. 

c. Fungsi kognitif, media pembelajaran visual gambar yang 

digunakan dalam pembelajaran dapat membantu 

pencapaian tujuan dan memberikan informasi yang 

disampaikan melalui media visual gambar. 

d. Fungsi kompensatoris, media pembelajaran dapat 

membantu peserta didik yang lemah pada membaca, 

dalam hal ini media dapat membantu peserta didik 

memahami isi pelajaran yang disajikan dengan gambar.
27

 

4. Manfaat Media Pembelajaran 

  Manfaat dari penggunaan media pembelajaran 

menurut sudjana dan riva’i dalam cecep kustandi dan dady 

darmawan mengungkapkan bahwa manfaat media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran yaitu: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga 

dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya 

menguasai serta mencapai tujuan pembelajaran. 

c. Metode belajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan 
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tenaga, apalagi kalau guru mengajar  pada setiap jam 

pelajaran. 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran 

sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dan memerankan.
28

 

 Berdasarkan pemaparan dari manfaat media pembelajaran 

diatas dapat  disimpulkan bahwa media pembelajaran 

sangat bermanfaat bagi guru yaitu  agar guru tidak 

terlalu kehabisan tenaga saat mengajar, maupun bagi peserta 

 didik agar tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru 

akan tetapi peserta  didik juga dapat mengamati, 

melakukan, dan mendemonstrasikan media  pembelajaran 

tersebut, sehingga peserta didik tidak mudah bosan dalam 

 kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

5. Klasifikasi Media Pembelajaran 

  Klasifikasi media pembelajaran didasarkan atas 

bentuk ciri fisiknya, berdasarkan jenis dan tingkat pengalaman 

yang diperoleh, berdasarkan persepsi indra yang diperoleh, 

berdasarkan penggunaan dan berdasarkan hierarki 

pemanfaatannya. Berikut ini adalah klasifikasi media 

pembelajaran berdasarkan bentuk penyajian dan cara 

penyajiannya dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh kelompok, 

ialah: (a) Kelompok kesatu; grafis, bahan cetak, dan gambar 

diam, (b) Kelompok kedua; media proyeksi diam, (c) 

Kelompok ketiga; media audio, (d) Kelompok keempat; media 

audio visual, (e) Kelompok kelima; media gambar hidup atau 

film, (f) Kelompok keenam; media televisi, (g) Kelompok 

ketujuh; multimedia.
29

  

Berdasarkan klasifikasi media pembelajaran yang 

terbagi kedalam beberapa kelompok, pemakaian media dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendidik 

dalam menerapkannya, serta kesediaan media yang ada 
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disekolah. Dalam pembelajaran pendidik dapat menggunakan 

salah satunya yaitu media visual dalam bentuk gambar. 

 

C. Media Gambar Berseri 

1. Pengertian Gambar Berseri 

  Gambar berseri termasuk kedalam media 

pembelajaran visual yaitu berupa media gambar. Visual dapat 

pula menumbuhkan minat siswa dan dapan menumbuhkan 

antara isi materi pelajaraan dengan dunia nyata.
30

 Gambar 

berseri merupakan rangkaian cerita gambar yang saling 

berhubungan pada setiap gambarnya. Didalam gambar berseri 

rangkaian cerita yang dibentuk menjadi gambar disajikan 

secara sistematis artinya berurutan antara cerita satu gambar 

dengan cerita gambar lainnya yang saling berhubungan. 

Media ini juga disebut flow chart atau gambar susun. Gambar-

gambar tersebut berhubungan satu dengan yang lain sehingga 

merupakan rangkaian cerita. Menurut Sapari gambar berseri 

adalah rangkaian gambar yang didalamnya menceritakan 

suatu cerita, cerita didalam gambar berseri biasanya terdiri 

dari 2 sampai 6 gambar yang membentuk alur cerita.
31

 Melalui 

penggunaan media gambar berseri peserta didik diajak untuk 

memperoleh pengalaman terlebih dahulu dari gambar yang 

sudah tersedia yang akan dijadikan objek tulisan, kemudian 

hasilnya ditulis dalam bentuk karangan deskripsi, lalu 

ceritakan di depan teman. Karena dengan menggunakan media 

gambar berseri, siswa dapat melihat hubungan antara konsep, 

peristiwa, dan tokoh yang ada dalam pelajaran serta dapat 

melihat komponen-komponen materi atau isi pelajaran yang 

diajarkan. Kegiatan ini akan memudahkan peserta didik untuk 

                                                             
 

30
 Nunuk Suryani, Achmad Setiawan, Aditin, Media Pembelajaran 

Inovativ dan Pengembangannya, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Cet.1 

2018), hal.52 

 
31

 Syibli Maufur, Susi Lisnawati, Pengaruh Penggunaan Media 

Gambar Berseri Terhadap Keterampilan Berbicara Bahasa Indonesia, 

(Jurnal Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Volume 4 

Nomor 2, 2017) hal. 191 



 24 

memperoleh gagasan atau ide tulisan dari gambar yang dilihat 

secara langsung.  

  Disimpulkan bahwa gambar berseri merupakan 

serangkaian cerita yang dibentuk menjadi serangkaian 

gambar-gambar yang membentuk tema dan alur. Cerita yang 

dituangkan dalam bentuk gambar disusun secara berurutan 

dan saling berhubungan dengan setiap gambar. Penerapan 

media pembelajaran gambar berseri dalam penyampaian 

pembelajaran merupakan suatu inovasi yang digunakan oleh 

guru dalam menyampaikan pada mata pelajaran bahasa 

indonesia, khususnya pada empat keterampilan berbahasa. 

Penggunaan media gambar berseri bertujuan untuk 

merangsang, melatih, dan memotivasi peserta didik dalam 

mendeskripsikan, menulis, mengulang cerita pada gambar 

sehingga peserta didik mampu berimajinasi saat melihat 

gambar yang kemudian dituangkan dalam bentuk cerita 

tertulis. 

2. Karakteristi Gambar Berseri 

       Cerita merupakan rangkaian peristiwa yang disusun 

secara runtut dan berkesinambungan. Membuat cerita berseri 

berarti memuat sebagian peristiwa dan melanjutkan sebagian 

lain pada seri berikutnya.
32

   

3. Manfaat Media Gambar Berseri 

 Manfaat dari penerapan media pembelajaran gambar 

berseri bagi peserta didik antara lain : 

a. Media gambar berseri dapat digunakan pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia materi menceritakan 

kembali cerita yang didengar yang memerlukan 

keterampilan berbahasa, digunakan sebagai alat bantu 

guru dalam menjelaskan pembelajaran sehingga 

peserta didik mampu menyimak, mendengar dengan 

seksama, menuliskan, lalu menceritakan kembali. 
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b. Memotivasi peserta didik untuk ikut dalam 

pembelajaran dan menjadikan pembelajaran menjadi 

menarik dan menyenangkan. 

c. Membantu peserta didik dalam mengembangkan daya 

pikir dan berimajinasi. 

4. Langkah-langkah Penggunaan Media Gambar Berseri 

  Penggunaan media gambar berseri sangat membantu 

guru untuk meningkatkan keterampilan berbahasa indonesia 

peseerta didik. Adapun langkah-langkah penggunaan media 

gambar berseri yaitu: 

a. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

b. Guru menyajikan gambar berseri di papan tulis 

c. Guru memberikan petunjuk dan memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk memperhatikan 

atau menganalisis gambar 

d. Guru bertanya pada peserta didik tentang gambar 

yang disajikan 

e. Guru selalu memberikan bimbingan dan penguatan 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

f. Peseerta didik menyusun kerangka karangan dari 

gambar berseri yang telah disusun secara urut 

g. Peserta didik secara individu mengembangkan 

kerangka karangan dengan menggunakan kaidah 

penulisan yang benar 

h. Guru merefleksi pembelajaran 

5. Kelebihan dan Kelemahan Media Gambar Berseri 

a. Kelebihan  

1) Sifatnya konkrit dan dapat meningkatkan 

kemampuan anak yang meliputi: kelengkapan 

tokoh, alur, peristiwa 

2) Gambar dapat mengatasi masalah batas ruang 

dan waktu. Gambar juga dapat meningkatkan 

kemampuan anak dalam memahami isi gambar 

3) Dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang 

apa saja dan untuk tingkat usia berapa saja. 

Gambar akan lebih menarik dan bervariasi karena 
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menggunakan media gambar dengan berbagai 

warna 

4) Gambar lebih mudah disajikan karena dengan 

menggunakan gambar seri memiliki hubungan 

keruntutan peristiwa antar gambar satu dengan 

gambar yang lain 

b. Kelemahan Media Gambar 

1) Gambar hanya menekankan persepsi indra mata 

2) Gambar foto benda yang kurang efektif untuk 

kegiatan pembelajaran 

3) Jika salah satu gambar seri hilang maka gambar 

seri tidak dapat digunakan, karena tidak lengkap 

4) Ukuran sangat terbatas untuk kelompok besar.
33

 

 

D. Keterampilan Berbahasa Indonesia 

1. Pengertian Keterampilan Berbahasa Indonesia 

 Keterampilan berbahasa berdasarkan sifatnya dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu keterampilan berbahasa reseptif dan 

produktif. Sifat reseptif pada keterampilan berbahasa ini 

memiliki makna aktif memahami. Artinya, seseorang 

penyimak atau pembaca secara aktif berusaha memahami 

pesan, ide, atau pemikiran yang disampaikan oleh pembicara 

ketika ia menyimak sebuah pembicaraan, atau ia aktif 

berusaha memahami pesan penulis ketika ia membaca sebuah 

tulisan. Sebaliknya, sifat produktif bermakna menghasilkan 

sesuatu yang berkaitan dengan bahasa. Artinya, seseorang 

ketika berbicara aktif menyampaikan pesan, ide, atau 

pemikiran berbentuk pembicaraan kepada orang lain 

(penyimak), atau seseorang penulis aktif menyampaikan ide, 

pesan atau pemikiran berbentuk tulisan kepada orang lain 

(pembaca).
34
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2. Macam-macam Keterampilan Berbahasa Indonesia 

a. Keterampilan Menyimak 

          Menyimak adalah suatu proses kegiatan 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh 

perhatian, pemahaman, apresiasi serta interpretasi untuk 

memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta 

memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh 

sang pembicara melalui ujaran dan bahasa lisan. Kegiatan 

menyimak merupakan kegiatan berbahasa yang cukup 

kompleks karena melibatkan berbagai proses menyimak 

dalam saat yang sama. Kegiatan menyimak dapat dilakukan 

oleh seseorang dengan bunyi bahasa sasarannya, sedangkan 

mendengarkan sasarannya dapat berupa bunyi apa saja. 

Kegiatan menyimak dilakukan dengan sengaja, atau 

terencana, dan ada usaha untuk memahami atau menikmati 

apa saja yang disimaknya.
35

 Guru hendaknya memberikan 

porsi kesempatan yang besar serta luas untuk kegiatan 

menyimak sehingga keterampilan menuturkan, membaca dan 

menulis dapat berjalan dengan baik. Menyimak dapat 

didefinisikan suatu aktivitas yang mencakup kegiatan 

mendengar dan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilik, dan 

mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahan simakan. 

Menyimak menggunakan indra pendengaran tetapi bukan 

berarti saat mendengar seseorang sudah dikatakan sedang 

menyimak. Sesungguhnya proses menyimak tidak sekedar 

mendengar, tetapi lebih dari itu yaitu mendengar lalu 

memusatkan perhatian kepada objek yang disimak. 

  Tujuan menyimak memiliki dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 1) Mendapatkan informasi, data, dan fakta, 2) 

Membedakan bunyi-bunyi bahasa, 3) Mendapat model lafal, 

tekanan kata, pemenggalan kalimat, intonasi kalimat, dan pola 

dasar kalimat yang baik, 4) Memperlancar komunikasi, 5) 

Menunjang keterampilan berbicara dan membaca. 
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  Menurut Tompkins dan Hoskisson keterampilan 

menyimak memiliki tahapan yang dibedakan menjadi tiga 

bagian, yaitu:  a) Menerima, pada tahap ini penyimak 

menangkap stimulus dari pembicara, baik stimulus verbal 

ataupun visual, b) Memahami, pada tahap ini penyimak 

memilih stimulus yang diperlukan dan mengesampingkan 

stimulus yang tidak diperlukan yang ada disekitarnya, c) 

Menentukan, pada tahap ini penyimak memahami pesan dari 

pembicara. 

b. Keterampilan Berbicara 

          Berbicara memegang peranan penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Keterampilan berbicara dalam bahasa 

Indonesia merupakan suatu keterampilan bahasa yang perlu 

dikuasai dengan baik, karena keterampilan ini merupakan 

suatu indikator terpenting bagi keberhasilan peserta didik 

dalam belajar bahasa.
36

 Hal tersebut dikarenakan keterampilan 

berbicara mampu membentuk siswa menjadi penerus bangsa 

yang mampu melahirkan tuturan atau ujaran secara 

komunikatif, jelas, dan runtut, serta mudah dipahami. 

Berbicara merupakan suatu kompetensi yang dapat dicapai 

melalui belajar dan berlatih. Seseorang lebih sering memilih 

berbicara untuk berkomunikasi karena komunikasi lebih 

efektif jika dilakukan dengan berbicara. Jenis-jenis kegiatan 

berbicara yang biasa dilakukan siswa SD adalah berupa 

diskusi dan pidato untuk memperoleh suatu informasi.
37

 

  Secara umum tujuan berbicara menurut Tarigan 

terdapat lima golongan yaitu: 1) Menghibur berbicara untuk 

menghibur berarti pembicara menarik perhatian pendengar 

dengan berbagai cara, seperti humor, spontanitas, 

menggairahkan, kisah-kisah jenaka, dll, 2) Menginformasikan 
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berbicara untuk tujuan menginformasikan, untuk melaporkan, 

3) Menstimulasi berbicara untuk menstimulasi pendengar jauh 

lebih kompleks dari tujuan berbicara lainnya, 4) 

Menggerakkan dalam berbicara untuk menggerakkan 

diperlukan pembicara yang berwibawa, panutan, atau tokoh 

idola masyarakat. 

  Sedangkan tujuan utama keterampilan berbicara untuk 

siswa sekolah dasar adalah melatih peserta didik dapat 

berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Aktivitas pembelajaran berbicara dapat dilakukan dengan tiga 

teknik, yaitu terpimpin, semiterpimpin, dan bebas. Teknik 

terpimpin adalah suatu teknik pembelajaran berbicara yang 

dilakukan dengan cara meminta siswa 

mengajarkan/memaparkan sesuatu sama seperti contoh. 

Teknik semiterpimpin dilakukan dengan cara meminta s
38

iswa 

memaparkan sesuai tingkat kemampuan mereka. Teknik 

berbicara bebas dilakukan dengan cara meminta siswa 

memaparkan sesuatu secara bebas tanpa bahan yang telah 

ditentukan. 

c. Keterampilan Membaca 

          Membaca adalah suatu  proses yang dilakukan 

serta dipergunakan untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan melalui media kata-kata atau bahasa tertulis. 

Membaca suatu proses yang menuntut agar kelompok kata 

yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu 

pandangan sekilas, dan agar makna kata-kata secara individual 

akan dapat diketahui.
39

 Membaca merupakan salah satu 

kemampuan berbahasa yang reseptif, karena dengan membaca 

seseorang akan mendapat informasi ilmu pengetahuan dan 

pengalaman baru. Keterampilan berbahasa ini merupakan 

suatu keterampilan yang berperan penting bagi pengembangan 

pengetahuan, dan sebagai alat komunikasi bagi kehidupan 

manusia, dikatakan unik karena tidak semua manusia 

                                                             
 

38
 Nurul Hidayah, Diah Rizki N K, Ibid, hlm. 119 

 
39

Ria Kristia F, Husniyatul F, “Keterampilan Membaca” 

(Bangkalan: STKIP PGRI Bangkalan, Cet.1 2018) 



 30 

walaupun telah memiliki keterampilan membaca, dapat 

mengembangkannya menjadi alat untuk memberdayakan 

dirinya atau bahkan menjadikannya budaya bagi dirinya 

sendiri. 

  Membentuk kebiasaan membaca yang efisien 

memakan waktu yang relatif lama, selain waktu faktor 

keinginan dan kemauan serta motivasi perlu ada. Tetapi 

keinginan dan kemauan harus diperkuat oleh motivasi. Selain 

itu faktor lingkungan juga berperan, lingkungan tidak 

mendorong dan bahkan menghambat maka kebiasaan sukar 

atau bahkan tidak akan terbentuk. Oleh karena itu usaha 

pembentukan hendaklah dimulai sedini mungkin dalam 

kehidupan yaitu sejak masa anak-anak.
40

 

  Dengan adanya tujuan membaca yang jelas, 

diharapkam kemampuan siswa memahami tes bacaan akan 

meningkat. Pendapat Anderson dalam Tarigan, tujuan 

membaca antara lain: a) Membaca untuk memperoleh 

perincian-perincian atau fakta, b) Membaca untuk 

memperoleh ide-ide utama, c) Membaca untuk mengetahui 

urutan atau susunan organisasi cerita, d) Membaca untuk 

menyimpulkan, e) Membaca untuk mengklasifikasikan, f) 

Membaca untuk menilai dan mengevaluasi, g) Membaca 

untuk membandingkan atau mempertentangkan, h) 

Mendapatkan petunjuk melakukan sesuatu pekerjaan atau 

tugas.  

  Proses kegiatan membaca dapat dibagi pada dua 

kegiatan, yaitu (1) membaca nyaring (reading out loud) 

merupakan suatu kegiatan yang bisa meningkatkan 

keterampilan menyimak, menulis, dan membantu 

perkembangan bahasa anak, menjadikan anak untuk mencintai 

buku dan membaca cerita sepanjang hidup mereka, dan (2) 

membaca dalam hati (silent reading) merupakan salah satu 
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komponen dari sekian banyak jenis membaca, membaca 

dalam hati memberikan peluang dan kesempatan kepada siswa 

untuk memahami teks bacaan yang dibacanya secara lebih 

mendalam. 

d. Keterampilan Menulis 

          Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi 

berupa penyampaian pesan (informasi) secara tertulis kepada 

pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau 

medianya. Aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur yaitu 

: penulis sebagai pesan, isi tulisan, saluran atau media, dan 

pembaca. Selain itu menulis memiliki banyak makna dan 

manfaat, ide dan pemikiran seseorang akan lebih lama, 

menyebar luas, dan dapat dipelajari lagi jika dituangkan 

kedalam bentuk tulisan. Menurut Henry Guntur Tarigan, 

keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan 

berbahasa yang produktif dan ekspresif yang digunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap 

muka dengan pihak lain. Keterampilan menulis adalah 

kemampuan menuangkan buah pikiran kedalam bahasa tulis 

melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap, 

dan jelas sehingga buah pikiran tersebut dapat 

dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Menurut 

Suriamiharja, berpendapat bahwa menulis merupakan suatu 

kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan. Menulis 

merupakan kegiatan berkomunikasi mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan kehendak orang lain. Akhadiah juga 

berpendapat bahwa menulis merupakan suatu proses 

pemikiran, dimulai dengan pemikiran tentang apa yang 

disampaikan. Menulis merupakan ajang komunikasi yang 

perlu dilengkapi dengan alat-alat penjelas serta aturan-aturan 

ejaan dan tanda baca. 
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Keterampilan menulis secara khusus memiliki peranan 

penting sebagai bagian dari keterampilan literasi dalam hal 

pengembangan karakter peserta didik tingkat sekolah dasar.
41

 

  Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat 

disimpulkan bahwa menulis merupakan aktivitas manusia 

yang terarah dan sadar untuk menuangkan ide, gagasan, 

pikiran, dan perasaan atau pengalaman dalam bentuk tulisan 

yang diorganisasikan secara sistematis dengan menggunakan 

kalimat yang logis, sehingga orang lain dapat memahami 

maksud yang disampaikan sesuai dengan tujuan penulis. 

  Pada prinsipnya fungsi utama dari menulis adalah 

sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Maksud dan 

tujuan menulis yang dimaksudkan adalah respons atau 

jawaban yang diharapkan dapat diperoleh dari pembaca atau 

perubahan yang diharapkan akan terjadi pada diri pembaca. 

Menurut Sudaryantoada tiga manfaat dalam menulis, pertama, 

manfaat psikologis karena menulis dapat melegakan pikiran, 

jiwa, dari kepenatan, selain itu menulis juga dapat 

meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Kedua, manfaat 

sosiologis apa yang kita pikirkan harus dituangkan dalam 

sebuah tulisan agar semua orang tahu. Ketiga, manfaat 

ekonomis menulis dapat menjadikan mata pencaharian 

seseorang. Setiap penulis harus memiliki tujuan yang jelas 

dari tulisan yang ditulisnya. Menurut Suriamiharja, tujuan dari 

menulis adalah agar tulisan yang dibuat dapat dibaca dan 

dipahami dengan benar oleh orang lain yang mempunyai 

kesamaan pengertian terhadap bahasa yang digunakan.  

  Dapat disimpulkan bahwa menulis memiliki tujuan 

agar pembaca mengetahui, mengerti, dan memahami nilai-

nilai dalam sebuah tulisan sehingga pembaca ikut berpikir, 

berpendapat atau melakukan sesuatu yang berhubungan 

dengan isi tulisan. 
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E. Kerangka Berfikir 

 Media pembelajaran pada dasarnya memiliki manfaat yaitu 

untuk meningkatkan minat belajar peserta didik, karena rasa 

keingintahuannya terhadap media tersebut. Media juga dapat 

dengan mudah digunakan dalam menyampaikan materi 

pembelajaran, sehingga media dapat digunakan pendidik dan 

peserta didik dalam berinteraksi menyampaikan dan memperoleh 

informasi pembelajaran. Oleh sebab itu, keberadaan suatu media 

sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran, tak terkecuali 

pada pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia. 

 Gambar berseri dirasa cocok untuk pembelajaran 

keterampilan bahasa Indonesia karena memiliki gambar yang 

bervariasi dan juga dapat menarik perhatian siswa, mudah 

dipahami, juga mudah diingat dan sederhana untuk diterapkan 

pada pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia. 

Penggunaan media gambar berseri yang digunakan untuk media 

pembelajaran didukung oleh karakteristik peserta didik, yang 

dimana peserta didik lebih banyak menyukai belajar dengan 

besertakan gambar didalamnya serta, peserta didik sering merasa 

bosan dan malas belajar keterampilan berbahasa apabila hanya 

dari buku, maka dari itu gambar berseri diharapkan dapat 

mengurangi masalah-masalah dalam pembelajaran tersebut.  

 Media pembelajaran Gambar Berseri dapat dikembangkan 

sebagai suatu pilihan dalam mengajarkan keterampilan 

berbahasa, hal ini dimaksudkan agar pembelajaran lebih menarik 

dan peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Penyajian gambar berseri pada pengembangan kali ini, di desain 

lebih menarik dengan konsep jilid spiral dengan kertas warna-

warni dan gambar yang bervariasi sesuai materi pembelajaran. 

 Media pembelajaran gambar berseri dapat dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam materi 

pembelajaran agar lebih efektif dan komunikatif. Berikut ini 

adalah diagram alur kerangka berfikir peneliti: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

F. Tema 7 Kebersamaan Subtema 1 dan 2 

 Dalam kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum 

sebelumnya, karena pada kurikulum ini pembelajaran berbentuk 

tematik, yaitu suatu konsep pembelajaran yang melibatkan 

beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman 

bermakna bagi peserta didik. Dalam model ini pendidik harus 

mampu membangun keterpaduan melalui satu tema. Lahirnya 

kurikulum 2013 ini sebagai langkah lanjutan dari kurikulum 

sebelumnya yang berbasis kompetensi yaitu kurikulum 2004 dan 

KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 
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keterampilan secara terpadu. Dalam tatanan konsep dan 

penerapan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu konstruksi 

kurikulum yang mengintegrasikan dua kerangka besar yaitu 

kompetensi dan karakter dalam diri peserta didik. Tujuan dari 

kurikulum 2013 ini dikenal dengan istilah standar kompetensi 

kelulusan (SKL), kompetensi inti (KI), dan kompetensi dasar 

(KD). 

 Pada materi di kelas 2 tema 7 subtema 1 dan 2 tentang 

kebersamaan di rumah dan di sekolah. Kebersamaan adalah 

sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa 

kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau 

hubungan profesional. Kebersamaan menjadi suatu hal penting 

dalam membina sebuah hubungan. Jelas kita tidak pernah bisa 

benar-benar hidup sendiri dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa 

menjadi manusia yang egois, yang merasa bisa melakukan 

segalanya sendirian, yang merasa tak membutuhkan orang lain, 

sebab pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yaitu 

membutuhkan orang lain. kehidupan adalah sebuah siklus sebab 

akibat. Berbuat baik, saling berbagi dalam kebersamaan, menjalin 

sebuah hubungan yang positif.  

Dalam lingkungan rumah, termasuk keluarga dan orang sekitar 

banyak kegiatan-kegiatan yang termasuk kebersamaan. Rumah 

adalah sebuah istilah yang mengacu pada sebuah bangunan yang 

digunakan sebagai tempat tinggal dari sebuah komunitas tempat 

kehidupan dibentuk dan dibina. Contoh kebersamaan di rumah 

yaitu: makan bersama, menghabiskan waktu bersama di akhir 

pekan, bercengkerama pada waktu luang, menyelesaikan 

pekerjaan rumah bersama-sama, merayakan hari besar 

keagamaan bersama-sama, membersihkan rumah bersama, 

membantu orang tua memasak, berpamitan ke sekolah, dan lain-

lain. 

 Menjaga kebersamaan di rumah merupakan hal yang sangat 

penting karena dapat mempererat ikatan sebagai satu keluarga. 

Dengan demikian, rasa kasih sayang dapat terus bertumbuh dan 

terpelihara ditengah seluruh anggota keluarga. Selain itu, perlu 

diketahui bahwa tugas merawat kebersamaan dalam keluarga 
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tidak hanya sebatas pada kedua orang tua semata, melainkan 

seluruh anggota keluarga, termasuk anak. 

 Selanjutnya kebersamaan di sekolah, persatuan dan kesatuan 

yang baik di lingkungan sekolah akan ditunjukkan dari 

kebersamaan antarsiswa dan juga guru. Kebersamaan yang baik 

terlihat dari interaksi siswa yang harmonis sehingga kondisi 

belajar di sekolah pun menjadi tenang, tentram dan 

menyenangkan. Sebaliknya, apabila kebersamaan tidak terjalin 

dengan baik maka siswa rawan berkonflik sehingga sedikit 

banyak berpengaruh pada kondisi belajar yang tidak lagi 

harmonis, tentram dan menyenangkan. Berikut contoh 

kebersamaan di sekolah: melakukan upacara bendera, 

membersihkan ruangan kelas bersama-sama, membaca doa 

sebelum memulai pembelajaran, bekerja kelompok 

menyelesaikan tugas dari guru, tidak pilih kasih dalam berteman, 

mengembangkan sikap saling tolong menolong.  
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