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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi dengan beberapa masalah 

yaitu dalam proses pembelajaran media yang digunakan peserta didik 

terbatas serta kurang bervariatif sehingga peserta didik kurang 

antusias dalam belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

media pembelajaran, untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi 

pada peserta didik dan mengetahui respon peserta didik dengan 

adanya buku bergambar sebagai media pembelajaran. Pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran buku bergambar dapat 

menstimulasi peserta didik untuk lebih kratif dan giat dalam belajar. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan 

atau Research and Development (R&D). model pengembangan yang 

digunakan adalah 4D yaitu terdiri dari tahap pendefinisian (define), 

tahap perencanaan (design), tahap pengembangan (develop), dan tahap 

penyebaran (disseminate). Pada tahap  Develop, media pembelajaran 

buku bergambar dinilai kelayakannya oleh validator yang terdiri dari 

ahli materi, ahli media dan ahli bahasa serta pendidik dan peserta 

didik kelas V. validasi diperoleh dengan menggunakan metode 

pengumpulan data berupa angket yang diberikan kepada validator. 

Hasil penelitian ahli materi diperoleh nilai rata-rata sebesar 

87% dengan kategori sangat layak, ahli media diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 85% dengan kategori sangat layak, ahli bahasa memperoleh 

nilai rata-rata sebesar 62% dengan kategori layak, dengan penilaian 

peserta didik uji coba kelompok kecil diperolah nilai rata-rata sebesar 

91% dengan kategori sangat layak, dan penilaian uji coba kelompok 

besar diperoleh nilai rata-rata sebesar 90% dengan kategori sangat 

layak. Sehingga  media pembelajaran buku bergambar untuk 

ketrampilan menulis narasi kelas V SD/MI layak dan dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran. 

Kata Kunci : Media Pembelajaran, Buku Bergambar, Ketrampilan 

Menulis Narasi 

 

 

 



iii 
 

SURAT PERNYATAAN 

 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Nivo Yudanani Saka 

NPM  : 1511100230 

Jurusan/Prodi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 

 Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengembangan 

media pembelajaran buku bergambar untuk ketrampilan menulis 

narasi kelas V SD/MI” adalah benar-benar merupakan hasil karya 

penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang 

lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote 

atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya 

penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada 

pada penyususn. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. 

Wassalamu’alikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

       

    Bandar Lampung,           2022 

Penulis 

 

 

Nivo Yudanani Saka 

1511100230 







iv 
 

 

MOTTO 

 

َ ََل يَُغيُِّر َها  ِ ۗاِنَّ ّللّاٰ
ْنْۢ بَْيِن يََدْيِه َوِهْن َخْلفِٖه يَْحفَظُْىنَٗه ِهْن اَْهِر ّللّاٰ لَٗه ُهَعقِّٰبٌت هِّ

ى يَُغيُِّرْوا َها بِاَْنفُِسِهْنۗ  ًءا فَََل َهَردَّ لَٗه َۚوَها لَهُْن بِقَْىٍم َحتّٰ ُ بِقَْىٍم ُسْىْۤ َواَِذٓا اََراَد ّللّاٰ

اٍل  ْن ُدْونِٖه ِهْن وَّ  ١١هِّ

Artinya: “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang 

menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya 

yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 

tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka 

mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada 

yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung 

bagi mereka selain Dia” ( Q.S Ar-Ra’d: 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan yang dianggap paling efektif guna 

mencerdaskan individu-individu yang ada merupakan tujuan 

dari pendidikan. Pendidikan akan mengembangkan suatu 

potensi yang ada atau dimiliki oleh peserta didik agar potensi 

yang ada dapat berguna bagi masyarakat, bangsa serta Negara. 

Pendidikan sangat erat kaitanya dengan belajar dan 

pembelajaran karena merupakan factor dalam pendidikan 

untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam tenaga 

pendidik menuju masyarakat yang beradab serta berilmu
1
. 

Pendidikan juga merupakan usaha untuk mewujudkan suatu 

proses pembelajaran bagi peserta didik sehingga memupuk 

kecerdasarn serta keterampilan yang nantinya diperlukan oleh 

masyarakat
2
. Menjadikan pendidik agar berilmu salah satunya 

dengan giat belajar, karena hal tersebut erat kaitanya dengan 

kehidupan dan penting untuk keberlangsungan kehidupan 

manusia. Menuntut ilmu merupakan wajib dan penting bagi 

setiap muslim seperti halnya tercantum dalam surat Shod ayat 

29 yang berbunyi: 

ا ٰاٰيتِٖه َولِيَتََذكََّر اُولُوا اْْلَْلثَاِب  تَُّرْوْٓ  ٩٢ِكٰتٌة اَْنَزْلٰنهُ اِلَْيَك ُمٰثَرٌك لِّيَدَّ

Artinya: “(Al-Qur’an ini adalah) kitab yang Kami turunkan 

kepadamu (Nabi Muhammad) yang penuh berkah 

supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan 

orang-orang yang berakal sehat mendapat 

pelajaran”. 

                                                             
1
Faisal Djabidi, "Manajemen Pengelolaan Kelas", (Malang : 

Madani, 2016), h 1  
2
Sukring, "Pendidikan dalam Pengembangan Kecerdasan Peserta 

Didik", (Lampung : Jurnal Tadris dan Ilmu Tarbiyah 01 (1) ISSN-2301-7562, 

Juni 2016), h. 69 
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Berkaitan dengan ayat yang sudah ditulis tersebut dapat 

dipahami setiap makhluk yaitu manusia yang memiliki akal 

sehat atau berakal harus selalu menuntut ilmu yaitu salah 

satunya dengan belajar atau mendapatkan pelajaran karena 

seiring dengan adanya ilmu akan menjadikan kita manusia 

yang lebih bersyukur, dan lebih paham tentang ayat-ayat Al-

Qur’an serta agar manusia lebih paham dan mengerti dengan 

apa yang kita ketahui, tetapi belajar juga bukan hanya 

dibidang keagamaan saja, ada berupa pengetahuan yang 

relevan yang setiap hari semakin modern disebabkan oleh 

kemajuan zaman. Makan dari itu ilmu yang diperoleh dapat 

bermanfaat untung bangsa. 

Suatu proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta 

didik yang baik yaiyu semua aspek harus saling mendukung 

baik agama, kemajuan teknologi, bahan ajar, komunikasi, 

media, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Semua 

aspek tersebut sangat penting untuk keberlangsungan 

pembelajaran dan jika semua aspek tersebut sudah terpenuhi 

dengan sebagaimana mestinya maka proses pembelajaran 

lebih sesuai dengan yang diinginkan. Burner menyatakan 

proses belajar dapat berjalan dengan baik dan menjadi kreatif 

jika seorang pendidik memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk menemukan suatu konsep atau pemahaman 

melalui contoh yang dijumpai dalam kehidupannya
3
. Untuk 

proses proses pembelajaran media merupakan salah satu alat 

yang paling berpengaruh untuk menjadikan pembelajaran 

berhasil, untuk itu harus sesui dalam memilih media yang 

akan digunakan. 

Media pembelajaran yakni suatu aspek penting untuk 

mejalankan proses belajar mengajar
4
. Sehingga peserta didik 

                                                             
3
Chairul Anwar, "Teori-teori Pendidikan Klasik Hingga 

Konteporer " (Yogyakarta : IRCiSoD, 2017) h. 162  
4
Azhar Arsyat, "Media Pembelajaran" (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2013) h. 19  
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dapat menyerap pengalaman langsung kemudian akan terlatih 

untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan yang belum 

ditemui sebelumnya dari apa yang dipelajarinya. Peserta didik 

merupakan komponen dalam sistem pendidikan yang 

memiliki potensi dasr yang perlu dikembangkan melalui 

sebuah pendidikan
5
. Media juga berarti pengantar atau 

perantara, sehingga media pembelajaran sangat penting untuk 

proses pembelajaran agar dapat mempermudah peserta didik 

dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh pendidik dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. Dengan adanya media 

pembelajaran peseta didik akan lebih tertarik, mudah serta 

tidak membosankan untuk menangkap informasi yang 

diberikan oleh pendidik. 

Peneliti melakukan penelitian untuk menganalisis maslah 

penelitian dilakukan di dua sekolah yaitu MI Masyariqul 

Anwar Bandar Lampung dan SD Negeri 5 Suka Jawa, peneliti 

menggunakan model penelitian R&D (Research and 

Development) sehingga peneliti melakukan observasi di dua 

sekolah tersebut yaitu peneliti akan membuat dan 

mengembangkan produk atau media pembelajaran, media 

yang peneliti kembangkan tida hanaya bias digunkaan 

disekolah tersebut tetapi media pembelajaran yang peneliti 

kembangkan dapat digunakan disekolah lain. Peneliti 

menggunkan sampel MI Masyariqul Anwar Bandar Lampung 

untuk mewakili sekolah islam dan SDN 5 Suka Jawa Bandar 

Lampung untuk mewakili SD Negeri. Berdasarkan hasil 

observasi berupa wawancara dengan pendidik pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di dua sekolah tersebut dapat 

diperoleh bahwa media pembelajaran yang digunakan 

disekolah dalam menyampaikan materi pembelajaran oleh 

tenaga pendidik. Peserta didik sebagian ada yang belum 

mendapatkan media pembelajaran dalam menyampaikan 

materi. Media yang dipergunakan terbatas hanya 

menggunakan buku paket yang ada saja. 

                                                             
5Chairul Anwar, "Hakikat Manusia" (Dalam Pendidikan Sebuah 

Tujuan Filosofi) (Yogyakarta : SUKA-Press, 2014), h. 80  
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Dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar yang 

digunakan di MI Masyariqul Anwar dan SD Negeri 5 Suka 

Jawa untuk kelas V khususnya alat peraga seperti gambar, 

model, benda, bagan, grafik dan alat bantu lainnya untuk 

menunjang belajar siswa, bukan keragaman. menyerap materi 

yang diajarkan. Media sekolah berupa gambar cetak biasa dan 

hanya gambar dalam kemasan buku. Oleh karena itu penulis 

membuat buku ajar tentang topik bahasa Indonesia dalam 

bentuk buku bergambar, kemudian secara khusus 

menerapkannya pada teks naratif, yang sangat membantu 

siswa untuk meningkatkan minat dan keterampilannya dalam 

konstruksi pelajaran teks otobiografi. Karena menurut hasil 

wawancara yang didapat untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk 

keberlangsungan proses pembelajaran
6
. 

Pendidik dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya materi menulis naratif hanya mengajak siswa untuk 

menyajikan sesuatu yang tidak ada media yang dapat 

merangsang imajinasi siswa, Pendidik hanya menggunakan 

gambar-gambar dalam kemasan buku yang diantarkan dari 

sekolah, demikian peneliti yang mengembangkan 

pembelajaran buku bergambar ingin mengembangkan 

lingkungan belajar yang dapat membantu anak-anak 

mengembangkan kekuatan mereka dengan cara yang positif. 

Buku bergambar adalah buku yang berisi pesan atau informasi 

dalam dua cara, dengan gambar dan tulisan. Ilustrasi dan 

tulisan sama-sama dimaksudkan untuk menyampaikan pesan, 

berdiri bersama, tidak berdiri sendiri, dan saling mendukung 

untuk menyampaikan pesan. Buku komik dapat membantu 

siswa memicu imajinasi mereka dengan lebih mudah. Dengan 

adanya gambar-gambar yang mendukung akan mendukung 

serta memperkuat pemahaman terhadap narasi yang akan di 

                                                             
6
Wawancara penulis dengan guru kelas di MI Masyariqul Anwar 

Bandar Lampung, 2020  



5 
 

buat sesuai dengan daya masing-masing peserta didik melalui 

imajinasi
7
. 

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar buku 

bergambar adalah lingkungan seperti buku dengan gambar 

dan pesan yang saling berhubungan. Materi dalam buku 

bergambar disajikan dalam bentuk gambar-gambar yang 

menarik bagi siswa untuk mendapatkan ide menulis narasi 

dalam fantasi proses pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan 

adanya lingkungan pembelajaran buku bergambar ini dapat 

mendukung proses pembelajaran dan memudahkan peserta 

didik untuk memahami dan menyerap materi yang diberikan, 

serta dalam aktivitas belajar atau pembelajaran dapat menjadi 

menyenangkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran para 

pendidik. 

Dengan media ini diharapkan buku bergambar bias 

menjadikan alat bantu untuk membangkitkan daya ingat 

terhadap apa yang dilihat dan didengar serta berupaya 

meningkatkan prestasi akademik siswa kelas V khususnya 

dalam keterampilan berbahasa khususnya keterampilan 

bercerita. Pemanfaatan lingkungan belajar buku bergambar 

diterapkan di tahun ajaran tinggi, khususnya di kelas 5, 

sehingga lingkungan belajar ini menjadi lingkungan belajar 

yang praktis, efektif dan melibatkan siswa dalam proses 

belajar mengajar bahasa Indonesia. 

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik. Dengan 

adanya Bahasa Indonesia maka dapat mempermudah serta 

merupakan penunjang semua mata pelajaran disekolah. 

Pembelajaran bahasa Indonesia juga akan membantu peserta 

didik mengenal diri sendiri, orang lain dan budaya terkini. 

Peserta didik sehingga lebih mudah menggunakan Bahasa 

                                                             
7Burhan Nurgiyantoro, "Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia 

Anak", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013), h. 153  
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Indonesia yang baik untuk mengemukakan ide serta perasaan 

dalam berinteraksi di masyarakat
8
. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu pembelajaran yang 

memiliki empat keterampilan membaca, menulis, mendengar, 

dan berbicara. Semua ketermapilan tersebut saling berkaitan, 

pada dasarnya bertujuan agar membentuk serta 

berkembangnya keterampilan berkomunikasi pada peserta 

didik yaitu berupa lisan maupun tulisan. Salah satunya yaitu 

keterampilan yang harus dikuasai adalah keterampilan 

menulis. 

Menulis adalah kegiatan menyampaikan informasi atau 

menyampaikan suatu ide, gagasan dalam bentuk bahasa tulis
9
. 

Jadi, keterampilan menulis adalah kemampuan untuk 

mengungkapkan pikiran dan gagasan dalam proses dan 

menuangkan gagasan pokok ke dalam tulisan. Dalam proses 

pengajaran bahasa Indonesia memungkinkan siswa untuk 

menulis, mengungkapkan dan mengembangkan ide atau karya 

tulis sesuai imajinasi masing-masing siswa dalam bahasa 

Indonesia. Namun pada kenyataannya, pembelajaran menulis 

dipandang oleh siswa sebagai hal yang membosankan. Hal ini 

membuat minat dan keterampilan menulis siswa kurang 

optimal dan dapat menurunkan kemampuan dan keterampilan 

menulis siswa. 

Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, bahan ajar menulis 

naratif dikembangkan dengan menghadirkan media 

pembelajaran buku bergambar selama proses pembelajaran 

kelas V. Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan bahwa 

di MI Masyariqul anwar Bandar Lampung ternyata sarana 

pembelajaran khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia 

dapat dikatakan belum ideal dan lengkap, dan medianya hanya 

                                                             
8
Isah Cahyani, "Modul Pembelajaran Bahasa Indonesia", (Jakarta: 

Direktorat Jendral Pendidikan islam ), h.27. (Dalam Buku, Siti Anisatun 

Nafi’ah, "Model-model Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI", 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), h. 32. 
9
Dalman. "Keterampilan Menulis" (Jakarta : PT Rajagrafindo 

Persada, 2014), h. 3  
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menggunakan gambar dan paket, Buku terbitan sekolah . 

Tidak digunakannya fasilitas pengajaran menyebabkan 

rendahnya hasil belajar siswa di Kelas V. MI Masyariqul 

Anwar Bandar Lampung. Berdasarkan pernyataan di atas, 

penulis akan mengembangkan sebuah media pembelajaran 

yang disebut “Pengembangan Media Pembelajaran Buku 

Bergambar untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi 

Kelas V SD/MI” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang 

diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Keterbatasan media pembelajaran penulis untuk membuat 

buku bergambar dalam berbagai materi pembelajaran. 

2. Keterbatasan media yang tidak beragam 

3. Media yang akan dikembangkan yang akan 

dikembangkan berupa media pembelajaran buku 

bergambar. 

  

C. Batasan Masalah 

Merujuk dengan adanya identifikasi masalah, peneliti 

mendefinisikan masalah penelitian, yaitu: 

1. Materi pelajaran yang dicantumkan adalah media 

pembelajaran buku bergambar untuk materi menulis 

narasi. 

2. Dalam proses melaksanakan penelitian, penulis 

membatasi ruang lingkup penelitian pada siswa di SD/MI 

Kelas V MI Masyariqul Anwar dan SDN 5 Suka Jawa 

Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan apa yang di paparan diatas penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan fasilitas pembelajaran buku 

bergambar untuk tingkatkan keterampilan menulis narasi 

kelas V? 
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2. Bagaimana respon peserta didik pada fasilitas 

pembelajaran buku bergambar didalam tingkatkan 

keterampilan menulis narasi kelas V? 

3. Bagaimana respon kelayakan validasi pada 

pengembangan fasilitas buku bergambar untuk tingkatkan 

keterampilan menulis narasi kelas V? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 
 

F. Manfaat Penelitian 
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G. Spesifikasi Produk 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian dan 

pengembangan ini adalah penelitian dan pengembangan 

(R&D), dan penggunaan model pengembangan 4D melibatkan 

empat langkah. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang 

bertujuan untuk secara sistematis memahami dan mempelajari 

fenomena dan produk. Pengembangan merupakan suatu 

kegiatan untuk menciptakan, meningkatkan, dan 

mengembangkan produk untuk menjadikan produk yang lebih 

baik dari sebelumnya. Menurut Brog and Gall dalam buku 

Sugiyono penelitian dan pengembangan adalah suatu proses 

atau metode dalam memvalidasi pengembangan produk
10

. 

Peneliti mengembangkan produk media pembelajaran buku 

bergambar pada penelitian ini. 

 

B. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Saat ini teknologi dan ilmu pengetahuan 

perkembangannya menjadi motifasi untuk menciptakan 

pembaharuan-pembaharuan khususnya dalam proses belajar, 

pendidik diwajibkan agar mampu mengembangkan serta 

mempergunakan kemampuannya untuk trampil membuat 

media pembelajaran jika di rasa media yang ada kurang 

memadahi atau bahkan media belum tersedia. Media sendiri 

merupakan sebuah pengantar dan prantara pendidik dengan 

peserta didik
11

. Media pembelajaran sangat penting untuk 

proses pembelajaran agar materi yang disampaikan oleh 

                                                             
10 Sugiyono, "Metode Penelitian & Pengembangan (Research and 

Development) ", (Bandung: Alfabeta, Cet-2, 2017), h.28 
11

 Azhar Arsyad, "Media Pembelajaran", (Jakarta: Rajawali Pers, 

2017), h. 3 
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pendidik dapat dengan mudah di terima dan diserap oleh 

peserta didik melalui prantara. Media merupakan bentuk 

prantara yang dipergunaan oleh pendidik  untuk 

menyampaikan gagasan atau ide dan informasi sehingga 

sampai kepada peserta didik, dengan demikian apabila media 

yang di gunakan bertujuan untuk mengajar atau membawa 

suatu informasi  dengan demikian media tersebut merupakan 

media pembelajaran. 

Lingkungan belajar merupakan suatu objek yang 

berkaitan dengan alat komunikasi, disebut juga sebagai 

sumber belajar, yang berguna untuk memperlancar proses 

pembelajaran. Dengan hanya menggunakan bahasa dalam 

aplikasi, siswa akan memahami objek yang dijelaskan. 

Menggunakan lingkungan belajar dalam proses pembelajaran 

berbeda karena siswa memahaminya lebih cepat, lebih mudah 

dan lebih efektif. Pemanfaatan lingkungan belajar merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan proses belajar 

seorang siswa.Lingkungan belajar merupakan suatu objek 

yang berkaitan dengan alat komunikasi, disebut juga sebagai 

sumber belajar, yang berguna untuk memperlancar proses 

pembelajaran. Dengan hanya menggunakan bahasa dalam 

aplikasi, siswa akan memahami objek yang dijelaskan. 

Menggunakan lingkungan belajar dalam proses pembelajaran 

berbeda karena siswa memahaminya lebih cepat, lebih mudah 

dan lebih efektif. Pemanfaatan lingkungan belajar merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan proses belajar 

seorang siswa. Penggunaan media pembelajaran suatu bagian 

integral yang melengkapi keberhasilan proses pembelajaran 

peserta didik. Materi, merode, evaluasi serta tujuan suatu 

pembelajaran harus sesuai dengan penggunaan media 

pembelajaran yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran
12

. 

Alat komunikasi yaitu membawa pesan dari konunikator 

kemudian disampaikan ke komunikan adalah komponen dari 

                                                             
12

Yulia Siska, "Pembelajaran IPSdi SD/MI", (Yogyakarta: 

Garudhawaca, 2018), h. 318 
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sebuah media
13

, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran 

itu sendiri merupakan sarana prantara pendidik dalam 

menyampaikan informasi dalam suatu proses pembelajaran 

kepada peserta didik. Proses pembelajaran yaitu merupakan 

proses komunikasi penyampaian pesan yang dilakukan oleh 

komunikator dan komunikan. Pesan yang disamapaikan 

berupa informasi atau ajaran yang dituangkan kedalam bentuk 

media pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian di atas media pembelajaran 

berupa alat bantu untuk berkomunikasi sebagai pengantar 

pesan yang akan disampaikan kepada komunikator atau 

pendidik kepada komunikan atau disebut peserta didik. Media 

pembelajaran akan mempermudah jalannya suatu proses 

pembelajaran karna dengan adanya media pembelajaran 

informasi yang disampaikan akan lebih cepat ditangkap oleh 

peserta didik dibandingkan dengan menyampaikan informasi 

hanya menggunakn bahasa. Tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara efektif dan maksimal jika dalam proses belajar 

mengajar pendidik menggunakan media pembelajarn yang 

tepat. 

 

2. Fungsi Media Pembelajaran 

Sebagai prantara atau alat bantu dalam proses 

pembelajaran tentu sangat berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran merupakan fungsi dari media pembelajaran. 

Selain itu fungsi media pembelajaran terdiri dari fungsi 

semantik, manipulatif, distributif, sosiokultural dan 

psikologis
14

, berikut sedikit penjelasannya : 

a. Fungsi Semanik, media pembelajaran di katakana fungsi 

semanik maksudnya adalah dapat mengonkretkan dan 

memberi kejelasan sehingga ide, gagasan, pengetahuan serta 

                                                             
13

Daryanto, "Media Pembelajaran",(Bandung: PT.Sarana Tutorial 

Nurani Sejahtera, 2015),h. 4 
14

Nunuk Suryani, Dkk, "Media Pembelajaran Inovatif dan 

Pengembangannya" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 10 
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pengalaman dalam belajar dengan mudah di serap dan 

dipahami 

b. Fungsi Manipulatif artinya media berfungsi untuk 

memanipulasi pristiwa atau benda yang sesuai kondisi agar 

benda atapun sebuah pristiwa yang tidak dapat terjangkau 

atau dihadirkan ke dalam proses belajar mengajar. 

c. Fungsi Distrbutif artinya media pembelajaran berperan 

sebagai penolong terkait dengan keterbatasan yang ada, 

misalnya keterbatasan alat indra manusia, keterbatasan 

ruang, waktu dan jarak. 

d. Fungsi Sosiokultural adalah perbedaan yang nyata baik 

sosial maupun budaya masyarakat yang ada antara peserta 

didik sehingga membutuhkan media pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan. 

e. Fungsi Psikologis yaitu meliputi menarik perhatian peserta 

didik, mengguggah perasaan serta emosi, memberikan 

pengetahuan dan pengalaman baru, membantu menguasai 

ketrampilan dan kecakapan motorik, membangun daya 

imajinasi, serta membangkitkan motivasi belajar.  

Fungsi media pembelajaran sebagai alat komunikasi 

diantaranya
15

: Dapat melampaui batasan ruang kelas, 

keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh setiap peserta 

didik, menghasikan keseragaman dalam pengamatan serta 

pemahaman lebih mudah, media pembelajaran dapat 

menumbuhkan minat dan menstimulus peserta didik agar 

belajar, menumbuhkan konsep pemikiran yang benar, realistis 

beserta kongkrit dan media pembelajaran juga menyuguhkan 

suatu pengalaman yang sifatnya mulai dari nyata sampa ke 

bentuk abstraknya. 

Hal di atas menujukan dengan adanya masalah atau 

hambatan yang terjadi pada proses belajar mengajar peran 

media pembelajaran sangat penting untuk mengatasinya 

                                                             
15

 Bagus Kisworo, "Implementasi Media Pembelajaran Berbasis 

Prnsip-prinsip Pendidikan Orang Dewasa di Pkbm Indonesia Pusaka 

Ngaliyan Semarang", (Semarang: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2017), h. 84-85 
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sehingga akan berlangsung sesuai dengan harapan, dan seperti 

yang telah disampaikan media pembelaaran erat kaitanya 

dengan keperagaan, sehingga terdapat beberapa fungsi dalam 

media pemebelajaran sebagai alat peraga dalam proses 

pembelajaran diantaranya
16

: 

a. Fungsinya sebagai alat bantu, bukan merupakan pelengkap 

atau tambahan saja tetapi sangat berperan penting dalam 

keefektifan suatu pembelajaran di dalam kelas.  

b. Alat peraga merupakan suatu yang berkesinambungan dalam 

proses belajar mengajar, menjadikan pendidik harus 

mengembangkan alat peraga yang dibutuhkan. 

c. Tujuan serta bahan pengajaran dalam pembelajaran harus 

saling berkaitan dan berkesinambungan dengan alat peraga 

yang digunakan. 

d. Alat peraga yang di gunakan harus mampu menarik peserta 

didik sehingga peserta didik akan memperhatikan apa yang 

akan di sampaikan melalui alat peraga tersebut. 

e. Pendidik dalam menggunakan alat peraga dalam pengajaran 

harus mengutamakan peserta didik agar dapat meresap 

informasi yang disampaikan. 

f. Menggunkan suatu alat peraga adalah untuk menjadikan 

pembelajaran lebih berkualitas dalam belajar. 

Sediakanlah alat peraga yang berkaitan dengan informasi 

yang akan disampaikan, Sebab dengan adanya alat-alat peraga 

merupakan wujud media serta teknologi pendidikan yang 

banyak sekali manfaatnya dan tidak bisa di pisahkan dengan 

metodenya
17

. Memilih bahan ajar, media ataupun alat peraga 

sebaiknya dipilih dengan kriteria Memiliki kebermaknaan 

yang tinggi, Memiliki nilai guna, menarik, dan sesuai dengan 

perkembangan peserta didik, Diambil dari fakta-fakta, alam 

                                                             
16

 Muklis Anwa, "Buku Pembelajaran PPKN", ( Semarang: Wisma 

Putra , 2016) h. 32  
17

  Zainal Asril, "Micro Teaching",  (Jakarta: Rajawali, 2017) h. 6 
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yang nyata, dan menjangkau ranah sikap, pengetahuan serta 

keterampilan
18

 

3. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran sangat beragam, jika diklasifikasikan 

media pembelajaran meliliki karakteristiknya tersendiri, 

dengan adanya tampilan dari sebuah media pembelajaran 

tersebut merupakan karakteristinya. Media pembelajaran itu 

sendiri bertujuan untuk merangsang indera pendengaran, 

pengelihatan, peraba, pencium maupun indera pengecap. 

Maka dengan demikian pendidik dapat memilih dalam 

menggunakan suatu alat agar sesuai dengan ide yang akan 

disampaikan berupa media pembelajaran, kaitanya dengan 

keberagaman media pembelajaran maka media memiliki 

beragam jenis diantaranya, yaitu : 

a. Media Visual 

Jenis media ini adalah media yang menyajikan sebuah 

bentuk, garis, tekstur, serta warna, sehingga media terlihat 

menarik dan berhubungan dengan informasi, ide serta isi 

yang akan di salurkan sesuai dengan kenyataanya. Jenis 

media ini ada yang berupa gambar diam, ataupun gambar 

yang bergerak. Beberapa yang termasuk kedalam media 

jenis ini adalah buku, peta, jurnal, catalog, serta gambar. 

b. Media Audio Visual 

Jenis media ini seperti proyektor, proyektor film, dan 

tape recorder. Terkait contoh dari jenis media ini maka 

media audia visual merupakan jenis media yang dapat 

memberikan tampilan beserta suara secara bersamaan dalam 

menyampaikan sebuah gagasan, informasi dan ide yang 

sesuai dengan pristiwa atau objek yang sesungguhnya
19

. 

c. Komputer  

                                                             
18

  Barnawi, Arifin, "Micro Teaching",  (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2016) h. 194 
19

 Mardiyah, "Nilai-nilai pendidikan Karakter Pada Pengembangan 

Materi Ajar Bahasa Indonesia Di Kelas IV Sekolah Dasar" (Lampung: Jurnal 

Trampil Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Vol. 4 No.2, e-ISSN 2580-8915 

p-ISSN 2355-1925, Oktober 2017) h. 36 
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Jenis media ini atau disebut komputer adalah alat 

yang didalamnya terdiri dari aplikasi yang apik sehingga 

bisa digunakan untuk pendidik dan peserta didik untuk 

mengajar atau belajar. Saat ini komputer sudah sangat 

familiar dikalangan masyarakat khususnya peserta didik, 

tidak jarang dilingkungan sekitar yag sudah memiliki laptop 

atau komputer sehingga bisa dimanfaatkan untuk belajar 

setiap harinya. Media jenis ini, media berbasis komputer 

adalah memanfaatkan perangkat lunak untuk saling 

berhubungan baik dalam proses belajar di sekolah maupun 

di rumah.  

d. Microsoft Power Point 

Jenis media ini sangat popular dan sering digunakan 

untuk persentasi, dengan adanya aplikasi yang sangat praktis 

berupa slide, gambar, teks, suara grafis, dan video. 

Menjadikan jenis media ini banyak di gandrungi oleh 

profesional maupun pemula yang akan melakukan persentasi 

terkait dengan ide, ataupun gagasan yang akan disampaikan. 

e. Internet 

Media jenis ini adalah suatu alat komunikasi yang 

banyak digunakan untuk berbagai macam kepentingan, 

khususnya di dalam dunia pendidikan jenis media ini 

penting guna membantu menarik perhatian peserta didik 

agar materi dapat tersampaikan dengan baik sehingga 

membuka pengetahuan beserta wawasan yang baru.  

f. Multimedia 

Jenis media ini menyampaikan beberapa unsur antara 

lain adalah teks, gambar, grafik, foto, audio, video, dan juga 

animasi. Menggunakan jenis media multimedia ini 

diharapkan dapat memotifasi perhatian, perasaan, dan juga 

pikiran beserta kemauan untuk belajar peserta didik. Proses 

belajar mengajar sangat butuh media yang menjadi alternatif 

yang memiliki kemampuan interaktif hal tersebut tentu ada 

pada jenis media multimedia ini, karna pada dasarnya 

multimedia ini merupakan sebuah wujud gabungan dari 
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bermacam-macam media yang ada sesuai dengan 

tujuannya.
20

. 

 

4. Manfaat Media Pembelajaran 

Terkait dengan adanya manfaat dari media pembelajaran 

untuk proses belajar mengajar, manfaatnya adalah sebagai 

berikut: 

g. Memperjelas suatu gagsan, informasi, isi dan pesan yang di 

sajikan sehingga dalam proses pembelajaran berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

h. Memberikan rangsangan peserta didik agar peserta didik 

termotifasi untuk belajar serta menarik perhatiannya 

sehingga peserta didik akan belajar sesuai dengan bakat, 

kemapuan dan juga minatnya. 

i. Mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang ada seperti waktu, 

ruang, tempat dan juga alat indra manusia
21

.  

 

5. Langkah-langkah Pemilihan media 

Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kriteria bahwa 

media pembelajaran sebaiknya menjadi alat bantu dan tentunya 

menarik peserta didik agar berhasil dalam pembelajaran. 

langkah-langkah yang diambil untuk menentukan dan membuat 

media pembelajaran  agar sesuai dengan kebutuhan serta 

menetapkan jenis dan bentuk media pembelajaran anatara lain
22

: 

a. Mengidentifikasi aspek yang ada dalam standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang menjadi pacuan atau patokan 

dalam memilih media pembelajaran, apakah aspek kognitif, 

psikomotorik, atau afektif. 

b. Mengidentifikasi jenis materi media pembelajaran, apakah 

termasuk aspek afektif, motorik, dan kognitif meliputi aspek, 

konsep, prinsip, atau prosedur 

                                                             
20

 Ega Rimawati, "Ragam Media Pembelajaran", (Jakarta : Kota Pena, 

2016), h. 4  
21

 Azhar Arsyad, Opcit., h.29-30 
22

 Andi Prastowo, "Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif", 

(Jogjakarta: DIVA Press, 2015) h. 58 
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c. Memilih media pembelajaran yang tepat atau sesuai dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah 

teridentifikasi. 

 

6. Langkah-langkah Pengembangan Media Pembelajaran 

Langkah dalam pengembangan buku bergambar ini 

memerlukan beberapa langkah dalam pembuatanya, adapun 

langkahnya sebagai berikut
23

: 

a. Susunan tampilannya jelas serta menarik. Pada lagkah 

susunannya dibagain luarnya disusun dengan urutan yang 

ringan seperti judulnya singkat, memiliki daftar isi serta 

strukturnya jelas. 

b. Bahan yang mudah, maksudnya adalah kosakata yang 

digunakan jelas, antar kalimat saling berhubungan, dan 

kalimatnya tidak bertele-tele. 

c. Dapat memberikan pemahaman yaitu dengan menguji 

orangnya yang berkaitan dengan menilai. 

d. Memberikan stimulan terkait dengan media cetak agar indah 

diliahat, tulisanya memotivasi agar berfikir. 

e. Keramahan terhadap mata yaitu dengan menyajikan media 

pembelajaran agar mudah dibaca dan indah untuk di lihat. 

f. Pemilihan teks, lembar kerja beserta bahan ajar harus sesuai 

dengan materi yang mengandung petunjuk. 

 

C. Media Buku Bergambar 

1.  Pengertian Buku Bergambar 

Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan 

juga baik kemudian disajikan menarik dan dilengkapi dengan 

gambar beserta keterangan yang sesuai dengan apa yang akan 

di salurkan oleh penulisnya merupakan pengertian dari sebuah 

buku, dengan adanya peran sebuah buku, peserta didik lebih 

mudah menyalurkan pengalamanya terkait dengan cerita yang 

di baca kemudian dengan pengalamanaya tersebut bisa 

                                                             
23

 Andi Prastowo, Ibid,.h. 73 
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digunakan sebagai bahan untuk diskusi
24

. Sebuah bahan yang 

di dalamnya terdapat tulisan serta menyuguhkan berbagai ide, 

ilmu pengetahuan, dan informasi yang didapat melalui 

bebagai macam proses seperti pengalaman, imajinasi, hasil 

penelitian yang nantinya akan menjadi sebuah buku. 

Lembaran yang berisikan gambar-gambar dan 

mengandung isi bacaan cerita anak merupakan buku 

bergambar, dengan demikian dapat dikatakan cara 

penyampaiannya melalui tulisan dan juga ilustrasi berupa 

gambar
25

. Berbagai macam buku bacaan cerita anak yang 

menyajikan cerita secara menarik baik dari segi ilustrasi, 

pemilihan warna yang disukai anak, dan disusun serta di 

rangkai sedemikian rupa agar dapat menarik perhatian anak, 

khususnya di bagian depan buku atau sering disebut dengan 

sampul buku. Sampul buku merupakan hal penting untuk 

menarik perhatian anak, sehingga tidak asing jika setiap 

sampul buku selalu memberikan tampilan yan indah agar anak 

tertarik. Halaman buku juga akan menyajikan ilustrasi gambar 

yang menarik dan bagus, terlepas dimanapun posisi gambar 

diletakan. Gambar akan menjadikan buku terlihat lebih 

menarik dan indah khususnya akan lebih memeperkuat 

informasi yang disampaikan.  

Menyampaikan informasi, gagasan, ide serta ilmu 

pengetahuan melalui tulisan dan juga ilustrasi berupa gambar 

yang keduanya tidak bisa dipisakan dan saling berhubungan, 

karna dengan keduanya makan akan lebih mudah dan lebih 

memperjelas suatu informasi yang akan di salurkan hal 

tersebut merupakan definisi dari sebuah buku bergamabar
26

. 

Pengertian yang sudah dipaprkan tersebut dapat 

ditarik kesimpulan, buku bergambar adalah lembaran kertas 

yang memuat berbagai macam informasi, ide, ilmu 

                                                             
24

 Apriza, "Pengaruh Biblioerapi Dengan Buku Cerita Bergambar 

Terhadap Tingkat Kecerdasan Efek Hospitalisasi pada Anak Prasekolah" 

(Riau: Jurnal Obsesi Volume 1 Nomer 2, 2017) h. 107   
25

  Burhan Nurgiyantoro, "Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia 

Anak", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013), h. 153 
26

 Burhan Nurgiyantoro, Ibid,. h. 154 



20 
 

pengetahuan, serta gagasan yang di salurkan melalui sebuah 

tulisan dan dilengkapi dengan gambar sebagai penguat dari 

informasi kemudian di kemas menjadi sebuah produk yang 

disebut buku bergambar. Buku cerita bergambar sendiri 

merupakan sebuah tulisan dengan bahasa yang mudah 

dimengerti atau ringan serta dilengkapi dengan gambar yang 

berkaitan dengan apa yang akan sisampaikan sehingga akan 

mudah untuk menyampaikan informasi tertentu. 

 

 

2. Macam-macam Buku Bergambar 

Berbagai macam buku bergambar terbagi menjadi 

beberapa jenis, yaitu: 

a. Buku Sumber 

Buku Sumber adalah buku yang biasa dijadikan 

acuan, referensi, serta sumber guna dijadikan kajian, 

biasanya berisi kajian ilmu yang lengkap. 

b. Buku Bacaan 

Buku Bacaan adalah buku yang khusus bermanfaat 

untuk bahan bacaan saja, contohnya buku cerita, buku 

legenda, dan novel. 

c. Buku Pegangan 

Buku Pegangan yaitu buku yang biasa dipergunakan 

sebagai acuan pendidik untuk menjalankan suatu proses 

pembelajaran 

d. Buku Bahan Ajar 

Buku bahan ajar merupakan buku yang diatur untuk 

proses pembelajara, berisikan informasi yang akan 

diajarkan
27

 

e. Buku bergambar tanpa kata 

Menyajikan lebaran-lembaran hanya dengan bentuk 

ilutrasi saja seperti contohnya komik, dan alur yang di 

sajikan tertata berurutan serta tindakan yang digambarkan 

juga sangat jelas membuat buku ini sangat popular untuk 

kalangan remaja, dengan demikian buku ini menjadikan 
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anak lebih meningkatkan keterampilan lisan maupun 

tulisan dalam pemahaman pada saat anak membaca cerita 

secara otomatis akn menganalisis maksud dari isi cerita. 

f. Buku Cerita Bergambar 

Memuat berbagai macam informasi melalui tulisan 

dan juga ilustrasi sebagai pendukung, disajikan sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik  baik berupa gambar 

tentang manusia, hewan dan tumbuhan. Melalui teks dan 

gambar anak akan memahami dan secara alami akan 

menghubungkan dengan pengalan pribadiny
28

. 

 

3. Manfaat Media Gambar 

Manfaat media buku bergambar untuk  proses 

pembelajaran yaitu dengan adanya gambar yang disajikan 

bisa menjadikan anak berfikir dan mengembangkan suatu 

permasalahan yang berhubungan dengan pengalamanya dan 

di tuangkan dalam sebuah kalimat-kalimat, kemudian 

dengan adanya gambar anak akan lebih ingat dan lebih 

menangkap apa saja informasi yang disampaikan baik dari 

segi kosa kata yang baru diketahui maupun informasi yang 

lainnya, lalu dengan memanfaatkan buku bergambar akan 

membantu peserta didik menyerap informasi, ilmu 

pengetahuan, ide yang dituangkan dan mengembangkan 

sebuah kalimat lewat ilustrasi gambar
29

. 

D. Keterampilan Menulis 

1. Pengertian Menulis 

Menulis adalah proses dalam berkomunikasi yang dilakukan 

secara tidak langsung antara penulis dan pembaca
30

. Menulis 
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Burhan Nurgiyantoro, Opcit,. h.123 
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Eni Suryaningsih, Laila Fatmawati, "Pengembanga Buku cerita 

Bergambar Tentang Mitigasi Tentang Bencana Erupsi Gunung Api untuk 

Siswa SD", (Yogyakarta: Jurbal Profesi Pendidikan Dasar Vol. 4 No. 2, e-

ISSN: 2503-3503 p-ISSN: 2406-8012, Desember 2017), h. 113. 
30

Yunus Abidin, "Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan 

Karakter" (Bandung: Reflika Aditama, 2012), h. 182 (Dalam Buku Siti 
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adalah salah satu dari empat keterampilan berbahasa. Menulis 

adalah kemampuan untuk membuat font, proses penulisan sangat 

kompleks karena pemikiran logis diperlukan dalam proses 

penulisan. Proses menulis dilakukan dengan mengungkapkan atau 

menuangkan semua pikiran, perasaan dan gagasan dengan adanya 

kemampuan bahasa yang efektif dalam menuangkan ide-ide 

sehingga menjadi sebuah tulisan
31

. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

menulis adalah kemampuan mengolah, suatu proses yang dicapai 

melalui proses yang panjang. Karena menulis merupakan salah 

satu dari empat keterampilan berbahasa, maka siswa harus 

menguasai kegiatan menulis. Keterampilan menulis diperoleh 

selama proses berlangsung, sehingga dapat dipahami dengan jelas 

dan baik oleh pembaca. Menulis adalah keterampilan menggali 

pikiran dan mengungkapkan emosi untuk menguji gagasan. 

2. Tujuan Menulis 

Reinking mengemukakan 4 tujuan menulis yaitu yang pertama 

menginformasikan, kedua menyakinkan, kemuadian yang ketiga 

mengekspresikan diri, dan terakhir yang keempat menghibur
32

. 

Dalam kemampuan berbahasa tujuan menulis yakni untuk 

menggali pikiran, mengungkapkan perasaan, dan gagasan-gagasan 

dalam diri sehingga membentuk ide-ide yang dituangkan menjadi 

sebuah rangkaian tulisan atau kalimat
33

. Tujuan menulis dalam 

Bahasa Indonesia adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta 

didik dalam berkomunikasi Bahasa Indonesia sehingga terjalin 

                                                                                                                                   
Anisatun Na’fiah, "Model-model Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI" 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), h. 93 
31

St. Y. Slamet, "Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di 

Kelas Rendah dan Kelas Tinggi Sekolah Dasar" (Surakarta: UNS PRESS, 

2017), h. 43 
32

MG. Rini Kristiantari, "Pembelajaran Menulis di Sekolah Dasar 

Menulis Deskripsi dan Narasi" (Yogyakarta: Media Ilmu), h. 101 
33

Baharudin, "Pengaruh Strategi PAIKEM dan Minat Baca 

Terhadap Kemampuan Menulis Cerita Siswa Kelas V", Jurnal Terampil: 

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, p-ISSN 2355-1925 Volume 3 No 

1 Juni 2016, h. 68 
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suatu komunikasi tertulis atau komunikasi secara tidak langsung 

antara penulis dan pembaca
34

. 

3. Prinsip-Prinsip Pengajaran Menulis Di Sekolah Dasar 

Belajar bahasa Indonesia berarti belajar keterampilan 

berbahasa. Standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia 

diharapkan mampu mengembangkan potensi dan minat peserta 

didik
35

. Komunikasi dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, 

yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Menulis adalah 

komunikasi tertulis tidak langsung. 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

pengajaran menulis di sekolah dasar dibagi menjadi dua tingkatan, 

menulis dasar dan menulis lanjutan
36

. Semakin cepat semakin baik, 

semakin sulit bagi Anda untuk mencobanya, tetapi itu akan 

membawa Anda ke sana, dan itu akan membantu Anda. Pengujian 

dan rekayasa proses, alfabet penebusan dosa, penetrasi dan 

hukuman. Sangat sulit bagi Anda untuk menulis pesan, tetapi Anda 

harus mengirim pesan. 

Latihan menulis lanjutan adalah karangan yang diterapkan 

kepada siswa untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, 

dan pemikirannya secara tertulis. Dalam kursus menulis tingkat 

lanjut, siswa diberikan cara untuk mengekspresikan pikiran, 

perasaan, ide, dan visi mereka yang diterjemahkan ke dalam 

bahasa tertulis. Untuk siswa sekolah menengah, khususnya III.-V. 

Mengingat. 
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Ahmad Susanto, "Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah 
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Gambar 2.1 Keterampilan Menulis untuk Sekolah Dasar 

4. Pembelajaran Menulis Di Sekolah Dasar 

Pendidikan dasar merupakan langkah awal dari pendidikan 

dasar, langkah awal menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Bahan 

ajar bahasa Indonesia di sekolah dasar menggunakan empat 

keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis. Situasi-situasi di mana keempat keterampilan bahasa 

tersebut saling terkait erat, meskipun masing-masing dari keempat 

keterampilan bahasa tersebut memiliki karakteristik tertentu. 

Bahan ajar sastra pada awal dan awal tahun meliputi mata 

pelajaran sastra dan non sastra. Pembelajaran menulis meliputi 

menulis puisi, prosa, dan drama, sedangkan MMP nonsastra (mulai 

membaca dan menulis) meliputi cara menulis pengumuman, surat, 

undangan, rangkuman bacaan, artikel yang ditulis dalam bentuk 

sederhana
37

. 
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Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah dasar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama 

membantu untuk berhasil mempelajari semua mata pelajaran 

lainnya
38

. Hal ini sesuai dengan keterampilan menulis, dimana 

menulis merupakan kunci keberhasilan keempat keterampilan 

berbahasa. Menulis bukanlah keterampilan yang berpengalaman 

dan bukan keterampilan bawaan. Seseorang dapat memperoleh 

keterampilan menulis dengan berlatih. Karena menulis perlu 

didukung dengan keterampilan berbahasa, maka dapat dikatakan 

bahwa menulis merupakan keterampilan berbahasa yang sangat 

kompleks
39

. 

Bahan menulis bagi siswa yang lebih muda untuk belajar 

mengenal bentuk huruf, menggambar guratan, menulis tegak, 

putus-putus, lurus, lengkung dan postur menulis yang benar serta 

alat tulis yang benar. Bahan dasar untuk menulis pengantar. Materi 

tertulis dan mahasiswa belajar bagaimana menguasai teknik atau 

cara membuat teks. Dengan menggabungkan kata-kata menjadi 

kalimat, kalimat dibentuk untuk memuat paragraf, dan paragraf 

disusun untuk memberikan pidato atau tata letak. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tahap Pembelajaran menulis di Sekolah Dasar 
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E. Menulis Karangan Narasi 

1. Jenis-Jenis Karangan 

Karangan adalah rangkaian pemikiran atau peristiwa manusia 

yang disisipkan ke dalam sebuah teks sehingga pembaca dapat 

membaca dan memahami teks tersebut. Esai adalah hasil pemikiran 

atau pengalaman mereka dalam bentuk gagasan yang disajikan 

dalam bahasa tulis untuk menginspirasi pembaca dan memberikan 

pelajaran hidup
40

. Pada keterampilan menulis karangan dibedakan 

menjadi lima jenis sebagai berikut 

1) Deskripsi 

Deskripsi adalah cerita yang ditulis dalam situasi saat ini. Hal ini 

dirancang untuk membuat pembaca dan pendengar cerita 

memahami atau menggambarkan kesan panca indera (melihat, 

mendengar, merasakan, merasakan dan mengalami) sehingga 

urutan cerita yang dialami oleh penulis bermakna hiburan. 

2) Persuasi 

Persuasi adalah tulisan yang bertujuan untuk mengesankan 

pembaca dan pendengar. Keyakinan memberikan bukti logis 

bahwa akal sehat dapat diterima karena emosi memainkan peran 

penting dalam keyakinan. 

3) Argumentasi 

Argumen adalah pendapat, posisi atau alasan untuk mengatakan 

sesuatu. Argumentasi adalah teks yang menggambarkan suatu 

sudut pandang, alasan, sudut pandang, sikap dan fakta untuk 

membentuk suatu hasil. Argumen dimaksudkan untuk 

mempengaruhi dan membenarkan pandangan, pemikiran, dan 

argumen penulis. 

                                                             
40
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4) Eksposisi 

Esai adalah artikel yang menggambarkan isi dengan penjelasan 

seperti pengumuman, penjelasan, penjelasan tentang isi artikel. 

Penulis sering menambahkan gambar pada artikel agar pembaca 

dapat memahami dengan jelas gaya penulisan penulis. 

5) Narasi 

Narasi adalah cerita pengalaman tertulis. Narasi adalah rangkaian 

peristiwa yang disusun dalam sebuah cerita. Cerita 

menggambarkan rangkaian peristiwa yang dijelaskan sejelas 

mungkin sehingga pembaca dapat berpartisipasi. Seperti jenis 

tulisan lainnya, mendongeng penting bagi pembaca untuk 

memahami makna dari cerita yang diceritakan
41

. 

2. Pengertian Menulis Narasi 

Narasi adalah rangkaian karya tulis tentang suatu peristiwa 

yang disajikan dalam bentuk cerita. Karangan narasi adalah 

karangan yang menceritakan tentang rangkaian peristiwa, karangan 

yang menceritakan tentang terjadinya peristiwa dan membuat 

karangan narasi dengan suasana suatu periode waktu (urutan 

kronologis). Rangkaian peristiwa dalam teks naratif memiliki 

makna atau pesan yang ingin disampaikan pengarang tentang 

peristiwa yang terjadi, tujuannya agar pembaca dapat mempelajari 

pengetahuan atau pesan yang disampaikan pengarang dan cerita
42

. 

Menurut Keraf dalam buku Rini Kristiantari narasi adalah 

wacana yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian yang 

peristiwa dalam cerita tersebut seolah-olah dialami bagi 

pembacanya atau mengajak pembacanya untuk masuk dalam cerita 

seolah-olah pembaca pun mengalaminya
43

. 
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Beberapa definisi yang dikemukakan dapat menyimpulkan 

bahwa mendongeng adalah rangkaian fakta, peristiwa, atau 

pengalaman yang disajikan untuk membentuk sebuah cerita. 

Kumpulan cerita ini dimaksudkan untuk menyenangkan pembaca, 

kami berharap pembaca dapat mempelajari dan menyerap pesan 

tentang bunga mawar yang penulis sampaikan. Menurut Keraf 

dalam bukunya Rini Kristiantari, karangan narasi dibagi menjadi 

dua sebagai berikut
44

 : 

1) Narasi Ekspositoris 

Hal ini untuk menulis cerita interpretatif untuk menginformasikan 

pembaca tentang peristiwa tersebut. Narasi interpretatif bertujuan 

untuk mempengaruhi pikiran pembaca agar pembaca mengetahui 

tentang suatu cerita yang diinformasikan, sehingga pembaca 

memiliki pengetahuan yang luas setelah membaca cerita tersebut. 

2) Narasi Sugestif 

Narasi Sugestif adalah urutan peristiwa di mana cerita disajikan 

dengan cara yang dapat memicu imajinasi pembaca atau 

menyebabkan pembaca berimajinasi. Narasi Sugestif adalah cerita 

tentang peristiwa imajiner atau peristiwa yang tidak terjadi dalam 

kenyataan. Dalam narasi sugestif, pembaca dapat memahami 

makna pesan tersirat dari cerita fiksi yang diriwayatkan oleh 

penulis. 

Dalam karya ini, ia menggunakan keterampilan menulis 

naratif dan mendongeng yang menggugah pikiran. Cerita erotis 

adalah cerita bagi pembaca untuk merangsang imajinasi mereka 

sendiri. Lingkungan pengajaran buku bergambar dalam penelitian 

ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan menulis cerita 

sehingga lingkungan buku bergambar cocok untuk imajinasi siswa. 

Siswa akan menggunakan seluruh imajinasi yang dimilikinya 

dengan melihat buku bergambar yang berisi kalimat-kalimat 

kemudian mengubahnya menjadi sebuah paragraf yang menjadi 
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kalimat naratif. Dengan lingkungan buku bergambar ini, siswa 

akan memiliki pengalaman menulis yang baru dan diharapkan 

dengan adanya lingkungan buku bergambar ini akan meningkatkan 

keterampilan mendongeng mereka. 

F. Indikator Keterampilan Menulis 

Menulis adalah keterampilan yang paling kompleks karena 

merupakan proses pengembangan yang membutuhkan pengalaman, 

waktu, kesepakatan, latihan, dan pola pikir yang tepat untuk 

mengekspresikannya dalam bahasa tulis. Tulisan yang dihasilkan 

dapat dikatakan baik jika ditentukan sesuai dengan orientasi dan 

kriteria. Mengenai penilaian menulis narasi, ada beberapa kriteria 

penilaian
45

: 

 

Tabel 2.2 

Penilaian Menulis Narasi Berdasarkan Rangsangan Gambar 

 

No 

 

Aspek yang Dinilai 

Tingkat Capaian Kinerja 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian dengan gambar      

2 Ketepatan logika urutan cerita      

3 Ketepatan makna keseluruhan 

cerita 
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4 Ketepatan kata      

5 Ketepatan kalimat      

6 Ejaan dan tata tulis      

 

G. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran bahasa Indonesia dan menulis narasi untuk sekolah 

dasar didasarkan pada inovasi dan kreativitas dalam merancang media 

yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Usulan media 

diharapkan dapat melibatkan siswa dan mampu mendukung 

kebutuhan proses pembelajaran di kelas. Buku bergambar lingkungan 

belajar ini merupakan wahana yang dirancang untuk membantu 

pendidik mendokumentasikan dan diharapkan dapat melibatkan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Media pembelajaran ini dirancang sebelum diujicobakan di 

lapangan. Media buku bergambar ini telah didukung oleh materialis, 

profesional media dan ahli bahasa serta pendidik. Setelah divalidasi, 

media buku bergambar ini diuji untuk mengetahui kelayakan media 

buku bergambar sebagai media penulisan cerita Indonesia. 
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H. Penelitian yang Relevan 

Kajian media pendidikan berbasis pop-up book series untuk 

meningkatkan keterampilan menulis naratif bahasa Indonesia 

bukanlah yang pertama dilakukan. Penelitian sebelumnya tentang 

topik yang sama telah dilakukan oleh banyak ilmuwan. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan, dapat dikatakan bahwa penelitian ini masih melanjutkan 

dan membahas apa yang belum dibahas dalam penelitian 

sebelumnya. Berikut beberapa karya peneliti sebelumnya tentang 

pengembangan media pembelajaran gambar berseri berbasis pop-
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up book untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi Bahasa 

Indonesia sebagai berikut : 

1. Penelitian terkait dengan judul “Tema Bahasa Indonesia untuk 

Pengembangan Media dan Esai Kelas V untuk Pengajaran Pop-up 

Books untuk Penulisan Kreatif” dilakukan oleh peneliti Aimatus 

Sholikhah. Hasil dari penelitian ini adalah produk berupa pop-up 

book, validitas penyajian terverifikasi profesional media sebesar 

4,5 merupakan respon peserta didik senilai 96,9%, termasuk semua 

indikator Tingkat respon pendidik senilai 65%. Hasil validasi 

tergolong “sangat baik” dan oleh sebab itu dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan belajar menggunkan pop-up book sangat efektif 

dan termasuk baik sebagai lingkungan belajar. Metode yang 

diterapkan dalam penelitian ini yakni R&D (Research and 

Development). 

2. Nurul Lailatul Azizah “Mengembangkan lingkungan pengajaran 

bahasa pop-up Indonesia dalam bentuk buku bergambar pop-up 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 3 SD 

Islam AS-Salam Malang” Skor keseluruhan tesis kasus ini adalah 

11,34 > 2.086 Jadi Ho ditolak dan Ha diterima. Pengembangan 

sarana ini dimungkinkan dan dimungkinkan untuk 

mengembangkan kemampuan siswa. Perbedaan dari penelitian ini 

adalah pada dimensi perkembangan, peneliti menekankan pada 

dimensi kebahasaan, sedangkan penelitian ini menekankan pada 

dimensi menulis. 

3. Penelitian terkait dengan judul “Mengembangkan lingkungan 

belajar visual serial untuk mengembangkan keterampilan menulis 

naratif mata kuliah Bahasa Indonesia Tingkat IV” dilakukan oleh 

peneliti Aprilia Tri Wulandari. Berdasarkan hasil penelitian dalam 

bentuk gambar berseri, hasil presentasi validasi ahli dokumen rata-

rata 92,5%, aspek integrasi isi dokumen profesional media 

mendapat nilai rata-rata 87,5% dan rata-rata respon media siswa 

83,4%. kepada aktivitas siswa. Validasi ini tergolong “sangat 

baik”. Dari hasil penilaian ahli dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan pembelajaran visual serial tergolong program yang 

sangat baik, dapat diterapkan dalam pengajaran dan dapat 

membantu siswa dalam proses pembelajaran. Metode yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah R&D (Research and 

Development). 

 

Beberapa karya pengembangan media pendidikan dijelaskan di 

atas, penelitian ini bukan yang pertama dilakukan, tetapi 

melengkapi, menyempurnakan, dan membahas penelitian yang 

belum dilakukan. Peneliti berharap penelitian yang sedang berjalan 

dapat memberikan manfaat dan melengkapi penelitian yang sudah 

ada. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidik dan 

siswa dalam proses pembelajaran dan diharapkan dapat menarik 

keterlibatan media karena peneliti secara cermat meningkatkan 

inovasi dan inovasi untuk sistem pendidikan terapan dan 

mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. 

komunikasi yang baik antara pendidik dan peserta didik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

 



1 
 

Daftar Pustaka 

   Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah 

Dasar (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) (Dalam Buku 

Siti Anisatun Na’fiah, Model-model Pembelajaran Bahasa Indonesia 

di SD/MI (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018). 

 

Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar 

Inovatif, (Jogjakarta: DIVA Press, 2015) 

 

Apriza, Pengaruh Biblioerapi Dengan Buku Cerita 

Bergambar Terhadap Tingkat Kecerdasan Efek Hospitalisasi pada 

Anak Prasekolah (Riau: Jurnal Obsesi Volume 1 Nomer 2, 2017) h. 

107   

 

Asifa Miftahul Gina, Prana D Wija Iswara, Asep Kurnia 

Jayadinata, Meningkatkan Keterampilan menulis Karangan narasi 

Melalui Model PWIP (Picture Word Inductive Model), Jurnal: Jurnal 

Pena Ilmiah, Vol 2 No 1 2017 

 

Atika Izzatul jannah dan Endang Listyani, “ Pengembangan 

Bahan Ajar Pada Bahasan Himpunan Dengan Pendekatan Problem 

Solving Untuk Siswa SMP Kelas VII”, Jurnal Pendidikan Matematika-

S1 6, No 3 (10 April 2017) 

 

Azhar Arsyat, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2013) 

 

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2017) 

 

Bagus Kisworo, Implementasi Media Pembelajaran 

Berbasis Prnsip-prinsip Pendidikan Orang Dewasa di Pkbm 

Indonesia Pusaka Ngaliyan Semarang, (Semarang: Jurnal Pendidikan 

Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 

2017) 

 



2 
 

Baharudin, Pengaruh Strategi PAIKEM dan Minat Baca 

Terhadap Kemampuan Menulis Cerita Siswa Kelas V, Jurnal 

Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, p-ISSN 2355-

1925 Volume 3 No 1 Juni 2016 

 

  Barnawi, Arifin, Micro Teaching, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2016) 

 

Burhan Nurgiyantoro, Sastra Anak Pengantar Pemahaman 

Dunia Anak, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013) 

 

Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa 

Berbasis Kompetensi (Yogyakarta: BPTE Yogyakarta, 2016) 

 

Chairul Anwar, Teori-teori Pendidikan Klasik Hingga 

Konteporer, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2017) 

 

Chairul Anwar, Hakikat Manusia (Dalam Pendidikan 

Sebuah Tujuan Filosofi), (Yogyakarta : SUKA-Press, 2014) 

 

Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung: PT.Sarana 

Tutorial Nurani Sejahtera, 2015) 

 

Ega Rimawati, Ragam Media Pembelajaran, (Jakarta : Kota 

Pena, 2016) 

 

Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen 

Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)  

 

Eni Suryaningsih, Laila Fatmawati, Pengembanga Buku 

cerita Bergambar Tentang Mitigasi Tentang Bencana Erupsi Gunung 

Api untuk Siswa SD, (Yogyakarta: Jurbal Profesi Pendidikan Dasar 

Vol. 4 No. 2, e-ISSN: 2503-3503 p-ISSN: 2406-8012, Desember 

2017) 

 



3 
 

Esti Ismawati dan Faraz Umaya, Belajar Bahasa di Kelas 

Awal (Yogyakarta: Ombak, 2017, Cet II) 

 

Faisal Djabidi, Manajemen Pengelolaan Kelas, (Malang : 

Madani, 2016) 

  

Mardiyah, Keterampilan Menulis Bahasa Indonesia Melalui 

Kemapuan Mengembangkan Struktur Pragraf, Jurnal Trampil: Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, p-ISSN 2355-1925 Vol 3 No 2 

Desember 2016, 

 

Mardiyah, Nilai-nilai pendidikan Karakter Pada 

Pengembangan Materi Ajar Bahasa Indonesia Di Kelas IV Sekolah 

Dasar (Lampung: Jurnal Trampil Pendidikan dan Pembelajaran Dasar 

Vol. 4 No.2, e-ISSN 2580-8915 p-ISSN 2355-1925, Oktober 2017) 

 

MG. Rini Kristiantari, Pembelajaran Menulis di Sekolah 

Dasar Menulis Deskripsi dan Narasi (Yogyakarta: Media Ilmu), h. 

101 

  

Muklis Anwa, Buku Pembelajaran PPKN, ( Semarang: 

Wisma Putra , 2016) 

 

Novita, Nurul Hidayah, Peningkatan Kemampuan Membaca 

Permulaan Dengan Menggunakan Metode Struktur Analitik Sintefik 

(SAS) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Jurnal Trampil: Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, p-ISSN 2355-1925 Vol 3 No 1 

Junu 2016 

 

Nunuk Suryani, Dkk, Media Pembelajaran Inovatif dan 

Pengembangannya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018) 

 

St. Y. Slamet, Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

di Kelas Rendah dan Kelas Tinggi Sekolah Dasar (Surakarta: UNS 

PRESS, 2017) 

 



4 
 

  Sukring, Pendidikan dalam Pengembangan Kecerdasan 

Peserta Didik, (Lampung : Jurnal Tadris dan Ilmu Tarbiyah 01 (1) 

ISSN-2301-7562, Juni 2016) 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D 

(Bandung: cvalfabeta,2105) 

    

Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan (Research 

and Development), (Bandung: Alfabeta, Cet-2, 2017) 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD 

(Bandung: Alfabeta, 2018) 

 

Suharismi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta : Bumi Aksara, 2013) 

 

Trianto, Model Pembelajaran Terpadu Konsep, Strategi dan 

Implementasi Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: 

Bumi aksara,2015) 

 

Yunus Abidin, Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan 

Karakter (Bandung: Reflika Aditama, 2012) (Dalam Buku Siti 

Anisatun Na’fiah, Model-model Pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SD/MI (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), 

 

  Yulia Siska, Pembelajaran IPS di SD/MI, (Yogyakarta: 

Garudhawaca, 2018) 

 

Zainal Asril, Micro Teaching,  (Jakarta: Rajawali, 2017) 

  


