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ABSTRAK 

Lusiana, Novita. 2020. Pengembangan Media Big Book Berbasis Kearifan Lokal 

untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Nyaring Bahasa Indonesia 

Kelas II SDN Candirejo 01 Batang. Sarjana Pendidikan, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Sukardi, 

S.Pd., M.Pd. 137 halaman. 

 

Berdasarkan data prapenelitian yang dilakukan di SDN Candirejo 01 

Batang melalui wawancara, observasi, dan data dokumentasi terdapat 

permasalahan yang dihadapi pendidik dalam kegiatan pembelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas dua yaitu keterbatasan media pembelajaran. Tujuan penelitian 

ini yaitu mengembangkan, menguji kelayakan, dan menguji keefektifan media big 

book berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan keterampilan membaca nyaring 

Bahasa Indonesia kelas II SDN Candirejo 01 Batang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and 

Development). Model pengembangan pada penelitian ini menggunakan model 

Borg and Gall diadaptasi dari Sugiyono yang telah disederhanakan menjadi 

delapan langkah. Populasi penelitian ini seluruh peserta didik kelas II SDN 

Candirejo 01 Batang berjumlah 31 peserta didik. Teknik pengumpulan data 

dilaksanakan menggunakan tes, wawancara, data dokumen, dan angket. Teknik 

analisis data yaitu: analisis data produk meliputi analisis kelayakan media dan 

analisis tanggapan pendidik dan peserta didik; analisis data awal berupa uji 

normalitas; dan analisis data akhir berupa uji T dan N-gain. 

Media big book berbasis kearifan lokal dikembangkan melalui 

menganalisis permasalahan, mengumpulkan data berkaitan kebutuhan dari 

pendidik dan peserta didik; mendesain media; menguji kelayakan media; revisi 

media sesuai saran ahli; uji coba produk; revisi produk; dan uji coba pemakaian. 

Hasil penelitian menunjukkan persentase didapatkan dari kelayakan isi sebesar 

96% dengan kriteria sangat layak dan kelayakan penyajian sebesar 90% dengan 

kriteria sangat layak. Media big book berbasis kearifan lokal efektif digunakan 

untuk pembelajaran membaca nyaring, dibuktikan dengan perhitungan uji T data 

pretest dan posttest menunjukkan bahwa sig. (2-tailed) 0,000<0,05 dan uji 

peningkatan rata-rata sebesar 0,53. 

Simpulan penelitian ini yaitu media big book berbasis kearifan lokal 

dikembangkan menggunakan delapan tahapan sesuai dengan model Borg and 

Gall. Media big book berbasis kearifan lokal sangat layak digunakan dalam 

pembelajaran membaca nyaring Bahasa Indonesia kelas dua sekolah dasar. Media 

big book berbasis kearifan lokal efektif digunakan untuk pembelajaran membaca 

nyaring. Saran untuk penelitian selanjutnya pengembangan media big book 

berbasis kearifan dapat menyajikan gambar ilustrasi dan teks disesuaikan dengan 

peserta didik kelas dua sekolah dasar serta dapat menyempurnakan kekurangan 

yang ada pada penelitian ini. 

 

Kata Kunci: Media Big Book, Kearifan Lokal, Membaca Nyaring 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia adalah 

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan 

nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, terdapat delapan muatan 

pembelajaran di jenjang sekolah dasar, yaitu: Pendidikan Agama; Pendidikan 

Kewarganegaraan; Bahasa Indonesia; Matematika; Ilmu Pengetahuan Alam; Ilmu 

Pengetahuan Sosial; Seni Budaya dan Prakarya; serta Pendidikan Jasmani, 

Olahraga, dan Kesehatan. Muatan pembelajaran terdapat empat cakupan 

kompetensi yang dimiliki peserta didik, yaitu: kompetensi sikap spiritual, sikap 

sosial, pengetahuan, dan keterampilan. 
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Penelitian ini menyoroti muatan pembelajaran Bahasa Indonesia. Menurut 

Susanto (2016: 241) keterampilan yang ada di pembelajaran Bahasa Indonesia 

mencakup empat keterampilan yaitu: keterampilan menyimak, berbicara, menulis, 

dan membaca. Dasar pembelajaran bahasa ialah belajar untuk komunikasi dan 

menambah wawasan. Menurut Pirenomulyo dan Harjono (2010: 3) kegiatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia diusahakan agar menambah keterampilan 

berbahasa Indonesia peserta didik saat berkomunikasi melalui berbagai aspek 

diantaranya kebahasaan, bersastra, menulis, membaca, berbicara, dan 

mendengarkan. Menurut Susanto (2016: 241) tujuan pembelajaran Bahasa 

Indonesia di sekolah dasar yaitu peserta didik dapat menikmati dan menggunakan 

literatur dalam mengembangkan karakter, memperluas wawasan, dan menambah 

keterampilan berbahasa. Tujuan khusus pembelajaran Bahasa Indonesia adalah 

agar peserta didik senang membaca, menambah literatur untuk peningkatan 

karakter, penguatan kepekaan, perasaan, serta meluaskan wawasan kehidupan. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diharapkan dapat melatih keterampilan menulis, 

membaca, berbicara, serta mendengar yang memiliki hubungan erat. Keempat 

keterampilan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang dibahas adalah 

membaca. 

Menurut Dalman (2014: 5) membaca adalah aktivitas atau kegiatan 

pengetahuan yang bertujuan mendapatkan informasi di bacaan. Membaca ialah 

kegiatan kognitif bertujuan mengetahui isi bacaan yang dibaca sehingga membaca 

bukan hanya melihat sekumpulan huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, dan 

kalimat menjadi paragraf, juga untuk mengetahui dan menginterprestasikan 
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simbol-simbol tulis dan tanda baca agar pembaca mampu memaknai isi yang 

disampaikan penulis untuk pembaca. Sejalan dengan Dalman, Pirenomulyo dan 

Harjono (2010: 36) membaca ialah proses aktivitas rumit dan kompleks yang 

dilakukan menggunakan berbagai aktivitas fisik maupun mental. 

Jenis membaca diantaranya adalah membaca nyaring. Menurut Dalman 

(2014: 63) membaca nyaring merupakan kegiatan membunyikan simbol-simbol 

bunyi bahasa menggunakan suara yang dapat didengar orang lain. Membaca 

nyaring memiliki tujuan yaitu agar peserta didik dapat melafalkan simbol-simbol 

tulis dengan benar, membaca jelas dan tidak berhenti-henti, membaca tidak selalu 

melihat pada bacaan, ketepatan lagu dan ketepatan intonasi bacaan. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, bab III pasal 2J bahwa 

media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan 

materi pelajaran. Kegiatan pembelajaran perlu menggunakan media sebagai alat 

bantu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Tujuan pembelajaran 

Bahasa Indonesia salah satunya membuat peserta didik merasa gemar membaca, 

untuk mencapai tujuan tersebut dalam proses pembelajaran perlunya penggunaan 

media. 

Menurut Pirenomulyo dan Harjono (2010: 117) media ialah segala sesuatu 

yang mampu menyalurkan dari sumber kepada penerima berupa berbagai 

informasi. Menurut Ashyar (2018: 8) media pembelajaran ialah segala sesuatu 

yang mampu menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara 

terprogram bertujuan terciptanya lingkungan belajar yang mendukung sehingga 
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terjadi belajar secara praktis dan berhasil. Sejalan dengan pendapat Ashyar, 

menurut Arsyad (2014: 2) bagian yang satu kesatuan dengan kegiatan belajar 

mengajar untuk mendapatkan suatu tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran 

merupakan pengertian media. Alat-alat yang berbentuk ilustratif, gambar, atau 

digital mampu menyampaikan penjelasan secara verbal atau visual merupakan 

media pembelajaran. Salah satu media pembelajaran ialah media big book. 

Menurut USAID (2014: 42) big book merupakan buku berisi bacaan yang 

mempunyai tulisan, gambar, dan ukuran yang lebih besar. Menurut Madyawati 

(2017: 174) big book adalah buku bergambar dibuat lebih besar yang mempunyai 

ciri khas teks dan gambar yang disajikan lebih besar bertujuan dapat dilakukan 

kegiatan membaca secara bersama-sama antara peserta didik dan pendidik. 

Hasil studi Programme for International Student Assesment (PISSA) pada 

tahun 2018 Indonesia mengalami penurunan dalam membaca, sains, dan 

matematika dari tahun 2015. Rata-rata skor membaca yang didapatkan Indonesia 

pada tahun 2015 yaitu 397 menurun pada tahun 2018 menjadi 371, rata-rata skor 

sains pada tahun 2015 yang didapatkan Indonesia yaitu 403 mengalami penurunan 

pada tahun 2018 yaitu 396, dan rata-rata skor matematika pada tahun 2015 yaitu 

386 mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 379. Indonesia masih berada 

di peringkat bawah dari negara-negara lain dalam kategori membaca, sains, dan 

matematika. 

Penelitian yang mendukung penelitian ini dilakukan Rahmawati, Adnan, 

dan Hajidin (2018: 1) berjudul “Penggunaan Media Big Book pada Pelaksanaan 

Membaca Siswa Kelas II di SD Unggul Lampeuneurut Aceh Besar” menunjukkan 
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media big book cocok dan membantu proses pembelajaran membaca terutama 

kelas awal. Dibuktikan dengan menggunakan media big book dari 28 peserta didik 

sebanyak 25 peserta didik kriteria sangat mampu atau sangat lancar serta 3 peserta 

didik kriteria mampu atau lancar. Tidak ada peserta didik masuk dalam kriteria 

cukup mampu atau cukup lancar dan kurang mampu atau kurang lancar. 

Penelitian lain yang mendukung penelitian ini yang dilakukan Moch. 

Mahsun dan Miftakul Koiriyah (2019: 76) berjudul “Meningkatkan Keterampilan 

Membaca Melalui Media Big Book pada Kelas IA MI Nurul Islam Kalibendo 

Pasirian Lumajang” menunjukkan keterampilan membaca peserta didik setelah 

pemakaian media big book meningkat, dibuktikan dengan peningkatan nilai rata-

rata menjadi 93,3%. Peningkatan lain terjadi pada antusias peserta didik saat 

kegiatan pembelajaran. Sebelum media big book digunakan, peserta didik malu 

ketika membaca nyaring, berpendapat, dan bertanya. Tapi dengan menggunakan 

media big book peserta didik muncul rasa keberanian bertanya, berpendapat, dan 

tidak malu membaca nyaring. 

Penelitian lain yang mendukung dilakukan E. Andriana, A. Syachruroji, T. 

P. Alamsyah, dan F. Sumirat (2017: 76) berjudul “Natural Science Big Book with 

Baduy Local Wisdom Base Media Development for Elementary School” 

menunjukkan media big book berbasis kearifan lokal layak digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Validasi media terkait materi sebanyak 79,9% dan terkait 

media sebanyak 83,41%. Media big book dikembangkan berdasarkan potensi 

yang terdapat di wilayah adat Baduy sehingga memudahkan pendidik 
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memfokuskan peserta didik dan membantu peserta didik dalam memahami isi 

materi karena terkait langsung dengan peserta didik. 

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dilakukan Mahayanti, 

Artini, dan Nur Jannah (2017: 142) berjudul “The Effect of Big Book as Media on 

Students’s Reading Comprehension Fifth Grade of Elementary School in SD 

Laboratorium Undiksha Singaraja” menunjukkan terdapat perbedaan prestasi 

belajar peserta didik antara peserta didik yang menggunakan dan tidak 

menggunakan media big book saat kegiatan pembelajaran. Dibuktikan skor rata-

rata kelompok eksperimen yang menggunakan media big book 85,51 dan 

kelompok kontrol tidak menggunakan media big book sebesar 75,56. Uji T nilai 

Sig (2-tailed)  0,000 kurang dari 0,05. 

Penelitian tersebut diketahui jika media big book menjadi solusi dari 

permasalahan yang timbul di sekolah dasar yaitu permasalahan dalam 

keterampilan membaca. Jurnal penelitian telah membuktikan dengan 

menggunakan media big book dapat meningkatkan keterampilan membaca peserta 

didik. 

Permasalahan pembelajaran Bahasa Indonesia yang terjadi di SDN 

Candirejo 01 Batang berdasarkan hasil prapenelitian yang dilakukan peneliti 

melalui wawancara, observasi, dan data dokumentasi menunjukkan salah satu 

permasalahannya ialah membaca. Kendala membaca memunculkan permasalahan 

lain, sehingga peneliti memfokuskan penelitian pada membaca terutama membaca 

nyaring. Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas II SDN Candirejo 01 Batang 
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kurang memanfaatkan media yang bervariasi yaitu berupa gambar seri yang 

dipegang pendidik di depan kelas.  

Sebelas peserta didik yang mengalami permasalahan membaca. Berikut 

merupakan peserta didik kelas II SDN Candirejo 01 Batang yang mengalami 

permasalahan dalam keterampilan membaca: 

Tabel 1.1 Kesulitan Membaca Peserta Didik Kelas II SDN Candirejo 01 

No. Peserta Didik Kesulitan yang dialami 
1.  Peserta Didik 1 Belum dapat membaca 
2.  Peserta Didik 2 Membaca dengan nada rendah, membaca terbata-bata 
3.  Peserta Didik 3 Membaca dengan nada rendah dan belum mampu 

membedakan tanda baca 
4.  Peserta Didik 4 Membaca dengan nada rendah dan belum mampu 

membedakan tanda baca 
5.  Peserta Didik 6 Membaca dengan nada rendah dan membaca terbata-

bata 
6.  Peserta Didik 8 Membaca dengan nada rendah.  
7.  Peserta Didik 9 Membaca dengan nada rendah.  
8.  Peserta Didik 12 Membaca dengan nada rendah dan sering terbalik 

menyebutkan huruf (b) dengan (d) 
9.  Peserta Didik 16 Membaca dengan nada rendah dan belum mampu 

membedakan tanda baca 
10.  Peserta Didik 20 Membaca dengan nada rendah dan belum mampu 

membedakan tanda baca 
11.  Peserta Didik 26 Membaca dengan nada rendah dan membaca terbata-

bata 

Berdasarkan latar belakang terdapat permasalahan dalam keterampilan 

membaca dan belum tersedianya media big book. Peneliti melakukan penelitian 

pengembangan media big book berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan 

keterampilan membaca nyaring. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, identifikasi masalah 

pada penelitian ini, yaitu: 

1. Media pembelajaran kurang beragam; 

2. Sebagian peserta didik membaca dengan tertegun-tegun dan suara kurang 

jelas; 

3. Minat baca peserta didik rendah; 

4. Sebagian peserta didik belum mampu menulis dan membaca; dan 

5. Peserta didik menggunakan tanda baca dalam membaca kurang tepat.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah terkait media 

pembelajaran.  Pendidik saat melaksanakan proses pembelajaran kurang 

menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran untuk muatan pelajaran 

Bahasa Indonesia kurang beragam. Dampaknya peserta didik kurang antusias 

mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan media 

pembelajaran big book berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan keterampilan 

membaca nyaring Bahasa Indonesia kelas II SDN Candirejo 01 Batang. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini peneliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana desain pengembangan media big book berbasis kearifan lokal 

untuk meningkatkan keterampilan membaca nyaring Bahasa Indonesia kelas 

II SDN Candirejo 01 Batang? 

2. Bagaimana kelayakan media big book berbasis kearifan lokal untuk 

meningkatkan keterampilan membaca nyaring Bahasa Indonesia kelas II SDN 

Candirejo 01 Batang? 

3. Bagaimana keefektifan media big book berbasis kearifan lokal untuk 

meningkatkan keterampilan membaca nyaring Bahasa Indonesia kelas II SDN 

Candirejo 01 Batang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan media big book berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan 

keterampilan membaca nyaring Bahasa Indonesia kelas II SDN Candirejo 01 

Batang; 

2. Menguji kelayakan media big book berbasis kearifan lokal untuk 

meningkatkan keterampilan membaca nyaring Bahasa Indonesia kelas II SDN 

Candirejo 01 Batang; dan 

3. Menguji keefektifan media big book berbasis kearifan lokal untuk 

meningkatkan keterampilan membaca nyaring Bahasa Indonesia kelas II SDN 

Candirejo 01 Batang. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat dari 

penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, juga bersifat praktis juga bagi peserta 

didik, pendidik, dan sekolah tempat penelitian ini dilaksanakan. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini yaitu memperbanyak pengetahuan dan 

wawasan yang bermanfaat untuk kajian bersama terkait dengan keterampilan 

membaca nyaring menggunakan media pembelajaran big book berbasis kearifan 

lokal bagi dunia pendidikan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Pendidik 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pendidik 

dalam meningkatkan keterampilan membaca nyaring, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia. Menambah wawasan 

pendidik berkaitan dengan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. 

b. Peserta Didik 

Pengembangan media pembelajaran big book berbasis kearifan lokal pada 

penelitian ini dapat membantu peserta didik dalam pembelajaran khususnya 

membaca nyaring. Selain itu dapat meningkatkan belajar peserta didik. 

c. Sekolah 

Penelitian ini dapat menjadi sarana peningkatan mutu pembelajaran dengan 

menyediakan media pembelajaran yang beragam. Penelitian ini juga dapat 
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menyempurnakan hasil penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh 

pendidik dan meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. 

d. Peneliti 

Manfaat yang didapatkan oleh peneliti adalah menambah pengetahuan dan 

pengalaman sebagai bekal yang disiapkan untuk terjun ke dunia pendidikan. 

Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama proses 

perkuliahan. 

 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Sugiyono (2015: 401) mengemukakan spesifikasi produk ialah penjelasan 

berkaitan dengan pembuatan sesuatu. Penelitian ini mengembangkan produk big 

book berbasis kearifan lokal. Spesifikasi produk yang dihasilkan sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran big book berbasis kearifan lokal berisi dongeng 

binatang; 

2. Aplikasi yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran big book 

berbasis kearifan lokal yaitu Corel Draw X7. Desain awal digambar secara 

manual di buku gambar kemudian pewarnaan dan pembuatan font media 

menggunakan aplikasi Corel Draw X7; 

3. Media pembelajaran big book berbasis kearifan lokal terdiri atas tulisan dan 

gambar yang menarik dan warna yang cerah. Big book berbasis kearifan lokal 

dilengkapi percakapan tokoh yang termuat dalam gambar; dan 
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4. Big book berbasis kearifan lokal dicetak menggunakan kertas jenis Art Carton 

310 gram dengan ukuran A3. Halaman satu dengan halaman lainnya 

disatukan menggunakan ring.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teoretis 

2.1.1 Hakikat Media Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Arsyad (2014: 2) bagian yang satu kesatuan dengan kegiatan belajar 

mengajar untuk mendapatkan suatu tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran 

merupakan pengertian media. Alat-alat yang berbentuk ilustratif, gambar atau 

digital mampu menyampaikan penjelasan secara verbal atau visual merupakan 

penjelasan dari media pembelajaran. Menurut Ashyar (2012: 8) segala sesuatu 

yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara 

terprogram bertujuan membentuk lingkungan belajar yang mendukung sehingga 

belajar terjadi secara praktis dan berhasil merupakan media pembelajaran. 

Hamdani (2011: 243) bagian dari sumber belajar yang berisi materi ajar 

untuk peserta didik dalam lingkungannya, mampu membuat peserta didik 

memiliki keinginan belajar merupakan definisi media. Media pembelajaran 

merupakan media mengangkat informasi atau pesan yang memiliki tujuan 

petunjuk atau mengandung makna pengajaran. 

Simpulan menurut para ahli mengenai pengertian dari media pembelajaran 

yaitu segala sesuatu yang mampu menyampaikan materi. Media pembelajaran 

membantu membuat lingkungan belajar yang kondusif sehingga tercapainya 

tujuan pembelajaran. 
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2.1.1.2 Fungsi Media Pembelajaran  

Menurut Hamdani (2011: 246-247) pemilihan media pembelajaran lebih 

diusahakan serta difokuskan kelebihan media pembelajaran tersebut dan berupaya 

tidak memunculkan kekurangan dari media pembelajaram dalam kegiatan belajar. 

Fungsi dari media pembelajaran antara lain: 

1. Menonton objek yang ada atau kejadian yang terdapat di masa yang lalu; 

2. Melihat objek atau kejadian yang sulit untuk didatangi, hal tersebut 

disebabkan oleh wilayah yang rawan, terlarang atau jaraknya yang cukup jauh; 

3. Mendapatkan ilustrasi yang nyata berkaitan dengan objek atau sesuatu yang 

sulit untuk diamati secara langsung disebabkan karena bentuk objeknya terlalu 

kecil atau terlalu besar; 

4. Mendengar bunyi yang sulit untuk dideteksi telinga tanpa bantuan alat; 

5. Melihat dengan cermat hewan-hewan yang sulit untuk diamati disebabkan 

karena sulit untuk ditangkap; 

6. Melihat kejadian-kejadian dikarenakan tidak selalu terjadi atau rawan untuk 

didekati; 

7. Melihat secara nyata objek-objek yang rawan rusak atau sulit untuk 

diawetkan; 

8. Memudahkan membandingkan sesuatu dalam membandingkan dua benda 

berkaitan dengan warna, ukuran, sifat, dan sebagainya jika benda dapat 

ditampilkan dalam bentuk gambar, foto, atau model; 

9. Mengamati kejadian secara cepat pada proses yang sangat lambat; 

10. Melihat gerakan asli yang cepat dengan lambat; 
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11. Melihat gerakan alat yang sulit diamati secara langsung; 

12. Mengamati bagian-bagian alat yang sukar dilihat; 

13. Mengamati simpulan dari untaian pengamatan yang panjang; 

14. Dapat melihat objek secara bersama-sama walaupun jumlah orang yang 

banyak; dan 

15. Mampu belajar sesuai kecepatan, minat, dan kemampuannya menggunakan 

modul pembelajaran. 

Menurut Ashyar (2012: 29-40) media bukan hanya menjadi alat bantu saat 

proses belajar mengajar juga menjadi strategi kegiatan belajar mengajar. Sebagai 

strategi, media berfungsi sebagai berikut: 

1. Media sebagai sumber belajar.; 

2. Fungsi semantik artinya berfungsi menambah perbendaharaan kata dan istilah 

yang dikuasai peserta didik; 

3. Fungsi manipulatif yaitu menampakkan kembali objek atau kejadian melalui 

bermacam-macam upaya, sesuai keadaan, suasana, tujuan, dan sasarannya; 

4. Fungsi fiksatif yaitu merekam dan menyimpan kejadian atau benda dari waktu 

yang tidak terbatas; 

5. Fungsi distributif artinya meningkatkan kepraktisan biaya maupun waktu; 

6. Fungsi psikologis, dalam psikologis media mempunyai enam fungsi, antara 

lain: (1) fungsi atensi; (2) fungsi afektif; (3) fungsi kognitif, adanya media 

peserta didik akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baru;    

(4) fungsi psikomotorik; (5) fungsi imajinatif; (6) fungsi motivasi; dan 
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7. Fungsi sosio-kultural, diharapkan media mampu memberikan arahan untuk 

peserta didik mengerti pentingnya menjaga keharmonisan dan menghargai 

perbedaan antar peserta didik. 

Simpulan menurut ahli media pembelajaran memiliki beberapa fungsi dalam 

kegiatan pembelajaran. Fungsi media pembelajaran antara lain: memperlihatkan 

kejadian di masa lalu; melihat objek yang sulit didatangi, sulit diamati, sulit 

dideteksi, tidak selalu terjadi, rawan didekati, dan mudah rusak; memudahkan 

membandingkan sesuatu; mengamati kejadian yang terlalu cepat atau lambat; 

mengamati alat sukar dilihat; menyimpulkan untaian pengamatan panjang; 

membantu peserta didik belajar sesuai minat; memberi pengetahuan baru; 

menambah perbendaharaan istilah; memberikan efisiensi waktu dan biaya; 

memusatkan perhatian, sikap, minat, dan motivasi peserta didik terhadap materi 

belajar; menumbuhkan keterampilan praktis; menimbulkan kreasi objek yang 

baru; dan memberi pemahaman pentingnya menjaga keharmonisan dan 

menghargai perbedaan. 

2.1.1.3 Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Menurut Arsyad (2014: 6) berpendapat media memiliki ciri umum yang 

terkandung dalam setiap batasan media. Ciri umum media pembelajaran sebagai 

berikut: 

1. Mempunyai definisi tubuh diketahui sebagai hardwere (perangkat keras), 

meliputi objek-objek yang dapat diraba, didengar, atau dilihat menggunakan 

indera; 
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2. Memiliki definisi non-fisik yang diketahui sebagai softwere (perangkat lunak) 

adalah isi yang diberikan kepada peserta didik terdapat dalam hardwere; 

3. Media pembelajaran meliputi audio dan/atau visual; 

4. Mempunyai definisi alat bantu untuk proses belajar mengajar yang 

dilaksanakan di luar atau di dalam kelas; 

5. Digunakan dalam berhubungan dan komunikasi antara pendidik dengan 

peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar; 

6. Dipakai kelompok besar dan kelompok kecil atau individu; dan 

7. Manajemen, cara, organisasi, perbuatan, dan afektif yang berkaitan dengan 

ilmu. 

Menurut pendapat Hamdani (2011: 254-255) media memiliki tiga ciri-ciri. 

Tiga ciri media tersebut sebagai berikut: 

1. Ciri fiksatif, ciri yang mengilustrasikan kecakapan media ketika 

merekonstruksi, mengabadikan, menyimpan, dan merekam kejadian atau 

benda; 

2. Ciri manipulatif, merupakan ciri media dapat memodifikasi suatu benda atau 

kejadian.; dan 

3. Ciri distributif, yaitu menggunakan suatu peristiwa atau benda dimodifikasi 

melalui ruang dan secara bersama-sama diberikan untuk peserta didik dalam 

jumlah yang banyak, rangsangan pengalaman yang hampir sama berkaitan 

dengan suatu kejadian. 

Simpulan menurut pendapat para ahli terdapat beberapa dasar ciri-ciri media 

pembelajaran. Ciri-ciri media pembelajaran yaitu: (1) media mampu 
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merekonstruksi, mengabadikan, menyimpan, merekam, dan memodifikasi suatu 

objek atau kejadian; (2) media mampu diproduksi masal dan digunakan secara 

berulang; (3) media mempunyai definisi tubuh maupun non-fisik; (4) media dapat 

membantu kegiatan pembelajaran dalam interaksi pendidik dan peserta didik;        

(5) media dapat digunakan dalam kelompok besar atau kecil atau individu; dan        

(6) media berkaitan dengan ilmu. 

2.1.1.4 Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Suryani dan Setiawan (2018: 14-15) media pembelajaran dapat 

bermanfaat untuk pendidik dan peserta didik. Manfaat media pembelajaran 

sebagai berikut: 

1. Manfaat untuk pendidik, yaitu: (1) membantu memfokuskan peserta didik;   

(2) menyediakan pedoman pembelajaran yang urut; (3) membantu mencermati 

materi dalam pembelajaran yang dilakukan; (4) menyediakan materi yang 

konkret; (5) digunakan dengan strategi mengajar yang berbeda sehingga 

pembelajaran tidak membosankan; (6) menyediakan pembelajaran yang 

menyenangkan; (7) menghemat waktu dalam menyampaikan materi; dan     

(8) menumbuhkan rasa percaya diri dari pendidik. 

2. Manfaat untuk peserta didik, yaitu: (1) memunculkan keingintahuan dari 

peserta didik; (2) memberi motivasi peserta didik agar belajar dengan baik;   

(3) membantu peserta didik untuk memahami materi; (4) menghasilkan 

suasana menyenangkan dalam belajar mengajar; (5) peserta didik dapat 

memilih media yang diinginkan. 
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Menurut Ashyar (2012: 42-43) penggunaan media pembelajaran 

mempunyai manfaat untuk kegiatan pembelajaran. Manfaat media pembelajaran 

sebagai berikut: 

1. Memperluas suguhan materi yang didapatkan peserta didik saat pembelajaran 

di kelas seperti narasumber, foto, dan buku sehingga mampu disesuaikan 

dengan ciri khas dan kebutuhan peserta didik karena mempunyai banyak 

pilihan; 

2. Membantu peserta didik dalam menghadapi berbagai tugas dan kewajibannya 

karena selama proses pembelajarannya peserta didik mendapatkan berbagai 

macam pengalaman; 

3. Peserta didik memperoleh suatu pengalaman langsung secara nyata sehingga 

peserta didik mampu mengamati teori yang diberikan dengan penerapannya di 

lapangan misalnya dengan mengajak peserta didik karyawisata ke pabrik dan 

tempat-tempat lainnya; 

4. Menampilkan kepada peserta didik berkaitan dengan sesuatu yang sulit dilihat, 

dikunjungi, dan diadakan; 

5. Menyajikan informasi yang cermat dan terkini; 

6. Memfokuskan perhatian serta menambah minat dan motivasi peserta didik 

karena penyajian materi ajar dibuat lebih menarik; 

7. Membantu peserta didik menggunakan keterampilan imajinasinya untuk lebih 

berpikir kritis; 
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8. Menambah efisiensi kegiatan belajar mengajar dikarenakan digunakan media 

untuk peserta didik di tempat yang berbeda dengan ruang lingkup luas pada 

waktu tertentu dan waktu pembelajaran dapat dikurangi; dan 

9. Mampu memecahkan permasalahan pada bidang pendidikan dengan 

menggunakan media pembelajaran. 

Simpulan pendapat ahli berkaitan media pembelajaran beberapa manfaat. 

Manfaat media antara lain: (1) pemakaian media dalam proses belajar mengajar 

dapat meningkatkan keterampilan pendidik sebagai pendidik yang professional 

dengan membantu peserta didik untuk fokus dengan mencermati mater 

pembelajaran; (2) media menyediakan pedoman serta materi yang cermat dan 

terkini; (3) proses belajar mengajar dibuat menyenangkan dan tidak 

membosankan dengan bantuan media; (4) menghemat waktu; (5) menambah 

percaya diri peserta didik; (6) menambah pengalaman belajar yang nyata;                

(7) media meningkatkan efiensi pembelajaran; dan (8) media membantu 

memecahkan permasalahan yang terjadi dalam pendidikan. 

2.1.1.5 Jenis Media Pembelajaran 

Ashyar (2012: 44-45) berpendapat media pembelajaran telah dikembangkan 

dengan berbagai jenis dan format, pada dasarnya media pembelajaran 

dikelompokkan empat jenis. Empat jenis media pembelajaran yaitu: 

1. Media visual merupakan salah satu media pembelajaran digunakan peserta 

didik menggunakan indera penglihatan atau dapat dikatakan media ini 

memberikan pengalaman yang didapatkan peserta didik menggunakan indera 

penglihatannya saja; 
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2. Media audio ialah media yang dipakai saat kegiatan belajar mengajar dengan 

mengandalkan indera pendengar dari peserta didik. Pengalaman didapatkan 

dari indera pendengaran peserta didik saat pembelajaran; 

3. Media audio-visual merupakan jenis media dalam kegiatan pembelajaran 

didapatkan melalui indera penglihatan dan pendengaran. Pesan verbal dan 

non-verbal yang diperoleh dari media menggunakan pendengaran dan 

penglihatan secara bersama-sama; dan 

4. Media multimedia ialah media digunakan saat kegiatan belajar mengajar yang 

menggabungkan jenis-jenis media yang lain. Media multimedia ini 

menggunakan komputer dan teknologi dalam menampilkan media teks, visual 

diam dan gerak, audio, serta media interaktif kepada peserta didik dengan 

menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. 

Ditambahkan Hamdani (2011: 244-245) membagi media secara garis besar. 

Jenis media tersebut antara lain: 

1. Media audio, merupakan media hanya mempunyai suara sehingga hanya 

mampu untuk didengarkan; 

2. Media visual, merupakan media yang tidak memiliki suara dan hanya mampu 

dilihat; 

3. Media audio visual, merupakan media mempunyai gambar dapat dilihat dan 

juga memiliki suara yang dapat didengarkan; 

4. Orang, orang memiliki informasi. Setiap orang dapat menjadi sumber belajar. 

Orang menjadi sumber belajar dibagi menjadi dua yaitu orang yang dididik 
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secara profesional menjadi sumber belajar dan orang selain ditenaga 

pendidikan mempunyai profesi; 

5. Bahan, merupakan format yang dipakai dalam menyimpan suatu materi 

pembelajaran; 

6. Alat, merupakan perangkat keras yang merupakan benda memiliki bentuk 

fisik yang digunakan untuk memberikan materi pelajaran; 

7. Teknik, merupakan strategi yang dipakai pendidik untuk menyampaikan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran; dan 

8. Latar, merupakan lingkungan yang digunakan secara khusus untuk 

pembelajaran yang dirancang terlebih dahulu atau tidak dirancang yang 

terletak di dalam sekolah atau diluar sekolah. 

Simpulan menurut ahli media pembelajaran terbagi menjadi beberapa dasar 

jenis media pembelajaran walaupun telah dikembangkan dengan berbagai jenis 

dan format, yaitu: (1) media visual ialah media menggunakan penglihatan;                

(2) media audio ialah media menggunakan indera pendengaran; (3) media audio-

visual ialah media melibatkan penglihatan dan pendengaran; (4) media 

multimedia ialah media dengan menggabungkan jenis media yang lainnya;         

(5) orang yang memberikan pengajaran; (6) bahan, alat, dan teknik pembelajaran; 

dan (7) lingkungan peserta didik. 

2.1.1.6 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Menurut Ashyar (2012: 81-82) media yang baik perlu dipilih media sesuai 

dengan kriteria-kriteria tertentu, yaitu: (1) media penyajiannya jelas dan rapi 

sehingga dapat berfungsi secara maksimal; (2) media bersih dan menarik sehingga 



23 

 

 

tidak mengganggu konsentrasi peserta didik; (3) sesuai dengan sasaran yang akan 

dituju misalnya kelompok besar, kelompok kecil atau individu; (4) media sesuai 

dengan pokok pembelajaran yang dilakukan dan sesuai tingkat perkembangan 

peserta didik; (5) media sesuai tujuan pembelajaran yang dilaksanakan; (6) luwes, 

praktis, dan tahan sehingga dapat digunakan dimanapun berada dengan kondisi 

bagaimanapun; (7) mempunyai kualitas yang baik; dan (8) media pembelajaran 

berukuran sesuai dengan lingkungan belajar. Ditambahkan Sadiman (2012: 84) 

hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengembangkan media, yaitu: (1) tujuan 

pembelajaran; (2) ciri khas dari sasaran atau peserta didik; (3) keinginan bentuk 

rangsangan belajar; (4) kondisi lingkungan sekitar; dan (4) besarnya penyebaran 

yang akan dilayani. 

Simpulan pendapat ahli berkaitan dengan kriteria pemilihan media adalah 

pemilihan media harus melalui beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang perlu 

diperhatikan antara lain: (1) kerapian penyajian; (2) media menarik dan bersih;        

(3) kesesuaian dengan sasaran, topik yang diberikan, dan tujuan pembelajaran;        

(4) kepraktisan, keluwesan, dan ketahanan media; (5) memiliki kualitas yang baik; 

(6) ukuran sesuai dengan kebutuhan; (7) ciri khas peserta didik; (8) keinginan 

bentuk rangsangan belajar; (9) kondisi lingkungan sekitar; dan (10) jumlah 

sasaran. 

2.1.1.7 Media Literasi  

Menurut USAID (2014: 41) media Literasi ialah alat atau bahan digunakan 

untuk membantu membelajarkan literasi, khususnya di sekolah dasar kelas awal. 

Berbagai media menjadi tawaran penting untuk membantu peserta didik dalam 
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mempelajari dan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Pembelajaran 

literasi di kelas awal memerlukan alat atau bahan yang dapat membantu peserta 

didik dalam mengoptimalkan keterampilan membaca dan menulisnya. 

Karakteristik peserta didik kelas awal yang memiliki rentang konsentrasi pendek 

sehingga memerlukan dukungan agar peserta didik memiliki ketertarikan terhadap 

apa yang sedang dipelajarinya. Media pembelajaran seperti gambar, grafik atau 

diagram, dan objek yang menarik perhatian dapat membantu mengoptimalkan 

proses belajar membaca dan menulis peserta didik. 

Menurut USAID (2014: 42) jenis media literasi terdapat lima macam. Lima 

macam media literasi, yaitu: (a) big book, (b) kalender cerita, (c) media gambar, 

(d) media tulis, dan (e) graphic organizer. Pemilihan media litersi didasarkan 

pada keefektifan media untuk membantu mengembangkan kemampuan membaca 

dan menulis peserta didik kelas awal. Penelitian ini mengembangkan media 

literasi. Media literasi yang dikembangkan pada penelitian ini adalah media big 

book berbasis kearifan lokal untuk pembelajaran membaca nyaring. 

Penggunaan media big book berbasis kearifan lokal, penyampaian materi 

kepada peserta didik akan lebih mudah. Hal tersebut dikarenakan media big book 

berbasis kearifan lokal memuat latar cerita yang berasal dari lingkungan sekitar 

peserta didik sehingga mudah memahami cerita yang disajikan. Sesuai dengan 

Kerucut Pengalaman dari Edgar Dale tentang tingkatan pengalaman manusia dari 

yang konkrit sampai abstrak.  
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Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Sumber: Arsyad (2014: 14) 

Menurut Ashyar (2012: 49-50) Edgar Dale pengelompokan media 

pembelajaran yang dilakukan berlandaskan pengalaman didapatkan dari proses 

pembelajaran yang dilakukan. Kerucut pengalaman Edgar Dale menunjukkan 

jenjang keabstrakan dan kekonkretan pengalaman. Pengalaman yang terletak di 

paling bawah merupakan pengalaman yang bersifat konkret, semakin ketas 

pengalaman belajar semakin abstrak. Pembelajaran paling konkret yaitu saat 

menggunakan pengalaman langsung atau dapat dikatakan menggunakan media 

real object dianggap paling efektif dalam proses pembelajaran bagi peserta didik. 

Menurut Arsyad (2014: 13) hasil belajar peserta didik diperoleh dari 

pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari, melalui replika benda sampai 

lambang kata atau abstrak. Kerucut semakin ke atas akan semakin bersifat abstrak. 
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2.1.2 Hakikat Media Big Book 

2.1.2.1 Pengertian Big Book 

Menurut USAID (2014: 42) big book merupakan buku berisi bacaan yang 

mempunyai tulisan, gambar, dan ukuran lebih besar. Big book mempunyai ukuran 

yang bermacam-macam yaitu ukuran A3, A4, A5 atau seukuran dengan surat 

kabar. Ukuran yang besar dibuat karena mempertimbangkan keterlihatan dan 

keterbacaan semua peserta didik di kelas. Ditambahkan Madyawati (2017: 174) 

big book ialah buku yang mempunyai gambar dibuat lebih besar yang mempunyai 

ciri khas gambar dan teks disajikan lebih besar bertujuan agar dapat dilakukan 

kegiatan membaca bersama-sama antara peserta didik dan pendidik. 

Simpulan menurut pendapat ahli mengenai pengertian big book yaitu buku 

bacaan berisi gambar dan teks yang mempunyai ukuran lebih besar. Ukuran yang 

dibuat besar mempertimbangkan keterbacaan seluruh peserta didik di kelas. 

2.1.2.2 Ciri-Ciri Media Big Book 

Menurut USAID (2014: 43) Karges-Bone berpendapat mendapatkan suatu 

pembelajaran bahasa yang efisien dan efektif, maka big book mempunyai ciri, 

yaitu: (1) memiliki cerita yang tidak panjang terdapat sepuluh sampai lima belas 

halaman; (2) bentuk kalimat jelas; (3) gambar dalam big book mempunyai sebuah 

arti; (4) model dan ukuran huruf yang ditulis dapat terbaca; dan (5) alur cerita di 

dalam big book mudah untuk dipahami. Ditambahkan Madyawati                  

(2017: 176-177) ukuran big book idealnya sekurang-kurangnya A3 atau A2 

dengan gambar yang berwarna-warni. 
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Simpulan pendapat ahli berkaitan dengan ciri-ciri big book adalah buku 

bacaan sekurang-kurangnya berukuran A3 atau A2 yang memiliki cerita pendek 

berbentuk kalimat. Selain itu cerita dalam big book mudah dipahami yang 

dilengkapi dengan model huruf yang mudah dibaca, dan gambar yang memiliki 

makna dan berwarna-warni. 

2.1.2.3 Keistimewaan Media Big Book 

USAID (2014: 44) berpendapat big book mempunyai gambar yang menarik 

perhatian dan ukuran yang lebih besar. Selain itu big book memiliki keistimewaan 

yang lainnya, yaitu: (1) pembelajaran dapat disertai perbincangan yang berkaitan 

dengan isi cerita dengan peserta didik, harapannya dapat mengembangkan poin 

dari bacaan sesuai dengan angan-angan dan pengalaman peserta didik;               

(2) membudidayakan seluruh bagian dari kebahasaan; (3) digemari seluruh peserta 

didik meskipun lamban dalam membaca. Penggunaan media big book 

menimbulkan rasa keyakinan dan keberanian peserta didik merasa sudah mampu 

membaca; (4) menyediakan kesempatan untuk peserta didik yang lamban dalam 

membaca untuk mengetahui simbol-simbol tulis dengan bantuan pendidik dan 

teman-temannya; (5) peserta didik akan memberikan sebuah arti setiap simbol-

simbol tulis yang terdapat dalam big book bersama; (6) saat pendidik membaca 

tulisan yang ada dalam big book, peserta didik dapat mengamati tulisan yang 

sama; dan (7) peserta didik dapat terlibat kesempatan untuk membaca secara 

bersama-sama. 

Menurut Madyawati (2017: 175) Lynch berpendapat keistimewaan yang 

dimiliki big book. Keistimewaan tersebut antara lain: (1) peserta didik mendapat 
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kesempatan terlibat dengan nyata tanpa rasa takut; (2) peserta didik dapat 

membaca tulisan yang sama dengan yang dibacakan pendidik; (3) peserta didik 

dapat bersama-sama memaknai tulisan yang disajikan; (4) peserta didik yang 

mengalami keterlambatan membaca dapat terbantu mengenali tulisan;                

(5) melibatkan berbagai aspek antara lain keterampilan keaksaraan dan 

kebahasaan; dan (6) pendidik dapat menyelingi percakapan sehingga isi bacaan 

dapat disesuaikan dengan tingkat imajinasi peserta didik. 

Simpulan pendapat ahli media big book memiliki banyak keistimewaan. 

Keistimewaan big book antara lain: pembacaan big book dapat dilakukan dengan 

berbincang untuk memberikan gambaran kepada peserta didik, memberi 

pemahaman kebahasaan, memberikan rasa keberanian membaca bagi peserta 

didik, peserta didik yang lamban membaca terbantu mengetahui bacaan, pendidik 

dapat bersama peserta didik mengamati tulisan yang sama, dan melibatkan peserta 

didik secara langsung dalam kegiatan membaca.  

2.1.2.4 Tujuan Media Big Book dalam Pembelajaran Membaca 

Menurut USAID (2014: 43) big book sangat baik dipakai untuk 

pembelajaran di kelas rendah, hal tersebut dikarenakan big book dapat membantu 

meningkatkan minat peserta didik dalam membaca. Menurut USAID (2014: 44) 

terdapat tujuan menggunakan big book untuk pembelajaran membaca, yaitu:      

(1) mencari informasi; (2) peserta didik mendapatkan contoh bacaan yang baik 

yang dapat dipakai; (3) melibatkan peserta didik agar aktif saat proses belajar 

mengajar; (4) menyediakan peluang untuk pendidik dalam memberikan tiruan 

bacaan yang baik; (5) mengenalkan kepada peserta didik berkaitan dengan variasi 
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dan jenis bahan untuk membaca; (6) membantu peserta didik untuk 

mengasumsikan buku; dan (7) menyediakan pengalaman membaca peserta didik. 

Ditambahkan USAID (2016: 3) membaca menggunakan media big book yang 

dilakukan peserta didik secara bersama-sama dalam satu kelas. Pendidik dapat 

memodelkan bacaan dan melibatkan peserta didik setiap prosesnya. Media big 

book yang ditampilkan dengan teks yang dibuat lebih besar mempertimbangkan 

keterbacaan semua peserta didik di kelas. Membaca menggunakan media big book 

juga bertujuan melatih keterampilan dalam memperkirakan, memahami kosakata, 

tanda baca, dan isi bacaan, serta melatih peserta didik untuk meringkas cerita. 

Simpulan pendapat ahli media big book digunakan dalam pembelajaran 

membaca memiliki beberapa tujuan. Tujuan media big book dalam pembelajaran 

membaca antara lain: (1) digunakan untuk mencari informasi; (2) memberikan 

peluang pendidik untuk memberi contoh bacaan yang baik untuk peserta didik;  

(3) peserta didik dapat aktif saat proses pembelajaran secara langsung; (4) peserta 

didik dapat mengetahui macam-macam jenis bacaan; (5) peserta didik dapat 

mengasumsikan buku; (6) peserta didik mendapat pengalaman membaca;           

(6) melatih keterampilan peserta didik dalam memperkirakan dan memahami 

kosakata, tanda baca, meringkas cerita, dan memahami isi cerita. 

2.1.2.5 Manfaat Big Book 

Manfaat big book menurut Madyawati (2017: 176), yaitu:                          

(1) menumbuhkan motivasi peserta didik lebih giat belajar membaca; (2) peserta 

didik merasa berhasil menjadi pembaca pemula mengakibatkan peserta didik lebih 

percaya diri; (3) menyediakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan 
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peserta didik; (4) peserta didik menyukai berbagai tema cerita yang berbeda; dan 

(5) menumbuhkan sikap mandiri ketika membaca pada peserta didik. Madyawati 

(2017: 175) penggunaan media big book secara bersama memunculkan rasa 

keberanian pada diri peserta didik sehingga muncul rasa sudah mampu membaca. 

Pemakaian media big book mampu meningkatkan keterampilan berbahasa antara 

lain mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. 

Simpulan menurut ahli big book memiliki beberapa manfaat. Manfaat media 

big book yaitu: (1) memotivasi peserta didik untuk belajar; (2) menumbuhkan 

percaya diri dan keberanian membaca pada peserta didik;  (3) memberikan belajar 

menyenangkan; (4) anak menyukai berbagai macam cerita; (5) membiasakan 

peserta didik membaca secara mandiri; dan (6) meningkatkan keterampilan 

berbahasa. 

2.1.2.6 Penggunaan Big Book 

Menurut USAID (2014: 47-48) penggunaan big book perlu perlakuan 

khusus karena dalam proses pembuatannya membutuhkan pemikiran khusus. 

Didapatkan pembelajaran yang efektif, big book perlu mendapatkan perlakuan 

khusus dalam penggunaannya, yaitu: (1) pemakaian big book dapat dilaksanakan 

setiap hari, misalnya dilakukan pada awal pembelajaran selama sepuluh sampai 

dengan dua puluh menit; (2) big book dapat dibacakan dalam kelompok kecil atau 

di depan kelas; (3) big book mampu dipakai untuk peserta didik membacanya di 

depan teman-temannya atau di depan kelas; (4) pendidik mengajarkan aturan 

dalam memegang buku, membuka setiap lembar, meuding huruf atau kata, dan 

menjaga buku dengan baik bukan hanya mengajari bagaimana cara untuk 
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membaca; dan (5) big book disimpan dengan cara bervariasi misalnya dapat 

disimpan di dalam tas besar kemudian digantung. 

Menurut Hadiana, Hadad, dan Marliana (2018: 232-233) beberapa langkah 

penggunaan media big book dalam pembelajaran. Langkah penggunaan media big 

book dalam pembelajaran yaitu; (1) peserta didik duduk mengelilingi pendidik 

agar nyaman ketika mendengarkan cerita; (2) pendidik memperlihatkan sampul 

dengan judul dan nama pengarang big book; (3) pendidik bertanya hal-hal yang 

berkaitan dengan cerita; (4) pendidik bercerita penuh dengan ekspresi dan suara 

yang lantang; (5) pendidik membahas jawaban dari peserta didik; (6) pendidik 

bercerita kembali dengan menunjuk kata per kata; (7) peserta didik mengikuti 

pendidik membaca cerita; (8) peserta didik memberikan tanggapan berkaitan 

dengan cerita; (9) pendidik bersama peserta didik membaca kembali cerita di 

dalam big book agar mengingat kalimat yang tertera; (10) pendidik dan peserta 

didik membaca ulang cerita agar peserta didik mengingat dan paham jalan cerita; 

dan (11) pendidik menguji kemampuan membaca peserta didik secara individu. 

Simpulan penggunaan big book menurut ahli adalah perlunya perlakuan 

yang istimewa dalam menggunakan big book dengan digunakan setiap hari pada 

kelompok kecil atau di depan kelas, dapat dibacakan peserta didik atau pendidik 

langsung, adanya perlakuan yang istimewa berkaitan dengan memegang buku, 

menuding huruf, membuka buku, dan perawatan serta penyimpanan yang 

bervariasi. Langkah belajar mengajar membaca menggunakan media big book 

antara lain: (1) mengatur duduk peserta didik mengelilingi pendidik; (2) pendidik 

memperlihatkan judul cerita dan nama pengarang dilanjutkan menanyakan hal-hal 
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yang berkaitan dengan bagaimana ceritanya; (3) pendidik mulai bercerita dengan 

suara lantang dan ekspresi yang sesuai dengan jalan cerita setelah selesai 

membaca pendidik membahas jawaban dari peserta didik dari pertanyaan pendidik 

sebelumnya (4) pendidik membaca kedua dengan menunjuk kata per kata;         

(5) pendidik membaca ketiga diikuti dengan peserta didik; (6) peserta didik 

memberi tanggapan berkaitan dengan cerita; (7) pendidik membaca keempat 

bersama peserta didik agar peserta didik mengingat kalimat yang ada di cerita;    

(8)  pendidik membaca kelima bersama dengan peserta didik supaya peserta didik 

memahami jalan cerita di media big book; dan (9) pendidik menguji keterampilan 

membaca peserta didik. 

2.1.2.7 Penggunaan Big Book Berbasis Kearifan Lokal 

Menurut Rahayu Nur Fajriani (2018: 64-65) langkah-langkah media big 

book untuk pembelajaran membaca yaitu: (1) peserta didik mengamati media big 

book; (2) peserta didik memprediksi isi cerita pada big book; (3) peserta didik 

diberi contoh dan menirukan membaca big book dengan lafal dan intonasi yang 

tepat; (4) mengoreksi prediksi peserta didik dengan cerita yang telah dibaca;        

(5) peserta didik mengamati dan menirukan pendidik memberikan contoh 

membaca dengan menunjuk kata demi kata; (6) peserta didik berkomentar terkait 

kosakata dan cerita pada big book; dan (7) peserta didik mengulangi membaca 

cerita pada big book secara berkelompok maupun individu. Menurut USAID 

(2014: 47) penggunaan big book perlu perlakuan khusus karena dalam proses 

pembuatannya membutuhkan pemikiran khusus. Langkah-langkah penggunaan 

media big book berbasis kearifan lokal, yaitu: (1) peserta didik mengamati media 
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big book berbasis kearifan lokal; (2) peserta didik menebak judul dan isi cerita 

media big book berbasis kearifan lokal; (3) pendidik memberi contoh membaca 

cerita media big book berbasis kearifan lokal; (4) pendidik teks dongeng binatang 

dilanjutkan dialog dari tokoh yang dimulai dari bagian paling atas secara nyaring; 

(5) peserta didik memperhatikan dan menirukan pendidik membaca dengan 

menunjuk kata demi kata; (6) peserta didik mengulangi membaca cerita pada big 

book secara berkelompok dilanjutkan secara individu; (7) peserta didik memberi 

pendapat pesan moral cerita dalam media big book berbasis kearifan lokal; dan       

(8) peserta didik dan pendidik bersama-sama menyimpulkan cerita media big 

book berbasis kearifan lokal. 

2.1.3 Rancangan Media Big Book Berbasis Kearifan Lokal 

2.1.3.1 Penyusunan Media 

Menurut USAID (2014: 46-47) media big book dibuat secara khusus. 

Tahapan pembuatan big book, sebagai berikut: 

1. Disiapkan kertas sejumlah delapan sampai sepuluh atau sepuluh sampai lima 

belas ukuran A3, kertas HVS, spidol warna, dan lem; 

2. Ditentukan topik cerita; 

3. Dikembangkan cerita utuh dari topik cerita sesuai dengan kelas. Ketas HVS 

dibagi menjadi empat bagian memanjang untuk ditulis kalimat dengan spidol 

besar; 

4. Setiap halaman disiapkan gambar ilustrasi sesuai isi cerita; dan 

5. dibuat judul dan ilustrasi sesuai cerita yang telah ada. 
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Tahap pembuatan tersebut menjadi acuan penulis saat merancang media big 

book berbasis kearifan lokal. Tahap pembuatan media big book berbasis kearifan 

lokal, yaitu: 

1. Ditentukan topik cerita yang akan dikembangkan; 

2. Disusun kalimat setiap halaman sesuai dengan topik cerita. Bagian cerita 

setiap halaman disesuaikan dengan kearifan lokal yang terdapat di Kecamatan 

Bawang Kabupaten Batang; 

3. Digambarkan tokoh dan latar cerita dilakukan dengan cara manual 

menggunakan buku gambar, pensil, penghapus, rautan, dan penggaris; 

4. Gambar ilustrasi discan menggunakan aplikasi Cam Scanner; 

5. Gambar ilustrasi diwarnai dan penambahan font sesuai gambar ilustrasi 

menggunakan aplikasi Corel Draw X7; dan 

6. Desain dicetak menggunakan jenis kertas Art Carton 310 gram berukuran A3 

yang disatukan dengan ring. 

2.1.3.2 Kriteria Pemilihan Media 

Menurut Rosyidah, Nur Hidayat, dan Fazat Azizah (2019: 2) penilaian 

media meliputi dua aspek, yaitu: (1) komponen kelayakan isi; dan (2) komponen 

penyajian. Aspek penilaian berdasarkan media yang diuraikan pada indikator. 

Penilaian dilakukan dengan memberikan ceklis pada deskriptor.  

Penelitian menggunakan skala likert untuk penilaian deskriptor dan 

menentukan kriteria penilaian. Menurut Sugiyono (2015: 134) skala likert dipakai 

untuk mengukur tanggapan, pendapat, dan sikap orang atau beberapa orang 
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berkaitan dengan fakta sosial. Penilaian media big book berbasis kearifan lokal 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Big Book Berbasis Kearifan Lokal 

Aspek Indikator Deskriptor Penilaian Media 

1. Kelayakan isi 

Media harus sesuai dengan 

tujuan, materi, metode 

belajar dan ciri khas 

peserta didik (Ashyar, 

2012: 82) 

Sinkron dengan 

KI dan KD 

a. Isi media sesuai KI dan 

KD kurikulum 2013 

Sinkron dengan 

materi 

b. Isi media sesuai materi 

ajar. 

Sesuai dengan tujuan 

instruksional (Sadiman, 

2012: 84) 

Sinkron dengan 

tujuan yang akan 

dicapai 

c. Isi media sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

2. Kelayakan Penyajian 

Sesuai dengan topik yang 

dipelajari (Ashyar, 2012: 

81) 

Materi berkaitan 

dongeng 

binatang 

d. Judul  

e. Petunjuk penggunaan 

media 

f. Materi dongeng binatang 

Media menarik dan 

memusatkan perhatian 

peserta didik kepada isi 

materi berkaitan dengan arti 

visual yang ditayangkan 

atau menyertai teks materi 

ajar (Arsyad, 2014: 20) 

Memuat gambar 

yang 

disesuaikan 

dengan isi cerita 

g. Gambar sesuai isi cerita 

1. Aspek Penilaian Kelayakan Isi 

Menurut Rosyidah, Nur Hidayat, dan Fazat Azizah (2019: 4) penilaian 

kelayakan isi berkaitan dengan kelayakan materi sebagai konten dalam media. 

Penilaian kelayakan isi oleh tim ahli untuk mengukur isi materi big book berbasis 

kearifan lokal telah layak digunakan atau tidak. 
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Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Kelayakan Isi 

Aspek Indikator  Deskriptor  

Media harus sesuai dengan 

tujuan, materi, metode 

belajar dan karakteristik 

peserta didik (Ashyar, 2012: 

82) 

Sesuai kompetensi 

yang akan dicapai 

Materi sesuai KI dan KD 

kurikulum 2013 

Sesuai isi 

pembelajaran 

Materi sesuai dengan 

pembelajaran yang akan 

disampaikan 

Sesuai dengan ciri khas 

peserta didik atau sasaran 

(Sadiman, 2012: 84)  

 Sesuai tingkat 

perkembangan 

peserta didik 

Gambar dalam media 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta 

didik 

Sesuai dengan tujuan 

instruksional (Sadiman, 

2012: 84) 

Sesuai tujuan 

pembelajaran 

Materi dalam media sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

Kejelasan sajian (Ashyar, 

2012: 82) 

Kejelasan media Cerita dalam media 

disajikan runtut 

Media menarik dan 

memusatkan perhatian 

peserta didik kepada isi 

materi berkaitan dengan arti 

visual yang ditayangkan 

atau menyertai teks materi 

ajar (Arsyad, 2014: 20) 

Sesuai materi ajar Isi cerita memvisualkan 

dongeng binatang 

2. Aspek Penilaian Kelayakan Kebahasaan 

Menurut Rosyidah, Nur Hidayat, dan Fazat Azizah (2019: 5) penilaian 

kelayakan bahasa bertujuan menyesuaikan tingkat perkembangan intelektual dan 

emosional peserta didik. Penilaian kebahasaan oleh tim ahli untuk mengukur 

kesesuain penggunaan bahasa Indonesia dalam media dengan tingkat kemampuan 

peserta didik atau tidak. 

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Kelayakan Kebahasaan 

Aspek  Indikator Deskriptor 

Tiga hal keterbacaan bacaan, 

yaitu kemudahan, kemenarikan, 

dan keterpahaman (Dalam, 

2014: 25) 

Memenuhi 

persyaratan tenis 

Penggunaan kata 

sesuai PUEBI 

Bahasa sesuai dengan 

peserta didik  

Penggunaan bahasa 

komunikatif 
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3. Aspek Penilaian Kelayakan Penyajian 

Menurut Rosyidah, Nur Hidayat, dan Fazat Azizah (2019: 5) penilaian 

penyajian diperlukan untuk memeriksa dan meninjau kualitas teknis dari media 

yang dikembangkan. Penilaian penyajian media oleh tim ahli bertujuan mengukur 

kemenarikan media yang telah dirancang. 

Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Kelayakan Penyajian 

Aspek  Indikator Deskiptor  

Prinsip pengembangan 

media (Ashyar, 2012: 53-

54) 

Kesederhanaan Gambar media sederhana 

Penekanan Terdapat penekanan gambar 

Keterpaduan Terdapat keterpaduan antara 

gambar dengan media 

Prinsip pemilihan media, 

yaitu kemudahan akses, 

berorientasi peserta didik, 

kejelasan sajian, kesesuaian, 

keterjangkauan, 

ketersediaan, kualitas, ada 

alternatif, interaktif, 

organisasi, dan kebaruan 

(Ashyar, 2012: 82-85) 

Kemudahan  Penggunaan mudah 

Kenyamanan  Nyaman ketika digunakan 

Petunjuk 

penggunaan 

Petunjuk penggunaan 

disajikan dengan jelas 

Cara menarik perhatian 

dalam media cetak yaitu 

warna, huruf, dan kotak 

(Arsyad, 2013: 88) 

Ketepatan gambar 

dan huruf 

Tata letak yang proporsional 

Pemilihan warna Kesesuaian perpaduan 

warna yang digunakan 

Ukuran dan tata 

letak 

Ketepatan ukuran media 

Kemenarikan  Media yang dikembangkan 

menarik 

2.1.4 Hakikat Kearifan Lokal  

2.1.4.1 Pengertian Kearifan Lokal 

Menurut Puji Hardati dkk (2016: 96) kearifan lokal ialah pandangan hidup, 

perilaku, dan kesanggupan kelompok saat mengatur jiwa dan raganya, memberi 

kelompoknya daya tumbuh dan daya tahan di lingkungan tempat kelompok 
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tersebut berada. Menurut Shufa (2018: 50) kearifan lokal merupakan keseluruhan 

yang menjadi potensi dari daerah setempat yang berasal dari hasil ciptaan atau 

pemikiran seseorang yang mempunyai suatu nilai bijaksana dan arif yang 

dijadikan sebagai karakteristik dari daerah tersebut yang diwariskan kepada 

generasi penerusnya. Pembelajaran yang memuat kearifan lokal yaitu dapat 

menambah cinta kepada lingkungannya serta pentingnya menjadi ciri khas 

daerahnya pada arus globalisasi. Ditambahkan Sumayana (2017: 23) berpendapat 

rencana dalam hidup, menjadi ilmu pengetahuan, dan menjadi desain kehidupan 

yang berbentuk kegiatan yang diperbuat masyarakat sekitar untuk memecahkan 

berbagai permasalahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan 

pengertian dari kearifan lokal.  

Simpulan pengertian kearifan lokal menurut ahli yaitu seluruh potensi yang 

menjadi ciri khas yang dipunyai daerah secara turun temurun diwariskan. Kearifan 

lokal berasal dari kegiatan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhannya 

dan memecahkan berbagai permasalahan sebagai daya tahan untuk tetap berada di 

wilayah tersebut. 

2.1.4.2 Fungsi Kearifan Lokal 

Menurut Utari, Degeg, dan Akbar (2016: 42) fungsi kearifan lokal, yaitu: 

(1) jati diri dari kelompok; (2) perekat masyarakat; (3) bagian dari budaya di 

masyarakat yang didapatkan dan disimpan; (4) menyediakan ragam kebersamaan 

untuk kelompok; (5) pola pikir dan landasan hubungan seseorang dengan 

kelompok; dan (6) menjaga kebersamaan dan ancaman yang berasal dari luar. 

Ditambahkan Sularso (2016: 74) berpendapat kearifan lokal memiliki nilai hidup 
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yang berbentuk peraturan sosial atau kebiasaan misalnya memelihara alam, tebang 

pilih pohon, menggunakan air seperlunya, menjaga hewan, menghormati orang 

tua, dan lainnya. 

Simpulan menurut pendapat ahli kearifan lokal mempunyai nilai hidup 

sehingga memiliki fungsi yang luas. Fungsi kearifan lokal antara lain jati diri 

kelompok, penyatu masyarakat, bagian dari budaya masyarakat, sebagai ragam 

kebersamaan dalam kelompok, menjaga ancaman dari luar, dan menjadi nilai 

yang berbentuk peraturan sosial. 

2.1.4.3 Pentingnya Kearifan Lokal dalam Pendidikan 

Menurut Shufa (2018: 51) kearifan lokal menjadi bagian dari hal yang 

berpengaruh dalam meningkatkan kognitif peserta didik, sebagai pendidikan 

karakter, dan mempersiapkan peserta didik menghadapi ancaman dari luar. 

Pendidikan menjadi wadah mengenalkan dan melestarikan budaya, sehingga 

perlunya pendidikan berbasis kearifan lokal khususnya di sekolah dasar 

dikarenakan di sekolah dasar tahap awal untuk peserta didik mendapatkan 

pendidikan sebagai landasan untuk di pendidikan yang lebih tinggi. Ditambahkan 

Rendra Sakbana Kusuma (2018: 237) kearifan lokal mempunyai kontribusi 

meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan yang ada di Indonesia, nilai kearifan 

lokal pada suatu daerah di masyarakat sehingga diharapkan dapat menyediakan 

gambaran hidup di masyarakat untuk peserta didik. 

Menurut Sularso (2016: 78) kearifan lokal perlu diberikan kepada peserta 

didik di sekolah dasar supaya peserta didik menjaga budaya, sejarah, dan 

mempunyai pengetahuan untuk bersikap di lingkungan sosial dengan aturan 
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budaya. Kearifan lokal diberikan di sekolah dasar karena pendidikan yang 

dilaksanakan di sekolah dasar menjadi kerangka dasar sebelum peserta didik 

mendapat pendidikan yang lebih tinggi, fondasi kehidupan yang berasal dari 

nenek moyang, serta jembatan masa dahulu dan akan datang dalam persiapan 

generasi selanjutnya mempunyai rasa ingin melestarikan budaya yang ada. 

Simpulan pentingnya kearifan lokal dalam pendidikan yaitu kearifan lokal 

dapat meningkatkan kognitif peserta didik, pendidikan karakter peserta didik, 

melatih peserta didik mengatasi ancaman dari luar, memberikan gambaran 

kehidupan bermasyarakat untuk peserta didik. Kearifan lokal juga dapat menjadi 

dasar pendidikan sebelum mendapatkan pendidikan selanjutnya, fondasi 

kehidupan, dan jembatan untuk generasi yang akan datang agar melestarikan 

budaya yang ada di masyarakat. 

2.1.4.4 Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal 

Menurut Shufa (2018: 51) penentu keberhasilan desain pembelajaran 

berbasis kearifan lokal adalah pendidik. Desain pembelajaran perlu 

memperhatikan materi ajar, metode yang akan digunakan, dan perkembangan 

peserta didik. Menurut Shufa (2018: 51-52) langkah-langkah yang dilakukan 

pendidik dalam mendesain pembelajaran berbasis kearifan lokal di sekolah dasar 

sebagai berikut: 

1. Mengenal keberadaan dan potensi dari daerah, langkah ini berfungsi untuk 

mengetahui potensi suatu daerah yang akan digunakan sebagai isi dari 

pembelajaran yang dilakukan; 

2. Menetapkan tujuan dan fungsi; 
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3. Memilih patokan dan bahan materi sesuai dengan perkembangan peserta 

didik; dan 

4. Menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi 

dasar, dan indikator pembelajaran. 

Menurut Heronimus Delu Pingge (2017: 132-133) kearifan lokal dalam 

kegiatan pembelajaran muncul membutuhkan langkah dan proses. Kearifan lokal 

dimunculkan melalui pengumpulan berbagai jenis kearifan lokal untuk diterapkan. 

Langkah-langkah tersebut yaitu: 

1. Pengumpulan semua potensi keunggulan dari daerah; 

2. Mengidentifikasi kondisi internal dari sekolah; 

3. Mengidentifikasi lingkungan eksternal sekolah; dan 

4. Penentuan jenis keunggulan daerah selanjutnya dirancangkan dalam proses 

pembelajaran. 

Simpulan menurut ahli berkaitan langkah pembelajaran berbasis kearifan 

lokal terdapat lima langkah. Langkah tersebut, yaitu: (1) mengenal keadaan dan 

potensi yang terdapat dalam suatu daerah untuk diangkat menjadi suatu 

pembelajaran; (2) menganalisis kondisi internal dan eksternal sekolah;                

(3) menentukan tujuan dan fungsi dalam aspek afektif, kognitif, serta 

psikomotorik; (4) memilih kearifan lokal untuk menjadi materi yang diajarkan; 

dan (5) menyusun rencana pembelajaran. 

 

 

 



42 

 

 

2.1.5 Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia 

2.1.5.1 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Susanto (2016: 18-19) gabungan antara dua kegiatan belajar dan 

mengajar adalah pembelajaran. Kegiatan belajar secara teknik lebih menonjol 

dilakukan peserta didik, sedangkan kegiatan mengajar dikomando pendidik. 

Pembelajaran merupakan meringkas kata belajar serta mengajar, aktivitas belajar 

mengajar atau kegiatan belajar mengajar.  

Menurut Hamdani (2011: 72) hubungan yang diperbuat antara peserta didik 

dengan pendidik adalah pembelajaran. Peserta didik menjadi komunikan dalam 

proses belajar mengajar, sedangkan komunikator dalam proses belajar mengajar 

adalah pendidik dan peserta didik. Pendidik menjadi fasilitator apabila peserta 

didik menjadi komunikator dengan peserta didik yang lain. Ditambahkan Hamalik 

(2015: 57) suatu gabungan yang terdiri dari komponen kemanusiaan, material, 

sarana prasarana, perlengkapan, dan strategi yang memiliki pengaruh antara satu 

dengan lainnya digunakan untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran 

merupakan pengertian dari pembelajaran. 

Simpulan menurut pendapat ahli berkaitan dengan pengertian pembelajaran 

yaitu aktivitas timbal balik yang dilaksanakan pendidik dengan peserta didik. 

Pembelajaran dilaksanakan untuk membantu peserta didik belajar yang baik 

supaya tujuan pembelajaran tercapai. 

2.1.5.2 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Menurut Susanto (2016: 86) usia anak di sekolah dasar merupakan masa 

kanak-kanak akhir yang berusia enam hingga dua belas tahun yang memiliki ciri 
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khas gemar bermain, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, suka membentuk 

kelompok dengan teman sebaya, dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan 

sehingga perlu penciptaan pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif. 

Menurut Susanto (2016: 89-90) tujuan pembelajaran di sekolah dasar yaitu 

melatih keterampilan dasar membaca, menulis, berhitung, keterampilan dasar, dan 

pengetahuan yang bermanfaat untuk mempersiapkan ke jenjang pendidikan 

selanjutnya yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kelas 

awal di sekolah dasar memberikan keterampilan dasar berkaitan dengan membaca 

menulis atau tahap keterwacanaan, sedangkan pada kelas tinggi di sekolah dasar 

mencapai tahap kemahirwacanaan. 

Menurut Susanto (2016: 241-243) proses pembelajaran Bahasa Indonesia 

memiliki empat keterampilan yaitu menulis, membaca, mendengarkan, dan 

berbicara. Satu keterampilan memiliki kaitan dengan keterampilan bahasa yang 

lain. Kemampuan berbahasa seseorang bukan dibawa dari lahir, tapi karena 

seseorang belajar bahasa hingga mahir berbahasa dan sampai berbahasa 

digunakan sebagai kebutuhan dalam komunikasi. Bahasa digunakan dalam 

berhubungan terbagi menjadi dua, yaitu: (1) bahasa lisan yang meliputi 

keterampilan menyimak dan berbicara; dan (2) bahasa tulisan, antara lain meliputi 

keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Anak yang telah memasuki 

sekolah dasar akan diajarkan bahasa tulis sehingga anak lebih diupayakan untuk 

berpikir lebih dalam keterampilan berbahasa sehingga dapat meningkat. 

Simpulan pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar menurut ahli 

yaitu kegiatan belajar mengajar perlu diberikan sesuai dengan ciri khas peserta 
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didik sekolah dasar antara lain gemar bermain dan membentuk kelompok, 

mempunyai keingintahuan tinggi, dan mudah terdampak lingkungan. Kegiatan 

belajar mengajar di sekolah dasar berperan memberikan bekal membaca dari 

tahap keterwacanaan hingga tahap kemahirwacanaan. Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di sekolah dasar memiliki empat keterampilan, antara lain: keterampilan 

mendengar, membaca, berbicara, dan menulis. Anak usia sekolah dasar dituntut 

berpikir dalam berkaitan keterampilan bahasa tulis yaitu keterampilan menulis 

dan keterampilan mendengarkan. 

2.1.6 Keterampilan dalam Bahasa Indonesia 

Menurut Iskandarwassid dan Sunendar (2018: 227-248) pembelajaran 

Bahasa Indonesia memuat empat keterampilan. Terdapat keterampilan menulis, 

membaca, berbicara, dan menyimak. 

1. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang memerlukan kemahiran 

dalam unsur bahasa maupun diluar unsur bahasa yang akan mempengaruhi isi 

bacaan yang akan ditulis sehingga akan memperoleh tulisan yang padu dan 

runtut. Keterampilan menulis merupakan kegiatan yang mendorong untuk 

aktif dan menciptakan; 

2. Keterampilan membaca adalah keterampilan yang memiliki tujuan 

memperoleh maksud dari bacaan yang dibaca. Membaca bukan hanya 

melibatkan suatu dugaan, melihat skema, atau decoding, juga memerlukan 

interaksi sintaksis, semantik, skematik, dan grafonik; 
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3. Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang memperoleh pelafalan 

bunyi digunakan memberi maksud, keinginan, perasaan untuk orang lain yang 

mendengarkan; dan 

4. Keterampilan menyimak ialah keterampilan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang sifatnya reseptif. Kegiatan dalam menyimak adalah kegiatan 

psikomotorik dengan cara mengirim rangsangan ke otak dari gelombang 

didengar telinga. 

Simpulan pendapat ahli berkaitan dengan keterampilan pembelajaran 

Bahasa Indonesia yaitu terdapat empat keterampilan. Empat keterampilan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia antara lain: (1) keterampilan menulis merupakan 

kegiatan yang memerlukan keterampilan bahasa secara aktif dan produktif yang 

menghasilkan tulisan; (2) keterampilan membaca adalah keterampilan yang 

bertujuan mendapatkan makna bacaan; (3) keterampilan berbicara adalah 

keterampilan dalam mengungkapkan maksud dengan menghasilkan pelafalan 

bunyi; dan (4) keterampilan menyimak merupakan keterampilan yang sifatnya 

menerima dari bunyi yang didengar telinga.  

2.1.7 Hakikat Keterampilan Membaca 

2.1.7.1 Pengertian Membaca 

Menurut Listiyanto Ahmad (2016: 15-16) membaca ialah kegiatan bertujuan 

mendapatkan gagasan atau konsep dari bacaan yang tertuang secara eksplisit dan 

implisit dengan membutuhkan keterampilan berbahasa yang lain.  Menurut 

Dalman (2014: 5) membaca adalah aktivitas atau kegiatan pengetahuan yang 

bertujuan untuk mendapatkan macam-macam informasi dari bacaan. Membaca 
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digunakan untuk mengasumsikan isi dari teks yang dibaca sehingga membaca 

bukan hanya melihat sekumpulan huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, dan 

kalimat menjadi paragraf, juga untuk mengetahui dan menafsirkan simbol-simbol 

tulis dan tanda baca sehingga mampu memaknai hal yang disampaikan penulis 

untuk pembaca. Ditambahkan Rahim (2009: 2) membaca merupakan kegiatan 

yang kompleks menggunakan banyak hal, bukan hanya mengucapkan teks, juga 

berkaitan dengan kegiatan visual, menalar, metakognitif, dan psikolinguistik. 

Simpulan pendapat ahli berkaitan dengan pengertian membaca yaitu 

kegiatan kompleks yang dikerjakan untuk memahami makna tersurat atau tersurat 

dari teks mulai dari kata yang disusun menjadi paragraf. Melalui membaca, 

pembaca mampu mengetahui isi teks secara keseluruhan serta mampu memahami 

pesan dalam teks yang dibaca. 

2.1.7.2 Tujuan Membaca 

Listiyanto Ahmad (2016: 31) berpendapat membaca memiliki beberapa 

tujuan. Tujuan membaca tersebut antara lain: (1) mendapatkan ilmu;                  

(2) mendapatkan fakta yang selanjutnya akan dinilai dari bacaan; (3) menemukan 

ide pokok yang terdapat dalam bacaan; dan (4) menemukan keindahan yang 

terdapat dalam suatu karya sastra yang dibaca sehingga pembaca dapat menguasai 

nada kalimat, ketepatan dalam pengucapan lambang bunyi dan penggalan kalimat. 

Menurut Tarigan (2015: 9-11) membaca memiliki tujuh tujuan. Tujuh 

tujuan membaca antara lain:  

1. Membaca dilakukan untuk mendapatkan suatu uraian dari peristiwa-peristiwa 

secara lebih terperinci;  
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2. Membaca dilakukan untuk mendapatkan suatu gagasan utama misalnya 

dengan memahami pemilihan topik yang bagus, permasalahan yang ada dalam 

cerita, kegiatan yang dilakukan hingga dapat meringkas cerita sehingga 

mencapai tujuannya;  

3. Membaca dilakukan untuk mengetahui peristiwa secara runtut sehingga 

memahami organisasi dalam sebuah cerita dengan mengetahui setiap bagian-

bagian cerita dilengkapi dengan adegan-adegan yang dramatisasi;  

4. Membaca dapat menemukan suatu simpulan;  

5. Membaca dilakukan untuk mengelompokkan, yaitu mengategorikan cerita 

apakah benar atau tidak, apakah cerita yang disajikan wajar atau tidak, bagian 

manakah bagian lucu atau tidak;  

6. Membaca dilakukan untuk memberikan sebuah penilaian, mengetahui apakah 

suatu tokoh berhasil atau tidak, apakah kita akan melakukan yang dilakukan 

tokoh atau tidak; dan  

7. Membaca dilakukan untuk memberikan suatu perbandingan, dengan membaca 

diharapkan dapat menganalisis tokoh dapat berubah, bagaimana dilakukan 

tokoh untuk dapat berubah. 

Menurut Rahim (2009: 11-12) membaca mempunyai Sembilan tujuan. 

Sembilan tujuan membaca antara lain: (1) didapatkan suatu kebahagiaan;           

(2) mengidealkan membaca nyaring; (3) menggunakan cara tertentu;                          

(4) mengonstruksi pemahaman berkaitan dengan suatu bahasan;                           

(5) menghubungkan informasi yang diketahui dengan yang baru; (6) didapatkan 

informasi berkaitan dengan laporan yang bersifat lisan dan tertulis; (7) menolak 
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atau membenarkan dugaan; (8) ditayangkan percobaan atau menerapkan informasi 

yang didapat dari bacaan dengan cara lain dan mengetahui struktur bacaan; dan 

(9) ditemukan jawaban dari pertanyaan secara jelas. 

Simpulan pendapat ahli terdapat sebelas tujuan membaca. Sebelas tujuan 

membaca antara lain: (1) untuk mengetahui uraian peristiwa; (2) mengetahui 

gagasan utama yang termuat dalam bacaan; (3) mengidentifikasi tokoh dan 

penokohannya; (4) mendapat kesenangan (6) mengidealkan membaca nyaring;        

(7) memperoleh informasi baru dan kaitannya dengan yang telah diperoleh;        

(8) pembenaran dari dugaan; (9) belajar struktur dari teks;  (10) mendapatkan 

jawaban yang jelas; dan (11) mendapatkan keindahan dari karya sastra sehingga 

pembaca dapat memperoleh keterampilan dalam lagu kalimat, kebenaran dalam 

pengucapan lambang bunyi dan pemenggalan kata atau kalimat. 

2.1.7.3 Manfaat Membaca 

Menurut Listiyanto Ahmad (2016: 33) membaca memiliki manfaat, antara 

lain: (1) didapatkan informasi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari;        

(2) berhubungan dari berbagai dunia berkaitan dengan pendapat, kesan, dan 

pesan; (3) mengetahui perkembangan pengetahuan serta teknologi terbaru;                    

(4) mengetahui kejadian besar berkaitan dengan suatu bangsa yaitu berkaitan 

dengan sejarah, kebudayaan, dan peradabannya; dan (5) mengatasi permasalahan 

yang ada. Ditambahkan USAID (2016: 9.20) manfaat membaca dapat menambah 

kosakata, kognitif, minat membaca dan pengenalan lebih terhadap tulisan atau 

teks. 



49 

 

 

Menurut Rahim (2009: 1-2) membaca memiliki peran yang utama dalam 

masyarakat yang bertambah kompleks. Setiap bagian dari kehidupan 

membutuhkan aktivitas membaca. Kemampuan membaca adalah suatu tuntutan 

nyata dalam kehidupan manusia, meskipun membaca berkaitan suatu informasi 

diperoleh bukan hanya dari bacaan, juga dari berbagai bacaan tertentu yang 

disesuaikan pada kepentingan sehingga perlu untuk dibaca. Membaca tetap 

menjadi peranan utama dalam kehidupan sehari-hari. 

Simpulan dari pendapat ahli berkaitan dengan manfaat membaca yaitu 

terdapat enam manfaat yang didapatkan saat membaca. Enam manfaat membaca 

antara lain: (1) berhubungan mengenai pemikiran, pesan, dan kesan dari berbagai 

belahan dunia; (2) didapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru;            

(3) mengetahui peristiwa besar berkaitan dengan bangsa; (4) diberikan solusi dari 

permasalahan yang ada; (5) didapatkan berbagai informasi yang tertuang dalam 

teks bacaan yang dibaca; dan (6) menambah pengetahuan, kosakata, pengenalan 

terhadap tulisan, dan minat membaca peserta didik. 

2.1.7.4 Faktor-Faktor Mempengaruhi Kemampuan Membaca 

Menurut Tri Nur Mufidah (2017: 658) faktor yang berpengaruh pada peserta 

didik dalam membaca yaitu faktor yang berasal dari dalam dan dari luar yang 

berkaitan dengan bahan bacaan dan motivasi peserta didik. Faktor yang pertama 

yaitu motivasi yang merupakan faktor penting membaca jika peserta didik 

dikarenakan motivasi dapat mendorong peserta didik untuk membaca, jika peserta 

didik tidak mempunyai motivasi berdampak sulit membaca. Selain itu, faktor 

yang mempengaruhi membaca yang lain yaitu bahan bacaan. Jika bahan bacaan 
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terlalu rumit peserta didik akan enggan untuk membaca tapi jika bahan bacaan 

menarik akan membuat peserta didik memiliki keinginan membaca. 

Menurut Rahim (2009: 16-19) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

peserta didik dalam membaca ada empat. Empat faktor yang mempengaruhi 

membaca antara lain: 

1. Faktor fisiologis, berkaitan dengan jenis kelamin, kondisi kesehatan badan, 

dan pertimbangan neurologis. Badan yang lelah akan menghambat kegiatan 

membaca. Beberapa ahli mengatakan kecacatan otak dan kurang matangan 

secara fisik dapat menghalangi proses pemahaman ketika membaca. 

Gangguan pada indera penglihatan, pendengaran, dan alat bicara dapat 

memperlambat belajar membaca peserta didik; 

2. Faktor intelektual, faktor cara diterapkan pendidik dalam proses mengajar, 

langkah-langkah, dan kemampuan pendidik mampu berpengaruh terhadap 

kemampuan membaca pada peserta didik dan tingkat kecerdasan peserta didik 

tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap berhasil tidaknya proses membaca 

peserta didik; 

3. Faktor lingkungan, terdiri atas (1) pengalaman dan kondisi peserta didik 

ketika di rumah; dan (2) kondisi ekonomi dan sosial dari famili peserta didik; 

dan 

4. Faktor psikologis, faktor ini berkaitan dengan minat, motivasi, kematangan 

sosial, emosi, dan penyesuaian diri. 

Simpulan menurut ahli berkaitan dengan faktor berpengaruh terhadap 

kemampuan dalam membaca terdapat empat faktor. Empat faktor yang 
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mempengaruhi kemampuan membaca peserta didik antara lain: faktor sosiologis 

yang berkaitan dengan keadaan fisik pembaca, faktor intelektual yang berkaitan 

dengan pemahaman membaca, faktor lingkungan yang berkaitan dengan sosio, 

ekonomi, dan pengalaman peserta didik di rumah, dan faktor psikologis yang 

berkaitan dengan penyesuaian diri, minat, motivasi, dan kematangan sosial emosi 

serta faktor lain yaitu bahan bacaan. 

2.1.7.5 Komponen Kegiatan Membaca 

Menurut USAID (2016: 1.14) komponen membaca ada lima. Lima 

komponen membaca yang perlu dikuasai peserta didik dalam membaca yaitu:      

(1) kesadaran fonologi atau fonemik adalah membaca menggunakan indera 

pendengaran dan mengucapkan bunyi bahasa; (2) phonic adalah menghubungkan 

antara bunyi dengan huruf; (3) kosakata maksudnya adalah peserta didik perlu 

mengenal kata dengan makna dari kata tersebut; (4) kelancaran adalah 

keterampilan peserta didik membaca secara tepat, cepat, dan berekspresi; dan     

(5) pemahaman membaca adalah aspek yang paling kompleks karena melibatkan 

komponen yang lain. 

Menurut Rahim (2009: 12-15) komponen dalam kegiatan membaca terdapat 

dua, yaitu: proses membaca dan produk membaca. Proses membaca, membaca 

ialah suatu yang kompleks dengan memerlukan kegiatan mental dan fisik. Produk 

membaca yaitu kontak antara penulis dengan pembaca melalui pemikiran dan 

emosinya yang dilaksanakan dari desain pembaca melalui penggabungan 

pengalaman dan pengetahuan yang dipunyai pembaca berkaitan informasi dalam 

teks. Proses membaca diawali dengan mengungkapkan tanda-tanda tulis yang 
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dilakukan menggunakan alat penglihatan. Selanjutnya mengenal kata dalam 

tulisan dengan mengikutsertakan arti dari kata berdasarkan pengalaman 

menggunakan urutan linear yaitu diurutkan mulai dari kiri ke kanan atau 

dilakukan dari atas ke bawah. Anak diharapkan mempunyai pengalaman lebih 

akan memiliki kesempatan yang bertambah dalam mengembangkan kosakata anak 

sedangkan anak yang memiliki sedikit pengalaman berdampak mengalami 

kesulitan mengembangkan kosakata. Membaca memerlukan proses asosiasi 

eksperimental. Pendidik diharuskan melatih peserta didik berpikir bukan hanya 

memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan fakta dalam sebuah bacaan. 

Peserta didik dalam memahami teks memerlukan menggabungkan pemahaman 

berkaitan dengan simbol-simbol tulis, bunyi dari simbol-simbol tulis dengan 

maknanya dalam proses asosiasi. Proses membaca berkaitan dengan aktivitas 

membangkitkan motivasi membaca, menumbuhkan senang membaca, dan 

memfokuskan perhatian ketika membaca. Peserta didik perlu dilatih untuk 

memfokuskan perhatian mereka ketika membaca dengan cara memberikan bacaan 

sesuai dengan minatnya, dengan perhatian dalam membaca dapat memperoleh 

sesuatu dari bacaan. Terakhir yaitu aspek pemberian gagasan yang diawali dengan 

menggunakan perseptual dan sensori melalui latar belakang pengalaman, 

tanggapan sikap, dan makna teks yang dilakukan secara pribadi.  

Simpulan pendapat ahli berkaitan dengan komponen membaca yaitu 

terdapat dua komponen membaca yang perlu diperhatikan. Dua komponen 

membaca antara lain: (1) proses membaca, yaitu: kesadaran fonologi, aspek 

sensori atau phonic, aspek perseptual atau kosakata, aspek urutan, aspek 
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pengalaman, aspek pikiran, aspek pembelajaran, aspek sosialisasi, aspek sikap, 

aspek gagasan, serta kelancaran; dan (2) produk membaca atau aspek pemahaman 

membaca merupakan pemahaman pembaca terhadap bacaan yang disampaikan 

penulis. 

2.1.7.6 Fase Perkembangan Membaca 

Menurut Pirenomulyo dan Harjono (2010: 64-65) terdapat lima fase 

perkembangan membaca. Lima fase perkembangan membaca peserta didik antara 

lain: (1) fase kesatu pada anak berusia 7 dan 8 tahun atau saat kelas I dan kelas II, 

anak dapat membaca lancar cerita sederhana dan telah mengenal huruf, suku kata, 

dan kata; (2) fase kedua pada anak kelas II dan IV, anak mampu menganalisis kata 

yang belum diketahuinya dengan cara menganalisis pola tulisan; (3) fase ketiga 

anak kelas IV sampai dengan SLTP, anak telah mampu memahami suatu bacaan; 

(4) fase keempat anak kelas akhir SLTP sampai SLTA atau masa remaja, anak 

mampu menggunakan keterampilan tingkat tinggi antara lain mampu 

menyimpulkan bacaan dan mengetahui pandangan penulis dalam bacaan; dan            

(5) fase kelima pada tingkat perguruan tinggi dan seterusnya. 

Menurut USAID (2016: 1.15) peserta didik melewati tahapan dalam belajar 

membaca. Tahap perkembangan membaca peserta didik, yaitu:  

1. Tahap kesadaran dan eksplorasi usia 1 – 3 tahun. Tahap ini perkembangan 

membaca dimulai  ketika bayi mendengar seseorang mengucapkan kata; 

2. Tahap percobaan membaca dan menulis usia prasekolah dan taman kanak-

kanak. Tahap ini anak-anak mulai belajar huruf namanya dan lagu alfabetis; 
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3. Tahap awal belajar membaca dan menulis, anak-anak mulai mengenal huruf 

dan bunyinya; 

4. Tahap membaca dan menulis transisional kelas dua dan tiga. Tahap membaca 

ini peserta didik mengenal kata dan mampu membaca tanpa bantuan; dan 

5. Tahap membaca dan menulis yang kompeten. Tahap ini terjadi pada peserta 

didik kelas lima keatas, peserta didik telah mampu membaca bacaan yang 

panjang yang tidak dikenali sebelumnya. 

Simpulan menurut ahli berkaitan dengan fase-fase dalam perkembangan 

membaca terdapat tujuh fase. Tujuh fase yang dialami peserta didik dalam 

perkembangan membaca, yaitu: (1) fase kesadaran dan eksplorasi terjadi anak usia 

satu sampai tiga tahun anak belajar literasi dari kata yang didengarnya; (2) tahap 

membaca dan menulis pada usia anak taman kanak-kanak belajar lagu alfabetis 

dan menemukan huruf dari namanya; (3) fase awal membaca dan menulis serta 

membaca dan menulis transisional saat anak kelas I dan II anak telah mampu 

membaca kalimat sederhana; (4) fase anak kelas III dan IV anak mampu 

menganalisis kata yang belum diketahuinya; (5) fase anak kelas IV sampai SLTP 

anak telah mampu memahami bacaan; (6) fase anak akhir SLTP dan SLTA anak 

telah mampu menyimpulkan bacaan dan mengetahui pandangan penulis; dan           

(7) fase pada tingkat perguruan tinggi dan seterusnya. 
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2.1.7.7 Jenis-Jenis Membaca 

 

Bagan 2.1 Jenis Membaca 

Sumber: Tarigan (2015: 14) 

Menurut Tarigan (2015: 13-14) keterampilan yang sesuai dengan 

keterampilan mekanis merupakan membaca nyaring atau membaca dengan suara. 

Membaca nyaring ialah suatu kegiatan yang menjadi alat bagi pendidik, peserta 

didik maupun pembaca dengan orang lain yang mendengarkan dapat mengerti 

informasi, pemikiran, dan perasaan yang disampaikan pengarang melalui bacaan. 

Sedangkan keterampilan pemahaman yang paling sesuai yaitu membaca dalam 

hati. Menurut Rahim (2009: 121) membaca dalam hati peserta didik mendapatkan 
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kesempatan dari pendidik untuk memahami isi bacaan yang dilakukan peserta 

didik. 

Menurut Tarigan (2015: 12) keterampilan membaca peserta didik di kelas 

rendah berkaitan dengan keterampilan mekanis sehingga aktivitas yang sesuai 

ialah membaca nyaring. Keterampilan di kelas tinggi bersifat keterampilan 

pemahaman sehingga aktivitas yang cocok ialah membaca dalam hati. 

Simpulan menurut pendapat ahli berkaitan dengan jenis membaca yaitu 

membaca memiliki dua bagian yaitu membaca nyaring dan dalam hati. 

Keterampilan membaca nyaring cocok untuk kelas rendah dan keterampilan 

membaca dalam hati cocok untuk kelas tinggi. 

2.1.8 Hakikat Keterampilan Membaca Nyaring 

2.1.8.1 Pengertian Membaca Nyaring 

Menurut Tarigan (2015: 23) suatu kegiatan yang digunakan sebagai alat 

oleh pendidik, peserta didik, pembaca bersama dengan pendengar untuk 

mendapatkan suatu isi dari bacaan berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan 

informasi yang disampaikan pengarang merupakan membaca nyaring. 

Ditambahkan Dalman (2014: 63) membaca nyaring merupakan aktivitas 

melafalkan simbol-simbol tulis menggunakan suara lantang yang memiliki tujuan 

pembaca mampu mengucapkan dengan tepat, melafalkan dengan jelas dan lancar, 

membaca tidak hanya terfokus pada bacaan, membaca memperhatikan intonasi 

serta nada yang benar. 

Simpulan pengertian membaca nyaring menurut pendapat ahli ialah suatu 

keterampilan yang menggunakan aktivitas yang dilakukan mulai dari 
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membedakan huruf-huruf kemudian membunyikan huruf dengan suara lantang 

dan tidak terbata-bata. Membaca nyaring juga memerlukan intonasi yang tepat 

serta mengetahui makna dari bacaan yang dibaca. 

2.1.8.2 Keterampilan dalam Membaca Nyaring 

Membaca nyaring menuntut banyak keterampilan dalam membaca. Menurut 

Tarigan (2015: 25) keterampilan yang ditekankan pada peserta didik di sekolah 

dasar sesuai dengan kelasnya. Pada kelas I peserta didik ditekankan dapat 

menguasai keterampilan antara lain: mengucapkan dengan tepat, menggunakan 

frasa dengan benar, tekanan dalam membaca umum sikap membaca yang baik, 

dan terampil dalam menggunakan tanda baca sederhana. Peserta didik kelas II 

ditekankan untuk menguasai keterampilan sebagai berikut: membaca dengan jelas 

dan benar, membaca lancar, dan membaca disertai mimik dan perasaan. Peserta 

didik kelas III ditekankan untuk menguasai keterampilan sebagai berikut: 

memahami bacaan yang dibaca, dan membaca disertai mimik dan perasaan. 

Peserta didik kelas IV diharapkan menguasai keterampilan sebagai berikut: 

membaca tiga patah kata dilakukan dalam satu detik, dan memahami bacaan 

dibaca pada tingkat yang rendah. Peserta didik kelas V diharapkan menguasai 

keterampilan antara lain: membaca dengan perasaan dan pemahaman, kecepatan 

membaca lebih fleksibel, dan membaca tidak selalu melihat bahan bacaan. Peserta 

didik kelas VI diharapkan menguasai keterampilan sebagai berikut: membaca 

dengan penuh dengan perasaan dan ekspresi, dan membaca dengan frasa atau 

struktur kata yang tepat dan percaya diri. 
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Menurut Dalman (2014: 64-65) keterampilan yang ada dalam membaca 

nyaring terdapat dua belas kemampuan. Dua belas kemampuan dalam membaca 

nyaring yaitu: (1) membaca dilakukan dengan percaya diri; (2) membaca tidak 

selalu melihat pada teks bacaan; (3) kecepatan membaca bergantung dengan 

bahan bacaan; (4) tau dan paham teks bacaan yang sedang dibaca; (5) membaca 

secara lancer; (6) membaca penuh mimik dan perasaan; (7) membaca jelas dan 

tepat; (8) mampu menguasai tanda baca; (9) posisi membaca baik; (10) tekanan 

membaca yang tidak berlebihan; (11) menggunakan frasa yang benar; dan            

(12) pengucapan yang benar. 

Simpulan dari keterampilan yang diharuskan dalam membaca nyaring 

terdapat delapan keterampilan. Delapan keterampilan yang perlu dikuasai antara 

lain: (1) pengucapan ketika membaca; (2) menggunakan frasa dan tanda baca 

tepat; (3) penekanan membaca wajar; (4) posisi membaca yang baik;                  

(5) memahami bacaan; (6) menggunakan kecepatan membaca bergantung dengan 

bahan yang dibaca; (7) membaca dengan percaya diri; dan (8) membaca dilakukan 

dengan jelas dan benar, penuh perasaan dan ekspresi, lancar, dan tidak selalu 

meliat pada teks bacaan. 

2.1.8.3 Penilaian Keterampilan Membaca Nyaring Peserta Didik Kelas II 

Menurut Latifah Hilda Hadiana, Sugara Mochamad Hadad, dan Ina 

Marliana (2018: 221-222) aspek penilaian keterampilan membaca yaitu lafal, 

intonasi, kejelasan suara, dan kelancaran. Lafal yang dimaksudkan adalah cara 

peserta didik mengucapkan bunyi bahasa. Intonasi merupakan kerja sama antara 

nada, dinamik, dan tempo yang membuat membaca memiliki tinggi rendahnya 
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nada dan adanya penekanan. Kejelasan suara yang dimaksudkan ialah ketika 

peserta didik membaca, huruf yang dibacanya terdengar jelas oleh indera 

pendengaran. Kelancaran yang dimaksudkan adalah peserta didik membaca tanpa 

mengeja, tidak terbata-bata, dan tidak ragu-ragu. 

Membaca nyaring menuntut banyak keterampilan dalam membaca. Menurut 

Tarigan (2015: 25) keterampilan yang ditekankan pada peserta didik di sekolah 

dasar sesuai dengan kelasnya. Pada kelas I peserta didik ditekankan dapat 

menguasai keterampilan antara lain: mengucapkan dengan tepat, menggunakan 

frasa dengan benar, tekanan dalam membaca umum sikap membaca yang baik, 

dan terampil dalam menggunakan tanda baca sederhana. Peserta didik kelas II 

ditekankan untuk menguasai keterampilan sebagai berikut: membaca dengan jelas 

dan benar, membaca lancar, dan membaca disertai mimik dan perasaan. 

Menurut Dalman (2014: 64-65) beberapa aspek keterampilan membaca. 

Aspek tersebut antara lain: (1) penggunaan ucapan yang tepat; (2) penggunaan 

frasa yang tepat; (3) penggunaan intonasi, nada, lafal, dan tekanan yang tepat;    

(4) membaca dengan suara yang jelas dalam hal pelafalan atau pengucapan kata 

atau kalimat; (5) sikap membaca yang baik; (6) menguasai tanda baca;               

(7) membaca dengan lancar; (8) memperhatikan kecepatan membaca;                  

(9) membaca dengan tidak terpaku pada teks bacaan; (10) membaca dengan 

percaya diri; dan (11) membaca dengan penuh perasaan dan ekspresif. 

Menurut Anis Sitatun Nikmah (2016: 1.722) membaca permulaan 

menggunakan media buku besar peserta didik dinilai melalui beberapa aspek. 
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Aspek penilaian membaca antara lain aspek lafal, intonasi, ketepatan, kelancaran, 

dan kejelasan suara. 

Berdasarkan pendapat ahli, aspek penilaian membaca nyaring menggunakan 

media big book berbasis kearifan lokal terdapat lima aspek. Kelima aspek 

penilaian membaca nyaring yaitu ketepatan lafal bacaan, intonasi bacaan, 

kenyaringan membaca, penguasaan tanda baca, dan kelancaran membaca.  

Aspek ketepatan lafal bacaan yang dimaksud ialah ucapan harus sesuai 

dengan yang dibaca dan jelas sehingga pendengar memahami makna bacaan yang 

dibaca. Intonasi bacaan. Aspek intonasi bacaan yang dimaksud ialah membaca 

menggunakan intonasi, nada, lafal dan tekanan yang tepat agar mudah dimengerti 

oleh pendengar.Aspek kenyaringan membaca yang dimaksud ialah pelafalan atau 

pengucapan kata atau kalimat menggunakan suara yang dapat didengar 

pendengar. Aspek penguasaan tanda baca yang dimaksud ialah saat membaca 

harus memperhatikan tanda baca yang benar. Aspek kelancaran membaca yang 

dimaksud ialah Membaca tanpa terbata-bata dimaksudkan agar pendengar 

memahami yang disampaikan pembaca kepada pendengar agar tidak salah 

menangkap makna dari isi bacaan. 

2.1.8.4 Tujuan Membaca Nyaring  

Menurut Dalman (2014: 63) tujuan membaca nyaring yaitu membuat 

individu dapat menggunakan ujaran yang sesuai, membaca secara tidak tertegun-

tegun dan jelas, membaca tanpa melihat pada teks secara terus menerus, serta 

membaca menggunakan lagu dan tekanan yang jelas dan tepat. Menurut Rahim 

(2009: 124) Harris dan Sipay berpendapat tujuan membaca nyaring, yaitu:            
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(1) membantu pendidik dalam menilai kemajuan membaca peserta didik dengan 

cara yang valid dan cepat; (2) meningkatkan latihan keterampilan menyimak bagi 

pendengar dan komunikasi lisan bagi pembaca; (3) melatih peserta didik untuk 

memerankan tokoh dalam cerita dan pendramaan cerita yang dibacanya; dan           

(4) memberi pendidik media untuk melakukan bimbingan, mampu bekerja dalam 

meningkatkan keterampilan penyesuaian diri peserta didik yang tingkat 

kepercayaan diri rendah. Ditambahkan Tarigan (2015: 24) membaca nyaring 

memiliki dua tujuan, yaitu: (1) pembaca dapat menyampaikan perasaan dan 

pikiran kepada pendengar; dan (2) mampu melengkapi dan memuaskan banyak 

tujuan dan mengembangkan minat serta keterampilannya. 

Simpulan tujuan membaca nyaring menurut ahli yaitu terdapat tujuh tujuan. 

Tujuh tujuan membaca nyaring antara lain: (1) membantu individu menggunakan 

ujaran yang tepat, lancar membaca, tidak selalu melihat teks, dan mampu 

menggunakan intonasi ketika membaca; (2) membantu pendidik menilai 

kemajuan membaca peserta didik; (3) melatih peserta didik menyimak dan 

membaca; (4) membantu peserta didik mendramatisasi cerita; (5) menyediakan 

pendidik media dan meningkatkan penyesuaian peserta didik yang pemalu            

(6) menyampaikan informasi kepada pendengar; dan (7) menyampaikan tujuan, 

serta mengembangkan minat dan keterampilan. 

2.1.8.5 Unsur Membaca Nyaring 

Menurut Tarigan (2015: 23) pembaca nyaring sebelumnya harus menguasai 

keterampilan membunyikan simbol-simbol tulis sehingga dalam pengucapan 

terdapat suatu penekanan. Pembaca harus memiliki kontak mata yang jauh dan 
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kecepatan mata yang cepat karena harus mampu memberikan kontak mata dengan 

pendengar dan bahan bacaan yang dibacanya. Pendengar dengan jelas mengetahui 

makna dari bacaan maka pembaca mampu mengelompokkan kata-kata dengan 

baik dan jelas. 

Simpulan berkaitan dengan unsur dari membaca nyaring yaitu terdapat 

empat unsure. Empat unsur membaca nyaring antara lain: (1) mengetahui makna 

dan perasaan dalam teks; (2) ketepatan pengucapan; (3) terdapat penekanan dalam 

membaca; dan (4) menggunakan kontak mata dengan pendengar. 

2.1.8.6 Hal-Hal yang Diingat dan Dihindari dalam Membaca Nyaring 

Menurut Rahim (2009: 128) terdapat hal-hal yang perlu untuk diperhatikan 

ketika membaca nyaring. Hal-hal yang di perhatikan antara lain: (1) seni dalam 

menyimak merupakan hal yang bermanfaat dan perlu untuk diajarkan;                        

(2) perlunya bervariasi dalam membacakan muatan pelajaran yang pendek dan 

panjang; (3) perlunya memastikan anak dapat melihat buku jika dalam bentuk 

gambar; (4) pada titik yang menegangkan perlu untuk berhenti; (5) kegiatan 

membaca perlu diberikan waktu untuk berdiskusi membahas berkaitan dengan 

bacaan dengan lisan; (6) kegiatan diskusi bukan merupakan suatu tes;                        

(7) membaca dilakukan secara perlahan-lahan dan memperhatikan ekspresi; dan 

(8) perlunya melihat buku terlebih dahulu sebelum membacakan di depan kelas. 

Sedangkan hal yang dihindari ketika membaca nyaring, yaitu: (1) hindari 

membacakan bacaan yang tidak disukai pembacanya; (2) jika buku yang 

digunakan untuk membaca salah maka perlu berhenti untuk membaca; (3) jika 

selama membaca peserta didik bertanya maka tidak perlu bingung, berdiskusi dan 
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mencari simpulan dengan peserta didik untuk mendapatkan sebuah jawaban; dan 

(4) membuat pertanyaan yang terbuka yang memberikan peluang peserta didik 

untuk memfokuskan perhatian pada bagian tertentu dalam buku.  

Simpulan pendapat ahli berkaitan dengan hal-hal yang diperhatikan dalam 

membaca nyaring yaitu pengajaran seni menyimak, panjang pendek bacaan, 

memperlihatkan gambar, berhenti membaca pada titik ketegangan, member waktu 

diskusi bukan ujian, membaca penuh ekspresi, peninjauan buku sebelum 

diajarkan. Sedangkan hal-hal yang dihindari yaitu hindari membaca cerita yang 

tidak disukai, hindari melanjutkan bacaan yang salah, hindari bingung ketika 

menjawab pertanyaan, dan hindari pertanyaan yang menggagalkan fokus peserta 

didik. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini didukung penelitian yang pernah dilaksanakan. Penelitian 

yang dijadikan dasar penelitian yang dilakukan peneliti, sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan Sri Tawiasih (2019: 63) berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Membaca Permulaan Melalui Media Big Book SD Negeri 

Karangsongko Kecamatan Trenggalek” menunjukkan terdapat peningkatan hasil 

tes membaca dari rata-rata 65,29 menjadi 71,93 dan 82,07 dengan persentase 

14,29% menjadi 42,86% siklus I dan 85,71% siklus II. Simpulan yang didapatkan 

bahwa big book mampu meningkatkan keterampilan peserta didik membaca 

permulaan. 
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Penelitian yang dilakukan Misrawati (2018: 181) berjudul “Upaya 

Meningkatkan Keterampilan Membaca Permulaan Bahasa Indonesia dengan 

Menggunakan Media Big Book pada Peserta Didik Kelas I SDN 24 Temmalebba 

Kota Palopo” menunjukkan keterampilan membaca peserta didik meningkat 

cukup signifikan setelah menggunakan big book yaitu ketika siklus satu rata-rata 

66,71 saat siklus II menjadi 75,21. Ketuntasan belajar juga meningkat dari 

57,14% menjadi 89,28%. 

Penelitian yang dilakukan Annie Arce-Daet (2016: 875) berjudul 

“Development and Validation of Big Books for Grade I MTB-MLE Curriculum” 

menunjukkan setelah menggunakan media big book keterampilan membaca 

pemahaman peserta didik meningkat dibuktikan nilai rata-rata 4,83. Peserta didik 

mudah memahami materi dalam media big book dibuktikan dengan nilai rata-rata 

membaca pemahaman 9,32.  

Penelitian yang dilakukan Magdalena M. Ocbian, Mary Anne F. Soud, dan 

Jhonson G. Garduque Jr. (2015: 56-57) berjudul “Big Book as Mother Tongue-

Based Instructional Materials in Bicol for Grade One Pupils” menunjukkan tiga 

big book sebagai bahan pembelajaran dikembangkan untuk meningkatkan 

membaca peserta didik kelas I, pendidik dibantu pengembangan panduan 

pengajaran. Buku bacaan juga dicoba pendidik lain sehingga dapat digunakan 

bukan hanya satu kelas. 

Penelitian yang dilakukan Jose A. Tabulao, Mark Van P. Macawile, dan 

Rotsen C. Yodico (2018: 437) berjudul “Acceptability of Big Book as Reading 

Materials in Teaching Mother Tongue” menunjukkan big book diterima publik 



65 

 

 

setelah melakukan langkah koreksi yang sesuai. Peneliti menyarankan lima big 

book yang dibuat pendidik dipakai untuk pembelajaran membaca karena mampu 

menumbuhkan motivasi, minat, dan rasa ingin tahu dari peserta didik untuk 

belajar membaca. 

Penelitian yang dilakukan Elizabeth Shaunessy-Dedrick, Linda Evans, John 

Ferron, dan Myriam Lindo (2015: 91) berjudul “Effect of Differentiated Reading 

on Elementary Students’ Reading Comprehension and Attitudes Toward Reading” 

menggunakan kelas eksperimen menggunakan SEM-R sedangkan kelas kontrol 

kurikulum membaca distrik. Skor pemahaman membaca pada kelas eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan peserta didik dalam kelas kontrol, tapi pada untuk sikap 

membaca peserta didik tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Penelitian yang dilakukan Encep Andriana, Mudmainah Vitasari, Yuvita 

Oktarisa, dan Dyan Novitasari (2017: 198) berjudul “Pengembangan Multimedia 

Pembelajaran IPA Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar” menunjukkan 

multimedia pembelajaran berbasis kearifan lokal Baduy sangat layak digunakan. 

Penilaian media oleh ahli memenuhi kriteria dengan perolehan rata-rata nilai ahli 

media 88,57%, ahli mater 86,67%, ahli pendidikan 100%, dan ahli etnosains 

97,5% menunjukkan memenuhi kriteria. Peserta didik merespon positif terhadap 

media ditunjukkan hasil uji motivasi belajar sebesar 90,79%. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Perencanaan dalam menguasai bahasa adalah proses pengetahuan dalam 

jangka panjang, bersifat teratur, dan abstrak. Proses penguasaan bahasa dilakukan 

peserta didik tanpa faktor yang mempengaruhinya berupa umur, latar belakang, 

dan konteks dalam memperoleh bahasa (Iskandarwassid dan Sunendar, 2018: 79). 

Pendidik memiliki tugas yang professional. Jika menginginkan menjadi pendidik 

yang ilmiah, kritis, dinamis, dan kreatif maka akan melewati sebuah tantangan. 

Sebelum memilih materi ajar, pendidik terlebih dahulu menentukan tujuan 

pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, menentukan 

kemampuan yang akan dikembangkan, menyusun kegiatan yang dilaksanakan, 

selanjutnya pendidik menentukan media dan metode pembelajaran yang sesuai. 

Perkembangan media pembelajaran semakin berkembang, oleh karena itu 

pendidik wajib memanfaatkan media yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran 

yang berada di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Pembelajaran akan 

terlaksana secara optimal memerlukan perencanaan, pemilihan, serta pemanfaatan 

media dengan baik oleh pendidik (Iskandarwassid dan Sunendar, 2018: 209-210). 

Kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas II SDN Candirejo 01 

terdapat beberapa permasalahan yaitu media pembelajaran yang kurang beragam, 

penguasaan peserta didik dalam keterampilan membaca kurang, serta minat 

membaca peserta didik rendah. Peneliti menemukan permasalahan pada 

prapenelitian menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Peneliti mengembangkan media pembelajaran yang belum ada di SDN 

Candirejo 01 yaitu media big book berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan 
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keterampilan membaca nyaring Bahasa Indonesia kelas II. Media big book 

berbasis kearifan lokal adalah media yang digunakan dalam pembelajaran 

berisikan cerita yang berkaitan dengan lingkungan sekitar di Kecamatan Bawang 

yang memiliki banyak potensi untuk diangkat menjadi cerita. Cerita yang 

berkaitan dengan lingkungan sekitar diharapkan mampu menarik peserta didik 

dalam membaca dan mampu mempermudah peserta didik dalam memahami isi 

cerita. Kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir Pengembangan Big Book Berbasis Kearifan Lokal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian ini. Menurut 

Sugiyono (2015: 13-14) metode pendekatan kuantitatif merupakan penelitian 

berpedoman pada filsafat positivism untuk melakukan penelitian sampel atau 

populasi tertentu, pengambilan sampel menggunakan teknik acak, menggunakan 

instrumen penelitian untuk mengumpulkan data, dan analisis data bersifat 

kuantitatif untuk menguji hipotesis yang diajukan. Metode penelitian kuantitatif 

ialah metode lama yang dipakai dari dulu sehingga dianggap mentradisi sebagai 

metode dalam penelitian. Angka-angka yang dianalisis menggunakan statistik 

merupakan data dari penelitian ini. 

3.1.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu research and development atau biasa disebut R&D. 

menurut Sugiyono (2015: 407) research and development ialah metode penelitian 

untuk mendapatkan produk dan pengujian produk terkait kelayakannya. Sifat dari 

penelitian ini yaitu analisis kebutuhan dan menguji kelayakan produk yang 

dihasilkan supaya bermanfaat untuk masyarakat. 

Penelitian ini mengembangkan produk berupa media big book berbasis 

kearifan lokal untuk meningkatkan keterampilan membaca nyaring Bahasa 
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Indonesia kelas II. Produk yang sudah didesain akan diajukan kepada validator 

ahli materi, bahasa, dan media. 

3.1.3 Model Pengembangan 

Model pengembangan penelitian ini menggunakan desain dikemukakan 

Borg and Gall. Model Borg and Gall terdapat sepuluh tahapan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan waktu dari peneliti. Sepuluh tahapan antara lain:              

(1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; (4) validasi 

produk; (5) revisi desain; (6) uji coba produk; (7) revisi produk; (8) uji coba 

pemakaian; (9) revisi produk; dan (10) produk masal (Sugiyono, 2015: 409). 

Penelitian ini sampai langkah ke-8, hal tersebut dikarenakan adanya wabah 

penyakit, keterbatasan waktu dan biaya untuk memproduksi secara masal. 

Menurut Arifin (2015:31) prosedur penelitian dan pengembangan menurut Borg 

and Gall disesuaikan dengan kebutuhan penelitian tidak diwajibkan dilanjutkan 

sampai dengan tahap produksi masal. 
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3.1.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian menggunakan langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan menurut Borg and Gall (Sugiyono, 2015: 409). Langkah 

penelitian menurut Borg and Gall sebagai berikut: 
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Tahapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di 

SDN Candirejo 01 Batang sampai pada tahap ke-delapan model pengembangan 

Borg and Gall (Sugiyono, 2015: 409). Tahapan yang telah dilakukan yaitu:        

(1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; (4) validasi 

produk; (5) revisi desain; (6) uji coba produk; (7) revisi produk; dan (8) uji coba 

pemakaian. Sepuluh tahapan pengembangan Borg and Gall sebagai berikut: 

1. Analisis Potensi dan Masalah 

Menurut Sugiyono (2015: 409-4011) penelitian ini diawali dari potensi dan 

masalah. Potensi merupakan hal-hal jika digunakan akan memberikan nilai 

tambah, sedangkan masalah didefinisikan potensi jika tidak mampu 

mendayagunakan. Masalah merupakan perbedaan antara keinginan dan yang 

diharapkan yang terjadi. Potensi dan masalah disajikan dilengkapi data empirik. 

Potensi dan masalah dapat bersumber dari laporan research yang dilakukan orang 

lain atau dokumentasi laporan kegiatan orang lain yang telah diperbaharui bukan 

mencari sendiri. 

Tahap ini peneliti melaksanakan prapenelitian melalui teknik wawancara, 

observasi, dan data dokumentasi berupa hasil belajar Bahasa Indonesia dan 

penilaian membaca peserta didik kelas II SDN Candirejo 01. Informasi yang 

didapatkan yaitu media pembelajaran yang kurang bervariasi, penguasaan 

keterampilan membaca peserta didik rendah, dan minat baca peserta didik rendah. 

Permasalahan media pembelajaran yang kurang bervariasi memunculkan 

keinginan peneliti untuk mengembangkan produk. 

 



72 

 

 

2. Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2015: 401) setelah potensi masalah sesuai dengan fakta 

yang ada dan terbaru, selanjutnya dikumpulkan sebagai bahan untuk pemecahan 

masalah yang terjadi, metode permasalahan yang akan digunakan disesuaikan 

dengan permasalahan yang ada dan tujuan dicapai. Permasalahan yang telah 

ditemukan di SDN Candirejo 01 Batang, selanjutnya peneliti mencari sumber 

yang memunculkan masalah tersebut. Peneliti menyiapkan berbagai informasi 

yang berguna untuk merencanakan rancangan produk yang mampu mengatasi 

permasalahan yang terdapat di sekolah. Informasi dikumpulkan menggunakan 

teknik wawancara serta angket analisis kebutuhan untuk peserta didik dan 

pendidik mengenai produk diharapkan, materi yang akan diajarkan, mencari 

sumber pustaka yang relevan, dan hasil penelitian.  

3.  Desain Produk 

Menurut Sugiyono (2015: 412) dalam penelitian research and development 

produk yang dihasilkan bermacam-macam. Bidang pendidikan produk yang 

dihasilkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain jumlah 

kelulusan meningkat, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan. Setelah 

pengumpulan data melalui angket analisis kebutuhan pendidik dan peserta didik, 

selanjutnya peneliti merencanakan pengembangan produk berupa media big book 

berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan keterampilan membaca nyaring 

Bahasa Indonesia kelas II. Sketsa media digambar manual dan pewarnaan 

menggunakan aplikasi Corel Draw X7. 

 



73 

 

 

4. Validasi Ahli Media, Materi, dan Bahasa 

Menurut Sugiyono (2015: 414) validasi desain bertujuan menilai rancangan 

produk, validasi dilakukan berdasarkan pemikiran bukan dari fakta yang terjadi di 

lapangan. Validasi produk dilaksanakan dengan bantuan dari ahli sesuai dengan 

bidangnya untuk menilai produk agar dapat mengetahui kelemahan dan 

kelebihannya. Tahap ini validasi kelayakan media big book berbasis kearifan lokal 

dilakukan ahli media, materi, dan bahasa. 

5. Revisi Desain 

Menurut Sugiyono (2015: 414) setelah tenaga ahli menilai suatu produk dan 

diketahui kelemahan dan keunggulan, selanjutnya peneliti akan mengurangi 

kelemahan dengan memperbaiki desain yang ada. Perbaikan media big book 

berbasis kearifan lokal dilakukan peneliti pada penelitian ini. Perbaikan 

disesuaikan dengan saran yang diberikan ahli media, materi, dan bahasa. Setelah 

diperbaiki produk dikonsultasikan kembali sampai dinyatakan produk tersebut 

layak untuk diujicobakan. 

6. Uji Coba Produk 

Menurut Sugiyono (2015: 414-415) desain produk yang telah dibuat 

diujicobakan terlebih dahulu. Produk yang telah jadi akan disimulasikan pada 

kelompok yang terbatas apakah produk efektif dan efisien. Uji coba produk 

dilaksanakan dengan mendemonstrasikan media big book berbasis kearifan lokal 

pada uji coba skala kecil. Peneliti mengambil teknik sampling purposive. Menurut 

Sugiyono (2015: 124) teknik sampling purposive yaitu teknik sampel yang 

dilaksanakan karena adanya suatu pertimbangan tertentu. Pertimbangan 
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pengambilan sampel ini berdasarkan peringkat peserta didik di kelas. 

Pengambilan sampel bertujuan untuk menyeimbangkan dan memeratakan saat 

pengujian. Pemberian angket tanggapan kepada pendidik dan peserta didik 

dilakukan setelah menggunakan media big book berbasis kearifan lokal untuk 

mengetahui respon pendidik dan peserta didik terhadap media big book berbasis 

kearifan lokal. 

7. Revisi Produk 

Menurut Sugiyono (2015: 425) produk yang telah diuji coba ternyata lebih 

efektif digunakan sehingga perlu diberlakukan kepada sampel secara luas. 

Sebelumnya perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan keefektifannya. Setelah 

melakukan uji coba skala kecil dan hasil angket tanggapan pendidik dan peserta 

didik yang berisi kelemahan dan kekurangan produk yang akan dipakai sebagai 

saran untuk perbaikan agar lebih efektif  saat digunakan. Selanjutnya, produk 

akan diuji keefektifannya pada uji pemakaian produk. 

8. Uji Coba Pemakaian 

Menurut Sugiyono (2015: 426) produk yang telah diuji coba ternyata efektif 

digunakan sehingga perlu diberlakukan kepada sampel secara lebih luas. Subjek 

dalam uji coba pemakaian ialah seluruh peserta didik kelas II SDN Candirejo 01 

yang berjumlah 25 peserta didik menggunakan teknik sampling purposive. Desain 

rancangan model yang melakukan pretest sebelum peserta didik diberikan 

perlakuan dan memberikan posttest sesudah peserta didik mendapatkan 

perlakukan kemudian dibandingkan. Berikut merupakan desain one-group pretest-

posttest: 
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Gambar 3.1 Desain eksperimen one-group pretest-posttest 

Keterangan: 

O1 = nilai pretest 

O2 = nilai posttest 

(Sugiyono, 2015: 411) 

Nilai pretest didapatkan ketika kegiatan pembelajaran tanpa media big book 

berbasis kearifan lokal. Nilai posttest didapatkan ketika kegiatan pembelajaran 

menggunakan media big book berbasis kearifan lokal. 

9. Revisi Produk  

Menurut Sugiyono (2015: 426) revisi produk diperlukan apabila dalam 

penggunaan pada sampel yang lebih luas terdapat kelemahan atau kekurangan dari 

produk yang dikembangkan. Apabila kelemahan atau kekurangan tidak terlihat 

dapat dilakukan tahap selanjutnya. 

10. Pembuatan Produk Masal 

Menurut Sugiyono (2015: 426-427) produk yang telah dikembangkan 

dinyatakan efektif dan layak dalam beberapa kali pengujian maka produk tersebut 

dapat diberlakukan di lembaga pendidikan untuk produksi masal. Produk 

dipastikan tidak muncul kekurangan atau kelemahan dalam produksi masal. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di SDN Candirejo 01 Desa Candirejo 

Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2019 sampai dengan Agustus 

2020. 

 

3.3 Data, Sumber Data, dan Subjek Penelitian 

3.3.1 Data 

1. Data Kualitatif 

Menurut Widoyoko (2018: 18) data yang berkaitan dengan mutu atau 

derajat keadaan, kejadian, proses, dan sebagainya tentang sesuatu hal dituangkan 

berupa kata-kata merupakan definisi data kualitatif. Data kualitatif penelitian ini 

berasal dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan angket dilakukan di 

SDN Candirejo 01 Batang.  

2. Data Kuantitatif 

Menurut Widoyoko (2018: 21) data kuantitatif ialah data hasil pengukuran 

atau observasi berupa angka-angka. Data kuantitatif pada penelitian ini berupa 

hasil penilaian kelayakan media big book berbasis kearifan lokal yang diberikan 

tim ahli dan penilaian keterampilan membaca nyaring Bahasa Indonesia kelas III 

SDN Getas 01 Batang pada uji coba instrumen soal dan penilaian keterampilan 

membaca nyaring peserta didik kelas II SDN Candirejo 01 Batang. 
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3.3.2 Sumber Data 

Menurut Widoyoko (2018: 29) sumber data merupakan subjek yang 

digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk 

mengetahui kebutuhan media big book didapatkan dari sumber data peserta didik 

kelas II SDN Candirejo 01 Batang dan kelayakan media big book berbasis 

kearifan lokal didapatkan dari sumber data yaitu validator ahli bahasa, materi, dan 

media. Berikut merupakan sumber data pada penelitian ini: 

1. Peserta Didik 

Peserta didik menjadi sumber data penelitian ini ialah peserta didik kelas II 

SDN Candirejo 01 Batang yang berjumlah 31 terdiri dari 14 peserta didik laki-laki 

dan 17 peserta didik perempuan. 

2. Pendidik 

Pendidik kelas II SDN Candirejo 01 Batang menjadi sumber data penelitian 

berkaitan dalam perolehan data. Data yang berkaitan dengan data kebutuhan dan 

penilaian terhadap media big book berbasis kearifan lokal. 

3. Ahli 

Ahli yang berperan sebagai validator media big book berbasis kearifan 

lokal. Ahli yang menjadi sumber data penelitian merupakan ahli bahasa, materi, 

dan media yang menilai kelayakan isi dan kelayakan penyajian. 

4. Peneliti 

Peneliti sebagai sumber data penelitian yang berperan dalam 

mengumpulkan data. Peneliti juga menghasilkan suatu produk dan menganalisis 

data yang didapatkan. 
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3.3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini yaitu subjek dalam uji coba skala kecil dan uji coba 

skala besar. Uji coba skala kecil yaitu enam peserta didik kelas II SDN Candirejo 

01 Batang yang dipilih menggunakan teknik sampling purposive dan subjek 

penelitian dalam uji coba skala besar ialah 25 peserta didik kelas II SDN 

Candirejo 01 Batang. Uji coba instrument soal dilaksanakan di kelas III SDN 

Getas 01 Batang. 

  

3.4 Variabel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2015: 61) suatu karakter yang unik merupakan nilai dari 

individu, kegiatan, atau benda yang memiliki ragam ditentukan peneliti yang 

dipelajari selanjutnya didapatkan simpulan merupakan definisi variabel penelitian. 

Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Menurut Sugiyono (2015: 61) variabel memberikan efek atau penyebab 

terjadi perubahan pada variabel terikat merupakan pengertian variabel bebas. 

Variabel bebas penelitian ini yaitu media big book berbasis kearifan lokal. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Menurut Sugiyono (2015: 61) variabel terikat ialah variabel yang terjadi 

perubahan disebabkan variabel bebas. Keterampilan membaca nyaring merupakan 

variabel terikat pada penelitian ini. 
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3.5 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Slameto (2012: 147-148) definisi operasional variabel 

mengharuskan peneliti untuk menjelaskan ciri khas yang diamati, cara yang 

digunakan serta mengukurnya. Selain itu, dipakai untuk memastikan alat ukur, 

instrumen yang dipakai ketika penelitian. Definisi operasional variabel dijelaskan 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Konsep Definisi 

Operasional 

Jenis Data 

Media big 

book 

berbasis 

kearifan 

lokal 

Menurut Arsyad (2014: 2) 

bagian yang satu kesatuan 

dengan kegiatan belajar 

mengajar untuk 

mendapatkan suatu tujuan 

pendidikan dan tujuan 

pembelajaran merupakan 

pengertian media. Alat-alat 

yang berbentuk ilustratif, 

gambar, atau digital mampu 

menyampaikan penjelasan 

secara verbal maupun visual 

merupakan penjelasan dari 

media pembelajaran. 

Menurut USAID (2014: 42) 

big book ialah buku berisi 

bacaan yang mempunyai 

tulisan, gambar, dan ukuran 

yang lebih besar.  

Menurut Shufa (2018: 50) 

kearifan lokal merupakan 

keseluruhan yang menjadi 

potensi dari daerah setempat 

yang berasal dari hasil 

ciptaan atau pemikiran 

seseorang yang mempunyai 

suatu nilai bijaksana dan arif 

yang dijadikan sebagai 

karakteristik dari daerah 

Media dalam 

penelitian ini ialah 

segala sesuatu 

yang mampu 

membantu dalam 

menyampaikan 

materi untuk 

membuat 

lingkungan belajar 

yang kondusif 

sehingga 

tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

Peneliti 

menghasilkan 

produk berupa 

media big book 

berbasis kearifan 

lokal. 

Interval  
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tersebut yang diwariskan 

kepada generasi penerusnya. 

Keterampilan 

membaca 

nyaring 

Menurut Dalman (2014: 5) 

membaca ialah aktivitas atau 

kegiatan pengetahuan 

bertujuan untuk 

mendapatkan macam-

macam informasi dari 

bacaan. Membaca digunakan 

untuk mengasumsikan isi 

dari teks dibaca sehingga 

membaca bukan hanya 

melihat sekumpulan huruf 

menjadi kata, kata menjadi 

kalimat, kalimat menjadi 

paragraf, juga untuk 

mengetahui dan menafsirkan 

simbol-simbol tulis dan 

tanda baca sehingga mampu 

memaknai hal yang 

disampaikan penulis untuk 

pembaca. 

Menurut Tarigan (2015: 23) 

suatu kegiatan yang 

digunakan sebagai alat oleh 

pendidik, peserta didik, 

pembaca bersama pendengar 

untuk mendapatkan suatu isi 

bacaan berkaitan dengan 

pemikiran, perasaan, dan 

informasi yang disampaikan 

pengarang merupakan 

membaca nyaring. 

Menurut Dalman (2014: 63) 

membaca nyaring 

merupakan aktivitas 

melafalkan simbol-simbol 

tulis menggunakan suara 

lantang. 

Penelitian ini 

bermaksud 

meningkatkan 

keterampilan 

membaca nyaring 

Bahasa Indonesia 

kelas II. 

Interval  

 

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik non-tes dan tes saat pengumpulan data. 

Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti: 
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1. Teknik Non-tes 

a. Observasi 

Menurut Widoyoko (2018: 46) observasi ialah metode pengumpulan data 

yang dilakukan peneliti yaitu mengamati dan menjelaskan hasil pengamatan 

berbentuk catatan, kevalidan data bergantung pada kemampuan peneliti. Hasil 

observasi pada penelitian ini digunakan untuk bahan pengembangan media big 

book berbasis kearifan lokal. 

b. Wawancara 

Menurut Widoyoko (2018: 40) wawancara ialah metode tanya jawab yang 

disampaikan secara lisan dilaksanakan pewawancara dengan responden agar 

mendapatkan informasi yang diperlukan peneliti. Peneliti menggunakan 

wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2015: 320) wawancara tak 

berstruktur merupakan wawancara yang tidak menggunakan panduan yang 

terstruktur dan komplet penyusunannya dalam mencari data atau wawancara ini 

hanya menggunakan garis besar berkaitan dengan permasalahan yang ada.  

c. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2015: 329) dokumen adalah tulisan kejadian yang telah 

terjadi yang berupa karya monumental dari seseorang, gambar, atau tulisan. 

Dokumen berbentuk gambar dapat berbentuk foto, sketsa, video, dan lainnya. 

Dokumen penelitian ini berupa buku, jurnal penelitian, dan bukti kegiatan 

penelitian yang dilakukan. 
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d. Angket 

Menurut Widoyoko (2018: 33) metode pengumpulan data dilaksanakan 

dengan membagikan pertanyaan tertulis untuk mengetahui respon dari responden 

sesuai permintaan pengguna ialah definisi angket. Terdapat tiga angket dalam 

penelitian ini, yaitu: (1) angket analisis kebutuhan pendidik dan peserta didik;            

(2) angket penilaian ahli; dan (3) angket tanggapan pendidik dan peserta didik 

ketika menggunakan media big book berbasis kearifan lokal. 

2. Teknik Tes 

Menurut Arikunto (2013: 67) tes merupakan metode dipakai untuk 

mengukur atau mengetahui sesuatu dengan cara, aturan, dan suasana yang telah 

ditetapkan dilengkapi dengan petunjuk mengerjakan. Tes pada penelitian ini 

dilaksanakan dua waktu, yaitu: (1) pretest yang dilakukan tanpa menggunakan 

media big book berbasis kearifan lokal; dan (2) posttest yang dilakukan 

menggunakan media big book berbasis kearifan lokal. 

 

3.7 Uji Kelayakan, Uji Validitas, dan Uji Reliabilitas 

3.7.1 Uji Kelayakan 

Uji kelayakan media big book berbasis kearifan lokal berupa instrumen 

yang diberikan kepada ahli media serta ahli bahasa dan materi. Uji kelayakan 

dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut: 

NP =
R

SM
 x 100% 
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Keterangan: 

NP = nilai persen yang dicari atau diharapkan  

R = skor mentah yang diperoleh  

SM = skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

(Purwanto, 2018: 102) 

Hasil nilai kelayakan yang didapatkan dikonversi sesuai kriteria yaitu: 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kelayakan 

Interval Nilai Kriteria 

76 – 100 Sangat layak 

51 – 75 Cukup Layak  

26 – 50 Kurang layak 

0 – 25 Tidak layak 

3.7.2 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2015: 363) mengemukakan derajat keakuratan data 

yang didapatkan dan dilaporkan peneliti merupakan validitas. Uji validitas 

menggunakan pendapat ahli yang selanjutnya dilakukan uji coba instrumen. 

menurut Sugiyono (2015: 177) data hasil uji coba instrumen yang terkumpul 

dilakukan analisis faktor yaitu menghubungkan faktor dari item instrumen dan 

skor faktor dengan skor total. Validitas pada penelitian ini dihitung menggunakan 

product moment, rumusnya sebagai berikut: 

rxy=
𝑁Σ𝑋𝑌−(Σ𝑋)(Σ𝑌)

√{𝑁  Σ𝑋2−(Σ𝑋)2}{𝑁Σ𝑌2−(Σ𝑌)2
 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi suatu butir pertanyaan/item 

N = jumlah subjek 
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X  = skor butir pertanyaan 

Y = skor total 

(Arikunto, 2013: 85-87) 

Penelitian ini menggunakan teori dari membaca. Selanjutnya melakukan uji 

coba instrumen pada 19 peserta didik. Simpulan diambil jika valid r hitung > r 

kritis, jika tidak valid r hitung < r kritis. Harga r kritis ialah 0,3 (Sugiyono,     

2015: 178). Berikut hasil perhitungan uji validitas konstruk penelitian ini:  

Tabel 3.3 Hasil Perhitungan Pengujian Validitas Konstruk 

No. r hitung r kritis Keputusan 

1. 0,5167 0,30 Valid 

2. 0,8422 0,30 Valid 

3. 0,5928 0,30 Valid 

4. 0,5949 0,30 Valid 

5. 0,5932 0,30 Valid 

Berdasarkan tabel 3.3 diketahui setiap indikator dalam instrumen memiliki 

nilai r hitung lebih besar dari r kritis. Sehingga dapat disimpulkan instrumen 

tersebut valid.  

3.7.3 Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2013: 100) hasil dari suatu tes yang tetap membuktikan 

jika tes tersebut memiliki kepercayaan tinggi. Reliabilitas merupakan masalah 

yang berkaitan dengan hasil tes yang tetap. Peneliti menggunakan rumus Alpha 

Cronbach dalam menguji reliabilitas. Menurut Widoyoko (2018: 163) instrumen 

skor non-diskrit ialah pengukuran instrumen dengan skoring bukan 1 dan 0, tapi 

skor berjenjang. Instrumen skor non-diskrit analisis reliabilitasnya menggunakan 

rumus Alpha. Rumus Alpha Cronbach yaitu: 
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r11 =[ 
𝑘

𝑘−1
][1-

Σσ2𝑏

𝜎2𝑡
] 

keterangan:  

r11 = koefesien reliabilitas alpha  

k  = jumlah item pertanyaan 

Σσ2𝑏 = jumlah varian butir 

𝜎2𝑡 = varians total 

Tabel 3.4 Pedoman Interprestasi Nilai r 

Interval koefisien Interpretasi  

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah  

0,40 – 0,599 Sedang  

0,60 – 0,799 Kuat  

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

(Sugiyono, 2017: 231) 

Uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. Hasil perhitungan 

reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach, sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Pengujian Reliabilitas Alpha Cronbach  

N rhitung rtabel Simpulan  Kriteria  

19 0,628 0,456 Reliabel  Kuat  

Koefisien keterampilan membaca nyaring yang diperoleh sebesar 0,6281 

dari perhitungan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Sehingga disimpulkan 

bahwa instrumen masuk kedalam kategori kuat. Instrumen tersebut reliabel karena 

harga r hitung lebih besar dari harga r kritis yaitu 0,628>0,456. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Analisis Data Awal 

3.8.1.1 Uji Normalitas 

Menurut Sugiyono (2017: 79) peneliti yang akan menggunakan teknik 

analisis statistika parametris harus memenuhi prasyarat sebelumnya peneliti perlu 

pengujian kenormalan data. Menurut Slameto (2012: 214). Menurut Lestari dan 

Yudhanegara (2017: 245-246) langkah-langkah pengujian normalitas 

menggunakan uji Shapiro Wilk, yaitu: (1) memasukkan data pada DataSet, pada 

variabel view; (2) pilih menu Analyze, Deskriptive Statistics, dan Explore; (3) 

memasukkan data pada Dependent List, klik Plot, dan ceklis Normality plots with 

test pada Explore Plots; (4) klik Cotinue; dan (5) klik Ok. Data dikatakan normal 

jika probabilitas lebih dari 0,05 dan data dikatakan tidak normal jika probabilitas 

kurang dari 0,05. 

3.8.2 Analisi Data Akhir 

3.8.2.1 Uji Perbedaan Rata-Rata (Uji T) 

Setelah dilakukan uji normalitas selanjutnya dilakukan uji T untuk menguji 

ada tidaknya peningkatan hasil penilaian keterampilan membaca nyaring sebelum 

dan setelah menggunakan media big book berbasis kearifan lokal. Uji T untuk 

membandingkan sebelum dan setelah dilakukan treatment. Rumus uji T yang 

digunakan yaitu T-test sampel realated, sebagai berikut:  

t = 
𝑥1−𝑥2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2 

𝑛2
−2𝑟 (

𝑆1

√𝑛1
)(

𝑆2

√𝑛2
)
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Keterangan : 

�̅�1  = rata-rata sampel 1  

𝑋2̅̅̅̅   = rata-rata sampel 2 

S1    = simpangan baku sampel 1 

S2   = simpangan sampel baku sampel 2 

𝑆1
2  = varians sampel 1 

𝑆2
2  = varianssampel 2 

(Sugiyono, 2015: 273-274) 

Menurut Slameto (2012: 221-223) uji T sampel berpasangan merupakan 

pengujian untuk membandingkan rata-rata dua data dari satu group sampel yang 

tunggal dengan menghitung selisih dari dua data pada setiap kasus. Uji T sampel 

berpasangan terdapat persyaratan antara lain data kuantitatif yang skala rasio atau 

interval, berdistribusi normal, nilai varian dapat sama atau tidak. Langkah uji T 

sampel berpasangan yaitu: (1) membuka data di Data Frekuensi; (2) klik Analyze, 

Compare Mean, Paired Samples T-Test; (3) masukan data ke Paired Variables dan 

isi 95% pada dialog Option; (4) klik Continue; dan (5) klik Ok. Data mengalami 

peningkatan rata-rata sebelum dan setelah diberi perlakuan jika Sig<0,05 dan data 

tidak mengalami peningkatan rata-rata sebelum dan setelah diberi  perlakuan jika 

Sig>0,05. 

3.8.2.2 Uji Peningkatan Rata-rata (N-Gain) 

Menurut Lestari dan Yudhanegara (2017: 234) gain digunakan untuk 

mengetahui adanya peningkatan keterampilan peserta didik sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuan. Gain untuk memperlihatkan adanya peningkatan hasil 
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keterampilan membaca nyaring yang dilakukan oleh peserta didik setelah 

menggunakan big book berbasis kearifan lokal. Berikut merupakan rumus N-Gain 

yaitu: 

 

(Lestari dan Yudhanegara, 2017: 235) 

Tabel 3.6 Interprestasi Indeks Gain 

Interval Gain Kriteria  

g ≥ 0,7 Tinggi  

0,3 ≤ g ≥ 0,7 Sedang  

g ≥ 0,3 Rendah  

(Lestari dan Yudhanegara, 2017: 235) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian pengembangan media big book berbasis kearifan lokal untuk 

meningkatkan keterampilan membaca nyaring Bahasa Indonesia kelas II SDN 

Candirejo 01 Batang. Terdapat dua hal yang dikaji, yaitu: (1) hasil pengembangan 

media big book berbasis kearifan lokal; dan (2) penilaian kelayakan media big 

book berbasis kearifan lokal. 

4.1.1 Perancangan Produk 

4.1.1.1 Hasil Analisis Kebutuhan Pendidik dan Peserta Didik Terhadap Big 

Book Berbasis Kearifan Lokal 

Menurut USAID (2014: 42) big book merupakan buku berisi bacaan yang 

mempunyai tulisan, gambar, dan ukuran lebih besar. Penelitian ini 

mengembangkan media big book berukuran A3 dilengkapi gambar dan tulisan 

ukuran diperbesar. Sebelum perancangan media big book, peneliti melaksanakan 

analisis kebutuhan pendidik dan peserta didik menggunakan angket. Berikut 

rekapitulasi angket kebutuhan pendidik:  
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Tabel 4.1 Analisis Kebutuhan Pendidik 

No. Hasil Analisis Kebutuhan 

1.  Proses pembelajaran Bahasa Indonesia yang telah dilaksanakan kurang 

menyenangkan peserta didik 

2.  Pembelajaran membaca nyaring telah dilaksanakan sesuai dengan 

kompetensi dasar 

3.  Pembelajaran membaca nyaring kurang menyenangkan peserta didik 

4.  Peserta didik mengalami kesulitan dalam membaca nyaring 

5.  Terdapat kendala pemilihan media untuk pembelajaran membaca nyaring 

6.  Media sangat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran 

7.  Setuju jika media big book digunakan untuk membantu pembelajaran 

membaca nyaring 

8.  Peserta didik lebih tertarik jika cerita dikaitkan dengan potensi yang ada 

di lingkungan sekitar tempat tinggal 

9.  Setuju jika media big book berbasis kearifan lokal 

10.  Media big book menggunakan bahasa baku dan mudah dimengerti 

11.  Tampilan big book menggunakan perpaduan warna yang cerah 

12.  Jenis huruf dalam cerita big book menggunakan “Arial” 

13.  Ukuran media big book A3 atau 29,7 cm x 42 cm 

14.  Bentuk media big book landscape 

15.  Jumlah halaman media big book sebanyak 10 – 12 halaman 

Berdasarkan tabel 4.1 hasil rekapitulasi analisis kebutuhan pendidik, proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia tidak menyenangkan peserta didik. Hal tersebut 

dikarenakan penggunaan media pembelajaran belum dioptimalkan. Sehingga 

perlunya dikembangkan media pembelajaran untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Hal tersebut sesuai yang dinyatakan Fitriani (2018: 39) peserta didik 

akan tertarik dengan pembelajaran yang disajikan oleh pendidik jika memberikan 

sesuatu yang menarik. Media pembelajaran yang menarik dan mampu mengatasi 

permasalahan membaca yaitu media big book. 

Anis Sitatun Nikmah (2016: 1.714) menyatakan pembelajaran Bahasa 

Indonesia perlu penggunaan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Media pembelajaran yang dimaksud ialah media big book karena dengan 
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menggunakan media big book saat pembelajaran Bahasa Indonesia akan membuat 

peserta didik tertarik, memberikan pengalaman yang baru, dan membuat peserta 

didik mengungkapkan objek yang terlihat dari gambar di media big book. 

Pendidik setuju jika media big book yang dikembangkan memuat cerita 

yang berada di lingkungan sekitar peserta didik. Pengembangan media big book 

perlu penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik dan kombinasi 

warna gambar menggunakan warna yang cerah. Pendidik menyarankan media big 

book perlu penambahan dialog antar tokoh untuk menarik peserta didik dalam 

membaca. Media big book dikembangkan dengan ukuran A3 atau 29,7 cm x 42 

cm sebanyak 10 – 12 halaman. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri media big book 

menurut USAID (2014: 43) big book mempunyai ciri, yaitu: (1) memiliki cerita 

yang tidak panjang terdapat sepuluh sampai lima belas halaman; (2) bentuk 

kalimat jelas; (3) gambar dalam big book mempunyai sebuah arti; (4) model dan 

ukuran huruf yang ditulis dapat terbaca; dan (5) alur cerita di dalam big book 

mudah untuk dipahami.  

Selain angket kebutuhan pendidik, pengembangan media big book 

memerlukan angket kebutuhan dari peserta didik. Berikut hasil rekapitulasi angket 

kebutuhan peserta didik: 
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Tabel 4.2 Analisis Kebutuhan Peserta didik 

 

No. Hasil Analisis Kebutuhan 

Jumlah Peserta 

Didik Menjawab 

“Ya” 

1.  Peserta didik suka dengan pembelajaran Bahasa 

Indonesia 

10 

2.  Peserta didik merasa pembelajaran Bahasa Indonesia 

sulit 

10 

3.  Peserta didik suka membaca 10 

4.  Peserta didik membaca lebih dari 10 kali dalam satu 

bulan 

27 

5.  Peserta didik tahu membaca nyaring 5 

6.  Peserta didik suka membaca nyaring 5 

7.  Peserta didik merasa kesulitan dalam membaca 

nyaring 

25 

8.  Deskripsi binatang dan tempat yang yang sudah 

diketahui mudah dipahami 

30 

9.  Peserta didik suka membaca buku bergambar 30 

10.  Media big book menggunakan tata bahasa baku dan 

mudah dimengerti 

30 

11.  Tampilan big book menggunakan perpaduan warna 

yang cerah 

30 

12.  Jenis huruf yang diinginkan dalam media big book 

adalah Arial 

19 

13.  Ukuran media big book A3 atau 29,7 cm x 42 cm 30 

14.  Bentuk media big book landscape 30 

15.  Jumlah halaman media big book sebanyak 10-12 

halaman 

30 

Berdasarkan tabel 4.2 terdapat peserta didik yang merasa kesulitan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia berkaitan dengan materi membaca nyaring. 

Peserta didik perlu penggunaan media pembelajaran yang menarik untuk materi 

membaca nyaring. Media pembelajaran tersebut ialah media big book. Sesuai 

menurut Rahayu Nur Fajriani (2018: 63) media big book memuat bukan hanya 

cerita tetapi dilengkapi gambar yang mendukung ceritanya sehingga peserta didik 

mudah memahami cerita berkaitan dengan materi yang disampaikan. Media big 
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book  menarik perhatian peserta didik karena gambar yang disajikan berwarna-

warni, cerita yang dikembangkan sederhana, dan peserta didik mudah dalam 

pengenalan kosakata sehingga cocok untuk pembelajaran berkaitan dengan 

keterampilan membaca peserta didik. 

Peserta didik lebih memahami cerita dengan latar tempat yang telah 

diketahui. Peserta didik setuju media big book yang dikembangkan berukuran A3 

atau 29,7 cm x 42 cm dengan jumlah halaman 10 – 12 halaman. 

4.1.1.2 Prototype Big Book Berbasis Kearifan lokal 

Pengembangan media big book berbasis kearifan lokal diawali dengan 

menyusun prototype. Prototype media big book berbasis kearifan lokal sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 Komponen Prototype Media Big Book Berbasis Kearifan Lokal 

No Halaman Rancangan Halaman Keterangan 

1. Sampul 

depan 

 

1 

 

 

 

1. Cover full ilustrasi 

gambar dan full color 

2. Logo Universitas 

Negeri Semarang 

3. Judul dongeng 

binatang 

4. Sasaran 

5. Nama penulis  

4 
3 

2 5 
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2. Prakata  

1 

 

 

 

 

1. Background 

2. Identitas buku 

3. Judul (Prakata) 

4. Isi prakata 

5. Halaman 

3. Cerita 

dongeng 

 

1 

 

 

  

 

1. Background: Telaga 

Mendongan 

2. Gambar (Buaya, 

Kerbau, Lebah, dan 

Siluman Ular) 

3. Percakapan tokoh 

4. Teks  

5. Halaman 

6.  Penjelasan gambar 

4. Cerita 

dongeng 

 

1 

 

 

  

 

1. Background: telaga 

mendongan 

2. Gambar (Buaya, 

Kerbau, Lebah, dan 

Siluman Ular) 

3. Percakapan tokoh 

4. Teks  

5. Halaman 

6. Penjelasan gambar 

5. Cerita 

dongeng 

 

1 

 

 

  

 

1. Background: 

Sangubanyu 

2. Gambar (Buaya, 

Kerbau, dan Lebah) 

3. Percakapan tokoh 

4. Teks  

5. Halaman 

6. Penjelasan gambar 

2 

 

4 5 

2 
3 

4 5 

6 

2 
3 

4 5 

6 

2 
3 

4 5 

6 

3 
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6. Cerita 

dongeng 

 

1 

 

 

  

 

1. Background: 

Sangubanyu 

2. Gambar (Buaya, 

Kerbau, dan Lebah) 

3. Percakapan tokoh 

4. Teks 

5. Halaman 

6. Penjelasan gambar 

7. Cerita 

dongeng 

 

1 

 

 

  

 

1. Background: Curug 

Kembar 

2. Gambar (Buaya, 

Kerbau, dan Lebah) 

3. Percakapan tokoh 

4. Teks  

5. Halaman 

6. Penjelasan gambar 

8. Cerita 

dongeng 

 

1 

 

 

  

 

1. Background: Curug 

Agung 

2. Gambar (Buaya, 

Kerbau, dan Lebah) 

3. Percakapan tokoh 

4. Teks  

5. Halaman 

6. Penjelasan gambar 

9. Cerita 

dongeng 

 

1 

 

 

  

 

1. Background: Curug 

Agung 

2. Gambar (Buaya, 

Kerbau, dan Lebah) 

3. Percakapan tokoh 

4. Teks  

5. Halaman 

6. Penjelasan gambar 

2 
3 

4 5 

6 

2 
3 

4 5 

6 

2 
3 

4 5 

6 

2 
3 

4 5 

6 
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10. Sampul 

belakang 

 

1 

 

 

  

 

1. Background 

2. Judul (Profil Penulis) 

3. Biografi penulis  

4. Foto penulis 

 

4.1.1.3 Desain Pengembangan Big Book Berbasis Kearifan Lokal 

Desain awal dipakai dalam merancang big book berbasis kearifan lokal, 

sebagai berikut: 

a. Sampul 

Terdapat dua sampel dalam media big book berbasis kearifan lokal yaitu 

sampul depan dan sampul belakang.  

 

Gambar 4.1 Sampul Depan Big Book Berbaasis Kearifan Lokal 

Sampul depan big book berbasis kearifan lokal terdiri atas judul cerita yaitu 

“Buaya, Kerbau, dan Lebah” dan sasaran yang dituju yaitu “Siswa Kelas Dua 

Sekolah Dasar” yang terletak di bagian atas sampul. Bagian bawah sampul terdiri 

2 
 

3 4 
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atas Logo Universitas Negeri Semarang dan nama penulis media. Selain itu 

sampul depan dilengkapi gambar ilustrasi yang mendukung yaitu gambar dari 

tokoh cerita. 

 

Gambar 4.2 Sampul Belakang Big Book Berbasis Kearifan Lokal 

Sampul belakang big book berbasis kearifan lokal memuat judul yaitu 

“Profil Penulis”, foto penulis, dan identitas dari penulis. Identitas dari penulis  

memuat nama penulis, telephone, alamat penulis, dan motto hidup penulis. 

b. Identitas Buku dan Kata Pengantar 

Halaman pertama big book berbasis kearifan lokal berisi identitas buku dan 

kata pengantar. Identitas buku memuat judul cerita dalam media big book yaitu 

“Buaya, Kerbau, dan Lebah”, jenis buku, nama penulis, dan tahun pembuatan. 

Berikut desain kata pengantar media big book berbasis kearifan lokal. 



98 

 

 

 

Gambar 4.3 Kata Pengantar Big Book Berbasis Kearifan Lokal 

c. Halaman Cerita 

Cerita big book berbasis kearifan lokal dimulai dari halaman dua sampai 

dengan halaman delapan. Halaman cerita berisi teks bagian cerita yang berada di 

bagian bawah dilengkapi dengan gambar ilustrasi, dialog antar tokoh, dan bagian 

atas dilengkapi penjelasan gambar yang memuat potensi dari daerah tempat 

penelitian. Desain halaman cerita big book berbasis kearifan lokal sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4 Halaman Kedua Big Book Berbasis Kearifan Lokal 



99 

 

 

 

Gambar 4.5 Halaman Ketiga Big Book Berbasis Kearifan Lokal 

Halaman kedua dan ketiga media big book memuat cerita yang memiliki 

latar salah satu tempat yang berada di Kecamatan Bawang yaitu Telaga 

Mendongan yang terletak di desa Pranten yang merupakan desa tertinggi di 

Kabupaten Batang. Telaga Mendongan menjadi kearifan lokal di Kecamatan 

Bawang yaitu cerita yang sampai saat ini dipercaya bahwa Telaga Mendongan 

dijaga oleh Ular raksasa. 

 

Gambar 4.6 Halaman Keempat Big Book Berbasis Kearifan Lokal 
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Gambar 4.7 Halaman Kelima Big Book Berbasis Kearifan Lokal 

Cerita media big book  di halaman keempat dan kelima berlatar pemandian 

air panas Sangu Banyu di Desa Pesanggrahan di Kecamatan Bawang. Menurut 

Nur Khikmah (2018: 1) berendam di pemandian air hangat Sangu Banyu sampai 

saat ini dipercaya oleh masyarakat sekitar dapat menyembuhkan penyakit kulit. 

 

Gambar 4.8 Halaman Keenam Big Book Berbasis Kearifan Lokal 

Halaman keenam media big book berlatar di Curug Kembar. Curug Kembar 

terletak di Desa Candirejo Kecamatan Bawang. Curug Kembar dipercaya oleh 
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masyarakat sekitar siapapun yang jatuh ke Curug Kembar, maka akan menjadi 

ikan.  

 

Gambar 4.9 Halaman Ketujuh Big Book Berbasis Kearifan Lokal 

 

Gambar 4.10 Halaman Kedelapan Big Book Berbasis Kearifan Lokal 

Halaman ketujuh dan kedelapan media big book berlatar di Curug Agung. 

Curug Agung terletak di Desa Candirejo Kecamatan Bawang. Air yang mengalir 

dari celah dinding Curug Agung dipercaya masyarakat sekitar dapat mengobati 

segala jenis penyakit. 
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d. Pesan Moral Cerita 

Halaman Sembilan big book berbasis kearifan lokal berisi pesan moral dari 

dongeng binatang “Buaya, Kerbau, dan Lebah”. Halaman kesepuluh berisi judul 

yaitu “Pesan Moral” dan isi pesan moral dari dongeng binatang “Buaya, Kerbau, 

dan Lebah”.  

 

Gambar 4.11 Halaman Kesembilan Big Book Berbasis Kearifan Lokal 

e. Panduan Penggunaan untuk Pendidik 

Lembaran terpisah dari big book berbasis kearifan lokal berisi panduan 

penggunaan big book berbasis kearifan lokal dilengkapi dengan kompetensi inti, 

kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, panduan penilai dan rubrik 

penilaian membaca nyaring. 
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Gambar 4.12 Panduan Penggunaan untuk Pendidik 

4.1.2 Hasil Produk 

4.1.2.1 Penilaian Kelayakan Media 

Penilaian kelayakan media dilakukan untuk menguji media big book 

berbasis kearifan lokal layak untuk digunakan dalam percobaan. Penilaian 

kelayakan media dinilai oleh dua ahli yaitu penilaian untuk kelayakan isi dan 

kelayakan penyajian. Berikut merupakan penilaian kelayakan media yang 

dilaksanakan dalam penelitian ini: 

1. Penilaian Kelayakan Media Tahap I 

Instrumen penilaian kelayakan media big book berbasis kearifan lokal pada 

tahap I diajukan pada dua ahli yaitu ahli media serta ahli bahasa dan materi. 

Kriteria hasil penilaian yaitu antara 0 sampai 24 mendapatkan kriteria tidak layak,               

antara 25 sampai 49 mendapatkan kriteria kurang layak, antara 50 sampai 74 
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mendapat kriteria cukup layak, dan antara 75 sampai 100 mendapat kriteria sangat 

layak. Berikut hasil penilaian kelayakan media tahap I: 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Penilaian Tahap I Media Big Book Berbasis Kearifan 

Lokal 

Aspek Penilaian Ahli Jumlah Skor Nilai Kriteria 

Kelayakan isi Bahasa dan 

Materi 

71 89 Sangat layak 

Kelayakan penyajian Media 65 90 Sangat layak 

Penilaian kelayakan isi dilakukan oleh ahli bahasa dan materi. Penilaian 

kelayakan penyajian dilakukan oleh ahli media. Berdasarkan tabel 4.4 media big 

book berbasis kearifan lokal telah layak digunakan pada tahap selanjutnya setelah 

dilakukan perbaikan sesuai saran yang telah diberikan oleh tim ahli.  

2. Penilaian Kelayakan Media Tahap II  

Media big book berbasis kearifan lokal yang telah diperbaiki selanjutnya 

akan diajukan kembali ke tim ahli untuk dilakukan penilaian kelayakan media 

tahap II. Instrumen penilaian kelayakan media terdiri dari 38 pertanyaan yang 

dinilai ahli media serta ahli bahasa dan materi. Berikut hasil penilaian kelayakan 

media tahap II: 

Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Penilaian Media Tahap II Media Big Book Berbasis 

Kearifan Lokal 

Aspek Penilaian Ahli 
Jumlah 

Skor 
Nilai Kriteria 

Kelayakan isi Materi 77 96 Sangat layak 

Kelayakan penyajian Media  65 90 Sangat layak 

Instrumen penilaian kelayakan isi dilakukan ahli bahasa dan materi yang 

terbagi menjadi tiga aspek yaitu materi yang terkandung, materi yang disajikan, 

dan bahasa yang digunakan. Tiga aspek tersebut selanjutnya dibagi menjadi 
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beberapa deskriptor penilaian. Deskriptor dalam aspek materi yang terkandung 

berkaitan dengan isi media disesuaikan dengan kurikulum, kesesuaian dengan 

perkembangan peserta didik, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, dan 

ketepatan media. Deskriptor dalam aspek materi yang disajikan berkaitan dengan 

materi yang disajikan aktual serta autentik. Deskriptor dalam aspek bahasa yang 

digunakan dalam media yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Instrumen penilaian kelayakan penyajian dilakukan ahli media terbagi 

menjadi tiga aspek yaitu prinsip umum media visual, pengoperasian media, dan 

tampilan dari media. Aspek prinsip umum media diuraikan menjadi beberapa 

deskriptor yaitu berkaitan dengan keterpaduan, penekanan, dan kesederhanaan. 

Aspek pengoperasian media diuraikan menjadi beberapa deskriptor yaitu 

kemudahan dan kenyamanan saat menggunakan media big book berbasis kearifan 

lokal. Aspek tampilan media diuraikan menjadi beberapa deskriptor yaitu 

berkaitan dengan gambar, huruf, pemilihan warna, ukuran, dan desain secara 

keseluruhan dari media big book berbasis kearifan lokal. 

Penilaian kelayakan media berkaitan dengan media, bahasa, dan materi yang 

telah dilakukan didapatkan kriteria sangat layak, hal tersebut menunjukkan jika 

media big book berbasis kearifan lokal dapat digunakan untuk digunakan di 

lapangan yaitu pada pembelajaran membaca nyaring di kelas dua sekolah dasar. 

Hasil validasi penilaian media big book berbasis kearifan lokal tahap II 

ditampilkan dalam diagram sebagai berikut: 
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Gambar 4.13 Diagram Batang Hasil Penilaian Media Tahap II Big Book Berbasis 

Kearifan Lokal 

Diagram 4.14 menunjukkan hasil penilaian dari ahli bahasa dan materi 

mendapatkan skor 77 dengan nilai 96 dan hasil penilaian dari ahli media 

mendapatkan skor 65 dengan nilai 90. Hasil penilaian dari kedua ahli 

menunjukkan kriteria sangat layak digunakan.  

Ahli media, bahasa dan materi memberikan saran yang berguna untuk 

memperbaiki media big book berbasis kearifan lokal. Perbaikan media big book 

berbasis kearifan lokal yang telah dilakukan atas saran yang diberikan para ahli, 

saran para ahli ditampilkan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.6 Saran dan Revisi Big Book Berbasis Kearifan Lokal Berdasakan Ahli 

Ahli Saran Perbaikan yang Dilakukan 

Peneliti 

Materi  1. Tambahkan halaman awal 

yang berisi identitas buku. 

2. Tambahkan pesan moral, pada 

bagian akhir cerita atau tiap 

halaman. 

1. Menambahkan identitas 

buku pada halaman awal. 

2. Menambah pesan moral pada 

halaman akhir buku. 

Media  1. Ukuran media terlalu besar 

dengan isi tulisan yang tidak 

banyak, perlu diperkecil 

ukuran atau tambahan isi 

cerita. 

2. Sampul depan belum terdapat 

nama pengarang dan hiasan di 

pinggir belum seimbang 

lebarnya. 

3. Hiasan pinggir prakata dan 

petunjuk penggunaan terlalu 

lebar sehingga dapat merusak 

fokus peserta didik pada 

tulisan. 

4. Penambahan Kompetensi 

dasar, Indikator, dan Tujuan 

Pembelajaran. 

1. Mengubah ukuran media 

diperkecil sebelumnya 

berukuran A3+ menjadi A3. 

 

 

2. Mengubah Sampul depan 

diberi nama pengarang dan 

hiasan di pinggir dibuat 

seimbang. 

3. Merubah lebar hiasan 

pinggir pada halaman satu 

dan dua. 

 

 

4. Menambahkan kompetensi 

Dasar, Indikator, dan Tujuan 

Pembelajaran. 

Saran yang diberikan oleh tim ahli digunakan untuk perbaikan media big 

book berbasis kearifan lokal. Hasil perbaikan yang dilakukan peneliti yang 

dilakukan atas saran dari masing-masing ahli disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.7 Tampilan Big Book Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Setelah 

Perbaikan 

Sebelum Revisi Setelah Revisi 

  

  
 

 

 

 
 

 

 

 
4.1.3 Hasil Uji Coba  

4.1.3.1 Uji Coba Produk Kelompok Kecil 

1. Angket Tanggapan Pendidik 

Angket tanggapan pendidik ialah angket digunakan untuk mendapatkan 

informasi dari pendidik berkaitan dengan media big book berbasis kearifan lokal. 
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Tujuan pembagian angket tanggapan kepada pendidik untuk mendapatkan 

masukan perbaikan dan menyempurnakan produk. Pendidik mengisi angket 

tanggapan setelah mengamati dan menggunakan media big book berbasis kearifan 

lokal pada uji coba produk. Hasil analisis angket tanggapan pendidik sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Angket Tanggapan Pendidik Uji Coba Produk 

No Indikator yang ditanyakan Jumlah 

skor 

Persentase  

1.  Materi sesuai dengan indikator yang 

dikembangkan dari kompetensi dasar. 

10 100% 

2.  Konten materi berhubungan dengan dongeng 

binatang. 

10 100% 

3.  Materi pada media big book berbasis kearifan lokal 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

10 100% 

4.  Penyajian bentuk materi keterampilan membaca 

nyaring dapat menimbulkan ketertarikan peserta 

didik. 

10 100% 

5.  Materi dalam media big book  berbasis kearifan 

lokal mudah dipahami oleh peserta didik kelas II. 

10 100% 

6.  Gambar ilustrasi yang terdapat pada media big 

book berbasis kearifan lokal sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

10 100% 

7.  Bahasa yang digunakan berupa kalimat sederhana 

yang mudah dipahami. 

10 100% 

8.  Kemudahan penggunaan media big book berbasis 

kearifan lokal dalam kegiatan pembelajaran. 

10 100% 

9.  Media big book berbasis kearifan lokal dapat 

menunjang kelancaran pembelajaran membaca 

nyaring. 

10 100% 

10.  Media dapat mendorong peserta didik untuk lebih 

berani membaca di depan kelas. 

10 100% 

Berdasarkan tabel 4.8 semua pertanyaan memperoleh respon positif (Ya) 

dengan skor 10 dan memperoleh presentase 100%. Hasil angket tanggapan pendidik 

pada uji coba produk disajikan dalam diagram berikut: 
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Gambar 4.14 Diagram Hasil Angket Tanggapan Pendidik Uji Coba Produk 

 

 

 

 

 

 

 

2. Angket Tanggapan Peserta Didik 

Angket tanggapan peserta didik diberikan dan diisi oleh peserta didik 

setelah melakukan uji coba produk. Angket diberikan kepada enam peserta didik 

dengan dua kategori peringkat yaitu ranking atas, tengah, dan bawah. Pemberian 

angket tanggapan bertujuan mendapatkan informasi dan masukan tentang media 

big book berbasis kearifan lokal sehingga dapat diperbaiki untuk penyempurnaan 
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produk. Hasil analisis angket tanggapan peserta didik pada uji coba produk 

sebagai berikut berikut: 

Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Angket Tanggapan Peserta Didik Uji Coba Produk 

No Indikator yang ditanyakan Jumlah 

skor 

Persentase  

1.  Materi dongeng binatang sesuai dengan tema 

kebersamaan 

60 100% 

2.  Materi dalam media big book berbasis kearifan 

lokal menambah wawasan  

60 100% 

3.  Bahasa yang digunakan dalam penjelasan materi 

mudah dipahami 

60 100% 

4.  Dongeng binatang dalam big book berbasis 

kearifan lokal mudah dipahami 

60 100% 

5.  Peserta didik dapat menyimpulkan  isi big book 

berbasis kearifan lokal 

60 100% 

6.  Peserta didik menjadi percaya diri membaca 

nyaring di depan kelas 

60 100% 

7.  Media big book berbasis kearifan lokal menarik 60 100% 

8.  Kegiatan belajar menggunakan media big book 

berbasis kearifan lokal menyenangkan 

60 100% 

9.  Jenis dan ukuran huruf jelas terbaca dari tempat 

duduk 

60 100% 

10.  Media big book berbasis kearifan lokal mudah 

digunakan 

60 100% 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan hasil tanggapan peserta didik kelas II 

SDN Candirejo 01 Batang pada uji coba produk terhadap media big book berbasis 

kearifan lokal mendapatkan skor total 60 dengan persentase 100%. Hasil 

tanggapan peserta didik pada uji coba produk disajikan pada diagram berikut: 
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Gambar 4.15 Diagram Hasil Angket Tanggapan Peserta Didik Uji Coba Produk 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 4.15 diagram hasil angket tanggapan peserta didik 

diketahui 10 indikator yang ditanyakan mendapatkan persentase 100%. Hal 

tersebut menunjukkan penggunaan media big book berbasis kearifan lokal 

mendapatkan respon positif. 
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3. Hasil Belajar Ranah Keterampilan Peserta Didik Tahap Uji Coba 

Produk 

Hasil belajar peserta didik ranah keterampilan membaca nyaring pada tahap 

uji coba produk yang digunakan peneliti untuk mengetahui keefektifan media big 

book berbasis kearifan lokal untuk kelompok kecil. Nilai pretest yaitu nilai yang 

didapatkan peserta didik dalam membaca nyaring sebelum menggunakan media 

big book berbasis kearifan lokal. Nilai posttest yaitu nilai yang didapatkan peserta 

didik dalam membaca nyaring saat menggunakan media big book berbasis 

kearifan lokal. Hasil belajar pretest dan posttest pada uji coba produk disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Belajar Ranah Keterampilan Membaca Nyaring Pretest dan 

Posttest Uji Coba Kelompok Kecil 

Tindakan Rata-rata 
Nilai 

tertinggi 

Nilai 

terendah 

Jumlah 

peserta didik 

tuntas 

Ketuntasan 

belajar 

Pretest  75 75 65 3 50% 

Posttest  95 100 90 6 100% 

4.1.3.2 Hasil Uji Coba Pemakaian Kelompok Besar 

1. Hasil Belajar Ranah Keterampilan Peserta Didik Tahap Uji Coba 

Pemakaian 

Hasil belajar peserta didik ranah keterampilan membaca nyaring pada tahap 

uji coba pemakaian bertujuan untuk mengetahui keefektifan media big book 

berbasis kearifan lokal. Nilai pretest yaitu nilai yang didapatkan peserta didik 

dalam membaca nyaring sebelum menggunakan media big book berbasis kearifan 

lokal. Nilai posttest yaitu nilai yang didapatkan peserta didik dalam membaca 

nyaring saat menggunakan media big book berbasis kearifan lokal. Hasil belajar 

pretest dan posttest pada uji coba pemakaian disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.11 Hasil Belajar Ranah Keterampilan Membaca Nyaring Pretest dan 

Posttest Uji Coba Kelompok Besar 

Tindakan Rata-rata 
Nilai 

tertinggi 

Nilai 

terendah 

Jumlah 

peserta didik 

tuntas 

Ketuntasan 

belajar 

Pretest  67,60 80 50 7 28% 

Posttest  84,80 95 70 24 96% 

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui nilai rata-rata pretest dan posttest yaitu           

80 dan 95. Disimpulkan terdapat kenaikan nilai keterampilan membaca nyaring 

tanpa menggunakan media big book berbasis kearifan lokal dan menggunakan 

media big book berbasis kearifan lokal. 

2. Hasil Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest Kelompok Besar 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data hasil belajar ranah 

keterampilan membaca nyaring pretest dan posttest kelas II SDN Candirejo 01 

Batang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas membantu peneliti untuk 

menentukan teknik analisis data yang digunakan selanjutnya. Data berdistribusi 

normal menggunakan teknik analisis parametrik. Uji normalitas penelitian ini 

menggunakan rumus uji Shapiro-Wilk. Hasil uji normalitas penelitian ini disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest 

Tests of Normality 

 

Kelompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil 

Membaca 

Nyaring 

Pretest .153 25 .135 .938 25 .131 

Posttest .193 25 .018 .937 25 .123 

a. Lilliefors Significance 

Correction 
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Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji normalitas data pretest dan posttest dengan 

uji Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa uji normalitas nilai pretest memiliki sig 

0,131 dan uji normalitas nilai posttest memiliki sig 0,123. Kriteria pengujian 

normalitas dinyatakan normal jika nilai signifikansi>0,050. Apabilai nilai 

signifikansi<0,050 maka data dikatakan tidak normal. 

Data pada tabel menunjukkan bahwa hasil uji normalitas pretest 

menunjukkan bahwa 0,131>0,050 sehingga data berdistribusi normal. Hasil uji 

normalitas nilai posttest menunjukkan bahwa 0,123>0,050 sehingga data 

dikatakan berdistribusi normal. Disimpulkan nilai pretest dan posttest 

berdistribusi normal, sehingga teknik analisis selanjutnya menggunakan teknik 

statistika parametrik. 

3. Hasil Uji Perbedaan Rata-Rata Data Pretest dan Posttest Kelompok Besar 

Setelah data dinyatakan normal pada uji normalitas. Selanjutnya dilakukan 

uji perbedaan rata-rata menggunakan teknik statistika paramterik dengan rumus 

uji T untuk mengetahui perbedaan rata-rata nilai pretest dan posttest. Hasil uji 

perbedaan rata-rata nilai pretest dan posttest penelitian ini disajikan dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 4.13 Hasil Uji T Data Pretest dan Posttest 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

Pretest 

- 

Posttest 

-17.200 3.559 .712 -18.669 -15.731 -24.164 24 .000 

Berdasarkan tabel 4.13 Hasil uji perbedaan rata-rata nilai pretest dan 

posttest menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) yaitu 0,000. Kriteria pengujian paired 

sample t-test apabila nilai sig. (2-tailed) <0,05 berarti terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar ranah keterampilan membaca nyaring pada data 

pretest dan posttest. Sebaliknya apabila nlai sig. (2-tailed) >0,05 maka tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara hasil belajar ranah keterampilan membaca 

nyaring pada pretest dan posttest. Hasil uji T menunjukkan bahwa sig. (2-tailed) 

0,000<0,05 sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara 

hasil belajar ranah keterampilan membaca nyaring data pretest dan posttest. 

4. Hasil Uji Peningkatan Rata-Rata Data Pretest dan Posttest Kelompok 

Besar 

Perbandingan rata-rata nilai antara pretest dan posttest telah didapatkan 

melalui perhitungan uji T. Selanjutnya, dilakukan perhitungan peningkatan nilai 

pretest dan posttest menggunakan analisis indeks gain. Uji peningkatan rata-rata 

dilakukan untuk mengetahui rata-rata peningkatan nilai pretest dan posttest hasil 

belajar ranah keterampilan membaca nyaring dihitung dengan analisis N-gain. 

Normalisasi gain yang didapatkan dengan cara membandingkan selisih skor 
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pretest dan posttest dengan selisih SMI dan pretest. Gain menunjukkan 

peningkatan rata-rata hasil belajar ranah keterampilan membaca nyaring 

menggunakan media big book berbasis kearifan lokal. Hasil peningkatan rata-rata 

data pretest dan posttest disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 Hasil Uji Peningkatan Rata-Rata Data Pretest dan Posttest 

Kategori  Nilai  

Pretest 67,60 

Posttest  84,80 

Selisih rata-rata 17,20 

N-gain kelas 0,53 

Kriteria Sedang 

Berdasarkan tabel 4.14 hasil hasil uji peningkatan rata-rata (N-gain) 

menunjukkan peserta didik kelas II SDN Candirejo 01 Batang mengalami 

peningkatan rata-rata yaitu 0,53 dan selisih rata-rata 17,20 dengan kriteria sedang. 

Peningkatan hasil pretest dan posttest penggunaan media big book berbasis 

kearifan lokal disajikan dalam bentuk diagram garis sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.16 Diagram Peningkatan Rata-Rata Data Pretest dan Posttest 
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Gambar 4.16 menunjukkan adanya peningkatan rata-rata hasil belajar ranah 

keterampilan membaca nyaring pretest dan posttest sebesar 17,20. Sehingga 

disimpulkan penggunaan media big book berbasis kearifan lokal efektif digunakan 

untuk materi keterampilan membaca nyaring kelas II SDN Candirejo 01 Batang. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Hasil penelitian pengembangan big book berbasis kearifan lokal dibahas 

dalam pembahasan pemaknaan temuan. Pembahasan pemaknaan temuan 

penelitian ini yaitu hasil pengembangan, hasil penilaian kelayakan media, dan 

keefektifan media. 

4.2.1.1 Hasil Pengembangan Media Big Book Berbasis Kearifan Lokal 

Berdasarkan hasil prapenelitian di SDN Candirejo 01 Batang permasalahan 

diantaranya media pembelajaran yang kurang beragam. Berdasarkan 

permasalahan tersebut peneliti mengembangkan media big book berbasis kearifan 

lokal sebagai alternatif untuk keterampilan membaca peserta didik. 

Pengembangan media big book berbasis kearifan lokal menggunakan prosedur 

penelitian dan pengembangan Borg and Gall yang diadaptasi oleh Sugiyono. 

Langkah pengembangan media big book berbasis kearifan lokal meliputi:           

(1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; (4) validasi 

desain; dan (5) revisi desain. 

Peneliti memilih mengembangkan media big book karena penggunaan 

media big book sesuai untuk menangani permasalahan membaca peserta didik 
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terutama untuk kelas rendah. Menurut Krisna Anggraeni (2017: 5) cara untuk 

memberikan pengalaman kepada peserta didik ialah dengan memberikan visual 

kepada peserta didik melalui gambar. Media big book dapat memberikan skemata 

pengetahuan berkaitan dengan bahasa lisan berupa gambar kepada peserta didik. 

Pengetahuan tersebut akan masuk memori jangka panjang di otak. Ditambahkan 

oleh Dwiyani Anggraeni, Sofia Hartati, dan Yuliani Nurano (2019: 406) melalui 

media big book dapat memberi kesempatan kepada peserta didik belajar membaca 

dengan cara mengingat dan mengulang bacaan. Media big book berfungsi 

merangsang peserta didik berani membaca di depan kelas dan memberi 

kesempatan peserta didik mengembangkan keterampilan membacanya. Menurut 

Umar Sulaiman (2017: 197) penggunaan media big book juga dapat memberi 

kesempatan kepada peserta didik berpendapat, bertanya, serta membuat peserta 

didik lebih aktif saat membaca media big book setiap halamannya.  

Peneliti mengembangkan media big book berbasis kearifan lokal. Nissa 

Fazalina Assidiq dan Hamdan Tri Atmaja (2019: 82) menyatakan kearifan dapat 

membawa peserta didik dalam situasi yang sebenarnya dihadapi, selain itu peserta 

didik tertantang dalam belajar sehingga melatihkan keaktifan dan kemandirian 

peserta didik. Farida Nur Kartikasari, Kustiono, dan Udi Utomo (2020: 221) 

berpendapat kearifan lokal ialah nilai dari masyarakat setempat yang memberikan 

kesan unik saat digunakan. Pentingnya mengangkat konsep kearifan lokal dalam 

proses pembelajaran sebagai sarana mengoptimalkan potensi daerah sekitar. 

Peserta didik perlu belajar kearifan lokal untuk menjaganya dengan 

memperkenalkan kearifan lokal yang daerah mereka miliki. Pengembangan buku 
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teks dengan wawasan kearifan lokal memuat pembelajaran berbasis lingkungan 

dengan menghubungkan kompetensi dasar dan lingkungan sehingga dapat 

menciptakan pembelajaran yang bermakna karena nilai-nilai budaya lokal 

didapatkan peserta didik berdasarkan pengalaman yang sebelumnya telah 

diperoleh di kehidupan sehari-hari. 

Pengembangan media big book berbasis kearifan lokal peneliti menganalisis 

kebutuhan pendidik dan peserta didik terlebih dahulu. Analisis kebutuhan 

pendidik dan peserta didik dilaksanakan dengan memberikan angket kebutuhan 

untuk pendidik dan peserta didik di SDN Candirejo 01 Batang. Hasil rekapitulasi 

analisis kebutuhan pendidik dan peserta didik didapatkan peserta didik 

memerlukan pengembangan media pembelajaran untuk membangkitkan minat 

keterampilan membaca dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pendidik dan 

peserta didik setuju adanya pengembangan media big book berbasis kearifan 

lokal. Media big book  berbasis kearifan lokal menampilkan gambar berwarna-

warni yang dilengkapi dengan tulisan dengan ukuran diperbesar memuat dongeng 

binatang yang telah disesuaikan dengan kompetensi dasar muatan pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas II sekolah dasar. Media big book berbasis kearifan lokal 

memuat dialog antar tokoh dalam cerita untuk membangkitkan minat belajar 

peserta didik sesuai dengan saran yang diberikan oleh pendidik dalam angket 

kebutuhan pendidik. Sesuai dengan pendapat Dian Permatasari Kusuma Dayu dan 

Liya Atika Anggrasari (2017: 27-28) media big book ialah buku cerita memiliki 

ukuran besar dilengkapi gambar berwarna-warni yang menarik minat peserta didik 

untuk membaca, cerita dalam media big book sederhana, digunakan untuk belajar 



121 

 

 

membaca dan menambah kosakata peserta didik. Ditambahkan Novi Andini dan 

Supardi (2015: 194) big book ialah buku bergambar yang memiliki kualitas 

khusus adanya berbagai pola antara lain: pola pengulangan, pola pengulangan 

kumulatif, pola bacaan berdasarkan budaya yang dikenal peserta didik, alur cerita 

mudah ditebak peserta didik. Pendidik dapat memilih cerita disesuaikan dengan 

tema pembelajaran, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. 

Setelah menganalisis kebutuhan pendidik dan peserta didik, peneliti 

mengumpulkan potensi yang terdapat di daerah yang memungkinkan untuk 

diangkat menjadi cerita dalam media big book berbasis kearifan lokal. 

Penyusunan media big book berbasis kearifan lokal disesuaikan dengan hasil 

rekapitulasi analisis kebutuhan pendidik dan peserta didik. Pengembangan media 

big book berbasis kearifan lokal diawali dirancangnya prototype. Sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh USAID (2014: 42) big book merupakan buku berisi 

bacaan yang mempunyai tulisan, gambar, dan ukuran lebih besar. Big book 

mempunyai ukuran yang bermacam-macam yaitu ukuran A3, A4, A5 atau 

seukuran dengan surat kabar. Media big book berbasis kearifan lokal 

dikembangkan dengan tampilan gambar yang berwarna-warni, ukuran yang dibuat 

besar yaitu A3 atau 29,7 cm x 42 cm yang di cetak menggunakan Art Carton       

310 gram. Halaman media big book berbasis kearifan lokal sebanyak sebelas 

halaman termasuk sampul. Media big book berbasis kearifan lokal dilengkapi 

panduan penggunaan media big book berbasis kearifan lokal untuk pendidik berisi 

kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, petunjuk 

penggunaan media, rubrik penilaian keterampilan membaca nyaring, dan 
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pedoman penilaian keterampilan membaca nyaring. Panduan penggunaan media 

big book berbasis kearifan lokal memudahkan pendidik menggunakan media big 

book berbasis kearifan lokal untuk keterampilan membaca nyaring peserta didik. 

4.2.1.2 Hasil Penilaian Kelayakan Media Big Book Berbasis Kearifan Lokal 

Kelayakan media big book berbasis kearifan lokal dilakukan oleh dua ahli 

yaitu ahli media serta ahli bahasa dan materi menggunakan instrumen validasi. 

Instrumen penilaian kelayakan dinilai menggunakan skala likert. Tim ahli menilai 

instrumen penilaian kelayakan media dengan memberikan ceklis pada skor satu 

sampai dengan empat disesuaikan dengan komponen yang terlihat dari media big 

book berbasis kearifan lokal. 

Instrumen penilaian kelayan media big book berbasis kearifan lokal memuat 

38 pertanyaan yang terdiri dari 18 pertanyaan untuk penilaian kelayakan media 

serta 20 pertanyaan untuk penilaian kelayakan bahasa dan materi. Berdasarkan 

penilaian yang telah dilakukan media big book berbasis kearifan lokal memenuhi 

kriteria sangat layak untuk digunakan pada pembelajaran membaca nyaring. 

1. Hasil Validasi Penilaian pada Setiap Komponen 

Skor yang diperoleh dari hasil penilaian kelayakan tim ahli selanjutnya 

diakumulasi dan dirata-rata. Nilai yang didapatkan lebih dari atau sama dengan            

50 maka dapat dikatakan jika media tersebut telah layak untuk digunakan pada 

tahap selanjutnya. 

Instrumen yang dinilai validator ahli bahasa dan materi terdiri atas             

20 deskriptor dinilai menggunakan skala likert dengan skor empat sampai dengan 

satu yang memuat tiga aspek yaitu aspek terkait materi yang terkandung, materi 
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yang disajikan, dan bahasa yang digunakan. Deskriptor yang termuat dalam 

instrumen penilaian kelayakan bahasa dan materi antara lain kesesuaian materi 

dalam media dengan kurikulum 2013, kesesuaian materi dengan kompetensi 

dasar, kesesuaian materi dengan indikator, kesesuaian materi dengan dongeng 

binatang, menyajikan gambar yang dapat memfokuskan perhatian peserta didik, 

media dapat menumbuhkan motivasi peserta didik, memudahkan peserta didik 

untuk belajar dongeng binatang, sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 

dua sekolah dasar, media membantu pencapaian tujuan pembelajaran, media dapat 

menunjang praktik membaca, bentuk materi berupa cerita narasi, memberikan 

motivasi membaca untuk peserta didik, mengatasi kesulitan membaca nyaring, 

cakupan materi dalam media berupa dongeng binatang, tampilan media dapat 

dijangkau seluruh kelas, pemakaian kata sesuai PUEBI, bahasa yang digunakan 

komunikatif, menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami peserta didik, 

serta teks yang disajikan jelas, singkat, dan informatif. Berdasarkan data yang 

telah didapatkan, deskriptor yang mendapatkan skor 4 yaitu sebanyak                 

17 deskriptor dan mendapat skor 3 sebanyak 3 deskriptor total skor yang 

didapatkan yaitu 77. Perhitungan nilai akhir kelayakan bahasa dan materi media 

big book berbasis kearifan lokal dengan cara skor yang didapatkan dibagi skor 

maksimal yaitu 80 selanjutnya dikalikan dengan 100. Nilai kelayakan bahasa dan 

materi yaitu 96 yang termasuk dalam kategori sangat layak. 

Instrumen yang dinilai validator ahli media terdiri atas 18 deskriptor dinilai 

menggunakan skala likert dengan skor empat sampai dengan satu yang memuat 

tiga aspek antara lain prinsip umum media visual, pengoperasian media, dan 
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tampilan media. Deskriptor yang termuat dalam instrumen antara lain keringkasan 

media, kesederhanaan tampilan, jumlah kata tidak melebihi 40 kata dalam satu 

lembar, kemudahan dalam memahami konsep media, elemen media terkait dan 

dapat menyatu, kemudahan penggunaan media, kenyamanan dalam menggunakan 

media, petunjuk penggunaan jelas, ketepatan gambar, ketepatan jenis huruf, 

ketepatan ukuran huruf, ketepatan warna huruf, ketepatan background, kesesuaian 

paduan warna, ukuran media mempertimbangkan keterbacaan, keproporsionalan 

letak gambar dan tulisan, kemudahan dalam memahami tampilan media, dan 

kemenarikan tampilan media. Berdasarkan data yang telah didapatkan, deskriptor 

yang mendapatkan skor 4 yaitu sebanyak 11 deskriptor dan mendapat skor           

3 sebanyak 7 deskriptor. Total skor yang didapatkan yaitu 65. Perhitungan nilai 

akhir kelayakan media big book berbasis kearifan lokal dengan cara skor yang 

didapatkan dibagi dengan skor maksimal yaitu 72 selanjutnya dikalikan dengan 

100. Nilai kelayakan media yaitu 90 dengan kategori sangat layak. 

Penilaian kelayakan big book berbasis kearifan lokal mendapatkan kategori 

sangat layak. Sehingga dapat disimpulkan media big book berbasis kearifan lokal 

dapat digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia membaca nyaring. 

Penelitian yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

Alfiah Fatriani dan Umar Samadhy (2018: 7) berjudul “Pengembangan Media Big 

Book terhadap Keterampilan Membaca Permulaan dengan Metode Suku Kata” 

menunjukkan jika penggunaan big book efektif dipakai untuk keterampilan 

membaca permulaan peserta didik kelas I dengan hasil uji T 0,00<0,05 serta       

N-Gain kategori tinggi sebesar 0,74. Penilaian tim ahli media big book oleh ahli 
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media dan ahli materi. Penilaian oleh ahli bahasa mendapatkan skor 45 dengan 

persentase sebesar 80,3% dan ahli media mendapatkan skor 45 dengan persentase 

sebesar 86,5%. Hasil penilaian yang didapatkan dari kedua ahli menunjukkan 

media big book sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran membaca 

permulaan oleh peserta didik kelas satu sekolah dasar. 

Penelitian yang mendukung penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan 

Agustiarini Eka Dheasari (2020: 53-54) yang berjudul “Pengembangan Media Big 

Book Cerita Rakyat untuk Meningkatkan Empati dan Kemampuan Bercerita Anak 

Usia Dini” didapatkan penilaian dari ahli materi media big book berbasis cerita 

rakyat untuk meningkatkan empati dan kemampuan bercerita anak usia 5-6 tahun 

berkategori sangat layak. Hasil kelayakan media berkaitan kualitas tujuan dan isi, 

pembelajaran, dan teknis yang dinilai oleh ahli media mendapatkan kriteria sangat 

layak. Hasil penilaian dari pendidik menyatakan media big book mendapatkan 

kriteria sangat layak. Disimpulkan media big book berbasis cerita rakyat 

dinyatakan sangat layak untuk meningkatkan empati dan kemampuan bercerita 

oleh para ahli dan pendidik. Uji keefektifan media big book dinyatakan terdapat 

peningkatan empati dan kemampuan bercerita menggunakan media big book. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan Nishfi 

Syelviana (2019: 2567) berjudul “Pengembangan Media Big Book dalam 

Pembelajaran Membaca Permulaan di Kelas I Sekolah Dasar” menunjukkan hasil 

penilaian kelayakan materi media big book mendapatkan nilai 91,85% dengan 

skor 3,7. Penilaian kelayakan media didapatkan hasil 83,35% dengan skor 3,33. 

Kelayakan perangkat pembelajaran mendapatkan nilai 87,06%. Sehingga dari 
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ketiga penilaian tersebut disimpulkan media big book layak digunakan dan layak 

diujicobakan di lapangan. Keefektifan media big book diuji coba sebanyak dua 

kali. Pada uji coba I nilai rata-rata 62,5 dan uji coba II didapatkan rata-rata 87,5. 

Disimpulkan penggunaan media big book efektif digunakan untuk pembelajaran 

membaca permulaan di kelas I sekolah dasar. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan Noviana 

Hadi Astuti, Fine Reffiane, dan Sunan Baedowi (2019: 110) berjudul 

“Pengembangan Media Big Book pada Tema Kewajiban dan Hakku” 

menunjukkan pengembangan media big book layak digunakan sebagai media 

pembelajaran untuk kelas III tema kewajiban dan hakku sub tema kewajiban dan 

hakku sebagai warga Negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil penilaian 

kelayakan media oleh ahli mendapatkan persentase 91,34% berkriteria sangat 

baik, penilaian kelayakan materi oleh ahli materi mendapatkan persentase 92,80% 

dengan kriteria sangat baik, penilaian respon pendidik mendapatkan persentase 

88% dengan kriteria sangat baik, dan skor hasil respon peserta didik mendapatkan 

persentase 99,2% dengan kriteria sangat baik. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan Gunanti 

Setyaningsih dan Amir Syamsudin (2019: 26-27) berjudul “Pengembangan Media 

Big Book untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Anak Usia 5-6 Tahun” 

menunjukkan media big book telah layak untuk disebarluaskan dan digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran, hal tersebut ditunjukkan dengan penilaian 

kelayakan oleh tim ahli yaitu ahli materi dan ahli media menyatakan media big 

book telah layak diujicobakaan. Media big book juga telah dilakukan uji coba 
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lapangan. Penilaian kualitas media big book dinyatakan cukup baik dari tampilan 

atau aspek kualitas media. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan Ivonne 

Hafidlatil Kiromi dan Puji Yanti Fauziah (2017: 10) berjudul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Big Book untuk Pembentukan Karakter Anak Usia Dini” 

menunjukkan pengembangan media big book yang dinilai oleh tim ahli yaitu ahli 

media mendapatkan skor 4,05 dengan kategori baik dan ahli materi mendapatkan 

skor 4,06 dengan kategori baik. Disimpulkan media pembelajaran big book layak 

diujicobakan dengan perbaikan sesuai saran yang diberikan oleh tim ahli. 

4.2.1.3 Keefektifan Media Big Book Berbasis Kearifan Lokal 

Keefektifan media big book berbasis kearifan lokal diketahui dari hasil 

peningkatan hasil belajar ranah keterampilan membaca nyaring peserta didik. 

Hasil keterampilan membaca nyaring diperoleh dari nilai pretest dan nilai 

posttest. Nilai pretest yaitu nilai diperoleh dari pembelajaran membaca nyaring 

tanpa menggunakan media big book berbasis kearifan lokal dan nilai posttest yaitu 

nilai yang diperoleh dari pembelajaran membaca nyaring dengan menggunakan 

media big book berbasis kearifan lokal. Rata-rata nilai pretest yang diperoleh 

adalah 64,60 dan rata-rata nilai posttest adalah 84,80. Jumlah peserta didik 

mendapatkan nilai tuntas pada pretest sebanyak 7 peserta didik (28%) dan peserta 

didik yang mendapatkan nilai tuntas pada posttest sebanyak 24 peserta didik 

(96%). 

Nilai pretest dan postest hasil belajar ranah keterampilan membaca nyaring 

yang telah diketahui, selanjutnya dilakukan uji normalitas untuk mengetahui 
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analisis data untuk digunakan selanjutnya dengan rumus uji Shapiro-Wilk. Jika 

nilai sig>0,05 maka data berdistribusi normal. Apabila nilai sig<0,05 maka data 

tidak berdistribusi normal. Nilai sig pada kolom Shapiro-Wilk menunjukkan 

sig>0,05 baik nilai pretest maupun posttest. Nilai pretest mempunyai sig sebesar 

0,131 dan nilai posttest mempunyai sig sebesar 0,123. Berdasarkan data tersebut 

disimpulkan bahwa nilai pretest dan posttest berdistrubusi normal, sehingga 

statistik yang digunakan ialah statistik parametrik. 

Data telah diketahui berdistribusi normal dan statistik yang digunakan telah 

ditentukan, peneliti selanjutnya melakukan uji perbedaan rata-rata nilai pretest 

dan posttest dengan melakukan uji T dua pihak (paired sample t-test). Menurut 

Sugiyono (2015: 273) t-test sampel related digunakan untuk membandingkan 

sebelum dan setelah perlakuan pada sampel yang berpasangan. 

Hasil uji perbedaan rata-rata antara nilai pretest dan posttest, keefektifan 

media big book berbasis kearifan lokal dapat diketahui. Hasil perhitungan uji T 

menggunakan uji paired sample t-test diperoleh sig (2-tailed) sebesar 0,000. 

Diketahui nilai sig (2-tailed) < 0,05 terdapat perbedaan yang signifikan antara 

hasil belajar pada data pretest dan posttest. Berdasarkan hasil tersebut 

disimpulkan terdapat perbedaan antara hasil belajar ranah keterampilan membaca 

nyaring sebelum dan setelah menggunakan media big book berbasis kearifan 

lokal, sehingga media big book berbasis kearifan lokal dinyatakan efektif 

digunakan pada pembelajaran membaca nyaring kelas dua sekolah dasar. 

Peneliti melakukan uji N-gain untuk menguji ada tidaknya peningkatan rata-

rata. Didapatkan data peningkata rata-rata antara data pretest dan posttest sebesar 
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0,53 yang berkategori sedang dan selisih rata-rata sebesar 17,20. Keefektifan 

media big book berbasis kearifan lokal diketahui berdasarkan kenaikan hasil 

belajar ranah keterampilan membaca nyaring peserta didik. Media big book 

berbasis kearifan lokal ini dapat dipakai sebagai alternatif pendidik untuk 

membantu menyampaikan materi kepada peserta didik. 

Penelitian yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan Gio Mohamad 

Johan dan Dyoty Auliya Ghasya (2018: 197) berjudul “Pengembangan Media 

Literasi Big Book untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman 

Siswa Sekolah Dasar” menunjukkan media big book yang telah dinilai oleh para 

ahli media mendapatkan kriteria sangat valid dengan nilai akhir 3,87. Kepraktisan 

media big book berdasarkan data yang didapatkan dari pendidik dan peserta didik 

menunjukkan nilai rata-rata peserta didik lebih besar dari 2,5 dan hasil penilaian 

aktivitas pendidik mengalami peningkatan setiap proses pembelajarannya. 

Keefektifan media big book untuk keterampilan membaca pemahaman peserta 

didik terbukti efektif yang terlihat dari hasil t hitung post-test membaca 

pemahaman menggunakan media big book mendapatkan hasil lebih besar 

daripada t tabel yaitu 4,83>2,04. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan Karimatus 

Saidah dan Rian Damariswara (2019: 73) berjudul “Pengembangan Bahan Ajar 

Materi Dongeng Berbasis Kearifan Lokal Jawa Timur bagi Siswa Kelas III SD” 

menunjukkan pengembangan bahan ajar dinyatakan sangat valid, sangat tuntas, 

dan dapat digunakan. Hasil penilaian ahli materi pengembangan bahan ajar 
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mendapatkan skor 85,8%. Hasil validasi pemakaian menunjukkan skor 91% yang 

dapat disimpulkan peserta didik mampu menggunakan bahan ajar dengan baik. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian dilakukan Riska Dwi 

Puspaningrum (2015: 175) berjudul “Pengaruh Penggunaan Big Book terhadap 

Kemampuan Literasi Informasi Siswa Sekolah Dasar” menunjukkan terdapat 

pengaruh media big book terhadap kemampuan literasi informasi peserta didik 

didapatkan persentase rata-rata hasil observer 92,5%. Hasil yang signifikan 

dengan probabilitas 0,00, rata-rata nilai kelas kontrol 6,82 sedangkan kelas 

eksperimen 14,50. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian dilakukan Krisna 

Anggraeni (2016: 83) berjudul “Efektifitas Metode Steinberg dengan Media Big 

Book terhadap Keterampilan Membaca Nyaring” menunjukkan penggunaan 

metode Steinberg dengan media big book efektif untuk meningkatkan 

keterampilan membaca nyaring peserta didik kelas III SDN 1 Kalikajar dibuktikan 

kelas kontrol menggunakan metode konvensional tidak mengalami peningkatan. 

Kelas eksperimen mengalami peningkatan keterampilan membaca nyaring dengan 

nilai rata-rata pretest 65 dan posttest 92 atau terjadi peningkatan sebesar 41,54%. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian dilakukan Marzoan      

(2018: 629) berjudul “Efektivitas Media Big Book dalam Meningkatkan 

Keterampilan Membaca Permulaan bagi Siswa Kelas Awal di Sekolah Dasar” 

menunjukkan jika media big book mampu meningkatkan keterampilan membaca 

bagi peserta didik. Hasil analisis menunjukkan jumlah t hitung lebih besar 

daripada t tabel sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan 
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keterampilan membaca bagi peserta didik di kelas eksperimen menggunakan big 

book dan kelas kontrol yang tidak menggunakan big book. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian dilakukan Kartika Yuni 

Purwanti dan Elina Intan Apriliani (2019: 349) berjudul “Efektivitas Penggunaan 

Media Big Book Literasi terhadap Keterampilan Membaca Permulaan Siswa 

Kelas 1 Sekolah Dasar” menunjukkan media big book efektif digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan membaca permulaan ditunjukkan dengan nilai 

ketuntasan belajar kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. Hasil uji T 

menjelaskan nilai signifikansi keterampilan membaca permulaan lebih besar dari 

0,05 yaitu 0,090 sehingga Ha diterima. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian dilakukan Otang 

Kurniaman dan Nugraheti Sismulyasih Sb. (2019: 145) berjudul “The Influence of 

The Big Book Has The Character of Conservation in Early Reading” 

menunjukkan jika pemakaian media big book berbasis konservasi mampu 

meningkatkan keterampilan membaca permulaan. Disediakan media terdapat 

gambar untuk menerjemahkan simbol tulis sehingga peserta didik lebih mudah 

mengingatnya. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian dilakukan Savitri 

Wanabuliandari dan Jayanti Putri Purwaningrum (2018: 67-69) berjudul 

“Pembelajaran Matematika Berbasis Kearifan Lokal Gusjigang Kudus pada Siswa 

Slow Learner” menunjukkan peserta didik memerlukan modul matematika untuk 

membantu memahami materi karena memanfaatkan kearifan lokal di daerahnya 

supaya pembelajaran dapat lebih bermakna. Dibuktikan dengan hasil 100% 
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peserta didik menyukai modul dan 90% peserta didik menyukai sajian contoh 

nyata di daerahnya. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian dilakukan Citra Bulan 

Vasda Resta, dan Nas Haryati Setyaningsih (2017: 6) berjudul “Pengembangan 

Buku Pengayaan Teks Fabel Bermuatan Nilai Budaya dengan Metode Goall, 

Plans Implementation, and Development bagi Siswa SMP” menunjukkan terdapat 

prinsip-prinsip dalam mengembangkan buku pengayaan yang didapatkan dari 

analisis kebutuhan pendidik dan peserta didik. Pengembangan buku disusun 

prototype selanjutnya uji validasi untuk mengetahui kelayan buku dan yang 

terakhir perlunya perbaikan. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian dilakukan Fitriani           

(2018: 44) berjudul “Keterampilan Membaca Nyaring dengan Menggunakan 

Media Kartu Kata” menunjukkan terdapat peningkatan keterampilan membaca 

nyaring menggunakan media kartu kata. Dibuktikan dengan peningkatan rata-rata 

nilai sebelumnya 67,66, siklus I 72,6, dan siklus II 83,46. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian dilakukan Meilita 

Rahmadiany dan Sukarir Nuryanto (2018: 1) berjudul “Pengaruh Penguasaan 

Diksi dan Keterampilan Membaca Permulaan terhadap Kemampuan 

Menyampaikan Ungkapan Santun” menunjukkan adanya pengaruh penguasaan 

diksi dan keterampilan membaca terhadap mengungkapkan ujaran santun. Besar 

pengaruh  penguasaan diksi dan keterampilan membaca terhadap mengungkapkan 

ujaran santun sebesar 23,5%.  
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Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian dilakukan Nurul 

Wakhidah, Ida Zulaeha, dan Amin Yusuf (2020: 85) berjudul “The Effectiveness 

of Beginning Reading and Writing Skills Learning with PWIM, and CIRC and The 

First Grade Students” menunjukkan model gambar kata mampu meningkatkan 

keterampilan membaca dan menulis permulaan. Dibuktikan dengan hasil uji T 

menunjukkan skor rata-rata posttest lebih tinggi dengan tingkat signifikansi <0,05. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian dilakukan Lia Ardiyanti 

(2015: 7) berjudul “Peningkatan Keterampilan Membaca Permulaan melalui 

Metode Kata Lembaga Siswa Kelas I SD Karanggayam” menunjukkan metode 

kata lembaga mampu meningkatkan keterampilan membaca permulaan. 

Dibuktikan dengan adanya peningkatan persentase rata-rata tes membaca 

permulaan 36 % pada siklus I, 52% pada siklus II, dan 72% pada siklus III. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian dilakukan Iis Aprinawati 

(2017: 16) berjudul “Peningkatan Keterampilan Membaca dengan Menggunakan 

Metode Role Playing pada Kelas I SDN 001 Bangkinang” menunjukkan terdapat 

peningkatan keterampilan membaca peserta didik. Dibuktikan dengan adanya 

peningkatan nilai sebesar 73,6 siklus I dan 80,6 siklus II dengan persentase 

ketuntasan siklus I 60% dan siklus II 93,3%, serta peningkatan hasil belajar siklus 

I 40% dan 73,3% pada siklus II.  

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian dilakukan Eko Widianto 

dan Subyantoro (2015: 1) berjudul “Peningkatan Keterampilan Membaca Teks 

Klasifikasi menggunakan Metode SQ3R dengan Media Gambar” menunjukkan 

adanya peningkatan keterampilan yang signifikan yang disertai peningkatan sikap 
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religious dan sosial. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan persentase rata-

rata nilai 57% pada siklus I dan 100% pada siklus II. 

 

4.3 Implikasi Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ialah dampak langsung didapatkan dari penelitian 

pengembangan media big book berbasis kearifan lokal. Implikasi hasil penelitian 

merupakan dampak dari hasil penelitian meliputi implikasi teoretis, praktis, dan 

pedagogis. Implikasi penelitian ini sebagai berikut: 

4.3.1 Implikasi Teoretis 

Implikasi teoretis merupakan dampak dari hasil penelitian yang berkaitan 

dengan kelayakan media big book berbasis kearifan lokal yang dikaji dari kajian 

teori. Menurut Ashyar (2012: 8) media pembelajaran merupakan segala sesuatu 

yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara 

terprogram bertujuan membentuk lingkungan belajar yang mendukung sehingga 

belajar terjadi secara praktis dan berhasil. Pengembangan media berkaitan 

lingkungan peserta didik memberikan pembelajaran yang bermakna. 

Pengembangan media pembelajaran yang variasi dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar.  

Media pembelajaran yang dikembangkan peneliti yaitu media big book 

berbasis kearifan digunakan untuk pembelajaran keterampilan membaca nyaring. 

Menurut USAID (2014: 43) big book sangat baik dipakai untuk pembelajaran di 

kelas rendah, hal tersebut dikarenakan big book dapat membantu meningkatkan 

minat peserta didik dalam membaca. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 
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penggunaan media big book berbasis kearifan lokal layak dan efektif digunakan 

dalam pembelajaran keterampilan membaca nyaring Bahasa Indonesia kelas dua 

sekolah dasar.  

4.3.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dari penelitian ini berkaitan dengan dampak yang 

ditimbulkan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan selanjutnya. 

Pengembangan media big book berbasis kearifan lokal menambah referensi media 

pembelajaran untuk peserta didik kelas rendah dan membantu pendidik mencapai 

tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan menggunakan media 

big book berbasis kearifan lokal lebih interaktif, menyenangkan, memotivasi 

peserta didik untuk belajar, memudahkan pendidik memfokuskan perhatian 

peserta didik, dan membangun percaya diri peserta didik. Pengembangan media 

yang memiliki kaitan dengan potensi lingkungan sekitar peserta didik, dapat 

mempermudah peserta didik memahami materi yang disampaikan. 

4.3.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis penelitian ini berkaitan dengan kompetensi pedagogis 

dimiliki pendidik dalam penguasaan pengembangan media sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik serta penggunaannya dalam kegiatan pembelajaran. 

Implikasi pedagogis penelitian ini yaitu memberikan inspirasi dalam 

mengembangkan media pembelajaran dan mengaitkan pembelajaran dengan 

lingkungan sekitar peserta didik. Solusi pemecahan masalah berkaitan dengan 

membaca dapat terselesaikan dengan dikembangkannya media big book berbasis 

kearifan lokal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pengembangan media big book 

berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan keterampilan membaca nyaring, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Pengembangan media big book berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan 

keterampilan membaca nyaring Bahasa Indonesia kelas dua sekolah dasar 

telah dilakukan dengan mengembangkan gambar ilustrasi dilengkapi teks 

cerita dengan latar tempat merupakan potensi yang dimiliki di lingkungan 

peserta didik. Tahapan pengembangan media big book berbasis kearifan lokal 

menggunakan model pengembangan Borg and Gall yang diadaptasi oleh 

Sugiyono tahun 2015 sampai tahap ke-8, yaitu: (1) observasi berkaitan 

dengan potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk            

(4) validasi desain; (5) revisi desain; (6) uji coba produk; (7) revisi produk; 

dan (8) uji coba pemakaian;  

2. Media big book berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan keterampilan 

membaca nyaring Bahasa Indonesia kelas II sekolah dasar dinyatakan oleh 

tim ahli sangat layak digunakan. Persentase komponen kelayakan isi 96% dan 

komponen kelayakan penyajian 90%; dan 

3. Media big book berbasis kearifan lokal efektif digunakan pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan membaca nyaring 

peserta didik. Dibuktikan dengan perhitungan uji T data pretest dan posttest 
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menunjukkan bahwa sig. (2-tailed) 0,000<0,05 dan uji peningkatan rata-rata 

sebesar 0,53 dengan kriteria sedang. 

 

5.2 Saran  

Saran yang direkomendasikan peneliti berdasarkan pengalaman dalam 

melakukan penelitian, yaitu: 

1. Pengembangan media big book berbasis kearifan lokal membutuhkan 

perhatian lebih dalam beberapa hal, yaitu (1) penyajian gambar ilustrasi cerita 

disesuaikan peserta didik di sekolah dasar; dan (2) ukuran buku dan font 

dalam media memperhatikan keterbacaan peserta didik;  

2. Pengembangan media big book berbasis kearifan lokal perlu memperhatikan 

ukuran dan kemudahan penggunaan untuk peserta didik kelas rendah; dan 

3. Perlu pengembangan lebih lanjut media big book berbasis kearifan lokal untuk 

melengkapi kekurangan yang ada.  



 

 

138 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Ahmad, L. 2016. Speed Reading: Teknik dan Metode Membaca Cepat. 

Yogyakarta: A'Plus Books. 

 

 

Andini, N., & Supardi. 2015. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa 

Indonesia pada Materi Teks Deskripsi dengan Menggunakan Media Big 

Book di Kelas I Makkah MI Al-Khairiyah Pipitan. Ibtida'i, 2(2), 189-

206. 

 

 

Andriana, E., Syachruroji, A., Alamsyah, T. P., & Sumirat, F. 2017. Natural 

Science Big Book with Baduy Local Wisdom Base Media Development 

for Elementary School. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 6(1), 76-80. 

 

 

Andriana, E., Vitasari, M., Oktarisa, Y., & Novitasari, D. 2017. Pengembangan 

Multimedia Pembelajaran IPA Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah 

dasar. JPSD, 3(2), 186-200. 

 

 

Anggraeni, D., Hartati, S., & Nurani, Y. 2019. Implementasi Metode Bercerita 

dan Harga Diri dalam Meningkatkan Kemampuan Berbicara Anak USia 

Dini. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(2), 404-415. 

 

 

Anggraeni, K. 2016. Efektivitas Metode Steinberg dengan Media Big Book 

Terhadap Keterampilan Membaca Nyaring. Jurnal Cakrawala Pendas, 

2(1), 83-94. 

 

 

____________. 2017. Efektivitas Model Menulis Kolaborasi dengan Media Big 

Book Terhadap Keterampilan Menulis Kreatif. Jurnal Cakrawala Pendas, 3(2), 1-

10. 

 

 

Aprinawati, I. 2017. Peningkatan Keterampilan Membaca dengan Menggunakan 

Metode Role Playing pada Kelas I SDN 001 Bangkinang. Lembaran 

Ilmu Kependidikan, 46(1), 16-22. 

 

 



139 

 

 

Arce-Daet, A. 2016. Development and Validation of Big Books for Grade I MTB-

MLE Curriculum. International Journal of Advanced Research in 

Management and Social Sciences, 5(6), 875. 

 

 

Ardiyanti, L. 2015. Peningkatan Keterampilan Membaca Permulaan Melalui 

Metode Kata Lembaga SIswa Kelas I SD Karanggayam. Jurnal 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 3(4), 1-7. 

 

 

Arifin. 2015. Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu pada Tema Udara Berbasis 

Nilai Religius menggunakan 4 Steps Teaching Material Development. 

edusentris, 2(1), 1-9. 

 

 

Arikunto, S. 2013. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

 

Arsyad, A. 2014. Media Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pres. 

 

 

Ashyar, R. 2012. Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. Jakarta: 

Referensi Jakarta. 

 

 

Assidiq, N. F., & Atmaja, H. T. 2019. Implementasi Kearifan Lokal dalam 

Pembelajaran Sejarah Terhadap Apresiasi Siswa SMA/MA Berbasis 

Islam di Kabupaten Wonosobo. Indonesian Journal of History 

Education, 7(1), 79-92. 

 

 

Dalman. 2014. Keterampilan Membaca. Jakarta: Rajawali Press. 

 

 

Dayu, D. P., & Anggrasari, L. A. 2017. Pengaruh Penggunaan Media Big Book 

Writing Terhadap Keterampilan Menulis Bahasa Indonesia Siswa Kelas 

5 SD Negeri 1 Pilangbango Madiun. Al-Bidayah:Jurnal Pendidikan 

Dasar Islam, 9(1), 21-31. 

 

 

Delu Pingge, Heronimus. 2017. Kearifan Lokal dan Penerapannya di Sekolah. 

Jurnal Edukasi Sumba, 1(2), 128-135. 

 

 

Dimyati, & Mudjiono. 2015. Belajar & Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 

 



140 

 

 

Eka Dheasari, Agustiarini. 2020. Pengambangan Media Big Book Cerita Rakyat 

untuk Meningkatkan Empati dan Kemampuan Bercerita Anak Usia 

Dini. EDUKASI: Jurnal Penelitian & Artikel Pendidikan, 12(1), 41-54. 

 

 

Fajriani, R. N. 2018. Peningkatan Keterampilan Membaca Permulaan Melalui 

Media Big Book Siswa Kelas I. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah dasar, 

1(7), 58-65. 

 

 

Fatriana, A., & Samadhy, U. 2018. Pengembangan Media Big Book Terhadap 

Keterampilan Membaca Permulaan dengan Metode Suku Kata. Joyful 

Learning Journal, 7(1), 1-9. 

 

 

Fitriani. 2018. Keterampilan Membaca Nyaring dengan Menggunakan Media 

Kartu Kata. PiJIES: Pedagogik Journal of Islamic Elementary School, 

1(1), 37-46. 

 

 

Hadiana, L. H., Hadad, S. M., & Marlina, I. 2018. Penggunaan Media Big Book 

untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Kalimat Sederhana. 

Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 4(2), 212-241. 

 

 

Hadi Astuti, Noviana, Fine Reffiane, dan Sunan Baedowi. 2019. Pengembangan 

Media Big Book pada Tema Kewajiban dan Hakku. Jurnal Penelitian 

dan Pengambangan Pendidikan, 3(2), 105-111. 

 

 

Hafidlatil Kiromi, Ivonne dan Puji Yanti Fauziah. 2016. Pengambangan Media 

Pembelajaran Big Book untuk Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. 

Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 3(1), 48-59. 

 

 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: CV Pustaka Setia. 

 

 

Hardati, P., Liesnoor Setyowati, D., Wilonoyudho, S., Martuti, N. k., & Utomo, 

A. P. 2016. Buku Ajar Pendidikan Konservasi. Semarang: UNNES 

Press. 

 

 

Iskandarwassid, & Sunendar, D. 2018. Strategi Pembelajaran Bahasa. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya. 

 



141 

 

 

Johan, Gio Mohamad dan Dyoty Aulia Vilda Ghasya. 2018. Pengambangan 

Media Literasi Big Book untuk Meningkatkan Keteramppilan Membaca 

Pemahaman Siswa Sekolah Dasar. Jurnal Tunas Bangsa, 5(2), 184-198. 

 

 

Kartikasari, F. N., Kustiono, & Utommo, U. 2020. Thematic Learning Book with 

Local Wisdom Insight of Boyolali Municipality for Primary School 

Students. Journal of Primary Education, 9(2), 220-226. 

 

 

Khikmah, Nur. 2018. Cerita Rakyat Sangu Banyu. Batang: http://spendaba-

smpn2bawang.blogspot.com. 

 

 

Kurniaman, O., & Sb., N. S. 2019. The Influence og The Big Book Has The 

Character of Conservation in Early Reading. ELS Journal on 

Interdiscriplinary Studies on Humanities, 2(1), 141-147. 

 

 

Kusuma, R. S. 2018. Peran Sentral Kearifan Lokal dalam Peningkatan Kualitas 

Pendidikan. Jurnal Pedagogik, 5(2), 228-239. 

 

 

Lestari, Kurnia Eka dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara. 2017. Penelitian 

Pendidikan Matematika. Bandung: PT Refika Aditama 

 

 

Madyawati, L. 2017. Strategi Pengembangan Bahasa pada Anak. Jakarta: 

Kencana. 

 

 

Mahayanti, A., & jannah, N. 2017. The Effect of Big Book as Media on Students' 

Reading Comprehension at Fifth Grade of Elementary School in SD 

Laboratorium UNDIKSHA Singaraja. International Journal of 

Language and Literature, 1(3), 142-148. 

 

Mahsun, M., & Koiriyah, M. 2019. Meningkatkan Keterampilan Membaca 

Melalui Media Big Book pada Siswa Kelas IA MI Nurul Islam 

kalibendo Pasirian Lumajang. Sekolah Unggulan Tuntutan Pendidikan 

Global, 2(1), 60-78. 

 

 

Marzoan. 2018. Efektivitas Media Big Book dalam Meningkatkan Keterampilan 

Membaca Permulaan bagi Siswa Kelas Awal di Sekolah Dasar. Jurnal 

Realita, 3(6), 626-630. 

 



142 

 

 

Misrawati. 2018. Upaya Meningkatkan Keterampilan Membaca Permulaan 

Bahasa Indonesia dengan Menggunakan Media Big Book pada Peserta 

Didik Kelas I SDN 24 Temmalebba Kota Palopo. PiJIES: Pedagogik 

Journal of Islamic Elementary School, 1(2), 173-182. 

 

 

Mufidah, T. N. 2017. "Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman Melalui 

Media Pelajaran Big Book pada Siswa Kelas III". Thesis. Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

 

Mustakim, Harimansyah, G., Qodratillah, M. T., Ruskhan, A. G., Sriyanto, 

Sasangka, S. S., dkk. 201). Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 

Semarang: Balai Bahasa Jawa Tengah. 

 

 

Nikmah, A. S. 2016. Peningkatan Keterampilan Membaca Permulaan Melalui 

Media Buku Besar pada Siswa Kelas IB SD Ngoto. Jurnal Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, 18(5), 1.712-1.723. 

 

 

Nurhafizah, Zakiya. 2019. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidik Anak Usia Dini. Jurnal 

Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(2), 356-365. 

 

 

Ocbian, M. M., Soud, M. A., Jr., J. G., & Arimado, I. B. 2016. 'Big Books' as 

Mother Tongue-Based Instructional Materials in Bicol for Grade One 

Pupils. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research , 3(4), 52-57. 

 

 

OECD. 2015. Programme for International Student Assessment (PISA). 

http://www.oecd.org (diunduh 30 April 2020). 

 

 

_____. 2018. Programme for International Student Assessment (PISA). 

http://www.oecd.org (diunduh 30 April 2020). 

 

 

Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: 

Kemendikbud 

 

 



143 

 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: 

Kemendikbud 

 

 

Pirenomulyo, & Harjono, N. 2010. Pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Salatiga: 

Widya Sari Press. 

 

 

Purwanti, E., Setiawan, D., Aeni, K., Ahmadi, F., Ansori, I., Widihastrini, F., dkk. 

2020. Panduan Penulisan Skripsi. Semarang: Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, FIP, Unnes. 

 

 

Purwanti, K. Y., & Apriliani, E. I. 2019. Efektivitas Penggunaan Media Big Book 

Literasi Terhadap Keterampilan Membaca Permulaan Siswa Kelas I 

Sekolah Dasar. Guru Kita, 3(4), 349-354. 

 

 

Purwanto. 2018. Evaluasi Hasil belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

 

Puspaningrum, R. D., & Gunansyah, G. 2015. Pengaruh Penggunaan Media Big 

Book Terhadap Kemampuan Literasi Informasi Siswa Sekolah Dasar. 

Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 3(2), 175-183. 

 

 

Rahim, F. 2009. Pengajaran membaca di Sekolah Dasar. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

 

Rahmadiany, M., & Nuryanto, S. 2018. Pengaruh Penguasaan Diksi dan 

Keterampilan Membaca Permulaan Terhadap Kemampuan 

Menyampaikan Ungkapan Santun. Joyful Learning Journal, 7(3), 1-7. 

 

 

Rahmawati, Adnan, & Hajidin. 2018. Penggunaan Media Big Book pada 

Pelaksanaan Membaca Siswa Kelas II di SD Negeri Unggul 

Lampeuneurut Aceh Besar. Junal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, 3(3), 1-8. 

 

 

Resta, C. B., & Setyaningsih, N. H. 2017. Pengembangan Buku Pengayaan Teks 

Fabel Bermuatan Nilai Budaya dengan Metode Goall, Plans, 

Implementation, and Development bagi Siswa SMP. Jurnal Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, 6(1), 1-8. 

 



144 

 

 

Rosyidah, Nurlaili, Jefri Nur Hidayat, dan Lutfiana Fazat Azizah. 2019. Uji 

Kelayakan Media Uriscrap (Uri Scrapbook) menggunakan Model 

Pengembangan 4D. Lentera Sains: Jurnal Pendidikan IPA, 9(1), 1-7. 

 

 

Sadiman, A. S. 2012. Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya. Depok: Rajawali Pers. 

 

 

Saidah, Karimatus dan Rian Damariswara. 2019. pengembangan Bahan Ajar 

Materi Dongeng Berbasis Kearifan Lokal Jawa Timur bagi Siswa Kelas 

III SD. Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan 

Pembelajaran, 9(1), 73-81. 

 

 

Setyaningsih, Gunanti dan Amir Syamsudin. 2019. Pengembangan Media Big 

Book untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Anak Usia 5-6 Tahun. 

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 9(1), 19-28. 

 

 

Shaunessy-Dedrick, E., Evans, L., Ferron, J., & Lindo, M. 2015. Effects of 

Differentiated Reading on Elementary Strudents' Reading 

Comprehension and Attitudes Toward Reading. Gifted Child Quarterly, 

59(2), 91-107. 

 

 

Shufa, N. K. 2018. Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah 

Dasar:Sebuah Kerangka Konseptual. Inopendes Jurnal Ilmiah 

Kependidikan, 1(1), 48-53. 

 

 

Sitatun Nikmah, Anis. 2016. peningkatan keterampilan membaca permulaan 

melalui media buku besar pada siswa kelas IB SD Ngoto. Jurnal 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 18(5), 1.712-1.723. 

 

 

Slameto. 2012. Penelitian dan Inovasi Pendidikan. Salatiga: Widya Sari Press. 

 

 

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta. 

 

 

_______. 2016. Metode Penelitian dan Pengembangan. Bandung: Alfabeta. 

 

 



145 

 

 

_______. 2017. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 

 

 

Sulaiman, U. 2017. Pengaruh Penggunaan Media Big Book dalam Pembelajaran 

Terhadap Keterampilan Literasi Siswa Kelas Awal Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Banta-Bantaeng Makassar. Jurnal Al-Kalam, 9(2), 193-204. 

 

 

Sularso. 2016. Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pendidikan Dasar. Jurnal 

Pendidikan Sekolah Dasar, 2(1), 73-79. 

 

 

Sumayana, Y. 2017. Pembelajaran Sastra di Sekolah Dasar Berbasis Kearifan 

Lokal (Cerita Rakyat). Mimbar Sekolah Dasar, 4(1), 21-28. 

 

 

Suryani, N., & Setiawan, A. 2018. Media Pemebelajaran Inovatif dan 

Pengembangannya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

 

 

Susanto, A. 2016. Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta: 

Prenadamedia Group. 

 

 

Syelviana, Nishfi. 2019. Pengembangan Media Big Book dalam Pembelajaran 

Membaca Permulaan di Kelas I Sekolah dasar. Jurnal Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, 7(1), 2559-2569. 

 

 

Tabulao, J. A., Macawile, M. V., & Yodico, R. C. 2018. Acceptability of Big 

Books as Reading Materials in Teaching Mother Tongue. International 

Journal of Scientific Research in Education, 11(3), 437. 

 

 

Talwiasih, S. 2019. Peningkatan Keterampilan Membaca Permulaan melalui 

Media Big Book SD Negeri 2 Karangsoko Kecamatan Trenggalek. 

Jurnal Pendidikan: Riset dan Konseptual, 3(1), 61-64. 

 

 

Tarigan, H. G. 2015. Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. 

Bandung: Angkasa. 

 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas 

 



146 

 

 

USAID. 2016. Modul IIIA Praktik yang Baik di Sekolah Dasar/ Madrasah 

Ibtidaiyah (SD/MI): Pembelajaran Membaca di Kelas Awal. Jakarta: 

www.prioritaspendidikan.org. 

 

 

______. 2016. Modul Perkuliahan Membaca dan Menulis Kelas Awal untuk 

LPTK. Jakarta: www.prioritaspendidikan.org. 

 

 

______. 2014. Pembelajaran Literasi Kelas Awal di LPTK. Jakarta: 

www.prioritaspendidikan.org. 

 

 

Utari, U., Gedeg, I. N., & Akbar, S. 2016. Pembelajaran Tematik Berbasis 

Kearifan Lokal di Sekolah Dasar dalam Menghadapi Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA). Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS, 

1(1), 39-44. 

 

 

Wakhidah, N., Zulaeha, I., & Yusuf, A. 2020. The Effeciveness of Beginning 

Reading and Writing Skills Learning with PWIM and CIRC at The First 

Grade Students. Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, 9(1), 85-90. 

 

Wanabuliandari, S., & Purwaningrum, J. P. 2018. Pembelajaran Matematika 

Berbasis Kearifan Lokal Gusjigang Kudus pada Siswa Slow Learner. 

Eduma, 7(1), 63-70. 

 

 

Widianto, E., & Subyantoro. 2015. Peningkatan Keterampilan Membaca Teks 

Klasifikasi Menggunakan Metode SG3E dengan Media Gambar. Jurnal 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 4(1), 1-9. 

 

 

Widoyoko, E. P. 2018. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: 

Pustaka Belajar.  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

  



147 

 

 

 

LAMPIRAN 1 HASIL WAWANCARA 

 

Hasil Wawancara dengan Guru Kelas II 

Nama narasumber   : Ibu Mami Latifah, S.Pd. 

Jabatan   : Guru kelas II 

Hari, Tanggal    : Senin, 18 Maret 2019 

Waktu    : Pukul 08.00 WIB 

Tempat   : SD Negeri Candirejo 01 

Peneliti       

Narasumber 

:

: 

Sudah berapa lama ibu/bapak mengajar di kelas II? 

Saya sudah mengajar di SD Negeri Candirejo 01 selama 2 

tahun. 

Peneliti       

Narasumber 

:

: 

Kesulitan apa yang ibu/bapak hadapi selama mengajar di kelas 

II? 

Kesulitan yang saya hadapi adalah kurangnya alat peraga dalam 

menunjang pembelajaran. 

Peneliti 

Narasumber 

: 

: 

Bagaimanakah cara ibu/bapak mengatasi kesulitan tersebut? 

Saya menampilkan gambar atau replika benda sesuai dengan 

materi yang diajarkan. 

Peneliti 

 

Narasumber 

: 

 

: 

Model pembelajaran apa yang Ibu/Bapak gunakan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia? 

Saya menggunakan model pembelajaran kooperatif learning. 

Siswa bekerja sama dengan temannya kemudian sharing 

pengetahuan dalam kelompik diskusi, dan membuat laporan 

hasil diskusi. 

Peneliti 

 

Narasumber 

: 

 

: 

Kendala apa saja yang dialami dalam menerapkan pembelajaran 

tersebut? 

Kendalanya dari siswa sendiri yaitu kurang mampu siswa dalam 

menyusun atau membuat laporan diskusi. 

Peneliti 

 

 

: 

 

 

Apakah bapak/Ibu selalu menggunakan bahan ajar untuk 

menunjang pembelajaran bahasa Indonesia? Bahan ajar apa saja 

yang bapak/ibu gunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia?  
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Narasumber : Saya selalu menggunakan bahan ajar yaitu menggunakan LKS 

yang telah disediakan. 

Peneliti 

 

Narasumber 

: 

 

: 

Apakah bapak/Ibu selalu menggunakan media untuk menunjang 

pembelajaran bahasa Indonesia? 

Saya tidak selalu menggunakan media. 

Peneliti 

 

Narasumber 

: 

 

: 

Media apa saja yang bapak/ibu gunakan untuk pembelajaran 

bahasa Indonesia? 

Gambar atau replika benda. 

Peneliti 

 

Narasumber 

: 

 

: 

Bagaimanakah sikap siswa (minat belajar) selama kegiatan 

pembelajaran bahasa Indonesia? 

Terdapat sebagian siswa yang antusias dan sebagaian lagi 

kurang berminat. 

Peneliti 

 

Narasumber 

: 

 

: 

Siwa lebih tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran 

bahasa Indonesia materi apa? 

Siswa tertarik dan antusias saat materi membuat puisi. 

Peneliti 

 

Narasumber 

: 

 

: 

Siswa terlihat pasif dan mengalami kesulitan pada saat 

pembelajaran bahasa Indonesia materi apa? 

Siswa terlihat pasif dan mengalami kesulitan dalam materi 

membuat cerita dan bercerita. Siswa juga malas jika membaca 

bacaan yang terlalu panjang 

Peneliti 

Narasumber 

: 

: 

Faktor apa yang menyebabkan kesulitan tersebut? 

Mayoritas bahasa yang digunakan siswa dalam keseharianya 

menggunakan bahasa Jawa sehingga menyebabkan siswa 

kesulitan dalam merangkai kata untuk membuat kalimat 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena 

masih tercampur dengan bahasa Indonesia. Siswa malas 

membaca karena siswa masih tertegun-tegun dalam membaca 

dan intonasi dalam membaca juga kurang jelas. 

Peneliti 

Narasumber 

: 

: 

Bagaimana upaya bapak/ibu mengatasi kesulitan belajar 

tersebut? 

Saya menyediakan gambar-gambar sehingga siswa membuat 
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cerita sesuai gambar yang ada, tetapi kebiasaan siswa dalam 

membuat cerita awal katanya “Aku”. Siswa yang malas 

membaca saya akan memberi kesempatan untuk membaca teks 

di kelas. 

Peneliti 

 

Narasumber 

: 

 

: 

Bagaimanakah hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa 

Indonesia kelas II pada ketrampilan membaca? 

Dari 31 siswa kelas II SD Negeri Candirejo 01 beberapa ada 

yang masih perlu dieja perhuruf untuk membaca kata. 

Peneliti 

 

Narasumber 

: 

 

: 

Apa saja kendala yang dialami dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia dalam ketrampilan membaca ? 

Kendalanya yaitu penggunaan intonasi yang kurang baik. 

Kurang tepatnya tanda baca dalam membaca hanya sebagian 

siswa yang sudah bisa serta membaca kurang lantang. 

Peneliti 

 

Narasumber 

: 

 

: 

Apakah selama ini siswa dalam pengunaan intonasi, ketepatan 

tanda baca membaca sudah benar? 

Intonasi sebagian siswa kurang memperhatikan, tanda baca 

sering keliru apalagi titik (.) siswa sering melanjutkan membaca 

tanpa berhenti. 

Peneliti 

Narasumber 

: 

: 

Berapakah persentase siswa yang mengalami kesulitan 

membaca? 

Hampir 50% 

Peneliti 

 

Narasumber 

: 

 

: 

Apa saja kendala yang dialami dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia dalam ketrampilan Menulis? 

Penggunaan huruf kapital yang belum tepat. 

Peneliti 

 

Narasumber 

: 

 

: 

Apakah selama ini siswa dalam penulisan huruf saat menulis 

sudah benar? 

Sebagian siswa belum benar dalam penulisan huruf dan terdapat 

siswa yang lambat dalam menulis. 

Peneliti 

Narasumber 

: 

: 

Berapakah persentase siswa yang mengalami kesulitan menulis?  

Kurang lebih 30% siswa mengalami kesulitan menulis. 
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LAMPIRAN 2 HASIL OBSERVASI PESERTA DIDIK 

Lembar Observasi Siswa 

I. IDENTITAS KBM YANG DIAMATI 

Nama Sekolah   : SD Negeri Candirejo 01 

Alamat Sekolah   : Ds. Candirejo, Bawang, Batang 

Nama Guru   : Mami Latifah, S.Pd. 

Jabatan   : Guru kelas II 

Muatan Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Hari, Tanggal    : Senin, 18 Maret 2019 

Waktu    : 2 x 30 Menit 

 

II. ASPEK YANG DIAMATI 

Lembar Pedoman Observasi Siswa  

No Aspek yang diamati Deskripsi hasil pengamatan 

1 Nama Siswa  

2 Jenis kelamin  

3 Karakteristik kepribadian   

4 Karakteristik fisik   

5 Karakteristik akademik   

6 Keterampilan membaca: 

kenyaringan suara, intonasi 

suara, penggunaan tanda 

baca. 
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LAMPIRAN 3 HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA 
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LAMPIRAN 4 NILAI KETERAMPILAN MEMBACA 
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LAMPIRAN 5 KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET KEBUTUHAN 

PENDIDIK 

 

KISI-KISI ANGKET KEBUTUHAN GURU DALAM PENGEMBANGAN 

MEDIA BIG BOOK BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA 

KETERAMPILAN MEMBACA NYARING KELAS II 

NO. ASPEK INDIKATOR NO. 

SOAL 

1. Keterampilan membaca 

nyaring 

Tanggapan guru terhadap 

pembelajaran Bahasa Indonesia 

1 

Tanggapan guru terhadap membaca 

nyaring  

2, 3 

Tanggapan guru terhadap 

kebutuhan membaca nyaring 

4,5 

2. Kebutuhan siswa terhadap 

media pembelajaran 

Tanggapan guru adanya media 

dalam pembelajaran membaca 

nyaring 

6 

3.  Tanggapan media big book Relevansi media dengan 

kompetensi dasar 

7 

Kebutuhan media pembelajaran 

dengan materi yang diajarkan 

8, 9 

4. Tampilan media big book Penggunaan bahasa dalam media 

big book 

10 

Warna media big book 11 

Penulisan cerita big book 12 

Ukuran media big book 13 

Bentuk media big book 14 

Jumlah halaman media big book 15 
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LAMPIRAN 6 KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET KEBUTUHAN 

PESERTA DIDIK 

 

KISI-KISI ANGKET KEBUTUHAN SISWA DALAM PENGEMBANGAN 

MEDIA BIG BOOK BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA 

KETERAMPILAN MEMBACA NYARING KELAS II 

NO. ASPEK INDIKATOR NO. 

SOAL 

1. Pembelajaran Bahasa 

Indonesia membaca 

nyaring  

Pemahaman peserta didik dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia 

1, 2 

Tanggapan peserta didik terhadap 

membaca 

3, 4 

Pemahaman peserta didik terhadap 

membaca nyaring 

5, 6 

2.  Tanggapan peserta didik 

terhadap media big book 

Tanggapan peserta didik terhadap 

media big book 

9 

Tanggapan peserta didik terhadap 

materi membaca nyaring 

7, 8 

4. Tampilan media big book 

 

Penggunaan bahasa dalam media 

big book 

10 

Warna media big book 11 

Penulisan cerita big book 12 

Ukuran media big book 13 

Bentuk media big book 14 

Jumlah halaman media big book 15 
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LAMPIRAN 7 INSTRUMEN ANGKET KEBUTUHAN PENDIDIK 

 

ANGKET KEBUTUHAN GURU 

DALAM PENGEMBANGAN MEDIA BIG BOOK BERBASIS KEARIFAN 

LOKAL PADA KETERAMPILAN MEMBACA NYARING KELAS II 

 

Identitas Responden 

Nama  :………………………………………………………………….. 

Jabatan :………………………………………………………………….. 

Sekolah :………………………………………………………………….. 

PETUNJUK : 

1. Tuliskan identitas pada bagian yang telah disediakan; 

2. Isilah kolom berikut ini dengan memberi tanda centang (√) sesuai dengan 

kondisi yang anda alami. 

 

No. Pertanyaan 
Pilihan jawaban 

YA TIDAK 

1.  Apakah proses pembelajaran Bahasa Indonesia yang 

telah dilaksanakan dapat menyenangkan peserta 

didik? 

  

2.  Kegiatan pembelajaran membaca nyaring yang sudah 

dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dasar? 

  

3.  Pembelajaran membaca nyaring adalah pembelajaran 

yang tidak menyenangkan? 

  

4.  Menurut Ibu, apakah peserta didik mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

membaca nyaring? 

  

5.  Apakah dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia 

membaca nyaring terdapat kendala pemilihan media? 

  

6.  Apakah media sangat membantu peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia? 

  

7.  Apakah Ibu setuju jika media big book digunakan 

untuk membantu pembelajaran Bahasa Indonesia 

keterampilan membaca nyaring? 

  

8.  Apakah peserta didik lebih tertarik jika cerita 

dikaitkan dengan potensi yang ada di lingkungan 

sekitar tempat tinggal? 

  

9.  Apakah Ibu setuju jika media big book berbasis   
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kearifan lokal? 

10.  Apakah cerita dalam media big book menggunakan 

tata bahasa yang baku dan dapat dimengerti? 

  

11.  Apakah kemenarikan tampilan media big book harus 

memiliki harmonisasi warna yang cerah? 

  

12.  Apakah jenis huruf yang Ibu inginkan dalam cerita di 

media big book?  

(lingkari salah satu) 

a. Times New Roman 

b.Berlin Sans FB 
c. Comic Sans MS 
d. Lainnya 

…………………. 

13.  Berapa ukuran media big book yang diinginkan?  

(lingkari salah satu) 

a. A5 (14,8 x 21 cm) 

b. A4 (21 x 29,7 cm) 

c. A3 (29,7 x 42 cm)  

d. Lainnya 

………………… 

14.  Bagaimana sebaiknya bentuk media big book?  

(lingkari salah satu) 

a. Portrait 

b. Landscape 

15.  Berapa jumlah halaman media big book?  

(lingkari salah satu) 

a. 5 – 7 halaman 

b. 8 – 10 halaman 

c. 10 – 12 halaman 

d. Lainnya 

………………… 

Berikan tambahan saran yang berguna untuk pembuatan big book  untuk 

keterampilan membaca nyaring! 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Batang, ………………..2019 

                          Responden 

 

 

……………………………… 
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LAMPIRAN 8 INSTRUMEN ANGKET KEBUTUHAN PESERTA DIDIK 

 

ANGKET KEBUTUHAN SISWA DALAM PENGEMBANGAN MEDIA BIG 

BOOK BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA KETERAMPILAN 

MEMBACA NYARING KELAS II 

 

Identitas Responden 

Nama  : ………………………………………………………………….. 

Kelas  :………………………………………………………………….. 

Sekolah :………………………………………………………………….. 

PETUNJUK : 

1. Tulislah identitas pada bagian yang telah disediakan; 

2. Isilah kolom berikut ini  dengan memberi tanda centang (√) sesuai dengan 

kondisi yang kamu alami. 

 

No. Pertanyaan 
Pilihan jawaban 

YA TIDAK 

1.  Apakah kamu suka dengan pembelajaran Bahasa 

Indonesia? 

  

2.  Apakah pembelajaran Bahasa Indonesia itu sulit?   

3.  Apakah kamu suka membaca?   

4.  Apakah kamu membaca dalam sebulan lebih dari 10 kali?   

5.  Apakah kamu tahu membaca nyaring?   

6.  Apakah kamu suka membaca nyaring?   

7.  Apakah membaca nyaring itu sulit?   

8.  Menurutmu deskripsi tentang binatang dan tempat yang 

sudah diketahui mudah dipahami? 

  

9.  Apakah kamu suka membaca buku cerita bergambar?   

10.  Apakah cerita dalam media big book menggunakan tata 

bahasa yang baku dan dapat dimengerti? 

  

11.  Apakah tampilan media big book harus menggunakan 

warna yang cerah? 

  

12.  Apakah jenis huruf yang diinginkan dalam cerita pada 

media big book?  

(lingkari salah satu) 

a. Times New Roman 

b.Berlin Sans FB 
c. Comic Sans MS 
d. Lainnya 

…………………. 



167 

 

 

13.  Berapa ukuran media big book yang diinginkan?  

(lingkari salah satu) 

a. A5 (14,8 x 21 cm) 

b. A4 (21 x 29,7 cm) 

c. A3 (29,7 x 42 cm)  

d. Lainnya 

………………… 

14.  Bagaimana sebaiknya bentuk media big book?  

(lingkari salah satu) 

a. Portrait 

b. Landscape 

15.  Berapa jumlah halaman media big book?  

(lingkari salah satu) 

a. 5 – 7 halaman 

b. 8 – 10 halaman 

c. 10 – 12 halaman 

d. Lainnya 

………………… 

 

Berikan tambahan saran yang berguna untuk pembuatan big book  untuk 

keterampilan membaca nyaring! 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Batang, ………………..2019 

                          Responden 

 

 

…………………………… 
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LAMPIRAN 9 INSTRUMEN ANGKET TANGGAPAN PENDIDIK 

 

ANGKET TANGGAPAN PENDIDIK TENTANG MEDIA BIG BOOK 

BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK KETERAMPILAN MEMBACA 

NYARING KELAS II SDN CANDIREJO 01 BATANG 

 

Nama   :  

Jabatan :  

Nama Instansi :  

Petunjuk pengisian:  

1. Isilah nama, NIP, dan asal instasi Bapak/Ibu pada kolom yang sudah 

disediakan. 

2. Bacalah beberapa pernyataan pada kolom di bawah ini, kemudian berilah 

ceklis (√) pada salah satu kolom Ya/Ada atau Tidak sesuai dengan keadaan 

sebenarnya. 

3. Setelah mengisi semua item angket, Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan 

catatan untuk perbaikan pengembangan media big book berbasis kearifan 

loakal untuk keterampilan membaca nyaring 

No Pernyataan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Materi sesuai dengan indikator yang dikembangkan dari kompetensi dasar.   

Catatan: 

2 Konten materi berhubungan dengan dongeng binatang.   

Catatan: 

3 Materi pada media big book berbasis kearifan lokal sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

  

Catatan: 

4 Penyajian bentuk materi keterampilan membaca nyaring dapat 

menimbulkan ketertarikan siswa. 

  

Catatan: 
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No Pernyataan 
Jawaban 

Ya Tidak 

5 Materi dalam media big book  berbasis kearifan lokal mudah dipahami oleh 

siswa kelas II. 

  

Catatan: 

6 Gambar ilustrasi yang terdapat pada media big book berbasis kearifan lokal 

sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. 

  

Catatan: 

7 Bahasa yang digunakan berupa kalimat sederhana yang mudah dipahami.   

Catatan: 

8 Kemudahan penggunaan media big book berbasis kearifan lokal dalam 

kegiatan pembelajaran. 

  

Catatan: 

9 Media big book berbasis kearifan lokal dapat menunjang kelancaran 

pembelajaran membaca nyaring. 

  

Catatan: 

10 Media dapat mendorong siswa untuk lebih berani membaca di depan kelas.   

Catatan: 

Keterangan: 

Hasil tanggapan diinterpretasikan kedalam kriteria sebagai berikut: 

a. Ceklis tertinggi = 10 

b. Ceklis terendah = 0 

Menghitung rata-rata skor 

Skor = 
Jumlah Ceklis Diperoleh

Jumlah Ceklis Tertinggi
 X 100 =    

.   .   .

.   .   .
  X 100  = . . . 

 

                       Batang, ………………….2020 

                                       Responden 

 

   

      __________________ 
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LAMPIRAN 10 INSTRUMEN ANGKET TANGGAPAN PESERTA DIDIK 

 

ANGKET TANGGAPAN PESERTA DIDIK TENTANG MEDIA BIG 

BOOK BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK KETERAMPILAN 

MEMBACA NYARING KELAS II SDN CANDIREJO 01 BATANG 

Nama   : ..............................  

Kelas   : .............................. 

Petunjuk Pengisisan: 

1. Isilah identitas diri kalian pada kolom yang telah disediakan. 

2. Isilah kolom di bawah ini dengan tanda tanda silang(√) pada jawaban 

Ya/Tidak yang telah disediakan. 

No Aspek yang ditanyakan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Materi dongeng binatang sesuai dengan tema kebersamaan   

2 Materi dalam media big book berbasis kearifan lokal menambah wawasan    

3 Bahasa yang digunakan dalam penjelasan materi mudah dipahami   

 4 Dongeng binatang dalam big book berbasis kearifan lokal mudah dipahami   

5 Peserta didik dapat menyimpulkan  isi big book berbasis kearifan lokal   

6 Peserta didik menjadi percaya diri membaca nyaring di depan kelas   

7 Media big book berbasis kearifan lokal menarik   

8 
Kegiatan belajar menggunakan media big book berbasis kearifan lokal 

menyenangkan 
  

9 Jenis dan ukuran huruf jelas terbaca dari tempat duduk   

10 Media big book berbasis kearifan lokal mudah digunakan   

Jumlah    

Keterangan: 

Hasil tanggapan diinterpretasikan kedalam kriteria sebagai berikut: (1) ceklis 

tertinggi yaitu 10 dan; (2) ceklis terendah yaitu 0 

Menghitung rata-rata skor  = 
Jumlah Ceklis Diperoleh

Jumlah Ceklis Tertinggi
 X 100 =    

.   .   .

.   .   .
  X 100  = . . . 

            Batang, …………2020 

                       Responden 

 

        ………………………. 
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LAMPIRAN 11 HASIL ANGKET KEBUTUHAN PENDIDIK 
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LAMPIRAN 12 HASIL ANGKET KEBUTUHAN PESERTA DIDIK 
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HASIL REKAPITULASI ANGKET KEBUTUHAN PESERTA DIDIK 

KELAS II SDN CANDIREJO 01 BATANG 

No Pertanyaan Jawaban Persentase 

Jwaban “Ya” Ya Tidak 

1.  Apakah kamu suka dengan pembelajaran 

Bahasa Indonesia? 

10 20 30% 

2.  Apakah pembelajaran Bahasa Indonesia itu 

sulit? 

20 10 70% 

3.  Apakah kamu suka membaca? 10 20 30% 

4.  Apakah kamu membaca dalam sebulan lebih 

dari 10 kali? 

27 3 90% 

5.  Apakah kamu tahu membaca nyaring? 5 25 20% 

6.  Apakah kamu suka membaca nyaring? 5 25 20% 

7.  Apakah membaca nyaring itu sulit? 25 5 80% 

8.  Menurutmu deskripsi tentang binatang dan 

tempat yang sudah diketahui mudah 

dipahami? 

30 - 100% 

9.  Apakah kamu suka membaca buku cerita 

bergambar? 

30 - 100% 

10.  Apakah cerita dalam media big book 

menggunakan tata bahasa yang baku dan 

dapat dimengerti? 

30 - 100% 

11.  Apakah tampilan media big book harus 

menggunakan warna yang cerah? 

30 - 100% 

12.  Apakah jenis huruf yang diinginkan dalam 

cerita pada media big book?  

Arial 

19 

60% 

13.  Berapa ukuran media big book yang 

diinginkan?  

A3 (29,7 x 42 

cm) 

30 

100% 

14.  Bagaimana sebaiknya bentuk media big 

book?  

Landscape 

30 

100% 

15.  Berapa jumlah halaman media big book?  10 – 12 

halaman 

30 

100% 
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LAMPIRAN 13 HASIL ANGKET TANGGAPAN PENDIDIK 
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LAMPIRAN 14 HASIL ANGKET TANGGAPAN PESERTA DIDIK 

KELOMPOK KECIL 
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LAMPIRAN 15 INSTRUMEN PENILAIAN VALIDASI AHLI MEDIA 

INSTRUMEN PENILAIAN KELAYAKAN MEDIA PEMBELAJARAN 

PAKAR MEDIA 

Dalam rangka penulisan skripsi untuk penyelesaian studi Program Sarjana 

Universitas Negeri Semarang, saya bermaksud mengadakan penelitian dengan 

judul “PENGEMBANGAN MEDIA BIG BOOK BERBASIS KEARIFAN 

LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA 

NYARING SISWA KELAS II SDN CANDIREJO 01 BATANG ”. Sehubungan 

dengan hal tersebut, mohon bantuan Bapak/Ibu dosen memberikan penilaian 

terhadap media big book sebagai media untuk meningkatkan ketrampilan 

Membaca Nyaring siswa kelas II. Penilaian Bapak/Ibu akan berpengaruh terhadap 

kelayakan produk media pembelajaran tersebut.  

 

Nama  :  

NIP   :  

Instansi : 

Petunjuk pengisian : 

1. Tulislah identitas Bapak/Ibu yang meliputi nama, NIP, dan instansi pada 

bagian yang tersedia. 

2. Berilah tanda ceklis (√) pada kolom angka sesuai daftar deskriptor dari 

masing-masing indikator penilaian. 

Keterangan skala: 

Alternatif Jawaban Keterangan Skor 

Sangat baik SB 4 

Baik B 3 

Tidak baik C 2 

Sangat tidak baik K 1 

Sumber: (Sugiyono, 2015:135) 

3. Jumlahkan hasil perolehan tanda ceklis dan hitunglah rata-rata perolehan skor 

pada baris yang sudah disediakan sesuai dengan rumus yang diberikan. 
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4. Setelah mengisi semua item angket, Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan 

catatan untuk perbaikan pengembangan media big book untuk meningkatkan 

keterampilan membaca nyaring dan menuliskan nama dan tanda tangan 

Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia. 

No Indikator Penilaian Deskriptor 

Skor 

4 3 2 1 

1 Kesederhanaan Bentuk media ringkas     

Tampilan media sederhana     

Jumlah kata per halaman tidak lebih dari 40 

kata 

    

2 Penekanan Konsep media mudah dipahami     

3 Keterpaduan Elemen-elemen dalam media saling terkait 

dan menyatu sebagai suatu keseluruhan 

    

4 Kemudahan 

penggunaan media 

Kemudahan penggunaan media big book 

dalam pembelajaran 

    

5 Kenyamanan 

penggunaan media 

Kenyamanan penggunaan media big book 

dalam pembelajaran 

    

6 Petunjuk 

penggunaan 

Kejelasan petunjuk penggunaan media big 

book 

    

7 Gambar dan huruf Ketepatan pemilihan gambar     

Ketepatan pemilihan jenis huruf     

Ketepatan pemilihan ukuran huruf     

Ketepatan pemilihan warna huruf       

Ketepatan pemilihan background     

8 Komposisi warna Kesesuaian komposisi warna     

9 Ukuran dan tata 

letak 

Ukuran big book mempertimbangkan 

keterbacaan siswa, berkisar kertas 

berukuran A3 atau A2 

    

Tata letak gambar maupun tulisan dalam 

media big book sudah proposional 

    

10 Tampilan secara 

keseluruhan 

Tampilan media big book mudah dipahami     

Desain tampilan media big book menarik      

Jumlah Skor     

Skor Maksimal 72 
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Komentar dan Saran: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................... 

 

Keterangan: 

Hasil komponen kelayakan isi media dapat diinterpretasikan kedalam kriteria 

sebagai berikut: 

a. Skor maksimal = 72 

b. Skor minimal = 0 

Menghitung rata-rata skor 

Skor = 
Skor Diperoleh

Skor Maksimal
X 100 =    

.   .   .

.   .   .
   X 100   = . . . 

 

Kriteria Komponen Kelayakan Isi Media Big Book 

Interval Skor Kriteria 

75 – 100 Sangat Layak 

50 – 74 Layak 

25 – 49 Kurang Layak 

0 – 24 Tidak Layak 

 

        Semarang, ………………………..2020 

      Validator Ahli, 

 

 

     

Dra. Sumilah, M.Pd. 

       NIP 195703231981112001 
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LAMPIRAN 16 INSTRUMEN PENILAIAN VALIDASI AHLI BAHASA 

DAN MATERI 

 

PENILAIAN KELAYAKAN MEDIA PEMBELAJARAN 

PAKAR BAHASA DAN MATERI 

Dalam rangka penulisan skripsi untuk penyelesaian studi Program Sarjana 

Universitas Negeri Semarang, saya bermaksud mengadakan penelitian dengan 

judul “PENGEMBANGAN MEDIA BIG BOOK BERBASIS KEARIFAN 

LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA 

NYARING SISWA KELAS II SDN CANDIREJO 01 BATANG ”. Sehubungan 

dengan hal tersebut, mohon bantuan Bapak/Ibu dosen memberikan penilaian 

terhadap media big book sebagai media untuk meningkatkan ketrampilan 

membaca nyaring siswa kelas II. Penilaian Bapak/Ibu akan berpengaruh terhadap 

kelayakan produk media pembelajaran tersebut.  

 

Nama  :  

NIP   :  

Instansi : 

Petunjuk pengisian : 

1. Tulislah identitas Bapak/Ibu yang meliputi nama, NIP, dan instansi pada 

bagian yang tersedia. 

2. Berilah tanda ceklis (√) pada kolom angka sesuai daftar deskriptor dari 

masing-masing indikator penilaian. 

Keterangan skala: 

Alternatif Jawaban Keterangan Skor 

Sangat baik SB 4 

Baik B 3 

Tidak baik C 2 

Sangat tidak baik K 1 

Sumber: (Sugiyono, 2015:135) 
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3. Jumlahkan hasil perolehan tanda ceklis dan hitunglah rata-rata perolehan skor 

pada baris yang sudah disediakan sesuai dengan rumus yang diberikan. 

4. Setelah mengisi semua item angket, Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan 

catatan untuk perbaikan pengembangan media big book untuk meningkatkan 

keterampilan membaca nyaring dan menuliskan nama dan tanda tangan 

Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia. 

No Indikator Penilaian Deskriptor 
Skor 

4 3 2 1 

1 Media Big Book 

Menerapkan 

Kurikulum 2013 

Kandungan materi dalam big book sesuai 

dengan Kompetensi Inti Kurikulum 2013. 

    

Kandungan materi dalam big book sesuai 

dengan Kompetensi Dasar. 

    

Kandungan materi big book sesuai dengan 

indikator pembelajaran. 

    

Materi yang disampaikan tentang dongeng 

binatang. 

    

2 Ketepatan media 

dengan kematangan 

dan kemampuan 

siswa 

Berisikan gambar yang menarik untuk 

memfokuskan perhatian siswa. 

    

Menumbuhkan motivasi belajar mengenai 

kebersamaan. 

    

Memudahkan siswa belajar mengenai 

dongeng binatang. 

    

Isi sumber pengajaran tentang materi 

dongeng binatang sesuai dengan usia siswa 

kelas dua SD. 

    

3 Ketepatan media 

dengan tujuan 

pembelajaran 

Menunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

    

Pencapaian tujuan pembelajaran dilakukan 

dengan praktik langsung membaca. 

    

4 Ketepatan media 

dengan 

pembelajaran 

membaca nyaring. 

Big book berbentuk narasi.     

Memotivasi siswa untuk membaca.     

Memudahkan siswa dalam membaca.     

Mengatasi kesulitan membaca nyaring  

siswa. 

    

5 Materi yang 

disajikan otentik dan 

actual 

Materi dongeng binatang telah tercakup 

dalam media big book. 

    

Penampilan media big book dapat 

mencakup perhatian seluruh kelas. 

    



184 

 

 

6 

Menggunakan 

bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

Penggunaan kata sesuai dengan PUEBI.     

Penggunaan bahasa yang komunikatif.     

Penggunaan bahasa baku yang mudah 

dipahami siswa. 

    

Teks yang disajikan jelas, singkat dan 

informatif. 

    

Jumlah Skor     

Total skor diperoleh  

Skor maksimal 80 

 

Komentar dan Saran: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................... 
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Keterangan: 

Hasil komponen kelayakan isi media dapat diinterpretasikan kedalam kriteria 

sebagai berikut: 

c. Skor maksimal = 80 

d. Skor terendah  = 0 

 

Menghitung nilai 

Nilai = 
Jumlah Skor Diperoleh

Jumlah Skor Maksimal
  X 100 =    

.   .   .

.   .   .
  X 100   = . . . 

 

Kriteria Komponen Kelayakan Isi Media Big Book 

Interval Nilai Kriteria 

75 – 100 Sangat Layak 

50 – 74 Layak 

25 – 49 Kurang Layak 

0 – 24 Tidak Layak 

 

            Semarang, ……………………..2020 

                Validator Ahli Bahasa dan Materi, 

 

 

    

         Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd. 

                        NIP 198509272015041001 
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LAMPIRAN 17 HASIL PENILAIAN VALIDASI AHLI MEDIA 

 

HASIL PENILAIAN VALIDASI AHLI MEDIA BIG BOOK BERBASIS 

KEARIFAN LOKAL 
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LAMPIRAN 18 HASIL PENILAIAN VALIDASI AHLI BAHASA DAN 

MATERI 

 

HASIL PENILAIAN VALIDASI AHLI BAHASA DAN MEDIA BIG BOOK 

BERBASIS KEARIFAN LOKAL 
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LAMPIRAN 19 VALIDASI RUBRIK OLEH AHLI 
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LAMPIRAN 20 SILABUS DAN RPP  

PEMETAAN KOMPETENSI DASAR 

TEMA KEBERSAMAAN 

SUBTEMA 1 KEBERSAMAAN DI RUMAH 

 

 

 

 

 

 

 



196 

 

 

PEMETAAN KOMPETENSI DASAR 

TEMA KEBERSAMAAN 

SUBTEMA 1 KEBERSAMAAN DI RUMAH 

PEMBELAJARAN 2 
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SILABUS 

Satuan Pendidikan : SDN Candirejo 01 Batang 

Kelas/Semester : II / II 

Tema   : 7. Kebersamaan 

Subtema  : 1. Kebersamaan di Rumah 

Pembelajaran  : 2 

Alokasi Waktu : 5 JP x 35 menit 

 

KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan bendabenda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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Mupel/Kompetensi 

Dasar 

Nilai 

Karakter 
Indikator 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian: 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

belajar 
Tek

nik 
Jenis Bentuk 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

PPKn 

1.3. Menerima 

keberagaman 

karakteristik 

individu sebagai 

anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa di 

sekolah. 

2.3 Menampilkan 

kebersamaan 

dalam 

keberagaman 

karakteristik 

individu di 

sekolah. 

 

3.3 Mengidentifikasi 

jenis-jenis 

keberagaman 

karakteristik 

individu di 

sekolah. 

 

4.3 Mengelompokkan 

 

Jujur, 

tanggung 

jawab, 

toleransi, 

santun, 

peduli, 

percaya 

diri 

 

1.3.1 Menunjukkan 

sikap syukur 

dalam menerima 

keberagaman 

karakteristik 

individu di 

sekolah. 

2.3.1 Menunjukkan 

sikap 

kebersamaan 

dalam 

keberagaman 

karakteristik 

individu di 

sekolah. 

3.3.1 

Mengidentifikasi 

jenis 

keberagaman 

karakteristik 

individu di 

sekolah. 

4.3.1 Memaparkan 

 

Jenis 

keberagam

an 

karakterist

ik individu 

di sekolah 

 

1. Siswa berkelompok 

sesuai arahan guru 

yang dibentuk 

sebanyak 5 

kelompok 

heterogen. 

(Mengkomunikasika

n) 

2. Siswa 

mendengarkan guru 

membacakan 

peraturan 

permainan menjala 

ikan. 

3. Siswa membagi 

kelompoknya 

menjadi dua, 

berperan menjadi 

jala dan berperan 

ikan. 

4. Siswa mengamati 

karakteristik teman-

teman dalam satu 

 

Non 

tes 

 

 

 

 

 

Non 

tes  

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

Obser

vasi 

 

 

 

 

 

Obser

vasi 

 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

Unjuk 

 

Jurnal 

pengam

atan 

 

 

 

 

Jurnal 

pengam

atan 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

dan 

uaraian 

singkat 

 

 

Rubrik 

 

1 hari 

(5X35 

Menit)  

 

 

 

Istiqomah.20

19. Makna 

dan Manfaat 

Keberagama

n 

Karakteristik 

Individu. 

Jakarta: 

Kementerian 

Pendidikan 

dan 

Kebudayaan 

 

Purnomosidi. 

2017. Buku 

Guru Tema 7 

Kebersamaa

n. Jakart : 

Kementerian 

Pendidikan 

dan 

Kebudayaan 
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jenis-jenis 

keberagaman 

karakteristik 

individu di 

sekolah. 

jenis 

keberagaman 

karakteristik 

individu di 

sekolah. 

kelasnya. 

5. Siswa 

mendiskusikan 

sikap yang 

seharusnya 

dilakukan kepada 

teman yang 

memiliki perbedaan 

karakteristik. 

6. Siswa yang 

memiliki 

karakteristik sama 

berkumpul untuk 

berdiskusi peran 

dalam membaca 

dongeng bintang. 

7. Siswa menirukan 

guru mengucapkan 

huruf alphabet. 

8. Siswa bersama guru 

menejelaskan 

materi membaca 

nyaring.  

9. Siswa mencoba 

membaca nyaring 

dongeng binatang 

di depan teman-

tes kerja 

 

 

disertai  

Rating 

scale 

 

 

Purnomosidi

. 2017. Buku 

Siswa Tema 

7 

Kebersamaa

n. Jakarta: 

Kementerian 

Pendidikan 

dan 

Kebudayaan 

Bahasa Indonesia 

3.8 Menggali informasi 

dari dongeng 

binatang (fabel) 

tentang sikap hidup 

rukun dariteks 

lisan dan tulis 

dengan tujuan 

untuk kesenangan. 

4.8 Menceritakan 

kembali teks 

dongeng binatang 

(fabel) yang 

menggambarkan 

sikap hidup rukun 

yang telah dibaca 

secara nyaring 

sebagai bentuk 

ungkapan diri. 

 

3.8.1 

Mengidentifikasi 

isi dongeng 

binatang dari 

teks tertulis. 

 

 

 

4.8.1 Mempraktikkan 

membaca 

nyaring teks 

dongeng 

binatang. 

4.8.2 Menceritakan 

kembali isi 

dongeng 

binatang sebagai 

bentuk ungkapan 

diri. 

 

 

 

Dongeng 

binatang 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

Tes 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

Unjuk 

kerja 

 

 

Pilihn 

ganda 

dan 

uraian 

singkat 

 

 

 

Rubrik 

disertai  

Rating 

scale 
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PJOK 

3.7 Memahami 

prosedur 

penggunaan 

gerak dasar 

lokomotor, 

nonlokomotor, 

dan manipulatif 

dalam bentuk 

permainan, dan 

menjaga 

keselamatan 

diri/orang lain 

dalam aktivitas 

air. 

4.7 Mempraktikkan 

penggunaan 

gerak dasar 

lokomotor, 

nonlokomotor, 

dan manipulative 

dalam bentuk 

permainan, dan 

menjaga 

keselamatan diri/ 

orang lain dalam 

aktivitas air. 

 

3.7.1 

Mengidentifikasi 

langkah-langkah 

berjalan di air 

sebagai bentuk 

menjaga 

keselamatan diri. 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1 Mempraktikkan 

berjalan di air 

sebagai bentuk 

menjaga 

keselamatan diri. 

 

Berjalan 

di air 

teman.  

10. Siswa menanyakan 

mengenai isi 

dongeng binatang 

yang telah dibaca 

secara nyaring. 

11. Siswa bersama 

kelompok 

menceritakan 

kembali dongeng 

binatang yang telah 

dibaca.  

12. Siswa bersama guru 

membahas materi 

yang dianggap sulit 

oleh siswa. 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

Tes 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obser

vasi 

 

Pilihn 

ganda 

dan 

uraian 

singkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik 

disertai  

Rating 

scale 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS II 

TEMA KEBERSAMAAN 

SUBTEMA 1 KEBERSAMAAN DI RUMAH 

PEMBELAJARAN 2 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SDN Candirejo 01 

Kelas/Semester : II / II 

Tema   : 7. Kebersamaan 

Subtema  : 1. Kebersamaan di Rumah 

Pembelajaran  : 2 

Alokasi Waktu : 5 JP x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya 

diri, dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan bendabenda yang dijumpainya di rumah 

dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Mupel/Kompetensi Dasar 
Nilai 

Karakter 
Indikator 

PPKn 

1.3. Menerima keberagaman 

karakteristik individu 

sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa di 

sekolah. 

2.3 Menampilkan kebersamaan 

dalam keberagaman 

karakteristik individu di 

sekolah. 

 

3.3 Mengidentifikasi jenis-

jenis keberagaman 

karakteristik individu di 

sekolah. 

 

4.3 Mengelompokkan jenis-

jenis keberagaman 

karakteristik individu di 

sekolah. 

 

 

Jujur, 

tanggung 

jawab, 

toleransi, 

santun, 

peduli, 

percaya 

diri 

 

1.3.1 Menunjukkan sikap 

syukur dalam menerima 

keberagaman 

karakteristik individu di 

sekolah. 

2.3.1 Menunjukkan sikap 

kebersamaan dalam 

keberagaman 

karakteristik individu di 

sekolah. 

3.3.1 Mengidentifikasi jenis 

keberagaman 

karakteristik individu di 

sekolah. 

 

4.3.1 Memaparkan jenis 

keberagaman 

karakteristik individu di 

sekolah. 

Bahasa Indonesia 

3.8 Menggali informasi dari 

dongeng binatang (fabel) 

tentang sikap hidup rukun 

dariteks lisan dan tulis 

dengan tujuan untuk 

 

3.8.1 Mengidentifikasi isi 

dongeng binatang dari 

teks tertulis. 
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kesenangan. 

4.8 Menceritakan kembali teks 

dongeng binatang (fabel) 

yang menggambarkan 

sikap hidup rukun yang 

telah dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan 

diri. 

 

4.8.1 Mempraktikkan 

membaca nyaring teks 

dongeng binatang. 

4.8.2 Menceritakan kembali 

isi dongeng binatang 

sebagai bentuk 

ungkapan diri. 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur 

penggunaan gerak dasar 

lokomotor, 

nonlokomotor, dan 

manipulatif dalam bentuk 

permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang 

lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan 

penggunaan gerak dasar 

lokomotor, 

nonlokomotor, dan 

manipulative dalam 

bentuk permainan, dan 

menjaga keselamatan 

diri/ orang lain dalam 

aktivitas air. 

 

3.7.1 Mengidentifikasi 

langkah-langkah 

berjalan di air sebagai 

bentuk menjaga 

keselamatan diri. 

 

 

 

4.7.1 Mempraktikkan 

berjalan di air sebagai 

bentuk menjaga 

keselamatan diri. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Dengan melakukan pembiasaan menunjukkan sikap syukur dalam 

menerima keberagaman karakteristik individu di sekolah dengan baik. 
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2. Dengan melakukan pembiasaan menunjukkan sikap kebersamaan dalam 

keberagaman karakteristik individu di sekolah dengan baik. 

3. Dengan membaca big book dongeng binatang, siswa dapat 

mengidentifikasi jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah 

dengan tepat. 

4. Dengan membaca big book dongeng binatang, siswa dapat memaparkan 

jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. 

5. Dengan mengamati big book dongeng binatang, siswa dapat 

mengidentifikasi isi dongeng binatang dari teks tertulis dengan benar. 

6. Dengan membaca big book dongeng binatang, siswa dapat 

mempraktikkan membaca nyaring teks dongeng binatang dengan tepat. 

7. Dengan membaca big book dongeng binatang, siswa dapat menceritakan 

kembali isi dongeng binatang sebagai bentuk ungkapan diri dengan tepat. 

8. Dengan bermain permainan menjala ikan, siswa dapat mengidentifikasi 

langkah-langkah berjalan di air sebagai bentuk menjaga keselamatan diri 

dengan benar. 

9. Dengan bermain permainan menjala ikan, siswa dapat mempraktikkan 

berjalan di air sebagai bentuk menjaga keselamatan diri dengan benar. 

 

D. MATERI AJAR 

Materi 

Utama 

Materi Remidial Materi 

Pengayaan 

Materi Ko-

Kurikuler 

1. Pengertian 

membaca 

nyaring  

2. Pengertian 

sikap 

kebersama

an 

3. Gerakaan 

berjalan di 

1. Praktik 

membaca 

nyaring 

dongeng 

binatang 

2. Keberagaman 

karakteristik 

teman 

3. Permainan 

1. Isi dongeng 

binatang 

2. Sikap 

kebersamaan 

di dalam 

dongeng 

binatang 

3. Mempraktik-

kan berjalan 

1. Pengelompokan 

anggota 

keluarga 

berkacamata 

dan yang tidak 

berkacamata 
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air menjaring ikan di air 

 

E. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Model  : Numbered Heads Together (NHT) 

3. Metode : Tanya Jawab, Ceramah, Diskusi, Demonstrasi 

 

F. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Media Pembelajaran: 

1. Big Book 

2. Gambar permainan menjala ikan 

3. Tata tertib permainan menjala ikan 

 

G. SUMBER BELAJAR 

Istiqomah.2019. Makna dan Manfaat Keberagaman Karakteristik Individu. 

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

 

 

Purnomosidi.2017. Buku Guru Tema 7 Kebersamaan.Jakart : Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

 

 

Purnomosidi.2017. Buku Siswa Tema 7 Kebersamaan. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru menyiapkan sumber dan media pembelajaran 

yang akan digunakan untuk mengajar. 

2. Guru mengondisikan kelas agar siap untuk belajar. 

3. Guru mengucapkan salam. 

4. Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

5. Guru menanyakan kabar siswa. 

10 

Menit 
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6. Guru melakukan presensi. 

7. Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 

sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran yang 

akan disampaikan. 

8. Guru menyampaikan tujuanpembelajaran kepada siswa. 

9. Guru memberi motivasi, acuan, dan apresepsi kepada 

siswa tentang kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan pada hari ini. 

10. Siswa bersama guru menyanyikan lagu aneka hewan 

(nada mana jempol). 

Inti Tahap Persiapan 

1. Siswa mengamati gambar permainan menjala 

ikan.(Mengamati) 

2. Siswa menanyakan nama permainan dalam 

gambar.(Menanya) 

Tahap Pembentukan Kelompok 

3. Siswa berkelompok sesuai arahan guru yang dibentuk 

sebanyak 5 kelompok heterogen. (Mengkomunikasikan) 

4. Siswa bersama guru melakukan pemanasan sebelum 

melakukan olahraga. (Mencoba) 

5. Siswa mendengarkan guru membacakan peraturan 

permainan menjala ikan. (Mengamati) 

6. Siswa membagi kelompoknya menjadi dua, berperan 

menjadi jala dan berperan ikan. 

Tahap Mengajukan Pertanyaan 

7. Siswa menanyakan peraturan permainan yang belum 

dipahami. (Menanya) 

8. Siswa masuk ke dalam kelas kembali. 

9. Siswa membuka buku siswa halaman 15. (Mengamati) 

10. Siswa mengamati guru menjelaskan tentang sikap 

kebersamaan. (Mengamati) 

150 

Menit 
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Tahap Diskusi Masalah 

11. Siswa duduk berkelompok dengan teman kelompoknya. 

(Mengkomunikasikan) 

12. Siswa mendapatkan nomor kepala dari guru. 

13. Siswa mengamati karakteristik teman-teman dalam satu 

kelasnya. (Mengamati) 

14. Siswa mendiskusikan sikap yang seharusnya dilakukan 

kepada teman yang memiliki perbedaan karakteristik. 

(Menalar) 

Tahap Pemberian Jawaban 

15. Siswa maju sesuai nomor kepala yang dipanggil oleh 

guru untuk memberikan hasil diskusi bersama teman 

kelompoknya.(Mengkomunikasikan) 

16. Siswa dari kelompok lain menambahkan jawaban. 

(Menalar) 

17. Siswa yang memiliki karakteristik sama berkumpul untuk 

berdiskusi peran dalam membaca dongeng bintang. 

(Mengkomunikasikan) 

18. Siswa menirukan guru mengucapkan huruf alphabet. 

(Mencoba) 

19. Siswa bersama guru membahas materi membaca nyaring. 

(Mengkomunikasikan) 

20. Siswa mengamati big book yang berisi dongeng binatang 

yang dibawa oleh guru. (Mengamati) 

21. Siswa membaca nyaring dongeng binatang di depan 

teman-teman. (Mencoba) 

22. Siswa yang lain mendengarkan teman membaca dongeng 

binatang di depan. (Mengamati) 

23. Siswa menanyakan mengenai isi dongeng binatang yang 

telah dibaca secara nyaring. (Menanya) 

24. Siswa yang lain mendapat kesempatan menjawab 
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pertanyaan. (Mencoba) 

25. Siswa bersama kelompok menceritakan kembali dongeng 

binatang yang telah dibaca. (Menalar) 

Tahap Memberi Kesimpulan 

26. Siswa maju sesuai nomor kepala yang dipanggil oleh 

guru untuk memberikan hasil diskusi bersama teman 

kelompoknya. (Mengkomunikasikan) 

27. Siswa bersama guru mengungkap makna kebersamaan 

dalam dongeng binatang. (Menalar) 

28. Siswa bersama guru membahas materi yang dianggap 

sulit oleh siswa. (Menalar) 

29. Siswa yang aktif mendapat reward dari guru. 

Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan / ringkasan hasil 

pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Siswa bersama guru melakukan refleksi hasil 

pembelajaran . 

4. Guru memberikan tindak lanjut (pengayaan dan 

remedial). 

5. Guru memberi pesan untuk belajar materi selanjutnya. 

6. Guru menutup pelajaran dengan meminta salah satu 

siswa memimpin menyanyikan lagu daerah dan doa 

bersama. 

7. Guru mengucapkan salam. 

15 

Menit 

 

I. PENILAIAN  

1. Teknik penilaian   

a. Tes 

Pengetahuan PPKn, Bahasa Indonesia, dan PJOK dengan tes tertulis. 

b.  Non tes 

Sikap spiritual PPKn 
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Sikap sosial PPKN 

Keterampilan PPKn, Bahasa Indonesia, dan PJOK dengan rubrik 

penilaian 

2. Bentuk penilaian  :  

a. Tes   : Tertulis 

b. Non tes   : Observasi, Unjuk Kerja 

 

3. Instrumenpenilaian  : lembar soal, LKPD 

a. Tes   : Soal (Isian singkat dan uraian singkat) 

b. Non tes   : Jurnal pengamatan, Rating scale dengan  

   rubrik 

4. Tindak lanjut hasil evaluasi yang mencakup remedial dan pengayaan 

Remidial       : bagi siswa yang belum tuntas pada materi yang diajarkan 

dengan memberikan tambahan jam untuk pemahaman 

materi. 

Pengayaan : bagi siswa yang sudah tuntas diberi soal tambahan. 

 

           Batang, ………………..2020 
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LAMPIRAN 1 

BAHAN AJAR 

A. BAHAN AJAR UTAMA 

Kamu akan belajar membaca nyaring. 

Membaca nyaring adalah membaca bersuara. 

Perhatikanlah nada suara saat membaca. 

Kamu dapat belajar melatih nada. 

Salah satunya belajar membaca dongeng binatang. 

 

Dengarkan dongeng “Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan” yang 

disampaikan oleh guru! 

 

 

Bagaimana dengan di sekolah?Apakah kalian juga menemukan keberagaman 

di antara teman, guru, dan pegawai di sekolah? 

Di sekolah, kita menemuka teman dari TK berbeda, bahkan mungkin berasal 

dari desa, kota, provinsi, dan kepualauan yang berbeda. Perhatikan juga 

apakah mereka menggunakan bahasa ibu yang berbeda. 

Perbedaan tersebut tidak membuat kita terpecah belah.Kita tetap bisa hidup 

rukun.Bahkan, kadang-kadang, perbedaan justru membawa keberkahan. 
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Misalnya, saat ada temanmu yang nakal berkelahi, ada temanmu yang 

pemberani melerai mereka.Ada juga yang melaporkan pada Bu Guru.Berkat 

si pemberani tadi, temanmu tidak jadi berkelahi. Temanmu yang penakut pun 

terhindar dari rasa takut 

Kalian selalu rukun bukan dengan teman kalian?Syukurlah karena perbedaan 

yang ditetapkan Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan anugerah.Bukan 

sesuatu yang dijadikan alasan perpecahan.Saling menghormati dan 

menghargai adalah kunci hidup rukun bersama. 

 

Berjalan di dalam air adalah kemampuan dasar renang untuk bertahan hidup 

dan merupakan cara yang bermanfaat agar bisa tetap mengambang di air. 

 

B. BAHAN AJAR REMEDIAL 

 

Bacalah kembali dongeng “Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan”. 

Bacalah dengan nyaring di depan temanmu! 

 

Keberagaman di antara kita bukanlah alasan untuk menjadikan kita tidak 

rukun. Sebaliknya, keberagaman akan menjadi anugerah Tuhan yang luar 

biasa kalau kita bisa menyikapinya dengan baik. 

Beberapa manfaat yang bisa kita petik dari keberagaman karakteristik 

individu dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sebagai berikut. 

1. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. 

Sikap ini tumbuh dari setiap orang yang mau menerima keberagaman, bukan 

malah menjadikan keberagaman sebagai alasan perpecahan. Keberagaman 

akan memperkaya wawasan kita. 
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2. Menumbuhkan sikap menghormati satu sama lain.  

Kesadaran bahwa seriap orang berbeda akan menumbuhkan sikap berhatihati. 

Sebab semua orang berbeda, kita tidak boleh selalu berharap dan meminta 

segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak kita.Adanya keberagamaan dalam 

kehidupan menyebabkan seseorang berhati-hati daam bersikap, bertindak, dan 

berujar. Setiap individu akan sadar bahwa apa yang ia inginkan tidak selalu 

jalan dengan keinginan orang lain. Karena itulah akan tumbuh sikap 

menghormati dan menghargai orang lain tanpa melihat perbedaan. 

3. Menumbuhkan kreativitas untuk memecahkan masalah 

 

Di dekat rumah Ali ada kolam renang. 

Hampir setiap hari Minggu Ali bersama teman-temannya bermain di kolam 

renang. 

Hari ini, mereka asyik bermain menjaring ikan. 

Mereka bermain di kolam yang dangkal. 

Dalam permainan menjaring ikan, terdapat gerakan berjalan di air. 

Untuk melaksanakan permaianan ini, 2 sampai 3 anak bergandengan tangan 

dan berperan sebagai jala ikan.Dan anak yang lainberperan sebagai ikan, 

bebas untuk berlarian di lapangan dengan ditentukan batas maksimal 

keluarnya. 

 

C. BAHAN AJAR PENGAYAAN 

 
Dongeng selalu memberikan pelajaran bagimu, pelajaran ini akan bermanfaat 

bagimu. 

Manfaat yang dapat membuatmu lebih baik, manfaat yang berguna untukmu. 

Ayo cari tahu tentang isi dongeng binatang yang telah dibaca! 
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Kita sudah mengetahui makna keberagaman, mari kita menumbuhkan sikap 

kebersamaan. Mari kita cari makna apa yang terkandung dalam dongeng 

“Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan”!. 

 

Setelah kita bermain permainan menjala ikan, ayo kita mencoba berjalan di 

air!. 

Langkah-langkah berjalan di air 

1. Gunakan lengan dan tungkai 

2. Jagalah agar kepala berada di atas air dan bernapaslah dengan normal 

3. Gerakkan lengan secara horizontal 

4. Gerakkan tungkai secara memutar atau tendang tungkai ke belakang dan 

ke depan 

 

D. BAHAN AJAR KOKURIKULER 

Kita sudah mengetahui karakteristik teman-teman di kelas. 

Sekarang, kita amatianggota keluarga di rumah. 

Kelompokkan anggota keluarga berkacamata dan yang tidak berkacamata! 
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LAMPIRAN 2 

MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Big Book 

 

2. Tata tertib permainan menjala ikan 

- Berkumpullah bersama teman satu kelompok; 

- Bagilah 2 peran yaitu sebagai jala dan sebagai ikan; 

- Anak yang berperan sebagai jala sebanyak 3 anak dan sisanya berperan 

sebagai ikan; 

- Anak yang berperan sebagai ikan berjalan-jalan tidak boleh keluar dari 

kolam renang; 

- Anak yang berperan sebagai jala berjalan bergandengan dengan teman 

untuk menangkap teman yang berperan menjadi ikan. 

3. Gambar permainan menjala ikan 
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LAMPIRAN 3 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD) 

Lembar Kerja Peserta Didik 1 

Kelas/Semester : II / II 

Tema   : 7. Kebersamaan 

Subtema  : 1. Kebersamaan di Rumah 

Pembelajaran  : 2 

Tanggal  : ........................................ 

Kegiatan     :Mengidentifikasi jenis keberagaman karakteristik teman  

 

PETUNJUK MENGERJAKAN! 

1. Tuliskan nama anggota kelompokmu! 

2. Diskusikan dengan kelompokmu! 

3. Kelompokkan teman-teman satu kelas sesuai dengan ciri-ciri yang dimilikinya! 

4. Setelah selesai sampaikan di depan kelas! 

Nomor presensi ganjil Nomor presensi genap 

 

 

 

 

 

Berambut lurus Berambut keriting 

 

 

 

 

 

5. Berkelompoklah dengan teman yang memiliki ciri-ciri sama! 

6. Pilihlah peran akan membaca peran dalam dongeng binatang! 

 

 

 

Anggota Kelompok 

1…………………… 

2…………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 

5. …………………… 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD) 

Lembar Kerja Peserta Didik 2 

Kelas/Semester : II / II 

Tema   : 7. Kebersamaan 

Subtema  : 1. Kebersamaan di Rumah 

Pembelajaran  : 2 

Tanggal  : ........................................ 

Kegiatan     : Membaca nyaring dongeng binatang dan menceritakan  

 kembali dongeng binatang   

 

PETUNJUK MENGERJAKAN! 

1. Tuliskan nama anggota kelompokmu! 

2. Diskusikan dengan kelompokmu! 

3. Bacalah secara nyaring dongeng binatang! 

4. Setelah anggota kelompok selesai membaca secara nyaring dongeng bintang, 

ceritakan kembali dongeng binatang menggunakan bahasa sendiri. 

5. Tampilkanlah di depan teman-temanmu cerita dongeng binatang yang telah 

didiskusikan dengan teman sekelompokmu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota Kelompok 

1…………………… 

2…………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 

5. …………………… 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD) 

Lembar Kerja Peserta Didik 3 

Kelas/Semester : II / II 

Tema   : 7. Kebersamaan 

Subtema  : 1. Kebersamaan di Rumah 

Pembelajaran  : 2 

Tanggal  : ........................................ 

Kegiatan     : Berjalan di air  

 

PETUNJUK MENGERJAKAN! 

1. Tuliskan nama anggota kelompokmu! 

2. Diskusikan dengan kelompokmu! 

3. Bagilah teman satu kelompokmu menjadi dua peran, 3 anak menjadi jaring dan 

sisanya menjadi ikan. 

4. Anak yang menjadi berperan jaring bergandengan berjalan di air untuk 

menangkap teman yang menjadi ikan. 

5. Anak yang berperan menjadi ikan berjalanlah di air, hindari teman yang 

berperan menjadi jaring agar tidak tertangkap. 

 

Anak yang berperan menjadi jaring Anak yang berperan menjadi ikan 

  

 

 

 

Anggota Kelompok 

1…………………… 

2…………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 

5. …………………… 
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LAMPIRAN 4 

KISI-KISI PENILAIAN 

Mapel/Kompetensi Dasar Indikator Tujuan Instruksional Khusus Ranah 

Penilaian 
No 

Soal 

Tingkat 

kesukar

an soal 
Teh

nik  
Jenis  Bentuk  

PPKn 

1.3. Menerima keberagaman 

karakteristik individu 

sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa di 

sekolah. 

2.3 Menampilkan 

kebersamaan dalam 

keberagaman karakteristik 

individu di sekolah. 

3.3 Mengidentifikasi jenis-

jenis keberagaman 

karakteristik individu di 

sekolah. 

4.3 Mengelompokkan jenis-

jenis keberagaman 

karakteristik individu di 

sekolah.  

 

1.3.1 Menunjukkan sikap 

syukur dalam menerima 

keberagaman karakteristik 

individu di sekolah. 

 

2.3.1 Menunjukkan sikap 

kebersamaan dalam 

keberagaman karakteristik 

individu di sekolah. 

3.3.1 Mengidentifikasi jenis 

keberagaman karakteristik 

individu di sekolah. 

 

 

4.3.1 Memaparkan jenis 

keberagaman karakteristik 

individu di sekolah. 

 

1. Dengan melakukan 

pembiasaan menunjukkan 

sikap syukur dalam menerima 

keberagaman karakteristik 

individu di sekolah dengan 

baik. 

2. Dengan melakukan 

pembiasaan menunjukkan 

sikap kebersamaan dalam 

keberagaman karakteristik 

individu di sekolah dengan 

baik. 

3. Dengan mengamati 

dongeng binatang, siswa dapat 

mengidentifikasi jenis 

keberagaman karakteristik 

individu di sekolah dengan 

tepat. 

4. Dengan mengamati 

dongeng binatang, siswa dapat 

memaparkan jenis 

 

Sikap 

spiritual 

 

 

 

Sikap sosial 

 

 

Pengetahuan 

 

 

Keterampilan 

 

Non 

tes 

 

 

 

Non 

tes  

 

Tes 

 

 

Non 

tes 

 

Observ

asi 

 

 

 

Observ

asi 

 

Tes 

tertulis 

 

Unjuk 

kerja 

 

 

 

Jurnal 

pengam

atan 

 

 

Jurnal 

pengam

atan 

Pilihan 

ganda 

dan 

uaraian 

singkat 

Rubrik 

disertai  

Rating 

scale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I (1, 

2, 3) 

II (1, 

2) 

 

LKPD 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedang  

 

Bahasa Indonesia 

3.8 Menggali informasi dari 

dongeng binatang (fabel) 

tentang sikap hidup rukun 

 

3.8.1 Mengidentifikasi isi 

dongeng binatang dari 

teks tertulis. 

 

Pengetahuan 

 

 

 

Tes 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

Pilihan 

ganda 

dan 

 

I (4) 

II (3, 

4) 

 

Sedang  
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dariteks lisan dan tulis 

dengan tujuan untuk 

kesenangan. 

4.8 Menceritakan kembali 

teks dongeng binatang 

(fabel) yang 

menggambarkan sikap 

hidup rukun yang telah 

dibaca secara nyaring 

sebagai bentuk ungkapan 

diri. 

 

 

 

4.8.1 Mempraktikkan 

membaca nyaring teks 

dongeng binatang. 

4.8.2 Menceritakan kembali isi 

dongeng binatang sebagai 

bentuk ungkapan diri. 

keberagaman karakteristik 

individu di sekolah. 

5. mengidentifikasi isi 

dongeng binatang dari teks 

tertulis dengan benar. 

6. Dengan mengamati 

dongeng binatang, siswa dapat 

mempraktikkan membaca 

nyaring teks dongeng 

binatang. 

7. Dengan mengamati 

dongeng binatang, siswa dapat 

menceritakan kembali isi 

dongeng binatang sebagai 

bentuk ungkapan diri dengan 

tepat. 

8. Dengan bermain 

permainan menjala ikan, siswa 

dapat mengidentifikasi 

langkah-langkah berjalan di air 

sebagai bentuk menjaga 

keselamatan diri dengan benar. 

9. Dengan bermain 

permainan menjala ikan, siswa 

dapat mempraktikkan berjalan 

di air sebagai bentuk menjaga 

keselamatan diri dengan benar. 

 

 

 

Keterampilan 

 

 

 

Non 

tes 

 

 

 

Unjuk 

kerja 

uaraian 

singkat 

 

Rubrik 

disertai  

Rating 

scale 

 

 

 

LKPD 

2 

 

 

 

 

 

 

 

PJOK 

3.7 Memahami prosedur 

penggunaan gerak dasar 

lokomotor, non 

lokomotor, dan 

manipulatif dalam bentuk 

permainan, dan menjaga 

keselamatan diri/orang 

lain dalam aktivitas air. 

4.7 Mempraktikkan 

penggunaan gerak dasar 

lokomotor, nonlokomotor, 

dan manipulative dalam 

bentuk permainan, dan 

menjaga keselamatan diri/ 

orang lain dalam aktivitas 

air. 

 

3.7.1 Mengidentifikasi 

langkah-langkah berjalan 

di air sebagai bentuk 

menjaga keselamatan diri. 

 

 

 

 

 

4.7.1 Mempraktikkan berjalan 

di air sebagai bentuk 

menjaga keselamatan diri. 

 

Pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterampilan 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

tes 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

Unjuk 

kerja 

 

Pilihan 

ganda 

dan 

uaraian 

singkat 

 

 

 

 

Rubrik 

disertai  

Rating 

scale 

 

I (5) 

II (5) 

 

 

 

 

 

 

 

LKPD 

3 

 

Sedang  
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LAMPIRAN 5 

SOAL EVALUASI 

 

 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar! 

1. Hidup bersama teman di kelas dengan beragam perbedaan harus bisa saling 

…. 

a. merendahkan  

b. membandingkan 

c. menghormati 

2. Perbedaan di dalam kelas akan membuat suasana pertemanan semakin … 

a. seru 

b. membosankan  

c. tidak aman 

3. Sikap di bawah ini yang merupakan contoh kerukunan di kelas adalah …. 

a. menyontek pekerjaan teman 

b. menyapu lantai kelas bersama-sama 

c. berani bertanya pada guru  

4. Berikut ini yang bukan merupakan tokoh dalam dongeng “Kecerdikan 

Menumbuhkan Kebaikan” adalah …. 

a. tikus 

b. ular 

c. buaya 

5. Jika sedang berjalan di air maka kepala kita harus berada … air 

a. di atas 

b. di bawah 

c. di dalam 

 

 

 

Nama siswa :  . . . . . . . . . . . . . . 

Kelas  :  . . . . . . . . . . . . . . 
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II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat! 

1. Jika semua siswa di kelas bisa menjaga kerukunan, maka kegiatan belajar 

dapat belajar dengan …. 

2. Perbedan yang kita miliki antar teman, jika dijadikan bahan olok-olokan maka 

akan mengakibatkan .... 

3. Watak Ular dalam dongeng “Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan” adalah …. 

4. Alasan Ular dan Tikus dongeng “Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan” 

memilih hidup bersama adalah …. 

5. Permainan menjala ikan terdapat dua peran yaitu sebagai … dan …. 

 

 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

Nomor Soal Kunci Jawaban Skor 

I   

1 C 1 

2 A 1 

3 B 1 

4 C 1 

5 A 1 

II   

1 nyaman 2 

2 perpecahan 2 

3 mau mengakui kesalahan 2 

4 saling membutuhkan 2 

5 jala dan ikan 2 

Skor maksimal 15 

Nilai =  

a. Nilai Skala 100 => (Skor diperoleh : skor maksimum) x 100 
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LAMPIRAN 6 

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Lembar Jurnal Penilaian Sikap Spiritual 

Kelas/Semester : II / II 

Tema   : 7. Kebersamaan 

Subtema  : 1. Kebersamaan di Rumah 

Pembelajaran  : 2 

 

Petunjuk: Berilah tanda cek “√” pada kolom yang sesuai aspek yang muncul pada diri siswa! 

No Nama Siswa Taat Beribadah Perilaku Syukur Berdoa Sebelum 

Beraktivitas 

Toleransi Beribadah 

BT MT MB M BT MT MB M BT MT MB M BT MT MB M 

1                  

2                  

3                  

4                  

Dst.                  

Keterangan : 

BT : Belum Terlihat  Skor (1)  MB : Mulai Berkembang  Skor (3) 

MT  : Mulai Terlihat  Skor (2)  M : Membudaya   Skor (4) 
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Lembar Jurnal Penilaian Sikap Sosial 

Kelas/Semester : II / II 

Tema   : 7. Kebersamaan 

Subtema  : 1. Kebersamaan di Rumah 

Pembelajaran  : 2 

 

Petunjuk: Berilah tanda cek “√” pada kolom yang sesuai aspek yang muncul pada diri siswa! 

No Nama 

Siswa 

Jujur Tanggung Jawab Toleransi Santun Peduli Percaya Diri 

B

T 

M

T 

M

B 

M BT M

T 

M

B 

M BT M

T 

M

B 

M BT M

T 

M

B 

M BT M

T 

M

B 

M BT M

T 

M

B 

M 

1                          

2                          

3                          

4                          

Dst.                          

 

Keterangan : 

BT : Belum Terlihat  Skor (1)  MB : Mulai Berkembang  Skor (3) 

MT  : Mulai Terlihat  Skor (2)  M : Membudaya   Skor (4) 
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Lembar Penilaian Keterampilan 

Kelas/Semester : II / II 

Tema   : 7. Kebersamaan 

Subtema  : 1. Kebersamaan di Rumah 

Pembelajaran  : 2 

PPKn 

Rubrik Penilaian 

No. Indikator Kriteria Sangat Baik 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

1. 4.3.1 Memaparkan 

jenis keberagaman 

karakteristik 

individu di sekolah. 
Sikap  

Menyampaikan dengan 

sikap siap, berani, dan 

percayadiri 

Menyampaikan dengan 

sikap kurang siap, berani 

dan percayadiri 

Menyampaikan 

dengan sikap 

kurang siap, kurang 

berani, dan 

percayadiri 

Menyampaikan 

dengan sikap 

kurang siap, kurang 

berani, dan kurang 

percayadiri 

Volume 

suara  

Siswa menyampaikan 

dengan suara yang 

didengar oleh seluruh 

siswa di kelas 

Siswa menyampaikan 

dengan suara yang didengar 

oleh sebagian besar siswa di 

kelas 

Siswa 

menyampaikan 

dengan suara yang 

didengar oleh 

sebagian kecil 

siswa di kelas 

Siswa 

menyampaikan 

dengan suara yang 

hanya didengar 

oleh guru  
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Petunjuk: Petunjuk: Berilah tanda cek “v” pada kolom yang sesuai aspek yang muncul pada diri siswa! 

No Nama Siswa 

Sikap   Skor 

Nilai Deskripsi 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Skor 

Maksimal 
Perolehan 

1.           8    

2.           8    

3.           8    

4.           8    

5.           8    

6.           8    

7.           8    

8.           8    

9.           8    

Keterangan: Nilai    : (Skor diperoleh : skor maksimum) x 100 
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Bahasa Indonesia 

Rubrik Penilaian 

No. Indikator Kriteria Sangat Baik 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

1. 4.8.1 Mempraktikkan 

membaca nyaring 

teks dongeng 

binatang. 

Ketepatan 

lafal bacaan 

Tidak terdapat kesalahan 

dalam pelafalan 

Terdapat 1-3 kesalahan 

dalam pelafalan 

Terdapat 4-6 

kesalahan dalam 

pelafalan 

Terdapat banyak 

kesalahan dalam 

pelafalan 

Intonasi 

bacaan 

Terdapat variasi irama 

dan tekanan 

Terdapat variasi irama tapi 

penggunaan tekanan kurang 

tepat 

Terdapat variasi 

irama tetapi 

penggunaan 

tekanan tidak tepat 

Tidak terdapat 

variasi irama dan 

penggunaan 

tekanan 

Kenyaringa

n membaca 

Suara nyaring artinya 

volume suara dapat 

dijangkau oleh semua 

pendengar (siswa) dari 

awal hingga akhir 

membaca 

Volume suara dapat 

dijangkau oleh semua 

pendengar namun masih 

kurang maksimal 

Volume suara 

dapat dijangkau 

oleh sebgaian 

pendengar 

Volume suara lirih 

dan tidak dapat 

dijangkau oleh 

pendengar 

Penguasaan 

tanda baca 

Tidak terdapat kesalahan 

membaca menggunakan 

tanda baca 

Terdapat 1-3 kesalahan 

dalam membaca 

menggunakan tanda baca 

Terdapat 4-6 

kesalahan dalam 

membaca 

menggunakan 

tanda baca 

Terdapat banyak 

kesalahan dalam 

membaca 

menggunakan 

tanda baca 
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Kelancaran 

membaca 

Lancar dalam membaca Lancer dalam membaca 

tetapi masih ada bacaan 

yang diulang 

Terdapat 

pengulangan kata 

dalam membaca, 

tetapi nafas teratur 

Tidak lancar dalam 

membaca 

2. 4.8.2 Menceritakan 

kembali isi dongeng 

binatang sebagai 

bentuk ungkapan diri. 

Kesesuaian 

isi  

Isi ceritasesuai denganisi 

dongeng 

Isi ceritasebagian 

besarsesuai denganisi 

dongeng 

Isi ceritasebagian 

kecilsesuai 

denganisi dongeng 

Isi cerita 

tidaksesuai 

denganisi dongeng 

Petunjuk: Petunjuk: Berilah tanda cek “v” pada kolom yang sesuai aspek yang muncul pada diri siswa! 

No Nama Siswa 

Vokal  Tanda baca 

Kepercayaa

n diri 

dalam 

membaca 

nyaring 

Kesesuaian 

isi 
Skor 

Nilai Deskripsi 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Skor 

Maksimal 
Perolehan 

1.                   16    

2.                   16    

3.                   16    

4.                   16    

5.                   16    

6.                   16    

7.                   16    

8.                   16    

9.                   16    

Keterangan: Nilai    : (Skor diperoleh : skor maksimum) x 100 
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PJOK 

Rubrik Penilaian 

No. Indikator Kriteria Sangat Baik 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

1. 4.7.1 

Mempraktikk

an berjalan di 

air sebagai 

bentuk 

menjaga 

keselamatan 

diri 

Berjalan 

di air 

Dapat melakukan 

gerakan berjalan di air 

dengan benar 

Dapat melakukan gerakan 

berjalan diair dengan benar, 

namun dilakukan dengan sedikit 

bimbingan guru 

Dapat melakukan gerakan 

berjalan di air dengan benar 

namun dilakukan dengan 

bimbingan guru 

Tidak dapat melakukan 

berjalan di air dengan benar 

Sikap 
Berjalan dengan berani 

dan percaya diri 

Berjalan dengan kurang berani 

dan percaya diri 

Berjalan dengan kurang 

berani dan kurang percaya diri 

Berjalan dengan kurang berani 

dan kurang percaya diri 

 

Petunjuk: Petunjuk: Berilah tanda cek “v” pada kolom yang sesuai aspek yang muncul pada diri siswa! 

No Nama Siswa 

Berjalan diair Sikap Skor 

Nilai Deskripsi 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Skor 

Maksimal 
Perolehan 

1.           8    

2.           8    

3.           8    

4.           8    

Keterangan: Nilai    : (Skor diperoleh : skor maksimum) x 100 
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LAMPIRAN 21 RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MEMBACA 

NYARING 

 

KRITERIA PENILAIAN MEMBACA NYARING 

No 
Aspek yang 

akan dinilai 

Skor 

4 3 2 1 

1 Ketepatan 

lafal bacaan 

Tidak 

terdapat 

kesalahan 

dalam 

pelafalan 

Terdapat 1-3 

kesalahan 

dalam 

pelafalan 

Terdapat 4-6 

kesalahan 

dalam 

pelafalan 

Terdapat 

banyak 

kesalahan 

dalam 

pelafalan 

2 Intonasi 

bacaan 

Terdapat 

variasi irama 

dan tekanan 

Terdapat 

variasi irama 

tapi 

penggunaan 

tekanan 

kurang tepat 

Terdapat 

variasi irama 

tetapi 

penggunaan 

tekanan tidak 

tepat 

Tidak 

terdapat 

variasi irama 

dan 

penggunaan 

tekanan 

3 Kenyaringan 

membaca 

Suara nyaring 

artinya 

volume suara 

dapat 

dijangkau 

oleh semua 

pendengar 

(siswa) dari 

awal hingga 

akhir 

membaca 

Volume suara 

dapat 

dijangkau 

oleh semua 

pendengar 

namun masih 

kurang 

maksimal 

Volume suara 

dapat 

dijangkau 

oleh sebgaian 

pendengar 

Volume suara 

lirih dan tidak 

dapat 

dijangkau 

oleh 

pendengar 

4 Penguasaan 

tanda baca 

Tidak 

terdapat 

kesalahan 

membaca 

menggunakan 

tanda baca 

Terdapat 1-3 

kesalahan 

dalam 

membaca 

menggunakan 

tanda baca 

Terdapat 4-6 

kesalahan 

dalam 

membaca 

menggunakan 

tanda baca 

Terdapat 

banyak 

kesalahan 

dalam 

membaca 

menggunakan 

tanda baca 

5 Kelancaran 

membaca 

Lancar dalam 

membaca 

Lancer dalam 

membaca 

tetapi masih 

ada bacaan 

yang diulang 

Terdapat 

pengulangan 

kata dalam 

membaca, 

tetapi nafas 

teratur 

Tidak lancar 

dalam 

membaca 
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LAMPIRAN 22 DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK UJI COBA SOAL 

INSTRUMEN 

 

Daftar Nama Peserta Didik Uji Coba Soal Instrumen 

No Nama Peserta Didik Kode 

1.  AR U1 

2.  MDP U2 

3.  AM U3 

4.  JCF U4 

5.  NSI U5 

6.  NYF U6 

7.  AF U7 

8.  RNH U8 

9.  SR U9 

10.  LMA U10 

11.  MA U11 

12.  AA U12 

13.  SAR U13 

14.  AK U14 

15.  ED U15 

16.  MIN U16 

17.  MI U17 

18.  UK U18 

19.  MH U19 
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LAMPIRAN 23 DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK UJI COBA SOAL 

PEMAKAIAN 

 

Daftar Nama Peserta Didik Uji Coba Pemakaian 

No Nama Peserta Didik Kode 

1.  RIN P1 

2.  OY P2 

3.  AFR P3 

4.  EDN P4 

5.  HF P6 

6.  NVA P7 

7.  INA P1 

8.  MRR P8 

9.  NAR P9 

10.  JA P10 

11.  FSD P11 

12.  NDA P12 

13.  SGA P13 

14.  ZK P14 

15.  MLA P15 

16.  ADS P16 

17.  LOL P17 

18.  LN P18 

19.  FAR P19 

20.  SDA P20 

21.  FAP P21 

22.  SKS P22 

23.  WMM P23 

24.  ILS P24 

25.  ZNP P25 

26.  IKP P26 

27.  KAZ P27 

28.  MALA P28 

29.  AP P29 

30.  FA P30 

31.  CIA P31 
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LAMPIRAN 24 HASIL UJI COBA SOAL INSTRUMEN 
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LAMPIRAN 25 ANALISIS UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SOAL UJI COBA SOAL INSTRUMEN 

 

UJI VALIDITAS UJI COBA SOAL INSTRUMEN 
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UJI RELIABILITAS UJI COBA SOAL INSTRUMEN 
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LAMPIRAN 26 HASIL UJI COBA PRODUK 

 

HASIL PRETEST DAN POSTTEST UJI COBA SKALA KECIL 
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LAMPIRAN 27 HASIL UJI COBA PEMAKAIAN 

HASIL PRETEST DAN POSTTEST UJI COBA SKALA BESAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                    



238 

 

 

ANALISIS UJI NORMALITAS DATA PRETEST DAN POSTTEST 

Hipotesis  

Ho : Berdistribusi normal  

Ha : Tidak Berdistribusi normal  

Kriteria  

Data dikatakan berdistribusi normal jika Ho di terima yaitu apabila t tabel > 0,05. 

Penelitian ini α = 0,05  

Perhitungan uji normalitas pretest dan posttest sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest 

Case Processing Summary 

 

Kelompok 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Hasil 

Membaca 

Nyaring 

Pretest 25 100.0% 0 .0% 25 100.0% 

Posttest 25 100.0% 0 .0% 25 100.0% 

Tests of Normality 

 

Kelompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil 

Membaca 

Nyaring 

Pretest .153 25 .135 .938 25 .131 

Posttest .193 25 .018 .937 25 .123 

a. Lilliefors Significance 

Correction 

     

 

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui nilai sig pada kolom shapiro wilk 

menunjukkan sig>0,05 nilai pretest maupun posttest. Nilai pretest mempunyai 

nilai sig sebesar 0,131 dan nilai posttest mempunyai nilai sig sebesar 0,123. 

Berdasarkan data tersebut disimpulkan nilai pretest dan posttest berdistribusi 

normal. 
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ANALISIS UJI T DATA PRETEST DAN POSTTEST 

Menurut Sugiyono (2015: 274) rumus uji T yang digunakan yaitu T-test 

sampel realated, sebagai berikut:  

t = 
𝑥1−𝑥2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2 

𝑛2
−2𝑟 (

𝑆1

√𝑛1
)(

𝑆2

√𝑛2
)

 

Kriteria:  

Kriteria pengujian uji T berpasangan (paired sample t-test) adalah jika nilai sig. 

(2-tailed)<0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada 

data pretest dan posttest. Sebaliknya jika nilai sig. (2-tailed)>0,05 maka tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan 

posttest. Hasil uji T sebagai berikut. 

Tabel 4.13 Hasil Uji T Data Pretest dan Posttest 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 67.60 25 7.654 1.531 

Posttest 84.80 25 6.371 1.274 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest & 

Posttest 
25 .887 .000 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pretest - Posttest -17.200 3.559 .712 -18.669 -15.731 -24.164 24 .000 

Berdasarkan hasil uji perbedaan rata-rata pretest dan posttest 

menunjukkan bahwa nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Hasil uji T  menunjukkan 

sig. (2-tailed) 0,000<0,05 sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil data pretest dan posttest. 
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ANALISIS UJI N-GAIN DATA PRETEST DAN POSTTEST 

 

Untuk menghitung nilai N-Gain dapat menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

(Lestari dan Yudhanegara, 2017: 235) 

Kriteria :  

Kriteria interprestasi indeks gain menurut Lestari dan Yudhanegara (2017: 235) 

sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Interprestasi Indeks Gain 

Interval Gain Kriteria  

g ≥ 0,7 Tinggi  

0,3 ≤ g ≥ 0,7 Sedang  

g ≥ 0,3 Rendah  

Perhitungan N-Gain sebagai berikut: 

N-Gain =  
84,80−67,60

100−67,60
 

N-Gain = 
17,20

32,40
 

N-Gain = 0,5309 

Tabel 4.14 Hasil Uji Peningkatan Rata-Rata Data Pretest dan Posttest 

Kategori  Nilai  

Pretest 67,60 

Posttest  84,80 

Selisih rata-rata 17,20 
N-gain kelas 0,53 

Kriteria Sedang 

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh terdapat peningkatan rata-rata (gain) antara data 

pretest dan posttest sebesar 0,53 dengan selisih rata-rata 17,20. 
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LAMPIRAN 28 SURAT PENELITIAN 
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LAMPIRAN 29 DOKUMENTASI PENELITIAN 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

  
Wawancara dengan Wali Kelas II 

SDN Candirejo 01 

Pengisian Angket Kebutuhan Siswa 

  

  
Penilaian Ahli Media Penilaian Ahli Bahasa dan Materi 

  

  
Uji Coba Soal Uji Coba Soal 
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Uji Coba Produk Uji Coba Pemakaian 

  

  
Uji Coba Pemakaian Uji Coba Pemakaian 

  

  
Uji Coba Pemakaian SDN Candirejo 01 Batang 
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LAMPIRAN 30 DESAIN BIG BOOK BERBASIS KEARIFAN LOKAL 

 

PRODUK BIG BOOK YANG DIKEMBANGKAN 
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