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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Kemampuan Membaca 

1. Pengertian Kemampuan Membaca 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa, 

sanggup, dapat.
1
 Berdasarkan kata mampu, kemampuan dapat diartikan 

sebagai suatu keadaan atau kondisi yang menunjukkan sanggup atau 

dapat melakukan sesuatu. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa membaca adalah 

melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan 

atau hanya dalam hati).
2
 Membaca merupakan kegiatan yang 

membutuhkan sejumlah keterampilan, seperti memperhatikan, melihat, 

hati-hati kepada tulisan, mengingat bunyi huruf, dan kemampuan menerka 

bahasa. Menurut Yuni Pratiwi membaca adalah kegiatan berbahasa yang 

secara aktif menyerap informasi atau pesan yang disampaikan melalui 

media tulis, seperti buku, artikel, modul, surat kabar, atau media tulis.
3
 

Crawley dan Mountain dalam Farida Rahim mengutarakan 

pendapat bahwa: 

Membaca adalah sesuatu yang melibatkan banyak hal, tidak sekedar 

melafalkan tulisan, tetapi melibatkan aktivitas visual, berpikir, 

psikolinguistik, dan meta kognitif. Sebagai proses visual membaca 

merupakan proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) ke dalam kata-

                                                             
1 KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) http://kbbi.web.id/pusat. Online: diakses 

9 November 2018 
2 KBBI, Loc. cit.,  
3
 Yuni Pratiwi. Bahasa Indonesia. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), h. 15 

http://kbbi.web.id/pusat
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kata lisan. Sebagai proses berpikir, membaca mencakup aktivitas 

pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan 

pemahaman kreatif.
4
 

 

Maka dari itu, membaca bagi seorang siswa harus memperoleh 

perhatian sungguh-sungguh dari pendidik, sehingga siswa menyadari 

bahwa dengan membaca dapat memperoleh berbagai pengetahuan dan 

informasi dari media cetak, dan pada akhirnya anak dapat 

menginformasikan dan mengkomunikasikan itu kepada orang lain. 

2. Tahap Perkembangan Kemampuan Membaca Pada Anak 

Menurut Cochorane  dalam Slamet Suyanto ada lima tahap 

kemampuan membaca pada anak, yakni : 

a) Tahap Magis (Magical Stage). Pada tahap ini, anak belajar 

memahami fungsi dari bacaan. 

b) Tahap Konsep Diri (Self-concept Stage). Pada tahap ini anak 

memandang dirinya sudah dapat membaca.  

c) Tahap Membaca Peralihan (Bridging Reader Stage). Anak mulai 

mengingat huruf atau kata yang sering anak jumpai, misalnya dari 

buku cerita yang sering diceritakan orang tuanya.  

d) Tahap Membaca Lanjut (Take-off Reader Stage). Anak mulai sadar 

akan fungsi bacaan dan cara membacanya. 

e) Tahap Membaca Mandiri (Independent Reader). Anak mulai dapat 

membaca secara mandiri.
5
 

 

Pada tahap magis anak mulai menyukai bacaan, menganggap 

bacaan itu penting, sering ia menyimpan bacaan yang anak sukai dan 

membawanya kemana ia mau. Orang tua dan guru dapat memacu 

perkembangan tahap ini dengan membacakan cerita atau bacaan kepada 

anak. Gunakan buku-buku bergambar agar mempermudah anak 

                                                             
4 Farida Rahim. Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

h. 5 
5 Slamet Suyanto. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. (Yogyakarta: Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2008), h. 168 
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memahaminya dan mengembangkan imajinasinya. Tahap konsep anak 

sering menerangkan isi atau gambar dalam buku yang anak sukai kepada 

anak lain seakan ia sudah mencapai tahap ini. Pada tahap mmebaca 

peralihan anak dapat menceritakan kembali alur cerita dalam buku 

sebagaimana yang diceritakan orang tuanya kepadanya. Pada tahap 

membaca lanjut anak mulai tertarik dengan berbagai huruf atau bacaan 

yang ada di lingkungannya dan tahap mandiri anak juga mencoba 

memahami makna dari apa yang anak baca. Seorang anak mencoba 

menghubungkan apa yang ia baca dengan pengalamannya. 

Dari tahap-tahap perkembangan membaca di atas dapat 

disimpulkan bahwa anak untuk belajar membaca ada tahap yang 

mendukung dari tahap magis sampai dengan tahap membaca mandiri. 

Perkembangan membaca pada setiap anak berbeda-beda. 

3. Kesulitan Siswa dalam Belajar Membaca 

Kesulitan belajar membaca sering disebut disleksia. Kesulitan belajar 

membaca yang berat disebut aleksia.
6
 Kemampuan membaca tidak hanya 

merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang akademik, tetapi juga untuk 

meningkatkan keterampilan kerja dan memungkinkan orang untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan masyarakat secara bersama. Mengingat pentingnya 

kemampuan membaca bagi kehidupan, kesulitan belajar membaca hendaknya 

ditangani sedini mungkin. 

                                                             
6 Loeziana, Urgensi Mengenal Ciri Disleksia, Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Ar-Raniry Vol III, No. 2 (Juli – Desember 2017): h. 42-58 
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Ada dua tipe disleksia, yaitu disleksia auditoris dan disleksia visual.
7
 Gejala 

disleksia auditoris adalah sebagai berikut: 

a) Kesulitan dalam diskriminasi auditoris dan persepsi sehingga mengalami 

kesulitan dalam analisis fonetik. Contohnya anak tidak dapat membedakan 

kata “kakak, katak, kapak”. 

b) Kesulitan analisis dan sintesis auditoris. Contohnya “ibu” tidak dapat 

diuraikan menjadi “i-bu” atau problem sintesa “p-i-ta” menjadi “pita”. 

Gangguan ini dapat menyebabkan kesulitan membaca dan mengeja; 

c) Kesulitan reauditoris bunyi atau kata. Jika diberi huruf tidak dapat 

mengingat bunyi huruf atau kata tersebut, atau kalau melihat kata tidak 

dapat mengungkapkannya walaupun mengerti arti kata tersebut; 

d) Membaca dalam hati lebih baik dari membaca lisan; 

e) Kadang-kadang disertai gangguan urutan auditoris; 

f) Anak cenderung melakukan aktivitas visual;
8
 

 

Disleksia adalah ketidakmampuan belajar yang terutama mengenai dasar 

berbahasa tertentu, yang mempengaruhi kemampuan mempelajari kata-kata dan 

membaca meskipun anak memiliki tingkat kecerdasan rata-rata atau di atas rata-

rata, motivasi dan kesempatan pendidikan yang cukup serta penglihatan dan 

pendengaran yang normal. Gejala disleksia mungkin sulit disadari sebelum anak 

masuk sekolah, tetapi beberapa gejala awal dapat mengidentifikasi masalah 

tersebut. Ketika anak mencapai usia sekolah, guru dari anak mungkin menjadi 

yang pertama menyadari masalah tersebut. 

4. Manfaat Membaca 

Membaca adalah salah satu hobi terbaik yang dimiliki oleh 

seseorang. Namun sungguh menyedihkan ketika mengetahui bahwa 

kebanyakan dari kita tidaklah diperkenalkan dengan buku-buku yang 

                                                             
7 Munawir Yusuf. Implementasi pendidikan inklusif melalui adaptasi kurikulum dan 

Pembelajaran, (Bandung: Asa sejahtera. 2009), h. 112 
8 Tammasse, Mengatasi kesulitan belajar disleksia (Studi Neuropsikolinguistik). Jurnal 

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, Vol. II, No. 2, (November 2016): h. 118 
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menakjubkan dunia. Ini adalah beberapa alasan bagi kita untuk memulai 

kebiasaan ini sebelum kamu tertinggal di belakang dalam segala hal. 

Menurut Firmanawaty Sutan dalam Muhammad Nur Mustakim 

memaparkan beberapa manfaat dari kegiatan membaca, yaitu : 

a. Anak akan memperoleh pengetahuan. 

b. Anak dapat mengidentifikasikan dirinya. 

c. Anak menemukan nilai-nilai keutamaan untuk membina kepribadian. 

d. Anak dapat berimajinasi dengan baik. 

e. Anak terbantu untuk menyelesaikan problem yang harus dihadapi. 

f. Anak dapat mengetahui pengalaman dan kebudayaan lain. 

g. Memupuk rasa percaya diri anak.
9
 

 

Membaca bukan hanya sekedar membaca, tetapi aktivitas ini mempunyai 

tujuan yaitu untuk mendapatkan sejumlah informasi baru. Seorang anak 

dalam membaca akan mendapatkan sebuah informasi. Informasi itu  

biasanya tentang fakta dan kejadian yang terjadi di kehidupan sehari-

hari.selain itu dengan membaca akan mendapatkan kesenangan, atau 

hiburan. 

B. Tinjauan tentang Media Buku Cerita Bergambar 

1. Pengertian Media 

Media berasal dari bahasa latin yang berarti perantara, maksudnya 

segala sesuatu yang membawa pesan dari suatu sumber untuk 

disampaikan kepada penerima pesan.
10

 Media merupakan alat atau sarana 

yang mempunyai fungsi untuk menyampaikan suatu informasi. Secara 

                                                             
9 Muh. Nur Mustakim. Peranan Cerita Pembentukan Perkembangan Anak .( Jakarta: 

Depdiknas, 2010), h. 13 
10 Nana Sudjana & Ahmad Rivai. Media Pengajaran. (Bandung: Sinar Baru Algensinda, 

2010), h. 130 
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harfiah media.
11

 berarti perantara yaitu perantara sumber pesan dengan 

penerima pesan. Media pembelajaran pada dasarnya merupakan wahana 

dari pesan yang oleh sumberpesan (guru) ingin diteruskan kepada 

penerima pesan (anak).
12

 Pesan yang disampaikan adalah isi pembelajaran 

dalam bentuk tema atau topik pembelajaran dengan tujuan agar terjadi 

proses belajar pada diri anak. Seorang guru selalu menginginkan agar 

pesan yang disampaikannya dapat diterima anak dengan afektif dan 

efisien. Untuk itu diperlukan media pembelajaran. Media yang 

dikembangkan dengan baik diharapkan dapat membantu anak memahami 

pesan yang disampaikan kepada anak. 

2. Pengertian Buku Cerita Bergambar 

Muh. Nur Mustakim mengemukakan bahwa buku cerita 

bergambar adalah buku yang memuat suatu cerita melalui gabungan 

antara teks dan ilustrasi.
13

 Menurut Tarigan dalam Hendra Adipta 

mengemukakan bahwa pemilihan gambar haruslah tepat, menarik dan 

dapat merangsang anak untuk belajar.
14

 Media gambar yang menarik, 

akan menarik perhatian anak dan menjadikan anak memberikan respon 

awal terhadap proses pembelajaran. Media gambar yang digunakan dalam 

pembelajaran akan diingat lebih lama oleh anak karena bentuknya yang 

                                                             
11 Nunu Mahnun, Media Pembelajaran (Kajian terhadap Langkah-langkah Pemilihan 

Media dan Implementasinya dalam Pembelajaran), Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 37, No. 1 

(Januari-Juni 2012): h. 29 
12 Ibid., h. 28 
13 Muh. Nur Mustakim, op, cit., h. 32 
14 Hendra Adipta, dkk, Pemanfaatan Buku Cerita Bergambar Sebagai Sumber Bacaan 

Siswa SD, Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Malang, Vol.I,  No. 5, (Mei 2016): h. 989 
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konkrit dan tidak bersifat abstrak. Gambar adalah suatu bentuk ekspresi 

komunikasi universal yang dikenal khalayak luas. 

Menurut Huck, dkk dalam Burhan Nurgiyantoro bahwa buku 

bergambar (picture books) menunjuk pada pengertian buku yang 

menyampaikan pesan lewat dua cara, yaitu lewat ilustrasi dan tulisan.
15

 

Hal yang tidak berbeda juga dikemukakan Mitchell dalam Burhan 

Nurgiyantoro bahwa buku cerita bergambar adalah buku yang 

menampilkan gambar dan teks dan keduanya saling menjalin.
16

 Baik 

gambar maupun teks secara mandiri belum cukup untuk mengungkapkan 

cerita secara lebih mengesankan, dan keduanya saling membutuhkan 

untuk saling mengisi dan melengkapi. Dengan demikian, pembacaan 

terhadap buku cerita bacaan tersebut akan terasa lebih lengkap dan 

konkret jika dilakukan dengan melihat. 

Berdasarkan hal itu maka, kata-kata dan teks dalam buku cerita 

bergambar sama pentingnya dengan gambar ilustrasi. Guru akan 

membantu anak mengembangkan sensitivitas awal ke imajinasi dalam 

penggunaan bahasa. Bahasa untuk bacaan anak harus sederhana, tetapi 

tidak perlu penyederhanaan yang berlebihan. Apalagi dalam buku cerita 

bergambar pemahaman kata-kata itu berada dalam konteks cerita dan 

yang dapat dipahami bersama dengan bantuan gambar. 

 

 

                                                             
15 Burhan Nurgiyantoro. Sastra Anak. (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009), h. 

153 
16

 Ibid., h. 154 
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3. Ruang Lingkup Buku Cerita Bergambar 

Cerita dapat dilakukan dengan berbagai alat bantu yang disebut 

sebagai bercerita dengan alat peraga. Alat peraga yang paling sederhana 

adalah buku, gambar, papan panel, boneka, dan film bisu. Menurut 

Tadkiroatun Musfiroh bahwa semua alat peraga membutuhkan 

keterampilan tersendiri yang memungkinkan penggunaan alat peraga itu 

berfungsi optimal.
17

 Bercerita dengan alat peraga buku dapat menjadi 

ladang persemaian kesiapan membaca anak. Bahkan jika guru cukup 

kreatif, bercerita dengan buku dapat digunakan untuk memperkenalkan 

materi-materi-materi akademis. 

Senada dengan hal tersebut Tadkiroatun Musfiroh (2008: 125) 

bercerita bahwa: 

Dengan alat peraga buku memiliki pengaruh yang positif dalam 

memunculkan kemampuan keaksaraan (emergent literacy) anak dan 

mendorong tumbuhnya kesiapan baca (reading readiness) pada anak. 

Untuk itu, perlu dilakukan pemilihan buku-buku yang memiliki 

keterbacaan (readability) yang sesuai dengan tingkat pengusaan dan 

kemampuan anak .
18

 

 

Berdasarkan hal itu maka alat peraga gambar yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan dongeng kepada anak meliputi gambar 

berseri dalam bentuk kertas lepas dan buku, serta gambar di papan 

flannel. Bercerita dengan gambar lepas membutuhkan penguasaan cerita 

yang baik. guru dituntut bukan saja hafal cerita tetapi juga memiliki 

                                                             
17 Tadkiroatun Musfiroh. Bermain Sambil Belajar dan Mengasah Kecerdasan. (Jakarta: 

Depdiknas, 2010), h. 122 
18

 Ibid., h. 125 
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kemampuan mensinkronkan gambar dan cerita, serta keterampilan 

mengkomunikasikan gambar kepada pendengar. 

4. Manfaat Buku Cerita Bergambar dalam Merangsang Kemampuan 

Membaca Anak 

Tadkiroatun Musfiroh dalam Myrna Apriany Lestari, dkk 

berpendapat bahwa bercerita dengan media buku bergambar menjadi 

stimulasi yang efektif bagi anak, karena pada waktu minat baca pada anak 

mulai tumbuh. Minat itulah yang harus diberi lahan yang tepat, antara lain 

melalui kegiatan bercerita.
19

 

Pendapat di atas juga dikemukakan oleh Monks dalam Lely 

Damayanti & Vitalis Djarot Sumarwoto bahwa: 

Menstimulasi minat baca anak lebih penting daripada mengajar 

mereka membaca. Menstimulasi memberi efek menyenangkan, 

sedangkan mengajar sering kali justru membunuh minat baca anak, 

apalagi hal tersebut dilakukan secara paksa.
20

 

 
Menurut Leonhardt dalam Myrna Apriany Lestari, dkk, langkah-

langkah yang perlu dilakukan untuk memupuk minat baca anak berkaitan 

dengan cerita adalah sebagai berikut : 

a. Biarkan anak sendiri memilih buku cerita yang dibacakan guru. 

Dalam hal ini, guru mempersiapkan buku yang hendak dibacakan, 

dan anak memilih buku cerita mana yang dibacakan guru. 

b. Persiapkan buku-buku yang sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak, baik tulisan, pilihan kata, isi cerita, panjang cerita, maupun 

ilustrasinya. Buku cerita yang tidak sesuai dengan tingkat 

keterbacaan anak akan menyulitkan proses identifikasi. Sebaliknya, 

                                                             
19 Myrna Apriany Lestari dkk, Efektivitas Penggunaan Media Buku Cerita Bergambar 

Dalam Penanaman Nilai-Nilai Moral Siswa Sd Kelas Rendah, Jurnal Pendidikan Vol. IV, No. 02 

(November 2017): h. 1-8 
20 Lely Damayanti & Vitalis Djarot Sumarwoto,  Pengaruh Media Cerita Bergambar 

Terhadap Kehidupan Sosial Anak Didik Kelompok B Tk Desa Ngepeh Saradan Madiun Tahun 

Ajaran 2014-2015, Jurnal Care IKIP PGRI Madiun Volume 03 Nomor 2 Januari 2016, h. 54 
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cerita yang memiliki tingkat keterbacaan sesuai anak, akan 

mendorong anak untuk ”belajar” membaca. 

c. Bacakanlah cerita dengan lafal yang baik dan menarik. Tunjukkan 

jari ke lambang tulis. Pastikan anak mengikuti cerita dengan 

melihat lambing tulisnya. 

d. Untuk memperoleh aktivitas yang memadai, cerita dibacakan 

secara perlahan namun jelas dan ekspresif. 

e. Ceritakan cerita dimanapun anak membutuhkan. Pada waktu 

istirahat, mungkin ada anak yang justru tertarik untuk menyimak 

cerita guru. Dengan hal ini minat baca anak tumbuh lebih subur. 

f. Sediakan selalu buku-buku cerita dalam jangkauan anak. 

Ketersediaan buku-buku cerita selalu memancing anak untuk 

memegang, mencoba menirukan suara gurunya bercerita, dan 

merangsang anak mencermati detail tulisan. 

g. Sesekali, suruhlah anak menceritakan kembali cerita telah 

disimaknya. Cermati bagaimana anak menunjuk lambang tulisan. 

h. Kuasailah cerita tentang tempat, peristiwa, atau hewan-hewan, dan 

ceritakanlah pada anak didik pada saat yang tepat. Tunjuk pula 

tulisan-tulisan yang tertera disekitar anak. Kaitkan tulisan dengan 

cerita. 

i. Bawalah anak-anak ke perpustakaan. Biarkan mereka melihat-lihat 

gambar. 

j. Amati apa yang diminati anak. Luangkan sedikit waktu untuk 

bercerita.
21

 

 

Berdasarkan dari kajian teori di atas dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan bercerita dengan buku bergambar menjadi ”pelatihan” baca yang 

penting. Melatih anak gemar membaca harus dimulai sejak dini, kegiatan 

bercerita dengan buku bergambar tersebut dapat merangsang anak rasa 

ingin tahu anak. Dengan melalui rangsangan yang terus menerus, anak 

akan menemukan dunianya melalui bacaan. Selera anak terhadap bacaan 

anak memang terus berubah, namun yang pasti mereka akan terbiasa 

menemukan banyak informasi melalui bacaan. Hal ini akan terwujud jika 

sejak dini guru menjadikan program bercerita dengan buku sebagai 

program rutin di sekolah. 

                                                             
21

 Myrna Apriany Lestari dkk, op, cit., h. 5 
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C. Hakekat Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

1. Hakikat Bahasa Indonesia  

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk 

berinteraksi dan berkomunikasi. Melalui bahasa pula, kebudayaan suatu bangsa 

dapat dibentuk, dibina, dan dikembangkan serta dapat diturunkan kepada 

generasi-generasi mendatang. Komunikasi melalui bahasa ini memungkinkan tiap 

orang untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan fisik dan lingkungan 

sosialnya. Ia memungkinkan tiap orang untuk mempelajari kebiasaan, adat 

istiadat, kebudayaan serta latar belakangnya masing-masing.  

Bahasa Indonesia sendiri sudah ada sejak sebelum kemerdekaan yang saat 

itu masih disebut sebagai bahasa melayu dan masih menggunakan dialek melayu. 

Hingga pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam konggres pemuda yang dihadiri oleh 

aktivis dari berbagai daerah di Indonesia, bahasa melayu diubah namanya menjadi 

bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam sumpah pemuda sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa nasional. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan merupakan peristiwa pentng dalam perjuangan bahasa Indonesia.
22

  

Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, 

digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerjasama, berkomunikasi dan 

mengidentifikasi diri.
23

 Sebagai sebuah sistem, maka bahasa itu terbentuk oleh 

suatu aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik pada bidang tata bunyi, bentuk 

kata, maupun bentuk kalimat. Apabila kaidah atau aturan-aturan tersebut 

                                                             
22 Yakub Nasucha, dkk, Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Ilmiah, (Yogyakarta: 

Media Perkasa, 2010), h. 6   
23 Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2006), h. 1   
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terganggu, maka komunikasipun dapat terganggu pula. Melalui bahasa seseorang 

menyampaikan pikiran, pengalaman, gagasan, pendapat, perasaan, keinginan, 

harapan kepada sesama manusia. Dengan bahasa itu pula orang dapat mewarisi 

dan mewariskan, menerima dan menyampaikan segala pengalaman dan 

pengetahuan lahir batin. 

Menurut Gorys Keraf menjelaskan tentang pengertian bahasa 

secara universal, bahwa: 

Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang mempergunakan 

simbol-simbol vocal (bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer, yang dapat 

diperkuat dengan gerak-gerik badaniah yang nyata, ia merupakan 

simbol karena rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia 

harus diberikan makna tertentu, yaitu mengacu kepada sesuatu yang 

dapat dicerap panca indra.
24

 

 

Berarti bahasa mencakup 2 bidang, yaitu bunyi vocal yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia, dan arti atau makna yaitu hubungan 

antara rangkaian bunyi vocal dengan barang atau hal yang diwakilinya 

itu. Bunyi itu merupakan getaran yang merangsang alat pendengar kita, 

sedangkan arti adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang 

menyebabkan reaksi atau tanggapan dari orang lain. 

Menurut Widjono, Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran 

yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakatnya. Bahasa yang 

baik berkembang berdasarkan sistem yaitu seperangkat aturan yang 

dipatuhi oleh pemakainya. Sistem tersebut yaitu: 

1) Sistem yang mermakna dan dapat dipahami oleh masyarakat 

pemakaainya 

                                                             
24 Gorys Keraf, Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, (Flores: Nusa Indah, 

2004), h. 2 
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2) Sistem lambing bersifat konvensional 

3) Lambang-lambang tersebut arbitrer 

4) Sistem lambing bersifat terbatas, tetapi produktif yang artinya yaitu 

sistem yang sederhana dan jumlah aturan yang terbatas 

5) Sistem lambang bersifat unik, khas, dan tidak sama dengan 

lambing bahasa yang lain 

6) Sistem lambang dibangun berdasarkan kaidah yang bersifat 

universal.
25

 

 

Jadi, dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa 

bahasa adalah suatu sistem lambang atau simbol-simbol bunyi yang 

bersifat konvensional dan arbiter serta digunakan untuk berkomunikasi 

oleh masyarakat tertentu. Dan bahasa merupakan suatu sistem komunikasi 

yang mempergunakan simbol-simbol vocal (bunyi ujaran) yang bersifat 

arbitrer, yang dapat diperkuat dengan gerak-gerik badaniah yang nyata 

serta digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat Indonesia. 

2. Fungsi Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia sendiri memiliki fungsi sebagai berikut: 

a) Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional 

Sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang 

kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai 

suku bangsa, dan alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. 

b) Bahasa Indonesia sebagai lambang kebangaan nasional 

Tidak semua bangsa di dunia mempunyai sebuah bahasa nasional yang 

dipakai secara luas dan dijunjung tinggi. Adanya sebuah bahasa yang dapat 

menyatukan berbagai suku bangsa yang berbeda merupakan suatu kebanggaan 

bagi bangsa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bagsa Indonesia sanggup 

mengatasi perbedaan yang ada. 

c) Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional 

Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang budaya dan bahasanya 

berbeda. Untuk membangun kepercayaan diri yang kuat, sebuah bagsa 

memerlukan identitas, identitas sebuah bangsa bisa diwujudkan di antaranya 

melalui bahasanya. Dengan adanya sebuah bahasa yang mengatasi berbagai 

                                                             
25 Widjono Hs, Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangkan Kepribadian di 

Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005) h.10-11   
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bahasa yang berbeda, suku-suku bangsa yang berbeda dapat mengidentikkan 

diri sebagai suatu bangsa melalui bahasa tersebut. 

d) Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa sebuah bangsa 

yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang budaya dan bahasanya berbeda 

akan mengalami masalah besar dalam melangsungkan kehidupanya. Bahasa 

Indonesia berfungsi untuk menyatukan suku-suku bangsa yang berbeda, yang 

akan menyatukan suku-suku bagsa yang berbeda
26

.  

 

Berdasarkan uraian di atas fungsi bahasa indosnia sebagai alat komunikasi 

baik lisan maupun tulisan dan untuk mengekspresikan diri serta sebagai alat 

berintegrasi, beradaptasi sosial dan sebagai alat kontrol Sosial. 

3. Kegiatan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Belajar merupakan suatu komponen pendidikan yang berkenaan dengan 

tujuan dan bahan acuan interaksi. Teori-teori yang dikembangkan dalam 

komponen ini meliputi teori tentang tujuan pendidikan, organisasi kurikuum, isi 

kurikulum dan modul-modul pengembangan kurikulum.
27

 Belajar selalu dikaitkan 

dengan kegiatan perubahan pemahaman melalui suatu komponen yang terdapat 

dari apa yang dipelajari dan selalu bergerak pada hal yang dituju untuk menjadi 

sebuah ilmu.  

Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena 

itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pebelajar 

dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis Hal ini relevan dengan kurikulum 

2004 bahwa kompetensi pebelajar bahasa diarahkan ke dalam empat subaspek, 

yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan mendengarkan. Seseorang mempelajari 

suatu bertujuan untuk memiliki penguasaan kemampuan berbahasa atau 

kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakanya. Menurut Solchan, 

                                                             
26 Yakub Nasucha, op, cit., h. 8-10 
27 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran: untuk Membutuhkan Memecahkan 

Problemetika Belajar dan Mengajar, cet.5, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.11   
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kemampuan ini melibatkan 2 hal, yaitu (1) kemampuan untuk menyampaikan 

pesan, baik secara lisan (melalui berbicara) maupun tertulis (melalui tulisan), serta 

(2) kemampuan memahami, menafsirkan, dan menerima pesan, baik yang 

disampaikan lisan (melalui kegiatan menyimak) maupun tertulis (melalui kegiatan 

membaca).
28

 

4. Tujuan utama pembelajaran Bahasa Indonesia 

Tujuan utama pembelajaran Bahasa Indonesia adalah meningkatkan 

keterampilan peserta didik dalam Bahasa Indonesia. Pengetahuan bahasa 

diajarkan untuk menunjukkan peserta didik terampil berbahasa, yakni terampil 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menurut Asul Wiyanto, 

keterampilan berbahasa hanya bisa dikuasai dengan latihan yang terus menerus 

dan sistematis, yakni harus sering belajar, berlatih, dan membiasakan diri.
29

 Mata 

pelajaran Bahasa Indonesia adalah program untuk mengembangkan keterampilan 

berbahasa dan sikap positif terhadap Bahasa yang mencakup keterampilan 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

5. Tugas Guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

Guru Bahasa Indonesia harus memahami benar-benar bahwa tujuan akhir 

pengajaran bahasa Indonesia ialah agar para peserta didik terampil berbahasa, 

dengan kata lain, agar para peserta didik mempunyai kompetensi bahasa yang 

baik. Apabila seseorang mempunyai kompetensi bahasa yang baik, maka 

diharapkan dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik dan lancar, baik 

secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu mengajar Bahasa Indonesia 

                                                             
28 Solchan T.W., dkk, Pendidikan Bahasa Indonesia di SD, (Banten: Universitas Terbuka, 

2014), h. 31   
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 Asul Wiyanto, Terampil Menulis Paragraf, (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 7   
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sebaiknya diajarkan secara terpadu, baik antar aspek dalam bahasa itu sendiri 

(kebahasaan, kesastraan, dan keterampilan berbahasa) atau bahasa dengan mata 

pelajaran lainya. Di tingkat dasar pembelajaran bahasa Indonesia lebih difokuskan 

kepada penguasaan kemampuan berbahasa peserta didik kemampuan tersebut 

yaitu:  

a) Kemampuan menyimak atau mendengarkan  

Kemampuan ini meliputi kemampuan memahami dan menafsirkan pesan yang 

disampaikan secara lisan oleh orang lain. Peningkatan keterampilan menyimak 

dalam pebelajaran dapat diberikan/diajarkan melalui mendengarkan 

percakapan, berita, ceramah, cerita, penjelasan dan sebagainya.  

b) Kemampuan Berbicara  

Kemampuan untuk menyampaikan pesan secara lisan kepada orang lain. 

Pesan di sini adalah pikiran, perasaan, sikap, tanggapan, penilaian, dan 

sebagainya. Kemampuan berbicara merupakan keterampilan yang kurang 

penting. Mereka beranggapan bahwa berbicara mudah dan dapat dipelajari 

dimana saja. Anggapan seperti ini merupakan anggapn yang kelliru. Sekedar 

berbicara dengan teman atau anggota keluarga mungkin tidak terlalu sulit. 

Tetapi, berbicara secara sistematis dengan sikap yang sesuai dan penggunaan 

bahasa Indonesia yang tepat dalam berbagai situasi tentu tidak mudah. 

Berbicara juga bermacam-macam berinteraksi dengan sesama, berdiskusi dan 

berdebat, berpidato, menjelaskan, bertanya, menceritakan, melaporkan, dan 

menghibur. Oleh karena itu keterampilan berbicara harus dilatih oleh guru 
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agar peserta didik dapat berbicara sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan 

benar 

c) Kemampuan Membaca  

Kemampuan untuk memahami dan menafsirkan pesan yang disampaikan 

secara tertulis oleh pihak lain. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan 

pemahaman simbol-simbol tertulis, tetapi juga memahami pesan atau makna 

yang disampaikan oleh penulis. 

d) Kemampuan Menulis  

Kemampuan menyampaikan pesan kepada pihak lain secara tertulis. 

Kemampuan ini bukan hanya berkaitan dengan kemahiran peserta didik 

menyusun dan menuliskan simbol-simbol tertulis, tetapi juga mengungkapkan 

pikiran, pendapat, sikap, dan perasaan secara jelas dan sistematis sehingga 

dapat dipahami oleh orang yang menerimanya, seperti yang dia maksudkan.
30
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D. Penelitian Relevan 

Adapun penelitian yang relevan antara penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian yang terdahulu akan di sajikan dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 2.1. Mapping Penelitian Terdahulu 

No 
Nama, Judul, Tahun 

Terbit 
Variabel Hasil Penelitian 

Persamaan  & 

Perbedaan 

1 Ratna Dwi Astuti,  
Pengaruh Buku 

Bergambar 

Terhadap Minat 

Baca Siswa Di 

Sekolah Dasar 

Negeri 3 Kendari, 

2012.31 

Buku 

Bergambar 

& Minat 

baca 

Buku Bergambar di SDN 

Lempuyangwangi 

Yogyakarta sangat baik  

dengan skor 3,28. Keadaan 

minat baca siswa di SDN 

Lempuyangwangi 

Yogyakarta sangat  baik  

dengan skor 3,40. Pengaruh 

buku bergambar terhadap 

minat baca siswa SDN 

Lempuyang wangi 

Yogyakarta dinyatakan agak 

kurang berpengaruh dengan 

nilai korelasinya sebesar 

0,466. 

Penelitian tersebut 

sama-sama 

membahas tentang 

pembelajaran 

siswa dalam 

menggunakan 

media buku 

bergambar, namun 

yang membedakan 

adalah penelitian 

tersebut 

bermaksud 

meningkatkan 

minat baca siswa 

sedangkan 

penelitian penulis 

bermaksud 

meningkatkan 

kemampuan 

membaca siswa.  

2 Hendra Adipta, 

Pemanfaatan Buku 

Cerita Bergambar 

Sebagai Sumber 

Bacaan Siswa SD, 

2016.
32

 

Buku cerita 

bergambar 

Sumber 

Bacaan 

Pemanfaatan buku cerita 

bergambar sudah cukup 

efektif menarik minat siswa 

dalam pembelajaran karena di 

setiap pembelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas 1 - 3 

penggunaan buku cerita 

bergambar mencapai 80% dan 

di kelas 4 - 6 penggunaan 

buku cerita bergambar 

Penelitian tersebut 

sama-sama 

membahas dan 

mengkaji lebih 

dalam tentang 

penggunaan buku 

cerita bergambar 

oleh siswa 

Sekolah dasar 

namun yang 

                                                             
31 Ratna Dwi Astuti,  Pengaruh Buku Bergambar Terhadap Minat Baca Siswa Di Sekolah 

Dasar Negeri 3 Kendari, Perpustakaan Universitas Halu Oleo Kendari, 2012 
32 Hendra Adipta dkk, Pemanfaatan Buku Cerita Bergambar Sebagai Sumber Bacaan 

Siswa SD, 2016. Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Malang, Vol. 1, No. 5, Mei 2016 
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mencapai 65%. membedakan 

penelitian ini 

menggunakan 

analisis data 

dengan cara 

reduksi melalui 

teknik observasi 

dan wawancara.  

3 Myrna Apriany 

Lestari dkk, 

Efektivitas 

Penggunaan Media 

Buku Cerita 

Bergambar Dalam 

Penanaman Nilai-

Nilai Moral Siswa 

Sd Kelas Rendah, 

2017.33 

Media 

Buku cerita 

& Nilai 

moral 

siswa 

Buku cerita bergambar yang 

menceritakan tentang 

kegiatan sehari-hari siswa di 

malam hari, dengan buku 

cerita bergambar sebagai 

media pendamping guru 

dapat menanamkan nilai-

nilai moral pada siswa kelas 

rendah dengan metode 

mendongeng. 

Penelitian tersebut 

sama-sama 

membahas tentang 

penggunaan media 

buku cerita 

bergambar sebagai 

media 

pembelajaran 

guru, namun yang 

membedakan 

adalah 

penggunaan media 

tersebut untuk 

menanamkan nilai 

moral pada siswa 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilaksanakan 

bertujuan untuk 

meningkatkan 

kemampuan 

membaca siswa. 

 

E. Kerangka Berpikir 

Seperti halnya mata pelajaran lainnya, pembelajaran membaca 

melalui media buku cerita  juga tidak terlepas dari berbagai masalah yang 

merupakan tantangan bagi penulis untuk memecahkannya. Untuk dapat 

memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran di 

kelas, khususnya pembelajaran dalam kegiatan meningkatan membaca 

melalui penggunaan media buku cerita bergambar Bahasa Indonesia pada 

                                                             
33

 Myrna Apriany Lestari dkk, op. cit., h. 7 
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penggunaan media buku cerita bergambar 

siswa Kelas III SDN Galu Kecamatan Anggalamoare Kabupaten Konawe. 

Yang di mulai dari identifikasi masalah, langkah pemecahan, proses 

tindakan serta output yang di harapakan. Dengan diberikannya media 

cerita untuk meningkatkan keterampilan menyimak dan membaca pada 

anak berkesulitan belajar, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Rendahnya Hasil Belajar membaca Siswa 

 

Faktor siswa 
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 Pemilihan metode tidak 
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terhadap seluruh siswa 

Pemberian 
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jawaban satu 

sama lain 

Pembentukkan 

kelompok/tim 

ada yang menjadi 
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patner 

 

Pemberian 

hadiah 

paling 

banyak  

 

Pelaksanaan Tes Hasil Membaca 

Hasil Belajar membaca  siswa meningkat 
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