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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Bahasa Indonesia merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh manusia 

untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui bahasa, manusia dapat 

mengenal dirinya, budayanya dan budaya orang lain. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

di Sekolah Dasar yang bertumpu pada kemampuan dasar membaca dan menulis juga 

perlu diarahkan pada terciptanya kemahirwacanaan (Hairuddin, 2008:3). Pembelajaran 

Bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran yang dipelajari dari sekolah tingkat 

dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Salah satu mata pelajaran yang menghantarkan 

siswa untuk belajar berbahasa yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan 

pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa 

berkomunikasi secara aktif, efektif, baik lisan maupun tertulis (Santosa, 2009:34). 

Selain itu, tingkat kompetensi pada siswa kelas I yaitu memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya dan benda-benda yang dijumpainya (Permendikbud 

No.64, 2013:8). Penyataan tersebut menjelaskan bahwa membaca merupakan bagian 

penting dalam pencapaian kompetensi tersebut.  

Wilujeng (2012:1) menyatakan bahwa keterampilan berbahasa terdiri dari 

empat aspek, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Dua 

keterampilan berbahasa pertama yaitu keterampilan menyimak dan berbicara diperoleh 

dari lingkungan rumah, sedangkan dua keterampilan berbahasa berikutnya diperoleh 

setelah menempuh jenjang pendidikan. Keterampilan membaca memiliki peranan yang 
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sangat penting. Keberhasilan belajar siswa dalam mengikuti proses kegiatan belajar 

mengajar di sekolah sangat ditentukan oleh penguasaan kemampuan membaca mereka. 

Membaca merupakan aktivitas audiovisual untuk memperoleh makna dari simbol 

berupa huruf atau kata. Pembelajaran membaca permulaan merupakan bagian dari 

bidang pengajaran yang sangat penting.  

Menurut Widi Prastiwi (2012:1) siswa yang tidak mampu membaca dengan 

baik akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran untuk semua 

mata pelajaran. Masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 

disebabkan oleh guru yang kurang kreatif dalam memilih media pembelajaran ataupun 

metode pembelajaran. Siswa akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan 

memahami informasi yang disajikan dalam berbagai buku pelajaran, buku-buku bahan 

penunjang dan sumber-sumber belajar tertulis lain.  

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti melakukan observasi awal. 

Observasi dilakukan pada tangga 22 November 2017 dengan mewawancarai guru kelas 

I di SDN Girimoyo 3 Malang. Berdasarkan keterangan guru kelas I, penggunaan media 

balok huruf kurang maksimal, sehingga masih banyak siswa yang kesukaran dalam 

membaca baik kata maupun kalimat. Beberapa siswa masih kesulitan dalam 

membedakan huruf sehingga proses membaca pun menjadi terbatah-batah. Terkadang 

ada yang mengurangi ada pula yang menambahkan huruf atau kata, sehingga tidak 

membentuk kata maupun kalimat dengan benar. Guru menjelaskan bahwa hasil pada 

awal pembelajaran persentase keterampilan membaca siswa hanya 30% yang lancar. 

Guru telah berusaha menerapkan media dengan menggunakan kartu kalimat dan 

metode eja tetapi persentase keberhasilannya hanya 15%.  
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Menurut Azhar (2005:16) penggunaan media pembelajaran dapat membantu 

siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, 

memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. Oleh karena itu, perlu 

adanya pengembangan media pembelajaran serta penggunaan metode pembelajaran 

yang tepat guna meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa serta dapat 

menarik minat siswa dengan tetap mempertimbangkan kondisi-kondisi di dalam kelas. 

Media scrabble sebelumnya telah dipergunakan sebagai sebuah media 

pembelajaran, akan tetapi peneliti ingin mengembangkan kembali media tersebut 

menjadi sebuah media yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca permulaan 

untuk siswa Sekolah Dasar. Scrabble merupakan jenis media dalam bentuk permainan 

bahasa. Menurut Hargreaves, dkk (2012:1) “Scrabble adalah permainan papan yang 

terkenal di seluruh dunia dan biasanya dimainkan di ruang tamu). Shah, dkk (2012:85) 

juga berpendapat bahwa scrabble adalah salah satu permainan edukasi yang telah 

menjadi populer di seluruh dunia. Selain memberikan kesenangan. Scrabble juga 

membantu para pemain untuk meningkatkan kemampuan belajar bahasa mereka. 

Berdasarkan kutipan tersebut, menunjukkan bahwa scrabble adalah salah satu dari -

game-game pendidikan yang populer di seluruh dunia. Selain menyenangkan, scrabble 

juga membantu pemain untuk meningkatkan keterampilan bahasa mereka. 

Penggunaan media scrabble dapat diimplementasikan dengan metode SAS 

(Struktural Analitik Sintetik). Digunakannya metode SAS karena peneliti ingin 

mematahkan steatment tentang metode SAS yang katanya sukar untuk digunakan 

dalam proses membaca permulaan pada Sekolah Dasar. Menurut Wilujeng, dkk 
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(2012:2) metode SAS adalah metode yang disediakan untuk belajar membaca 

permulaan di Sekolah Dasar.  

Metode SAS berlandaskan beberapa prinsip, yaitu prinsip linguistik (ilmu 

bahasa) yang memandang satuan bahasa terkecil untuk berkomunikasi adalah kalimat. 

Kalimat dibentuk oleh satuan-satuan bahasa di bawahnya yakni kata, suku kata, dan 

fonem (huruf-huruf). Metode SAS juga mempertimbangkan pengalaman berbahasa 

siswa. Oleh karena itu, pengajaran akan lebih bermakna bagi siswa karena bertolak dari 

sesuatu yang dikenal dan diketahuinya. Hal ini akan memberikan dampak positif 

terhadap daya ingat dan pemahaman siswa. Prinsip yang kedua yaitu prinsip inkuiri 

(menemukan sendiri). Siswa mengenal dan memahami sesuatu berdasarkan hasil 

temuannya sendiri. Dalam proses operasionalnya metode SAS mempunyai langkah-

langkah berlandaskan operasional dengan urutan: Struktural yaitu menampilkan kata 

secara keselurahan; Analitik yaitu melakukan proses penguraian; dan Sintetik yaitu 

penggabungan kembali kata yang telah diurai. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Moh. Arif (2015:75) 

tentang penggunaan kartu huruf berwarna dengan metode SAS pada siswa kelas I SDN 

Banyumanik 1 Bangkalan dapat disimpulkan bahwa penggunaan media kartu huruf 

berwarna dengan metode SAS pada Sub tema gemar bernyanyi dan menari pada siswa 

kelas I SDN banyubunik I bangkalan mampu meningkatkan kemampuan membaca. 

Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kemampuan membaca yang meliputi aspek 

kelancaran membaca, ketepatan membaca, dan intonasi membaca siswa pada siklus I 

sebesar 53,5% dan pada siklus II sebesar 90%. Secara klasikal hasil belajar siswa 

meningkat sebesar 36.7% pada siklus I dan siklus II. 
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Penelitian lainnya dilakukan oleh Wilujeng (2012:6) tentang penerapan metode 

SAS dalam peningkatan membaca permulaan. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil 

bahwa langkah-langkah metode SAS dalam pembelajaran membaca dapat 

dilaksanakan dengan baik dan dapat meningkatkan keterampilan membaca permulaan 

siswa kelas I SDN 2 Ayamputih. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eka (2014:158) tentang pengembangan media 

scrabble hancaraka sebagai media pembelajaran aksara Jawa. Dari hasil perbandingan 

skor pre-test dan post-test menunjukkan signifikasi perbedaan rerata skor dan scrabble 

hanacara dinyatakan efektif digunakan sebagai media pembelajaran aksara Jawa untuk 

siswa kelas VI di SDN Keputaran A Yogyakarta. 

Dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pengembangan media scrabble yang menarik dan menyenangkan guna 

mengatasi permasalahan rendahnya keterampilan membaca permulaan siswa kelas I di 

SDN Girimoyo 3. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian dengan 

rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan media scrabble dengan metode SAS terhadap 

pembelajaran membaca permulaan siswa? 

C. TUJUAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengembangan media scrabble dengan metode SAS terhadap 

pembelajaran membaca permulaan siswa. 
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D. SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Adapun spesifikasi produk pengembangan media pembelajaran berupa produk 

media scrabble yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Konten (Isi) 

Berikut ini merupakan konten dari produk yang dikembangkan : 

Kompetensi Dasar : 

4.3 Melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam kata Bahasa Indonesia atau 

Bahasa Daerah. 

Indikator: 

4.3.1 Mengetahui lambang bunyi vokal dan konsonan 

4.3.2 Menyusun lambang bunyi vokal dan konsonan menjadi sebuah kata 

4.3.3 Melafalkan sebuah kata sesuai dengan lambang bunyi vokal dan konsonan 

Tujuan Pembelajaran: 

a. Dengan menggunakan media scrabble, siswa dapat mengetahui lambang bunyi 

vokal dan konsonan dengan benar. 

b. Dengan menggunakan media scrabble, siswa dapat menyusun lambang bunyi 

vokal dan konsonan menjadi sebuah kata dengan benar. 

c. Dengan menggunakan media scrabble, siswa dapat melafalkan sebuah kata 

sesuai dengan lambang bunyi vokal dan konsonan dengan benar. 

2. Konstruk 

Produk yang dihasilkan adalah sebuah media pembelajaran scrabble berbentuk 

dua dimensi yang dirancang sebagai sumber belajar di kelas. Adapun design media 

scrabble yaitu: 
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a. Bentuk dan Ukuran 

Media scrabble berbentuk persegi panjang dengan ukuran 37x60cm yang 

digunakan sebagai papan berbahan kayu pinus tempat menyusun kata. Dilengkapi 

dengan kartu-kartu kecil yang berukuran 5x17cm untuk kartu kata, 5x5cm untuk 

kartu suku kata dan kartu huruf.  

b. Bahan 

Media ini menggunakan bahan yang kuat yaitu terbuat dari papan dan triplek 

sehingga media ini dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, 

bahan dari media ini tidak akan membahayakan siswa. Sehingga guru tidak perlu 

khawatir apabila siswa menggunakan media tersebut tanpa pengawasan guru.  

c. Warna 

Penggunaan warna dalam sebuah media dapat mempengaruhi ketertarikan 

siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, media scrabble ini dilengkapi 

dengan gambar berwarna agar dapat menarik perhatian siswa.  

d. Tulisan 

Jenis font yang digunakan yaitu Calibri. Untuk ukuran font yaitu berukuran 

128pt. Penggunaan ukuran font yang besar yaitu agar siswa tetap dapat melihat 

tulisan tersebut walaupun dari jarak jauh. 

Pengembangan media scrabble ini dapat menimbulkan dampak positif yaitu 

penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku, pembelajaran menjadi menarik dan 

interaktif, sikap positif siswa, dan peran guru dalam penyampaian materi lebih 

mudah karena tidak harus menjelaskan secara berulang-ulang. 
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E. PENTINGNYA PENELITIAN  DAN PENGEMBANGAN 

Pengembangan media scrabble dalam metode SAS ini dilakukan sebagai salah 

satu upaya untuk tercapainya proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. 

Adapun pentingnya pengembangan media scrabble yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

a. Dapat meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa. 

b. Dapat menumbuhkan semangat dan motivasi siswa dalam pembelajaran, karena 

dengan adanya media yang menarik siswa tidak merasa bosan dalam proses 

pembelajaran tersebut. 

c. Dapat belajar untuk memecahkan dan menangani suatu permasalahan yang 

dihadapi. 

2. Bagi guru 

a. Dapat menjadikan pengembangan media scrabble sebagai salah satu alat yang 

membantu proses pembelajaran di kelas, diharapkan guru kedepannya 

memberikan inovasi baru tentang media pembelajaran. serta memberikan 

wawasan, pengetahuan, kreatifitas bagi guru dalam mengembangkan dan 

menyediakan media pembelajaran  

b. Memotivasi guru dalam menggunakan media yang menarik dan 

menyenangkan. 

3. Bagi sekolah 

a. Sebagai sarana perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran yang lebih efektif 

dan bermakna. 

b. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pembelajaran di sekolah. 
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4. Bagi peneliti 

Dapat menambah keterampilan dan pengalaman dalam mengembangkan media 

scrabble yang berupa media dua dimensi sebagai perantara siswa dan guru untuk 

berkomunikasi. Serta memberikan semangat bagi peneliti yang lainnya untuk 

mengembangkan media pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. 

F. ASUMSI DAN KETERBATASAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

1. Asumsi penelitian dan pengembangan 

Penelitian dan pengembangan media scrabble memiliki beberapa asumsi, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Penggunaan media scrabble dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

alternatif untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. 

b. Siswa lebih termotivasi dalam proses pembelajaran karena menggunakan 

media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan bermakna. 

2. Keterbatasan penelitian dan pengembangan 

Keterbatasan produk pengembangan media scrabble yaitu sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dilakukan pada kelas 1 Sekolah Dasar. 

b. Penelitian ini dilakukan pada pembelajaran keterampilan membaca permulaan 

siswa. 

c. Produk ini untuk siswa Sekolah Dasar yang masih kurang mampu dalam 

keterampilan membaca permulaan.  

d. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu Sekolah Dasar. 
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G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pengembangan merupakan sebuah langkah untuk memanfaatkan sesuatu yang

telah ada baik itu berupa media ataupun metode yang disempurnakan lagi

menjadi sebuah inovasi yang baru.

2. Media pembelajaran scrabble termasuk media visual dan jenis media dua

dimensi. Media ini merupakan media pembelajaran yang dikembangkan untuk

mempermudah siswa dalam pembelajaran membaca permulaan.

3. Metode SAS merupakan salah satu metode pembelajaran yang tepat digunakan

untuk pembelajaran membaca permulaan khususnya untuk siswa kelas rendah

karena terdiri dari langkah-langkah yang mempermudah siswa untuk membaca.

4. Membaca Permulaan merupakan tahapan proses belajar untuk siswa kelas

rendah guna memperoleh keterampilan membaca.

5. Efektivitas Pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai dari

proses pembelajaran, dalam hal ini diukur dari hasil belajar siswa.


