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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI 

1. Media Pembelajaran Scrabble 

a. Media Pembelajaran Scrabble 

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. Shah, dkk 

(2012:85) juga berpendapat bahwa scrabble adalah salah satu permainan edukasi 

yang telah menjadi populer di seluruh dunia. Pendapat lain yang dikemukakan oleh 

Susantiyanto (2011:11) menyatakan bahwa scrabble merupakan sebuah permain 

menyusun kata pada sebuah papan.  

Media scrabble yang peneliti kembangkan terdiri dari sebuah papan dan balok-

balok kecil yang berisikan gambar, fonem, suku kata, dan kata. Tugas siswa yaitu 

bagaimana menerjemahkan gambar ke dalam bentuk kata namun harus melalui 

beberapa tahapan yaitu, tahap struktural, tahap analitik, dan tahap sintetik. Pada 

media scrabble ini, peneliti menyediakan kata yang berhubungan erat dengan 

kehidupan siswa sehingga dapat digunakan  dalam proses pembelajaran membaca 

permulaan. Penggunaan bahan yang aman juga digunakan dalam media scrabble 

ini sehingga tidak akan menyebabkan siswa terluka. 
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b. Bahan dan Cara Pembuatan Media Scrabble 

Alat dan bahan yang diperlukan dalam mebuat media scrabble yaitu gergaji, 

penggaris, pensil, papan, paku, palu, lem kayu rajawali, lem castol, amplas, desain 

gambar, dan spidol. 

Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam pembuatan media scrabble, yaitu: 

1. Potong papan berukuran 60 x 37 cm 

2. Pada penutup box terdapat cara penggunaan media dan nama media 

3. Tempelkan cara penggunaan media scrabbel di atas papan 

4. Potong kayu dengan menggunakan gergaji berukuran 58 x 1 cm sebanyak 

6 kali 

5. Rekatkan pada penutup dengan lem kayu dengan jarak 5 cm 

6. Potong papan  berukan 60 x 37 cm sebanyak 1 buah, 60 x 6 cm sebanyak 2 

buah, dan papan berukuran 37 x 6 cm sebanyak 2 buah 

7. Potong papan  berukuran 5 x 5 cm sebanyak 379 buah. Untuk kartu huruf 

berjumlah 5 kartu/huruf, kartu suku kata berjumlah 2 kartu/suku kata, kartu 

huruf diftong berjumlah 2 kartu/huruf, kartu ‘-‘ berjumlah 6 kartu, dan kartu 

bergambar berjumlah 25 kartu 

c. Cara Penggunaan Media Scrabble 

Media pembelajaran scrabble dapat digunakan dengan secara individu maupun 

kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa. Berikut ini langkah-langkah penggunaan 

media scrabble: 

1) Guru memberikan penjelasan dan arahan cara penggunaan media 

pembelajaran scrabble. 
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2) Guru membentuk kelompok dan mempraktikkan cara penggunaan media 

pembelajaran scrabble. 

3)  Siswa memasuki tahap struktural dimana siswa menerjemahkan gambar 

yang telah diberikan. 

4) Kemudian siswa memasuki tahap analitik, yaitu mencari balok kata yang 

sesuai dengan gambar masing-masing. Setelah mendapatkan balok kata 

yang sesuai dengan gambar, siswa meletakkan balok kata tersebut diatas 

papan scrabble. 

5) Selanjutnya siswa menguraikan kata tersebut menjadi sebuah suku kata 

dengan mencari balok suku kata yang sesuai dan meletakkannya diatas 

papan scrabble. 

6) Setelah itu siswa menguraikan suku kata tersebut menjadi sebuah fonem. 

Dan meletakkan balok fonem yang sesuai dengan urutannya diatas papan 

scrabble. 

7) Tahap selanjutnya yaitu tahap sintetik. Dimana siswa mencoba merangkai 

kembali fonem-fonem tersebut menjadi sebuah suku kata, kemudian 

menjadi kata semula.  

d. Kelebihan dan Kelemahan Media Pembelajaran Scrabble 

Kusni (2013:7) mengemukakan bahwa media permainan scrabble  dapat 

meningkatkan motivasi siswa sehingga membuat siswa menjadi aktif dalam proses 

pembelajaran. Kelebihan media pembelajaran scrabble yaitu mudah dicerna oleh 

siswa karena mempunyai desain yang menarik sehingga dapat menarik minat 

belajar siswa. Penggunaan media pembelajaran scrabble tepat sekali digunakan 
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dalam proses pembelajaran membaca permulaan karena digabungkan dengan 

metode SAS yang terdiri dari tahapan-tahapan yang dapat mempermudah siswa 

untuk memahami materi. Selain itu, media scrabble sudah disediakan buku 

petunjuk yang mencakup materi, petunjuk penggunaan, dan cara pembuatannya.  

Kelemahan dalam penggunaan media pembelajaran scrabble ini yaitu 

keterbatasan kata yang disajikan. Keterbatasan kata pada media dikarenakan dalam 

pembuatan media ini tidak mudah dan memerlukan banyak bahan yang akan 

digunakan. Selain itu, media scrabble ini cukup berat sehingga sedikit menyulitkan 

siswa untuk membawanya.  

2. Metode SAS 

a. Pengertian Metode SAS 

Subana (2017:176) menjelaskan bahwa metode SAS dikembangkan dalam 

pengajaran membaca dan menulis di Sekolah Dasar meskipun dapat dikembangkan 

pada tingkat sesudahnya dan dalam mata pelajaran yang lainnya. Pendapat lain 

mengemukakan bahwa metode SAS adalah suatu pendekatan cerita disertai dengan 

gambar yang di dalamnya terkandung unsur Struktural Analitik Sintetik. Menurut 

Endah (2017:7) metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang biasa 

digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan bagi siswa 

pemula.  

Mengacu dari paparan ahli, dapat peneliti simpulkan bahwa metode SAS terdiri 

dari tiga tahapan yaitu struktural, analitik, dan sintetik. Metode SAS merupakan 

salah satu metode pembelajaran yang tepat digunakan untuk pembelajaran 

membaca permulaan khususnya untuk siswa kelas rendah. Metode SAS memiliki 
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langkah-langkah yang sistematis dan rinci. Pada setiap tahapannya membuat siswa 

lebih mengenal perbedaan antara fonem, suku kata, dan kata.  

b. Langkah-langkah Pembalajaran Metode SAS 

Metode SAS seringkali digunakan sebagai metode dalam proses pembelajaran 

membaca permulaan karena terdiri dari langkah-langkah yang terstruktur. Menurut 

Wahyuni (2010:8) diperlukan tiga syarat yaitu: 1) kemampuan membunyikan 

lambang-lambang tulis, 2) penguasaan kosakata untuk memberi arti, dan 3) 

memasukkan makna dalam kemahiran bahasa. Dalam proses operasionalnya 

metode SAS mempunyai langkah-langkah berlandaskan operasional dengan 

urutan: Struktural menampilkan keseluruhan; Analitik melakukan proses 

penguraian; Sintetik melakukan penggabungan kembali kepada bentuk struktural 

semula (Fadiah, 2011:11). Menurut Subana (2010:180) teknik pelakasanaan 

metode SAS ialah keterampilan memilih kartu huruf, kartu kata, kartu suku kata 

dan kartu kalimat.  

Mengacu dari beberapa paparan ahli, dapat peneliti simpulkan bahwa metode 

SAS dimulai dengan menyajikan kalimat utuh, setiap kata dalam kalimat kemudian 

diuraikan menjadi suku kata, suku kata kemudia menjadi huruf dan huruf 

dirangkaikan kembali menjadi suku kata akhirnya akan kembali ke bentuk semula 

berupa kalimat utuh. Berikut ini langkah-langkah membaca permulaan: 

1) Guru memilih kalimat sederhana yang biasa digunakan siswa dalam kegiatan 

sehari-hari. Contoh: ini pensil. 

2) Guru menampilkan gambar sambil menjelaskan. 

3) Siswa membaca gambar dengan kartu kalimat. 
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4) Membuat kalimat secara secara Struktural (S) 

 

5) Proses Analitik  (A). Siswa menganilisis kalimat menjadi kata, kata menjadi 

suku kata, suku kata menjadi huruf.  

 

 

 

6) Proses Sintetik (S). Siswa merangkai kembali huruf-huruf menjadi suku kata, 

suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat utuh.  

 

 

 

Secara keseluruhan proses metode SAS akan disajikan pada gambar 1.1 berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktural Metode SAS 
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c. Kelebihan dan Kelemahan Metode SAS 

Setiap metode tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Menurut Subana (2010:178) metode SAS memiliki kelebihan yaitu berangkat dari 

pengalaman siswa dan dapat menstimulus rasa ingin tahu siswa. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Hairuddin (2008:2) yaitu metode SAS menjadikan pengalaman 

bahasa anak sebagai tolak ukur dan menuntut siswa untuk berpikir kritis sehingga 

dapat menyelasaikan masalahnya sendiri.  

Selain memiliki kelebihan, tentunya metode SAS ini memiliki beberapa 

kelemahan. Kelemahan metode SAS menurut Subana (2010:179) yaitu harus 

banyak sarana yang harus dipersiapkan; guru harus kreatif dan terampil; dan tidak 

dapat diaplikasikan di sekolah yang berada dipedesaan. 

Mengacu dari pendapat ahli di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa metode 

SAS memiliki beberapa kelebihan yaitu didasari dengan pengalaman siswa, 

menstimulus siswa untuk lebih kritis sehingga dapat menyelesaikan 

permasalahannya sendiri. Namun dari beberapa kelebihan tersebut, metode SAS 

memiliki beberapa kelemahan yaitu guru dituntut untuk lebih sabar dan 

memerlukan beberapa sarana yang harus dipersiapkan. 

3. Membaca Permulaan 

a. Pengertian Membaca Permulaan 

Wulandari (2016:54) mengemukakan bahwa belajar membaca yang diberikan 

pada tahun-tahun pertama Sekolah Dasar dikenal dengan sebutan membaca 

permulaan. Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar untuk siswa 

kelas rendah. Pada tahapan membaca permulaan, siswa belum memiliki 
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keterampilan kemampuan membaca yang sesungguhnya, tetapi masih berada pada 

proses belajar untuk memperoleh keterampilan membaca. Pada tingkatan membaca 

permulaan, siswa hanya mengenal bahasa tulis kemudia melalui tulisa itulah siswa 

dituntut untuk dapat menyuarakan lambang-lambang bunyi bahasa tersebut. 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Susanto (2011:83) bahwa membaca 

permulaan adalah membaca yang diajarkan secara sistematis kepada siswa yang 

diberikan melalui permainan dan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik sebagai 

perantaran pembelajaran. 

Berdasarkan paparan beberapa ahli dapat peneliti simpulkan bahwa membaca 

permulaan merupakan kegiatan belajar membaca yang dilakukan pada siswa yang 

baru memasuki jenjang pendidikan. Adapun materi-materi yang disampaikan yaitu 

berkaitan dengan pengenalan huruf baik huruf vokal maupun konsonan. Materi 

tersebut sebagai pondasi siswa untuk melanjutkan ke tahap membaca lanjutan. 

1) Materi Pembelajaran Membaca Permulaan 

 Peneliti ingin memfokuskan penelitian pada kelas 1 saja. Adapun materi 

membaca permulaan pada kelas 1, yaitu (Slamet, 2014:24): 

a) Kelas 1 semester I 

(1) Pramembaca 

Pada tahap pramembaca ini siswa dikenalkan bagaimana sikap duduk yang 

benar, cara meletakkan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman 

buku, dan memperhatikan gambar atau tulisan.  

(2) Sesudah Pramembaca 
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Pada tahap ini siswa dikenalkan lafal atau ucapan kata (menirukan guru). 

Selain itu secara bertahap, siswa dikenalkan dengan keempat belas huruf, yaitu: 

1) a, i, m, dan n; 2) u, b, dan l; 3) e, t, dan p; 4) o dan d; 5) k dan s.  

b) Kelas 1 semester II 

Materi pembelajaran membaca permulaan pada semester II yaitu anak 

dikenalkan dengan bacaan kurang lebih 10 kalimat, kalimat-kalimat sederhana, 

dan huruf capital pada awal kata Tuhan, nama orang, agama, dan kitab suci.  

4. Efektivitas Pembelajaran 

Sinambela (2006:78) menjelaskan bahwa pembelajaran dikatakan efektif 

apabila telah mencapai tujuan yang diinginkan, baik dari segi tujuan pembelajaran 

maupun hasil belajar siswa. Selaras dengan Yusufhadi (2004:16) menjelaskan 

bahwa salah satu syarat untuk menentukan efektivitas dalam pembelajaran yaitu 

dengan hasil belajar siswa yang baik.   

Mengacu dari paparan ahli, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa 

efektivitas merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai dari proses pembelajaran, 

dalam hal ini diukur dari hasil belajar siswa. Apabila hasil belajar siswa meningkat, 

maka media pembelajaran dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, apabila hasil belajar 

siswa menurun, maka media pembelajaran tersebut dinilai kurang efektif.  

B. PENELITIAN YANG RELEVAN 

Data pada penelitian ini didukung dari penelitian-penelitian sebelumnya yang 

hampir serupa yaitu terkait dengan pengembangan media scrabble dengan metode SAS 

dalam pembelajaran membaca permulaan.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Desiana (2014) mengenai pengembangan media 

scrabble hanacaraka sebagai media pembelajaran bahasa Jawa. Penelitian tersebut 

dilakukan untuk melihat efektivitas penggunaan media scrabble hanacaraka dan 

dilakukan di SDN Keputaran A Yogyakarta. Produk yang dihasilkan dalam penelitian 

tersebut yaitu sebuah media scrabble hanacaraka yang digunakan untuk membantu 

siswa dalam proses pembelajaran bahasa Jawa. Dari hasil skor pre-test dan post-test 

menunjukkan bahwa media scrabble hanacaraka efektif  digunakan sebagai media 

pembelajaran aksara Jawa untuk  siswa kelas VI di SD Negeri Keputaran A 

Yogyakarta. Terdapat persamaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu 

pada pengembangan media scrabble, namun peneliti ingin memfokuskan penelitian 

pada mata pelajaran bahasa Jawa terutama pada pembelajaran membaca permulaan. 

Selain itu, peneliti melakukan pengembangan media scrabble yang dikombinasikan 

dengan metode SAS. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Setyani (2012) mengenai penerapan metode 

SAS untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan. Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan subjek siswa kelas 1 di SDN 2 Ayamputih. Penelitian ini tidak 

menghasilkan produk, melainkan hanya mengamati langkah-langkah penerapan 

metode SAS dan melihat apakah ada pengaruh terhadap keterampilan mengajar siswa. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah dalam metode SAS dapat digunakan 

dengan baik dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran membaca permulaan. 

Terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penerapan 

metode SAS dalam proses pembelajaran membaca permulaan. Namun, pada penelitian 
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yang dilakukan oleh Setyani, tidak menghasilkan sebuah produk. Berbeda dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu akan menghasilkan sebuah produk berupa 

media scrabble. 

Penelitian relevan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Haryanti (2010) 

mengenai penggunaan media gambar seri untuk meningkatkan keterampilan membaca 

permulaan siswa. Penelitian dilakukan di SDN 02 Mojowetan dengan subjek 

penelitiannya yaitu siswa kelas 1 Sekolah Dasar. Dari penelitian tersebut didapatkan 

hasil bahwa dengan menggunakan media gambar seri dapat meningkatkan 

keterampilan membaca permulaan siswa yang ditandai dengan peningkatkan hasil 

belajar kognitif. Selain itu juga terdapat peningkatan pada hasil belajar afektif maupun 

psikomotorik siswa. Terdapat persamaan dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan 

yaitu ingin meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa. Namun terdapat 

juga perbedaannya yaitu dari media dan metode yang digunakan dalam proses 

pembelajaran.  

C. KERANGKA PIKIR 

Kerangka pikir merupakan dasar pemikiran yang akan dilaksanakan pada penelitian 

ini. Produk yang dikembangkan, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan siswa di 

SDN Girimoyo 3 Malang. Pengembangan media scrabble pada pembelajaran 

membaca permulaan menggunakan kerangka pikir sebagaimana terdapat pada bagan 

berikut : 
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Pengembangan Media Scrabble Dengan Metode SAS Terhadap 

Pembelajaran Membaca Permulaan   

Produk akhir berupa Media Scrabble yang layak digunakan untuk 

pembelajaran membaca permulaan di Sekolah Dasar   

1. Jenis penelitian : Pengembangan 

2. Model pengembangan : Borg and Gall

3. Subjek : Siswa kelas 1 SDN Girimoyo 3 

4. Pengumpulan data : Observasi, wawancara, angket, dan test 

Rendahnya keterampilan membaca siswa 

dikarenakan kurang

Ideal : 

1. Pembelajaran di dalam kelas

mendorong siswa untuk terlibat

secara aktif dalam

pembelajaran

2. Hendaknya guru lebih kreatif

mengembangkan media dan

metode pembelajaran

3. Minat membaca siswa perlu

ditingkatkan

Fakta : 

1. Kurangnya motivasi siswa

dalam pembelajaran

2. Penggunaan media dan metode

pembelajaran yang kurang

inovatif

3. Rendahnya minat membaca

siswa

     Gambar 2. 2 Kerangka pikir 


