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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Media Kartu Kata Bergambar 

a. Hakikat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran  mempunyai peranan yang penting dalam 

proses kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya media, proses kegiatan 

belajar mengajar akan semakin dirasakan manfaatnya. Penggunaan media 

diharapkan akan menimbulkan dampak positif, seperti timbulnya proses 

pembelajaran yang lebih kondusif, terjadi umpan balik dalam proses belajar 

mengajar, dan mencapai hasil yang optimal. Berbicara mengenai media, 

tentu memiliki cakupan yang luas. Oleh karena itu, masalah media akan 

dibatasi ke arah yang relevan dengan pembelajaran yaitu media 

pembelajaran. 

Kata media berasal dari bahasa latin yaitu jamak dari kata medium 

yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah segala 

sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber kepada penerima 

(Hairudin, 2008: 7). Gagne berpendapat media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar 

(Cece Wijaya,dkk. 1991: 137).  Sedangkan pembelajaran adalah proses, 

cara, perbuatan yang menjadikan orang atau makhluk hidup belajar (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2005: 17). Jadi, media pembelajaran adalah media 
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yang digunakan pada proses pembelajaran sebagai penyalur pesan antara 

guru dan siswa agar tujuan pengajaran tercapai. “Dalam depdiknas (2003) 

juga dinyatakan bahwa media pembelajaran adalah media pendidikan yang 

secara khusus digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang 

sudah dirumuskan (Hairudin, 2008: 7).” 

Kehadiran media pembelajaran dalam proses pengajaran diharapkan 

dapat menyentuh aspek-aspek psikologis sehingga terjadi proses belajar 

mengajar dalam diri siswa tersebut. Seperti pendapat Sadiman (Dadan 

Djuanda, 2006: 102), media pembelajaran adalah “segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

dapat digunakan menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, serta perhatian siswa agar proses 

belajar terjadi.”  

Jadi, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan suatu bentuk peralatan, metode, atau teknik yang 

digunakan menyalurkan pesan, membantu mempertegas bahan pelajaran, 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa 

dalam proses belajar. Dalam hal ini penerima pesan adalah siswa. Jadi 

sebaiknya dalam pembelajaran membaca permulaan tidak lepas dari 

penggunaan media. 

b. Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran sebenarnya alat bantu yang berguna bagi 

pendidik dalam membantu tugas kependidikannya. Secara umum, media 
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pembelajaran berfungsi mengarahkan siswa untuk memperoleh berbagai 

pengalaman belajar. Pengalaman belajar tergantung adanya interaksi siwa 

dengan media. Dengan penggunaan media yang tepat dan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, tentunya akan mempertinggi hasil belajar. Alasan ini 

sejalan dengan teori “Cone Experience” yang dikemukakan oleh Edgare 

Dale, yang menjadi pokok penggunaan media dalam pembelajaran. (Dina 

Indriana, 2011: 24) 

 Abstrak         
 

 

Verbal 

Simbol visual 

Gambar 

Rekaman dn video, 
Gambar tetap 

Televisi 

Gambar hidup 

Pameran 

Karyawisata  

Demonstrasi 

Pengalaman dramatisasi 

Pengalaman tiruan yang diatur 

          Pengalaman langsung dan bertujuan 

Konkret 

            Gambar 1 Kerucut Pengalaman E. Dale 

Inti dari teori tersebut adalah pengetahuan akan semakin abstrak 

apabila pesan hanya disampaikan menggunakan kata verbal. Siswa akan 

memahami pengetahuan dalam bentuk kata, tanpa mengetahui apa yang 
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terkandung dalam pengetahuan tersebut. Sebaliknya, semakin ke bawah 

dalam gambar di atas, siswa akan semakin konkret dan tidak salah persepsi. 

Jadi, agar siswa memiliki pengalaman yang konkret salah satu caranya 

adalah penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 

Siswa sekolah dasar masih sebatas pada pemikiran yang konkret. 

Dalam tahap perkembangan pikiran menurut Piage yaitu tahap sensomotorik 

(0-2:0 th), tahap praoperasional (2:1-7:0 th), tahap operasional konkret (7:1-

11:0 th), dan tahap operasional formal (11:1-15:0 th). Siswa kelas 1 SD rata-

rata berumur antara 7 dan 8 tahun. Ini berarti pada tahap operasional 

konkret, segala tindakannya didasarkan pada hal-hal yang konkret. Di 

sinilah media pembelajaran berperan yaitu dapat mengkonkretkan hal-hal 

yang bersifat abstrak.  

Menurut Kemp dan Dayton (Dina Indriana, 2011: 48), media dalam 

pembelajaran memiliki manfaat antara lain: 

1) Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih mencapai standar. 
2) Pembelajaran menjadi lebih menarik. 
3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif. 
4) Dengan menerapkan teori belajar, waktu pembelajaran dapat 

dipersingkat. 
5) Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. 
6) Proses pembelajaran dapat berlangsung kapan dan di mana pun 

diperlukan. 
7) Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses 

pembelajaran dapat ditingkatkan. 
8) Peran guru berubah ke arah yang lebih positif. 

 
Sedangkan menurut Kaufman (Hairuddin, 2008: 7), bahwa media 

pembelajaran khususnya media visual memiliki empat fungsi yaitu fungsi 

atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. 
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Fungsi atensi adalah fungsi di  mana media dapat menarik atau 

mengarahkan perhatian siswa agar berkonsentrasi pada isi pembelajaran 

yang terkandung di dalamnya. Fungsi afektif adalah fungsi di mana media 

dapat menciptakan rasa senang atau kenikmatan siswa terhadap isi 

pembelajaran. Fungsi kognitif adalah fungsi di mana media dapat 

mempermudah siswa dalam memahami pesan atau informasi yang 

disampaikan dalam pembelajaran. Dan fungsi kompensatoris adalah fungsi 

di mana media dapat mengakomodasikan siswa yang lemah dalam 

menerima isi pembelajaran. 

Jika fungsi dari media di atas dikaitkan dalam pembelajaran, 

tentunya akan terlihat bahwa medialah yang digunakan guru sebagai 

penjelas, media yang dapat memunculkan suatu permasalahan yang 

nantinya akan dikaji siswa lebih lanjut dan media merupakan sumber belajar 

bagi siswa. Selain itu, sudah selayaknya jika media itu tidak hanya 

dipandang sebagai alat bantu bagi guru mengajar namun sebagai alat 

penyalur pesan dari pemberi pesan. 

Sebagai pembawa pesan, media juga tidak hanya berguna bagi guru 

tapi dapat pula digunakan siswa. Oleh karena itu guru sebagai penyalur 

pesan dan penyaji dalam hal-hal tertentu hendaknya dapat menyampaikan 

informasi kepada siswa secara lebih baik. 

c. Jenis dan Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan komponen instruksional yang 

meliputi pesan, teknik latar, dan peralatan. Dengan masuknya berbagai 
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pengaruh ke dalam dunia pendidikan ini, laju perkembangan teknologi yang 

semakin maju, media pembelajaran tampil dalam berbagai jenis sesuai 

kemampuan masing-masing. Dari sinilah timbul klasifikasi dan 

pengelompokan media pembelajaran.  

Menurut Rudy Brezt (Dina Indriana, 2011: 55), media pengajaran itu 

mempunyai lima bentuk dasar informasi yaitu suara, gambar, cetakan, 

grafik, garis, dan gerakan. Menurut Hastuti (Dadan Djuanda, 2006: 103), 

media pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu media 

visual yang tidak diproyeksikan dan media visual yang diproyeksikan. 

Contoh media visual yang tidak diproyeksikan yaitu: 

1) Gambar diam seperti foto, gambar dari majalah, lukisan. 

2) Gambar seri. 

3) Wall chart seperti gambar, denah atau bagan yang biasa 

digantungkan di dinding. 

4) Flash chard berisi kata-kata dan gambar untuk mengembangkan 

kosa kata. 

Sedangkan klasifikasi media melalui bentuk dan cara penyajiannya, 

maka format klasifikasi media pengajaran secara umum adalah: 

1) Media visual yang meliputi media grafis, bahan cetak, dan gambar 

diam. 

2) Media proyeksi diam yang meliputi OHP/OHT, opaque projector, 

slide, dan filmstrip. 
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3) Media audio yang meliputi media radio, media alat perekam pita 

magnetik. 

4) Media audio visual diam yang meliputi media sound slide (slide 

suara), film strip bersuara, dan halaman bersuara. 

5) Media film, televisi, dan multimedia. 

Berdasarkan beberapa klasifikasi di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran bermacam-macam, yaitu media berupa gambar, 

media berupa gerak, media berupa tulisan, dan media berupa suara. Media 

yang banyak dikenal orang adalah media audio, visual, dan audiovisual. 

Karena media bermacam-macam, tugas guru adalah memilih media yang 

tepat untuk anak didiknya yang harus sesuai dengan tujuan dan materi 

pembelajaran. 

d. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Menentukan dan memilih media yang terbaik dalam proses belajar 

dan mengajar merupakan sesuatu yang penting. Namun, hal ini kadang 

membingungkan bagi para pendidik, tetapi di sisi lain juga merupakan 

moment untuk penilaian kreatifitas mereka. Mc.M.Connel (Dina Indriani, 

2011: 27) menyatakan dengan tegas agar menggunakan media yang 

memeliki kesuaian dengan kebutuhan belajar. Dengan demikian, secara 

sederhana media apa pun dapat digunakan dalam aktivitas belajar mengajar 

asalkan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pengajaran itu sendiri. 

Sudjana (Dadan Djuanda, 2006: 103) mengemukakan beberapa 

kriteria dalam memilih media pembelajaran, sebagai berikut.  
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1) Ketepatan dengan tujuan pembelajaran.  
2) Dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Adanya media 

pembelajaran akan lebih mudah dipahami siswa.  
3) Media yang digunakan mudah diperoleh, murah, sederhana dan 

praktis penggunaannya.  
4) Keterampilan guru dalam menggunakan media dalam proses 

pembelajaran.  
5) Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media 

tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama pembelajaran 
berlangsung. 

6) Sesuai dengan taraf berpikir siswa.  
 
Hafni (Hairudin, 2008: 7) mengemukakan bahwa media yang akan 

dipilih hendaknya memiliki karakteristik yaitu relevan dengan tujuan, 

sederhana, esensial, menarik dan menantang. Jadi secara umum kriteria 

pemilihan media pembelajaran dapat dikelompokkan: 

1) Kesesuaian dengan tujuan pengajaran. 

2) Kesesuaian dengan materi yang diajarkan. 

3) Kesesuaian dengan fasilitas pendukung, kondisi lingkungan dan 

waktu. 

4) Kesesuaian dengan karakteristik siswa. 

5) Kesesuaian dengan gaya belajar siswa. 

e. Kartu Kata Bergambar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kartu adalah kertas tebal 

berbentuk persegi panjang. Sedangkan kata adalah unsur bahasa yang 

diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan 

perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa.  Gambar 

merupakan media yang paling umum dipakai. Dia merupakan bahasa 
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yang umum, yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. 

Gambar mempunyai banyak kelebihan antara lain: 

1)  Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua 

benda, objek, atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak 

selalu bisa siswa dapat melihat objek atau peristiwa tertentu. 

2)  Gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. 

3)  Harga relatif murah, gampang didapat dan bersifat konkret 

sehingga berbagai macam persepsi tentang sesuatu dapat dilihat 

di dalam gambar. 

Jadi kartu kata bergambar adalah kartu yang berisi kata-kata dan 

terdapat gambar. Contoh: (Mohammad Jaruki, 2008: 15) 

 

 

Gambar 2 Ayam Betina 

Kartu kata bergambar ini akan menjadi media yang nantinya saat 

pembelajaran, siswa akan menemui macam-macam kartu yang berbeda 

tulisan serta gambarnya. Dan dalam penggunaannya bisa divariasikan 

dengan kartu kalimat dan kartu huruf. 

Adapun kelebihan dalam kartu kata bergambar menurut (Dina 

Indriana, 2011: 69), yaitu: 

ayam betina 
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1) Mudah dibawa ke mana-mana.  

2) Praktis dalam membuat dan menggunakannya, sehingga kapan pun 

anak didik bisa belajar dengan baik menggunakan media ini.  

3) Gampang diingat karena kartu ini bergambar yang sangat menarik 

perhatian.  

4) Menyenangkan sebagai media pembelajaran, bahkan bisa digunakan 

dalm permainan. 

2. Hakikat Membaca  

Pada hakikatnya, membaca  adalah sesuatu yang rumit karena 

melibatkan banyak hal tidak hanya melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan 

aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif (Farida Rahim, 

2007: 2). 

Membaca pada proses visual di mana proses ini akan menerjemahkan 

apa yang dibaca. Proses berpikir mencakup segala aktivitas pengenalan huruf 

dan pemahaman. Tetapi sebenarnya apakah itu membaca? Setiap orang akan 

berbeda dalam mengemukakan tentang membaca. 

Menurut Sabarti Akhadiah dkk. (1993: 22) “membaca merupakan suatu 

kesatuan kegiatan yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf 

dan kata-kata, menghubungkan bunyi serta maknanya, serta menarik 

kesimpulan mengenai maksud bacaan.” Sedangkan Anderson, dkk. (Sabarti 

Akhadiah, 1993: 22) memandang membaca sebagai suatu proses untuk 

memahami makna suatu tulisan. Kemampuan membaca merupakan 

kemampuan yang komplek yang menuntut kerjasama antara sejumlah 
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kemampuan. Untuk dapat membaca suatu bacaan, seseorang harus dapat 

menggunakan pengetahuan yang sudah dimilikinya. 

Menurut Mulyono Abdurahman (2003: 200), membaca merupakan 

aktifitas komplek  yang mencakup fisik dan mental. Aktifitas fisik yang terkait 

dengan membaca adalah gerak mata dan ketajaman penglihatan. Aktifitas 

mental mencakup ingatan dan pemahaman. Orang dapat membaca dengan baik 

jika mampu melihat huruf-huruf dengan jelas, mampu menggerakkan mata 

secara lincah, mengingat simbol-simbol bahasa dengan tepat dan memiliki 

penalaran yang cukup untuk memahami bacaan. 

Menurut Burns dalam Syafiie (Hairudin,dkk, 2008: 3), aktifitas 

membaca terdiri dari dua bagian, yaitu membaca sebagai proses dan membaca 

sebagai produk. Membaca sebagai proses mengacu pada aktifitas fisik dan 

mental. Sedangkan membaca sebagai produk mengacu pada konsekuensi dari 

aktifitas yang dilakukan pada saat membaca.  

Menurut Hodgson (HG.Tarigan, 1985: 7), membaca adalah proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata melalui media kata-

kata/bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang 

merupakan satu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas, dan agar 

makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Kalau tidak terpenuhi, 

maka pesan yang tersurat dan tersirat tidak dapat dipahami dengan baik 

sehingga proses membaca tidak terlaksana dengan baik. 



19 

 

Sedangkan di dalam membaca terdapat suatu proses yaitu recording, 

decoding, dan meaning. Recording smerujuk pada kata-kata atau kalimat 

kemudian mengasosiasikan bunyi-bunyinya sesuai tulisannya, decoding 

mengarah pada proses penyandian atau menerjemahkan sejumlah rangkaian 

grafis ke dalam kata-kata, dan meaning yaitu memahami makna tersebut. 

Menurut segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyandian 

kembali dan pembacaan sandi (a recording and decoding process),…Anderson 

(HG.Tarigan, 1985:7). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan membaca 

adalah suatu aktifitas komplek baik fisik maupun mental yang bertujuan 

memahami isi bacaan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif.  

Pembelajaran membaca di SD menjadi bagian penting dari 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Syafiie (Hairudin, 2008: 3), menyatakan 

bahwa melalui pembelajaran membaca siswa diharapkan memperoleh 

informasi serta tanggapan atas berbagai hal, mencari sumber, meyimpulkan, 

menyaring, menyerap informasi dari bacaan, dan mampu mendalami, 

menikmati, serta mengambil manfaat bacaan. Namun, di dalam membaca 

permulaan bertujuan untuk mendasari kemampuan membaca di tingkat yang 

lebih lanjut. 

3. Membaca Permulaan 

a. Membaca Permulaan di SD 

Membaca permulaan merupakan tahap tahapan proses belajar 

membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Menurut Darmiyati Zuhdi 
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dan Budiasih (1997: 50), “kemampuan membaca yang diperoleh pada 

membaca permulaan akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

membaca lanjut.” Sebagai kemampuan yang mendasari kemampuan 

berikutnya maka kemampuan membaca permulaan benar-benar memerlukan 

perhatian guru, membaca permulaan di kelas I merupakan pondasi bagi 

pengajaran selanjutnya. Sebagai pondasi haruslah kuat dan kokoh, oleh 

karena itu harus dilayani dan dilaksanakan secara berdaya guna dan 

sungguh-sungguh. Kesabaran dan ketelitian sangat diperlukan dalam 

melatih dan membimbing serta mengarahkan siswa demi tercapainya tujuan 

yang diharapkan. 

Menurut Darmiyati dan Budiasih (1997: 123), yang perlu 

diperhatikan dalam evaluasi dalam membaca permulaan meliputi ketepatan 

menyuarakan tulisan, kewajaran intonasi, kelancaran, kejelasan suara, dan 

pemahaman isi bacaan. 

Menurut Rukayah (2004: 14), anak atau siswa dikatakan 

berkemampuan membaca permulaan jika dia dapat membaca dengan lafal 

dan intonasi yang jelas, benar dan wajar, serta lancar dalam membaca dan 

memperhatikan tanda baca. 

Pengajaran membaca permulaan lebih ditekankan pada 

pengembangan kemampuan dasar membaca. Siswa dituntut untuk dapat 

menyuarakan huruf, suku kata, kata dan kalimat yang disajikan dalam 

bentuk tulisan ke dalam bentuk lisan (Sabarti Akhadiah, dkk. 1993: 32). 
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Contoh: 

Huruf a dibaca a 

b dibaca be 

c dibaca ce 

Suku kata ba dibaca ba bukan bea 

bu dibaca bu bukan beu 

Kata baju dibaca baju bukan beajeu 

batu dibaca batu bukan beateu 

Kalimat itu buku dibaca itu buku bukan iteu bekeu 

Itu Budi dibaca itu Budi bukan iteu beudei 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

membaca permulaan adalah kesanggupan siswa membaca dengan lafal dan 

intonasi yang jelas, benar dan wajar serta memperhatikan tanda baca. 

b. Tujuan Membaca Permulaan 

Pada dasarnya, tujuan membaca menurut Blanton, dkk. (Farida 

Rahim 2007: 11-12), adalah: 

1) Memperoleh kesenangan. 

2) Menyempurnakan membaca nyaring. 

3) Memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik. 

4) Dapat mengkaitkan informasi baru dengan informasi yang telah 

diketahuinya. 

5) Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. 
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Membaca permulaan diberikan di kelas 1 dan 2. Tujuan dari 

membaca permulaan adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami 

dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar untuk dasar membaca 

lanjut (Sabarti Akhadiah, dkk. 1993: 32). 

Membaca permulaan terbagi atas 2 tahap. Kegiatan membaca 

permulaan pada tahap 1 dimulai dengan latihan sikap duduk yang baik, cara 

meletakkan buku di meja, cara memgang buku, cara membalik halaman 

buku yang tepat, dan cara melihat atau memperhatikan tulisan (Darmiyati 

Zuhdi, 1997: 50). Sedangkan pada tahap 2, anak sudah diajak ke dalam 

aktivitas membaca sesuai tingkat perkembangannya dan kesiapannya. Ada 

tiga materi yang harus dikembangkan antara lain yaitu tentang lafal dan 

intonasi kata serta kalimat sederhana, huruf-huruf, dan kata-kata baru yang 

bermakna. 

Pembelajaran membaca di SD menjadi bagian penting dari 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Syafiie (Hairudin, 2008: 3), menyatakan 

bahwa melalui pembelajaran membaca siswa diharapkan memperoleh 

informasi serta tanggapan atas berbagai hal, mencari sumber, meyimpulkan, 

menyaring, menyerap informasi dari bacaan, dan mampu mendalami, 

menikmati, serta mengambil manfaat bacaan. Jadi, di dalam membaca 

permulaan bertujuan untuk mendasari kemampuan membaca di tingkat yang 

lebih lanjut. 
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c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca 

Permulaan 

Dalam pengajaran membaca permulaan ada empat faktor yang 

mempengaruhi. Menurut Lamb dan Arnold dalam Farida Rahim (2008: 16). 

Faktor yang mempengaruhi membaca permulaan adalah: 

1) Faktor Fisiologis 

Faktor ini mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan 

jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak 

menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. 

2) Faktor Intelektual 

Secara umum, intelegensi anak tidak sepenuhnya mempengaruhi 

berhasil atau tidaknya anak dalam membaca permulaan. Faktor metode 

mengajar guru, prosedur, dan kemampuan guru juga turut mempengaruhi 

kemampuan membaca permulaan anak. 

3) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemajuan kemampuan 

membaca siswa. Faktor lingkungan itu mencakup: (1) latar belakang dan 

pengalaman siswa di rumah, dan (2) sosial ekonomi keluarga siswa. 

4) Faktor Psikologis 

Faktor lain yang juga memengaruhi kemajuan kemampuan membaca 

anak adalah faktor psikologis. Faktor ini mencakup (1) motivasi (2) minat, 

dan kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. 



24 

 

Metode dan media yang digunakan guru dalam pembelajaran juga 

dapat mempengaruhi. Akhadiah (Darmiyati Zuhdi dan Budiasih, 1997: 53-

57), menjelaskan bahwa dalam pembelajaran membaca permulaan, ada 

beberapa metode yang dapat digunakan antara lain: 

1) Metode abjad dan Metode bunyi 

Dalam penerapannya, kedua model tersebut sering menggunakan 

kata lepas. Misalnya: 

a) Metode abjad (dalam mengucapkan huruf-hurufnya sesuai dengan 

abjad “a”, “be”, “ce”, “de”, dan seterusnya). 

Contoh: 

bo – bo 

bobo 

b)  Metode bunyi (dalam mengucapkan huruf-hurufnya sesuai dengan 

bunyinya a, beh, ceh, deh, dan seterusnya). 

Contoh:  

beh – o – bo – beh – o – bo 

bobo 

Perbedaan antara metode abjad dan metode bunyi terletak 

pada pengucapan huruf. 

2) Metode kupas rangkai suku kata dan Metode kata lembaga 

Kedua metode ini dalam penerapannya menggunakan cara mengurai 

dan merangkaikan. 

a)  Metode kupas rangkai suku kata 
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Penerapannya guru menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Guru mengenalkan huruf kepada siswa. 

(2) Merangkaikan suku kata menjadi huruf. 

(3) Menggabungkan huruf menjadi suku kata. 

Misalnya: 

ma – ta 

m – a – t – a 

ma – ta 

b) Metode kata lembaga 

Penerapannya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Membaca kata yang sudah dikenal siswa. 

(2) Menguraikan huruf menjadi suku kata. 

(3) Menguraikan suku kata menjadi huruf. 

(4) Mengabungkan huruf menjadi suku kata. 

(5) Menggabungkan suku kata menjadi kata. 

Misalnya:  

bola 

bo – la 

b – o – l – a 

bo – la 

bola 

3) Metode global 

Dalam penerapannya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a) Mengkaji salah satu suku kata. 

b) Menguraikan huruf menjadi suku kata. 

c) Menguraikan suku kata menjadi huruf. 

d) Menggabungkan huruf menjadi suku kata. 

e) Merangkaikan kata menjadi suku kata. 

f) Merangkaikan kata menjadi kalimat. 

Misalnya:   

andi bermain catur 

bermain 

ber – ma – in 

b – e – r – m – a – i – n 

bermain 

andi bermain catur 

4) Metode SAS (Struktural Analitik Sintetik) 

Menurut Momo (Darmiyati Zuhdi dan Budiasih, 1997: 55), dalam 

pelaksanaannya, metode ini dibagi dalam dua tahap yakni:  

(1) Tanpa buku. 

(2) Menggunakan buku. 

Pada tahap tanpa buku, pembelajarannya dilaksanakan dengan cara 

sebagai berikut: 

a) Merekam bahasa siswa 

Bahasa yang digunakan oleh siswa dalam percakapan, direkam 

untuk digunakan sebagai bahan bacaan. 
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b) Menampilkan gambar sambil bercerita 

Guru memperlihatkan gambar kepada siswa, sambil bercerita 

sesuai gambar tersebut.  

Misalnya:   

ini budi 

budi duduk di kursi 

budi sedang belajar menulis 

Kalimat tersebut ditulis di papan tulis dan digunakan sebagai bahan 

cerita. 

c) Membaca gambar 

Misalnya: guru memperlihatkan gambar seorang ibu yang 

sedang memegang sapu, sambil mengucapkan kalimat “ini ibu ani.” 

d) Membaca gambar dengan kartu kalimat 

Setelah siswa dapat membaca tulisan di bawah gambar, guru 

menempatkan kartu kalimat di bawah gambar. Untuk memudahkan 

pelaksanaan dapat digunakan media berupa papan flannel, kartu, 

kalimat, kartu kata, kartu huruf dan kartu gambar. Dengan 

menggunakan media tersebut untuk menguraikan dan menggabungkan 

akan lebih mudah. 

e) Membaca kalimat secara strukutural (S) 

Setelah siswa dapat membaca tulisan di bawah gambar, 

gambar dikurangi sehingga siswa dapat membaca tanpa dibantu 
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dengan gambar. Dengan dihilangkannya gambar maka yang dibaca 

siswa adalah kalimat (tulisan). 

Misalnya: 

ini bola 

ini bola budi 

ini bola amir 

f) Proses analitik (A) 

Sesudah siswa dapat membaca kalimat, mulailah menganalisis 

kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata, suku kata menjadi 

huruf. 

Misalnya:  

ini bola 

ini – bola 

i – ni – bo – la 

i – n – i – b – o – l – a 

g) Proses sintetik (S) 

Setelah siswa mengenal huruf-huruf dalam kalimat, huruf itu 

dirangkai lagi menjadi suku kata, suku kata menjadi kata, kata menjadi 

kalimat seperti semula. 

Misalnya:  

i – n – i – b – o – l – a 

i – ni – bo – la 

ini – bola 
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ini bola 

Secara utuh proses SAS tersebut sebagai berikut: 

ini bola 

ini – bola 

i – ni – bo – la 

i – n – i – b – o – l – a 

i – ni – bo – la  

ini – bola 

ini bola 

Menurut Darmiyati Zuhdi dan Budiasih (1997: 50-51) materi 

yang diajarkan dalam membaca permulaan adalah: 

1) Lafal dan intonasi kata dan kalimat sederhana. 

2) Huruf-huruf yang banyak digunakan dalam kata dan kalimat 

sederhana yang sudah dikenal siswa (huruf-huruf diperkenalkan 

secara bertahap sampai dengan 14 huruf). 

(a) a, i, m dan n, misalnya kata: ini, mama, kalimat: ini mama 

(b) u, l, b, misalnya kata: ibu, lala, kalimat: ibu lala 

(c) e, t, p, misalnya kata: itu, pita, ema, kalimat: itu pita ema 

(d) o, d, misalnya kata: itu, bola, didi, kalimat: itu bola didi 

(e) k, s mislanya kata: kuda, papa, satu, kalimat: kuda papa satu 

3) Kata-kata baru yang bermakna (menggunakan huruf-huruf yang 

sudah dikenal), misalnya: toko, ubi, boneka, mata, tamu. 

4) Lafal dan intonasi kata yang sudah dikenal dan kata baru. 
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5) Puisi yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan usia siswa. 

6) Bacaan lebih kurang 10 kalimat (dibaca dengan lafal dan intonasi 

yang wajar). 

B. KERANGKA PIKIR 

Tujuan dari membaca permulaan adalah agar siswa memiliki 

kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar 

untuk dasar membaca lanjut. Namun pada kenyataannya, prestasi dalam membaca 

permulaan terlihat masih rendah terutama di SD kelas 1. Entah siswa yang belum 

lancar membaca sampai siswa yang sama sekali belum dapat membaca.  Hal 

tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah dengan adanya 

penggunaan media dalam pembelajaran.  

Media sangat penting karena berguna bagi pendidik dalam membantu 

tugas kependidikannya. Secara umum, media berfungsi mengarahkan siswa untuk 

memperoleh berbagai pengalaman belajar. Tentunya hasil pembelajaran yang 

menggunakan media dan tidak menggunakan media akan berbeda hasilnya. Media 

yang dapat digunakan dalam membaca permulaan adalah media kartu kata 

bergambar. Beberapa sekolah sudah menggunakan media ini dalam pengajaran 

membaca permulaan.  

Media kartu kata bergambar adalah media yang berbentuk kartu dan di 

dalamnya terdapat gambar serta kata-kata yang sesuai dengan gambar tersebut. 

Kartu kata yang terdapat gambarnya ini akan mempermudah  dalam belajar 

membaca permulaan. Penggunaan media ini diharapkan efektif digunakan pada 
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saat pembelajaran permulaan. Apabila digambarkan dalam hubungan variabel 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Melalui penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan media tersebut, maka dapat diambil suatu prediksi bahwa media 

kartu kata bergambar efektif digunakan dalam pembelajaran membaca permulaan 

siswa kelas 1 SD. 

C. HIPOTESIS PENELITIAN 

Untuk memperoleh jawaban sementara, maka diajukan hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu media kartu kata bergambar efektif digunakan dalam 

pembelajaran membaca permulaan pada siswa kelas 1 SDN Krandegan Bayan 

Purworejo tahun pelajaran 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel X 
Media kartu kata 
bergambar 

Variabel Y 
Kemampuan membaca 
permulaan 


