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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan sekolah dasar merupakan upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk menjadikan siswa  menjadi manusia yang seutuhnya. Hal 

tersebut sesuai dengan filsafat pendidikan yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara 

dalam Thobroni (2015:312) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan 

upaya memanusiakan manusia secara manusiawai. Pernyataaan tersebut 

mempunyai makna bahwa pendidikan di sekolah dasar memiliki peran yang 

sangat penting dalam pemberian karakter bagi siswa sekolah dasar. 

Karakter yang dibentuk dari sekolah dasar menjadi bekal bagi siswa 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Pendidikan yang 

diselenggarakan pada sekolah dasar merupakan salah satu bentuk pendidikan yang 

bersifat formal  yang menyelenggarakan pendidikan umum yang tertulis dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017.  Pendidikan 

umum yang diberikan kepada siswa terlaksana dalam pembelajaran formal yang 

diberikan oleh tenaga pendidik di dalam kelas. 

Pembelajaran yang dilakukan di sekolah dasar  lebih banyak melibatkan 

siswa (student center) dan menyesuaikan dengan perkembangan psikologi anak. 

Hal tersebut dilakukan agar pembelajaran yang diberikan kepada siswa dapat 

mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Pada proses pembelajaran terdapat 

berbagai aspek yang harus dikuasai oleh siswa. Aspek tersebut yaitu membaca,
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menulis, berhitung, dan keterampilan dasar (Ulfa Dwiyuliawati : 2013). Salah satu 

aspek yang menjadi dasar di dalam pembelajaran yaitu membaca. 

Membaca merupakan suatu kegiatan yang dapat menambah wawasan 

siswa agar mampu memiliki pengetahuan dan dapat melihat dunia secara luas. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat  Subini (2012:53) yang menyatakan bahwa 

“Membaca merupakan  dasar utama untuk memperoleh kemampuan belajar di 

berbagai bidang”. Melalui membaca seseorang dapat membuka cakrawala dunia, 

mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui (Isnaeni Pratiwi:2015). Oleh 

karena itu peran membaca sangatlah penting dalam menunjang pengetahuan yang 

dimiliki oleh siswa, khususnya sekolah dasar. 

Kegiatan membaca yang dilakukan di sekolah dasar di mulai dari 

membaca permulaan. Membaca permulaan merupakan keterampilan yang bersifat 

mekanis berada pada urutan yang lebih rendah (Tarigan, 2008: 12). Keterampilan 

membaca permulaan ini dilakukan pada kelas I dan kelas II sekolah dasar. 

Mengajarkan membaca pada siswa kelas rendah menjadi sebuah tantang tersendiri 

bagi guru untuk menjadikan siswa bisa membaca dengan baik dan lancar. Guru 

membutuhkan inovasi-inovasi terbaru yang menunjang pembelajaran yang 

dilakukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengajarkan membaca 

siswa kelas rendah yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat.  

Metode pembelajaran merupakan  cara yang dipergunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran 

(Sudjana, 2015:76). Penggunaan metode dalam pembelajaran membuat guru 

mudah menyampaikan materi dan siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran 

dengan baik. Pembelajaran yang baik tentu tidak lepas dari penggunaan metode 
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pembelajaran yang baik pula, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan 

membaca. Oleh karena itu dalam pemilihan metode pembelajaran tentu harus di 

sesuaikan dengan karakterisktik dan kondisi siswa pula. Pupuh Fathurrohman & 

M. Sobry Sutikno (2007:56) mengatakan bahwa metode pembelajaran yang baik 

adalah metode yang bersifat luwes fleksibel dan memiliki daya yang  sesuai 

dengan watak murid dan materi, bersifat fungsional dalam menyatukan teori 

dengan praktik dan mengantarkan murid pada kemampuan praktis, tidak 

mereduksi materi bahkan sebaliknya mengembangkan materi, memberikan 

keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat dan mampu menempatkan 

guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran.  

Berdasarkan ciri-ciri metode pembelajaran yang  baik di atas, tidak 

semua guru mampu memahami dan memilih metode yang cocok untuk proses 

pembelajaran di kelas, terutama bagi siswa kelas rendah. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil observasi awal dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh 

peneliti di salah satu sekolah di Kota Malang dan Batu. 

Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti pada hari Kamis, 

30 November 2017 di sekolah SDN Mojolangu 1 Malang, bersama wali kelas II 

menyatakan  bahwa di dalam pembelajaran guru belum menggunakan dan 

menemukan metode yang cocok, terutama dalam kegiatan membaca siswa. Guru 

menggunakan metode tanya jawab untuk mengajarkan siswa dalam kegiatan 

membaca. Menurut guru kelas II SDN Mojolangu 1 Malang tersebut, masih ada 

siswa yang belum mampu membaca di dalam kelas. Salah satunya adalah 

seoarang siswa berkebutuhan khusus. Siswa tersebut lambat dalam belajar 

terutama dalam membaca, sehingga di dalam pembelajaran siswa tersebut 
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didampingi oleh seorang guru shadow. Pada kegiatan membaca, siswa belum 

menggunakan media pembelajaran,  guru hanya menggunakan modul, buku siswa 

dan LKS. Bacaan yang di baca oleh siswa hanya sekedar cerita yang ada di buku 

saja. Guru belum pernah menggunakan sebuah media, sehingga hal tersebut 

membuat siswa menjadi bosan dan malas untuk membaca.  

Selain itu analisis kebutuhan juga dilakukan pada kelas II SDN 

Torongrejo 01 Batu pada hari Rabu, 06 Desember 2017 dengan sesoarang guru 

kelas II. Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, didapatkan sebuah 

kendala pada pembelajaran khususnya saat kegiatan membaca, siswa belum 

menggunakan media pembelajaran dan hanya menggunakan buku tematik siswa 

dan LKS saat kegiatan membaca. Ketika membaca siswa hanya diminta untuk 

membuka buku dan mulai membaca dalam hati. 

Berdasarkan problematika yang dialami oleh guru dalam mengajar 

membaca siswa kelas II SD, maka diperlukan metode yang tepat untuk membuat 

pembelajaran menjadi kondusif. Metode yang dapat digunakan untuk mengatasi 

masalah tersebut yaitu metode silaba. Menurut Anif Isnatunnikmah (2016: 3) 

metode silaba merupakan metode suku kata yang menyajikan kata menjadi suku 

kata kemudian merangkai suku kata menjadi kata dengan tujuan siswa yang 

belum mampu membaca kata dapat membaca kata. Wolf, Miller, & Donnely 

(Kumara,2014:60) menjelaskan keunggulan metode silaba dibandingkan dengan 

metode membaca yang lain adalah “metode silaba akan mempermudah anak yang 

mengalami kesulitan dalam membaca untuk mempelajari hubungan antara 

gabungan huruf yang tertulis dengan bunyinya serta pengenalan kata secara 

tepat”. 
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Metode silaba dapat mempermudah pekerjaan guru dalam 

mengondisikan siswa. Penggunakan metode ini tidak hanya dapat dilakukan di 

sekolah, namun dapat dilakukan oleh orang tua di rumah. Proses pembelajaran 

membaca permulaan bagi siswa kelas II SD menggunakan metode silaba ini 

diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, be, bo, ca, ci, cu, ce, 

co dan seterusnya selanjutnya suku kata tersebut dirangkaikan menjadi kata – kata 

bermakna (Tarigan dalam Hidayat, 2014 : 401).  

Selain metode pembelajaran, media pembelajaran juga menjadi faktor 

penunjang dalam keberhasilan. Berdasarkan hasil observasi dan analisis 

kebutuhan yang telah dilakukan di SDN Mojolangu 1 Malang dan SDN 

Torongrejo 01 Batu. Selain belum menggunakan dan menemukan metode yang 

cocok untuk kegiatan membaca siswa, guru juga belum menggunakan media 

pembelajaran khususnya dalam membimbing siswa. Oleh karena itu penggunaan 

media pembelajaran tentu diperlukan untuk membantu pembelajaran di kelas. 

Salah satu media yang bisa digunakan yaitu media  flash card.  Flash card 

merupakan media pembelajaran yang berupa kartu bergambar berukuran 25 cm x 

30 cm. Gambar-gambar pada flashcard merupakan serangkaian pesan yang 

disajikan dengan adanya keterangan pada setiap gambar (Susilana dan 

Cepiriyana,2009). 

Media flash card memudahkan guru dalam menjelaskan materi pelajaran 

khususnya dalam mengajarkan membaca permulaan bagi siswa kelas II SD. Guru 

tidak harus berceramah sepanjang hari untuk mengajarkan siswa, namun dengan 

media flash card ini guru cukup memahami apa materi yang akan disampaikan 

lalu siswa diajak untuk bereksplorasi menggunakan media flashcard karena 
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memiliki gambar-gambar yang menarik dan membuat siswa bersemangat. Apabila 

terdapat kesulitan guru memberikan penguatan dan pemahaman kepada siswa. 

Rahmat Hidayat pada tahun 2014 melakukan penelitian yang berjudul “ 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan melalui Metode Silaba untuk 

anak berkesulitan belajar kelas 2 SD Negeri 09 Koto Luar Padang”. Pada 

penelitian ini, peneliti membandingkan keadaan siswa sebelum menggunakan 

metode silaba dan sesudah melakukan metode silaba pada kegiatan membaca 

permulaan (membaca suku kata dan membaca kata).Sebelum menggunakan 

metode silaba, kemampuan membaca siswa masih sangat rendah.Namun setelah 

menggunakan metode silaba kemampuan membaca siswa menjadi 

meningkat.Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode silaba 

dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan bagi siswa yang 

mengalami kesulitan belajar. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, terdapat 

persamaan yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan tersebut yaitu, peneliti sama-

sama menggunakan metode silaba pada kegiatan membaca permulaan dan subyek 

penelitian tersebut menggunakan siswa sekolah dasar. Namun terdapat perbedaan 

pada penelitian tersebut, yakni peneliti terdahulu menggunakan subyek seorang 

siswa yang mengalami kesulitan belajar namun pada penelitian sekarang peneliti 

menggunakan subyek siswa normal. Selain itu, tempat penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terdahulu berbeda dengan yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menjadi acuan bagi 

peneliti untuk melakukan sebuah inovasi dalam pembelajaran di sekolah dasar. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan metode saja tidak cukup untuk 
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membuat siswa mampu untuk membaca dengan baik. Oleh karena itu penggunaan 

metode pembelajaran haruslah ditunjang dengan media pembelajaran pula agar 

pembelajaran membaca bagi siswa lebih efektif.  Maka peneliti ingin melakukan 

sebuah penelitian  dengan judul “Pengembangan Metode Silaba dengan Media 

Flash Card pada Kegiatan Membaca Permulaan Siswa Kelas II SD”. Penelitian 

ini dilakukan untuk memudahkan guru dalam mengajarkan siswa kelas II SD agar 

memiliki peningkatan dalam kemampuan membaca permulaan di sekolah 

menggunakan metode silaba dengan media flash card. Penelitian ini bersifat 

pengembangan dan belum pernah dilakukan di Sekolah Dasar tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dijumpai pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan metode silaba dengan media flash card pada 

kegiatan membaca permulaan siswa kelas II  SD ? 

2. Bagaimana keefektifan dan kevalidan metode silaba dengan media flash card 

pada kegiatan membaca permulaan siswa kelas IISD ? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan dilakukannya penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengembangan metode silaba dengan 

media flash card pada kegiatan membaca permulaan siswa kelas II SD 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana keefektifan dan kevalidan metode silaba 

dengan media flash card pada kegiatan membaca permulaan siswa kelas II 

SD 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi dari produk yang dikembangkan pada penelitian ini terdiri 

dari dua aspek, yaitu aspek konten dan konstruksi. Adapun pembahasan dari 

kedua aspek tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Spesifikasi konten (isi) dari media flash card yang dikembangkan bersama 

metode silaba yaitu: 

1) Kompetensi Inti 

a. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang di anutnya. 

b. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 

bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga, dan Negara. 

c. Memahami pengetahuan faktual,  konseptual, procedural, dan metakognitif 

pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-bendanya yang dijumpainya di rumah,  di sekolah, 

dan tempat permainan. 

d. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan 

tahap perkembangannya. 

2) Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia: 3.4 mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat 

dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan 
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lingkungan dalam bahasa Indonesia atau  ahasa daerah melalui teks tulis, lisan dan 

visual. 

PPKn: 3.4 Memahami isi cerita tentang bersatu dalam keberagaman di rumah dan 

sekolah. 

3) Indikator  

Bahasa Indonesia  

3.4.1 Menyusun kosakata menjadi kata tentang lingkungan sehat dan tidak sehat 

dengan menggunakan media. 

3.4.2 Menyusun kata menjadi kalimat sederhana tentang cara merawat lingkungan 

menggunakan media 

3.4.3 Membaca cerita tentang dampak menjaga lingkungan dan tidak menjaga 

lingkungan di rumah  

PPKn  

3.4.1 Memahami arti berdatu dalam keberagaman di rumah dalam sebuah cerita 

anak 

4) Tujuan Pembelajaran 

Bahasa Indonesia  

1. Setelah melakukan diskusi bersama kelompok, siswa mampu menyusun 

kosakata menjadi kata tentang lingkungan sehat dan tidak sehat menggunakan 

media dengan tepat. 
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2. Setelah melakukan kegiatan tanya jawab, siswa mampu menyusun kata 

menjadi kalimat sederhana tentang cara merawat lingkungan menggunakan 

media dengan baik dan benar. 

3. Setelah mendengarkan instruksi dari guru, siswa mampu membaca cerita 

tentang dampak menjaga lingkungan dan tidak menjaga lingkungan dengan 

nyarimg dan tepat. 

PPKn  

1. Setelah melakukan kegiatan membaca, siswa mampu memahami arti bersatu 

dalam keberagaman di sekolah dalam sebuah cerita anak dengan baik. 

Penggunaan konten di atas disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti, yaitu tentang membaca permulaan. Kegiatan membca yang 

dilakukan oleh siswa kelas II SDN Mojolangu 1 Malang dan SDN Torongrejo 01 

Batu  nantinya menggunakan media flash card yang dikembangkan dengan 

metode silaba. Adapun isi dari kegiatan dalam metode silaba yaitu, menyusun dan 

membaca suku kata menjadi kata, menyusun dan membaca kata menjadi kalimat 

sederhana, lalu siswa membaca sebuah cerita sesuai dengan KD 3.4 tentang 

lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat serta memahami isi bacaan tersebut. 

2. Spesifikasi produk dari media flash card yang digunakan pada kegiatan 

membaca permulaan yaitu sebagai berikut: 

a. Media Flash Card Suku Kata 

  Media flash card suku kata yang digunakan pada penelitian ini didesain 

menggunakan aplikasi corel draw. Flash card suku kata ini didesain berbentuk 

buah-buahan yaitu lemon, semangka dan apel yang berukuran 6 cm x 6 cm. 

Gambar buah-buahan tersebut didesain dengan menuliskan suku kata – suku kata 
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dari semua huruf yaitu ba, bi, bu, be, bo hingga za, zi, zu, ze, zo. Adapun warna 

yang di pilih untuk media flash card  suku kata ini yakni warna yang cerah seperti 

merah, kuning, dan hijau. Media ini dicetak menggunakan kertas Art Paper yang 

tebal sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. 

b. Media Flash Card Cerita Anak 

Media flash card cerita anak yang digunakan pada penelitian ini didesain 

menggunakan aplikasi corel draw. Flash card cerita anak ini berbentuk persegi 

panjang yang berukuran 17 cm x 13 cm. Desain dari media ini bertemakan 

lingkungan sehat yang berwarna hijau dipenuhi dengan binatang-binatang. Hal 

tersebut disesuaikan dengan tema lingkungan yang diambil oleh peneliti untuk 

kegiatan membaca permulaan di kelas II SDN Mojolangu 1 Malang dan SDN 

Torongrejo 01 Batu. Media ini dicetak menggunakan kertas Art Paper yang tebal 

sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang seperti yang digunakan pada 

flash card suku kata. 

c. Kotak Media Flash Card  

Kotak media flash card merupakan sebuah kotak yang berbentuk balok 

berukuran 20 cm x 13 cm x 6 cm. Kotak media ini didesain menggunakan corel 

draw yang bertemakan lingkungan sehat dengan memilih warna-warna menarik 

seperti hijau dari pohon dan rumput, biru untuk air dan warna langit serta terdapat 

hewan dan seorang anak yang sedang membaca buku. Isi dari kotak ini adalah 

media flash card suku kata dan flash card cerita anak sehingga media tersebut 

terlihat rapi dan indah. Kotak media flash card ini dicetak menggunakan kertas 

Art Paper yang dilaminasi menggunakan kertas Doff agar lebih tahan lama dan 

dapat digunakan dalam jangka panjang. 
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d. Buku Petunjuk Menggunakan Media Flash Card  yang Dikembangkan 

Bersama Metode Silaba pada Kegiatan Membaca Permulaan Kelas II SD 

Buku petunjuk pengunaan media flash card dan metode silaba pada 

kegiatan membaca permulaan ini berfungsi sebagai panduan bagi pembaca dalam 

menggunakan produk yang dikembangkan oleh peneliti. Buku ini di desain 

menggunakan aplikasi Corel Draw untuk cover dan Microsoft Word untuk isi dan 

desain isi buku. Desain dari buku panduan ini bertemakan lingkungan sehat 

dengan banyak pohon dan alam yang sejuk,dan bagian isi buku didesain berwarna 

peach sehingga membuat buku semakin menarik untuk dibaca. Kertas yang 

digunakan untuk mencetak buku ini adalah kertas copy paper yang berukuran A5 

(14,8 cm x 21 cm ) yang memiliki ketebalan 80 GSM.  

e. Papan Flash Card 

Papan flash card berfungsi untuk memudahkan siswa kelas II SD dalam 

menempelkan flash card suku kata saat pembelajaran. Papan ini didesain 

semenarik mungkin oleh peneliti dengan menggunakan warna-warna yang cerah 

yaitu merah muda, hijau, orange dan biru. Warna cerah tersebut sesuai dengan 

karakteristik siswa kelas II SD. Papan flash card dibuat menggunakan kertas 

kartun yang tebal dengan ukuran 40 cm x 32 cm. Kemudian dilapisi dengan kain 

flannel yang berukuran 40 cm x 32 cma pula. Peneliti juga memasangkan kretekan 

sebagai tempat menempel flash card suku kata. Bagian atas dari papan, diberikan 

identitas “papan flash card sehingga menambah keindahan dari papan flash card  

tersebut. 
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian Pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan 

suatu produk yang efektif untuk digunakan dalam kegiatan membaca permulaan 

pada proses pembelajaran di sekolah dasar. Tujuan dilakukannya penelitian 

pengembangan adalah mengembangkan suatu produk untuk menyempurnakan 

produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan 

hal tersebut pengembangan sebuah produk baik media ataupun metode 

pembelajaran memberikan dampak yang baik bagi pembelajaran agar menjadi 

efektif. 

Penggunaan media dan metode pembelajaran pada proses belajar 

mengajar di kelas akan memberi pengaruh yang baik terhadap kegiatan membaca 

permulaan siswa kelas II SDN Mojolangu 1 Malang dan SDN Torongrejo 01 

Batu. Hal tersebut sesuai dengan problematika yang dialami oleh guru kelas II di 

SDN Mojolangu 1 Malang dan SDN Torongrejo 01 Batu. Pada saat pembelajaran 

guru belum menggunakan metode yang tepat, terutama dalam kegiatan membaca 

siswa. Guru menggunakan metode tanya jawab untuk mengajarkan siswa dalam 

kegiatan membaca. Menurut Beliau, masih ada siswa yang belum mampu 

membaca di dalam kelas. Salah satunya adalah seoarang siswa berkebutuhan 

khusus.Siswa tersebut lambat dalam belajar terutama dalam membaca, sehingga di 

dalam pembelajaran siswa tersebut didampingi oleh seoarang guru shadow. Pada 

kegiatan membaca, siswa belum menggunakan media interaktif, guru hanya 

menggunakan modul, buku siswa dan LKS. Bacaan yang di baca oleh siswa hanya 

sekedar cerita yang ada di buku saja. Guru belum pernah menggunakan sebuah 
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media, sehingga hal tersebut membuat siswa menjadi bosan dan malas untuk 

membaca.  

Berdasarkan analisis kebutuhan di atas, sekolah belum menggunakan 

media interaktif dan metode yang tepat untuk mengajarkan siswa kelas II SD pada 

kegiatan membaca. Maka diperlukannya sebuah pengembangan metode dan 

media yang  dilaksanakan melalui sebuah penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Metode Silaba dengan Media Flash Card pada Kegiatan 

Membaca Permulaan Siswa Kelas II SD”. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Metode Silaba merupakan metode yang membantu siswa untuk 

mengenal suku kata pada kegiatan membaca agar lebih baik.Wolf, Miller, & 

Donnely (Kumara, 2014:60) menjelaskan keunggunlan metode silaba 

dibandingkan dengan metode membaca yang lain adalah “metode silaba akan 

mempermudah anak yang mengalami kesulitan dalam membaca untuk 

mempelajari hubungan antara gabungan huruf yang tertulis dengan bunyinya serta 

pengenalan kata secara tepat. Selain metode yang tepat penggunaan media yang 

tepat juga akan membantu pembelajaran membaca menjadi lebih efektif. Media 

yang tepat yang dapat digunakan pada pembelajaran bagi siswa kelas II yaitu 

media flash card. Flash card adalah kartu kecil yang berisi gambar, teks, atau  

tanda simbol yang mengingatkan atau mengarahkan siswa kepada sesuatu yang 

berhubungan dengan gambar.  

Berdasarkan analisis kebuutuhan yang telah dilakukan, maka peneliti 

akan mengembangkan sebuah media flash card yang dikombinasikan dengan 



15 

 

metode silaba pada kegiatan membaca permulaan, yang mengacu pada beberapa 

asumsi, yaitu: 

1. Dengan mengembangkan media flash card yang dikombinasikan dengan 

metode silaba, diharapkan siswa mampu belajar membaca secara efektif, 

kreatif sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenagkan. 

2. Media flash card yang dikombinasikan dengan metode silaba ini, diharapkan 

dapat mengetahui kelemahan atau kekurangan saat proses kegiatan membaca 

siswa 

3. Penggunaan media flash card dan metode silaba ini menjadi sebuah 

pengembangan produk yang menarik untuk pembelajaran khususnya kegiatan 

membaca siswa. 

Pada penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada beberapa hal antara 

lain: 

1. Penelitian pengembangan ini berupa pengembangan sebuah metode yaitu 

metode silaba yang mengajarkan membaca dimulai dari pengenalan suku kata, 

kata dan kalimat. 

2. Penelitian pengembangan ini berupa pembuatan produk media bergambar 

yaitu flash card yang didalamnya terdapat gambar dan tulisan sesuai dengan 

materi yang di ajarkan bagi siswa kelas II SD. 

3. Subyek penelitian ini merupakan siswa kelas II di SDN 1 Mojolangu 1 

Malangdan SDN Torongrejo 01 Batu. 

4. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada kegiatan membaca permulaan yang 

dilakukan oleh siswa kelas II SD. 
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5. Materi yang diajarkan yaitu pengenalan suku kata, kata dan kalimat sederhana 

pada kegiatan membaca permulaan. 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran, maka diberikan beberapa 

definisi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Metode pembelajaran  

Metode pembelajaran adalah suatu cara yang telah dirancang oleh guru 

yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Metode silaba  

Metode silaba adalah merupakan cara yang digunakan untuk pada kegiatan 

membaca yang dimulai dari pengenalan suku kata, kata dan seterusnya  kepada 

siswa.  

3. Media pembelajaran  

Media pembelajaran adalah  adalah suatu alat atau bahan yang digunakan 

oleh guru dalam proses pembelajaran untuk membantu dalam penyampaian  

materi kepada siswa sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik.. 

4. Media Flash Card 

Media flash card adalah sebuah kartu bergambar yang berisi materi atau 

sebuah informasi untuk membantu proses pembelajaran  agar lebih mudah dan 

baik. 

5. Keefektifan Media Flash Card 

Media flash card yang efektif adalah media pembelajaran yang berbentuk 

kartu bergambar berisi materi atau informasi untuk memudahkan siswa dalam 
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kegiatan pembelajaran sesuai dengan indikator  keefektifan media yaitu, 

kemenarikan media, karakteristik gambar, huruf, warna, kemudahan belajar dan 

peningkatan motivasi belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik.   

6. Kevalidan Media Flash Card  

Media flash card yang valid adalah media pembelajaran yang berbentuk 

kartu bergambar berisi materi atau informasi  yang telah sesuai dengan aturan dan 

standar penilaian yaitu berdasarkan indikator ketepatan bentuk media, ketepatan 

gambar dan warna, ketepatan penggunaan, kesesuaian dengan materi dan 

penggunaan jangka panjang. 

7. Membaca permulaan  

Membaca permulaan adalah kemampuan membaca awal yang diberikan 

siswa sebagai dasar agar memiliki kemmapuan membaca yang memadai dan  

untuk  melanjutkan kepada tahap membaca selanjutnya. 

 


