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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Metode Pembelajaran

a. Pengertian Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru 

untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat di 

capai (Darmagi,2017:176). Melalui metode pembelajaran tentu siswa akan lebih 

mudah memahami materi dan tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. 

Banyak metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran, guru dapat memilih 

metode tersebut yang disesuaikan dengan karakteristik siswa sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Selain itu menyatakan metode pembelajaran juga dapat dikatakan 

sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah 

disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Sudrajat, 2008: 4). Metode pembelajaran haruslah disusun dengan 

baik dan direncanakan dengan konsep yang matang. Hal tersebut akan 

mempengaruhi pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru dan siswa. Ini berarti 

metode pembelajaran memiliki peran yang penting dalam kegiatan pembelajaran 

dan pencapain tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang menggunakan 

metode pembelajaran tentu akan terlihat perbedaannya dengan kegiatan 

pembelajaran yang tidak menggunakan metode pembelajaran
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Berdasarkan pendapat para ahli tentang metode pembelajaran maka dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara yang telah dirancang 

oleh guru yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa 

sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Banyak cara yang dapat dilakukan 

untuk membuat pembelajaran menjadi baik, namun penggunaan metode 

pembelajaran  lebih  terencana dan membantu guru dalam  memanajemen kelas 

agar lebih efektif. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Metode Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran yang baik tentu tidak lepas dari perencanaan 

pembelajaran yang baik pula. Perencanaan dalam kegiatan pembelajaran akan 

membuat pembelajaran lebih terarah dan memudahkan guru mengondisikan 

siswa. Saat penyusunan rencana pembelajaran tentu banyak hal yang 

dipertimbangkan oleh guru. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dan 

menjadi penunjang dalam pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Oleh karena 

itu hal yang harus diperhatikan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang baik itu 

adalah faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran. 

Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru haruslah kreatif dan 

menyenangkan. Guru harus merencanakan metode pembelajaran dengan baik 

yaitu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran 

yang akan digunakan. Menurut H. Darmagi (2017:176) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran, antara lain: 

1. Siswa atau peserta didik 

Pemilihan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan 

karakteristik dari siswa yang akan diajarkan. Banyak hal yang harus 
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diperhatikan dan dipertimbangkan dari karakterisktik siswa dalam pemilihan 

metode pembelajaran. Pertimbangan yang utama dalam pemilihan metode ini 

yaitu kemampuan siswa, apakah sudah mampu berfikir abstrak atau belum. 

Setiap siswa memiliki cara tersendiri dalam menerima suatu rangsangan yang 

diberikan. Oleh karena itu kemampuan siswa memiliki pengaruh yang besar 

dalam pemiihan model pembelajaran. 

Selain kemampuan membaca hal yang harus diperhatikan dari siswa 

yaitu perilaku siswa. Siswa sekolah dasar memiliki karakteristik sifat yang 

berbeda-beda. Ada siswa yang aktif, pendiam, pemarah, nakal dan lain-lain. 

Oleh karena itu pemilihan metode yang tepat sangat diperlukan dalam 

kegiatan pembelajaran. Semakin banyak perbedaan yang ditemukan di dalam 

kelas terhadap diri siswa, maka guru akan semakin inovatif dalam menentukan 

dan memilih metode yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 

Metode pembelajaran yang dilakukan haruslah mampu menciptakan 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Selain 

itu metode  yang digunakan harus membuat siswa gembira dan pembelajaran 

yang dilakukan berbobot.  

2. Tujuan yang Akan Dicapai 

Melakukan sebuah pembelajaran tentu memiliki tujuan yang ingin 

dicapai. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tertulis 

dalam UU no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 



19 

 
 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang ingin capai dalam sebuah 

kegiatan pembelajaran. Hal tersebut dapat mempengaruhi pemilihan  metode 

pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Metode 

yang akan digunakan haruslah mampu membuat siswa menjadi aktif dan 

memudahkan guru dalam mengajar di dalam kelas. Apabila hal tersebut telah 

dapat dipenuhi maka tujuan pembelajaran akan mudah dicapai. Hal tersebut 

dikarenakan tujuan pembelajaran merupakan hal yang penting dalam 

pembelajaran, maka pemilihan metode juga harus disesuaikan dengan tujuan 

yang akan dicapai agar berjalan dengan baik dan seimbang. 

3. Faktor Materi Pembelajaran   

Pemberian materi pelajaran bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran 

memiliki kedalaman, keluasan, kerumitan yang  berbeda-beda. Karena 

karakteristik siswa yang berbeda-beda maka berbeda pula cara siswa dalam 

menerima materi yang diajarkan tersebut. Oleh karena itu penggunaan metode 

pembelajaran yang tepat sangat diperlukan dalam membantu guru 

menyampaikan materi dengan baik kepada siswa. Penggunaan metode 

pembelajaran yang tepat dapat memberikan cara yang praktis kepada guru 

untuk mengatasi tingkat kesulitan yang dihadapi oleh siswa terhadap materi 

pembelajaran.  
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4. Situasi Belajar Mengajar 

Situasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa tentu tidak 

selamanya sama. Ada saatnya guru mampu meciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan dan sebaliknya ada saat dimana pembelajaran menjadi 

membosankan. Hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana guru merencanakan 

pembelajaran yang akan dilakukan. Salah satu hal yang mempengaruhi situasi 

pembelajaran yaitu metode pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran 

memudahkan guru untuk menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif dan 

mampu mencapai tujuan pembelajaran. Siswa dapat dikondisikan dengan cara 

pembelajaran individu, berpasangan atau kelompok. Oleh karena itu situasi 

pembelajaran sangat berpenagruh dalam pemilihan metode pembelajaran yang 

tepat. 

5. Fasilitas Belajar Mengajar 

Penggunaan fasilitas pembelajaran sangat menunjang dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran. Fasilitas pembelajaran merupakan sesuatu yang 

digunakan untuk membantu pembelajaran agar lebih mudah dan kebutuhan 

pembelajaran terhadap materi yang dipelajari tersedia dengan baik. Tidak 

semua sekolah memiliki fasilitas yang lengkap. Bagi sekolah yang memiliki 

fasilitas lengkap tentu pembelajaran yang dilakukan menjadi mudah dan siswa 

mampu memahami materi dengan baik. Namun berbada dengan sekolah yang 

tidak memiliki fasilitas yang lengkap atau kurang, pembelajaran yang 

dilakukan tentu menjadi terhambat dan siswa kurang memahami materi yang 

dipelajari. 
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Sekolah yang memiliki permasalahan terhadap kurangnya fasilitas yang 

tersedia harus mencari solusi agar pembelajaran  tetap belajan dengan lancar. 

Salah satu solusi yang digunakan yaitu dengan memilih metode pembelajaran 

yang tepat. Walaupun fasilitas yang ada di sekolah kurang, namun dengan 

menggunakan metode yang tepat pembelajaran akan tetap berjalan dan efektif. 

Guru harus merencanakan pembelajaran yang baik dengan penggunaan 

metode yang baik tentunya. Penggunaan metode yang tepat bukan hanya 

dilakukan oleh sekolah dengan masalah kekurangan fasilitas saja, namun 

sekolah dengan fasilitas lengkap juga harus memilih metode  yang tepat agar 

fasilitas tersebut dapat bermanfaat dan pembelajaran menjadi efektif. 

6. Faktor Alokasi Waktu Pembelajaran 

Pemilihan metode pembelajaran yang tepat juga harus memperhatikan 

ketersediaan waktu untuk pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan 

haruslah dirancang dengan alokasi yang baik agar tidak ada waktu yang 

terbuang dengan sia-sia. Rancangan belajar yang baik adalah penggunaan 

alokasi waktu yang dihitung secara terperinci, agar pembelajaran berjalan 

dengan dinamis, dan bermakna. Guru harus menentukan alokasi waktu untuk 

setiap kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran yaitu kegiatan 

pembukaan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Oleh karena itu alokasi waktu 

berpengaruh dalam pemiihan metode yang tepat. 

7. Guru  

Latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. 

Apabila penguasaan guru kurang terhadap berbagai metode pembelajaran, 

maka pemilihan metode yang tepat juga akan mengalami kendala. Hal tersebut 
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dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh guru. 

Namun seringkali pemilihan metode yang tepat tidak dapat terlaksanakan 

dengan baik saat proses pembelajaran. Banyak kendala yang dihadapi oleh 

guru dalam pembelajaran dari berbagai faktor. Oleh karena itu pengetahuan 

dan penguasaan guru terhadap metode pembelajaran sangat dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran adalah siswa, 

tujuan,materi,situasi, fasilitas belajar mengajar,alokasi waktu,  dan guru. 

Ketujuh aspek tersebut merupakan komponen yang penting di dalam 

pembelajaran. 

c. Ciri-ciri Metode Pembelajaran yang Baik 

Metode pembelajaran memiki banyak variasi yang dapat digunakan oleh 

guru dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu setiap guru diharapkan mampu 

memilih metode pembelajaran yang baik agar pembelajaran berjalan dengan 

lancar. Baik dan tidaknya suatu metode yang akan digunakan dalam proses 

belajar-mengajar terletak pada ketepatan memilih suatu metode sesuai dengan 

tuntutan proses belajar mengajar.  

Adapun ciri-ciri metode pembelajaran yang baik untuk proses belajar 

mengajar menurut Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Suktikno (2007:56) adalah 

sebagai berikut: 

1. Bersifat Luwes, fleksibel dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid 

dan materi 



23 

 
 

2. Bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik dan mengantarkan 

murid pada kemampuan praktis 

3. Tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi 

4. Memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat 

5. Mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam 

keseluruhan proses pembelajaran 

d. Syarat-syarat dalam Penggunaan Metode Pembelajaran 

Penggunaan metode pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar tentu 

tidak diterapkan dengan sembarangan. Ada beberapa syarat-syarat yang harus 

diperhatikan dalam penggunaan metode pembelajaran. Syarat-syarat tersebut 

bertujuan agar guru lebih selektif dan kreatif dalam memilih dan menggunakan 

metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.  

Menurut Ahmadi (1997:53) dalam H.Darmadi (2017:181) syarat-syarat yang 

harus diperhatikan dalam penggunaan  metode pembelajaran yaitu: 

1. Metode pembelajaran harus dapat membangkitkan motif, minat atau gairah 

belajar siswa 

2. Metode pembelajaran harus dapat menjamin perkembangan kegiatan 

kepribadian siswa 

3. Metode pembelajaran harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

mewujudkan hasil karya 

4. Metode pembelajaran harus dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar 

lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi (pembeharuan) 

5. Metode pembelajaran harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri 

dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi 



24 

 
 

6. Metode pembelajaran harus dapat meniadakan penyajian yang bersifat 

verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata dan 

bertujuan 

7. Metode pembelajaran harus dapat menanamkan dan mengembangakan nilai 

dan sikap-sikap utama yang baik dalam kehidupan sehari-hari 

Berdasarkan penjabaran syarat-syarat dalam pengunaan metode 

pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam metode pembelajaran 

haruslah memudahkan kegiatan pembelajaran, memberi kesempatan bagi siswa 

untuk lebih aktif dalam pembelajaran, dan membantu siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. 

2. Metode Silaba 

a. Pengertian Metode Silaba 

Salah satu metode yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa 

dalam kegiatan pembelajaran agar siswa mampu membaca dengan baik 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.  Sedangkan menurut Tarigan J.dkk dalam Rahmd Hidayat 

(2014: 401) metode silaba didefinisikan sebagai proses pembelajaran membaca 

permulaan yang diawali dengan pengenalan suku kata, seperti ba, bi, bu, be, bo, 

ca, ci, cu, ce, co dan seterusnya, selanjutnya suku-suku kata tersebut, dirangkaikan 

menjadi kata-kata bermakna.  

Metode silaba ini ini diyakisni mampu meningkatkan kemampuan 

membaca siswa karena dalam proses pembelajarannya metode silaba dimulai dari 
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pengenalan suku kata yang kemudian dirangkai menjadi kata-kata. Berdasarkan 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode silaba merupakan cara yang 

digunakan pada kegiatan  membaca yang dimulai dari pengenalan suku kata, kata 

dan seterusnya  kepada siswa.  

b. Fungsi Metode Silaba 

Suatu metode digunakan untuk membuat pembelajaran lebih mudah dan 

membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Metode silaba 

memiliki fungsi untuk memudahkan siswa merangkai suku kata menjadi kata 

yang bermakna sehingga dapat menimbulkan minat kepada siswa serta 

memberikan motivasi untuk merangkai sendiri suku kata tersebut menjadi kata-

kata bermakna dan menuliskan kata tersebut ke dalam bentuk kalimat sederhana 

(Rinja Efendi, 2017). 

Apabila pada awal pembelajaran siswa telah termotivasi untuk belajar 

dengan baik, maka pembelajaran yang dilakukan akan menjadi lancar, 

menyenangkan dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

direncanakan dengan maksimal. Selain itu metode silaba ini membantu siswa 

menjadi kreatif dalam merangkaikan suku kata menjadi kata-kata bermakna. Hal 

tersebut membuat siswa lebih cepat memahami materi dan lebih semangat untuk 

belajar. 

c. Langkah-langkah Pembelajaran dengan Metode Silaba 

Metode silaba merupakan metode yang mempermudah kegiatan 

membaca agar lebih mudah dilakukan oleh siswa. Metode ini tidak dilakukan 

begitu saja, ada langkah-langkah yang harus disusun dan dilakukan agar lebih 
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sistematis. Menurut Mulyati (2011 dalam Mustasin, 2012:3) ada tiga tahapan yang 

harus ditempuh dalam pembelajaran dengan metode silaba, antara lain: 

1. Tahap pertama, pengenalan suku-suku kata  

2. Tahap kedua, perangkaian suku-suku kata menjadi kata 

3. Tahap ketiga, perangkaian kata menjadi kelompok kata atau kalimat sederhana 

Penggunaan metode silaba dapat dimodifikasi oleh guru disesuaikan 

dengan karakteristik siswa. Pengaplikasian dari tahapan-tahapan dari metode 

silaba dilakukan dengan cara sistematis agar berjalan dengan baik. 

3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah berbagai alat dan bahan yang bisa digunakan 

untuk membantu dalam penyampaian materi pembelajaran (Sanjaya, 2008:45). 

Media pembelajaran meliputi perangat keras yang dapat mengantarkan pesan dan 

perangkat lunak yang mengandung pesan. Sedangkan menurut Ari Dwi Haryono 

(2015: 48)  media pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa 

sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi 

baru pada diri siswa. Media memberikan rangsangan bagi siswa untuk 

melaksanakan proses pembelajaran.  

Berbagai kegiatan manusia seperti diskusi, seminar simulasi dan 

sebagainya juga merupakan suatu media. Media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam mengirim pesan serta dapat mmerangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan pebelajar sehingga mendorong terjadinya proses belajar 

yang disengaja, bertujuan dan terkendali (Miarso dalam Sumanto, 2012:112). 
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Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran 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.  

b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

1. Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki peranan penting dalam proses belajar 

mengajar. Melalui penggunaan media, dapat membantu guru untuk 

membuat siswa memahami materi yang abstrak sehingga menjadu 

kongkrit.Pada umumnya pembelajaran yang dilakukan hanya bersifat 

verbal. Hal tersebut dapat menurunkan gairah siswa dalam menangkap 

pesan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, media 

berperan penting dalam suatu kegiatan pembelajaran. Hal tersebut terdapat 

pada fungsi dari penggunaan media pembelajaran pada proses belajar 

mengajar. 

Menurut  Levied an Lents dalam Arsyard (2004:50) mengemukakan 

empat fungsi media pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 

a) Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran 

b) Fungsi afektif, dapat terlihat dari kesenangan siswa saat belajar 

c) Fungsi kognitif, yaitu untuk memahami dan mengingat informasi 

d) Fungsi kompensatoris, yaitu untuk mengorganasasikan informasi dan 

mengingatnya kembali 
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Sedangkan menurut Sutikno (2013) dalam Ari (2015:50) 

menyebutkan ada beberapa fungsi penggunaan media dalam proses 

pembelajaran, diantaranya sebagai berikut: 

a) Membantu mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran 

b) Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis 

c) Mengatasi keterbasan ruang 

d) Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif 

e) Waktu pembelajaran bisa dikondisikan 

f) Menghilangkan kebosanan siswa 

g) Meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajari sesuatu 

h) Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam 

i) Meningkatkan kadar keaktifan/keterlibatan  

Media pembelajaran akan memiliki fungsi yang baik apabila 

digunakan dengan cara yang tepat. Fungsi dari media pembelajaran akan 

tercapai apabila guru dapat menggunakan media secara maksimal yang 

disesuaikan dengan karakteristik siswa dan lingkungan sekitar. Guru dapat 

membuat media yang bervariasi dan kreatif sehingga membuat siswa 

merasa senang dalam melakukan kegiatan pembelajaran.  

2. Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki banyak manfaat untuk kegiatan 

pembelajaran.Menurut Syafi’iAdapun manfaat media pembelajaran 

dalam kegiatan belajar mengajar adalah sebagai berikut (Syafi’I, 1993 

dalam Haryono, 2014: 50): 

a) Membangkitkan perhatian siswa 
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b) Memperjelas informasi yang disampaikan 

c) Menstimulasi ingatan tentang konsep 

d) Memotivasi siswa mengikuti materi pembelajaran 

e) Menyajikan bimbingan belajar 

f) Membangkitkan performansi siswa yang relevan dengan materi 

g) Memberikan masukan performansi siswa yang benar 

h) Mendorong ingatan, menstransfer pengetahuan keterampilan, dan 

sikap yang sedang dipelajari. 

Pemanfaatan media dalam pembelajaran juga sangat berpengaruh 

pada motivasi dan semangat belajar siswa sehingga diharapkan nantinya 

dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. 

c. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki banyak ragam yang dapat dimanfaatkan 

dalam proses pembelajaran. Ada dua jenis media yang dapat dimanfaatkan 

berdasarkan rancangannya, yaitu mulai dari yang sederhana (langsung dapat 

dimanfaatkan yang ada di lingkungan) sampai dengan yang komplek atau canggih 

( Ari Dwi Hryono, 2015:51-52). Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1.Media yang dirancang (by design), yakni media dan sumber belajar yang 

dirancang atau dikembangkan secara khusus sebagai komponen sistem 

pembelajaran untuk memberikan fasilitas belajar dan bersifat formal. 

2.Media yang dimanfaatkan (by utilization), yaitu media dan sumber belajar yang 

tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat 

ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 
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Berdasarkan jenis yang diperlukan dan diperhatikan, media 

pembelajaran meliputi, niat atau tujuan, isi atau subtansi yang disajikan, 

kemauanm kemampuan, dan ketersediaan media pembelajaran (Setyosari,2007). 

Sedangkan dari beragam klasifikasi media pembelajaran dilihat dari bentuk atau 

ciri fisiknya dapat dikelompokkan yaitu: (1) Media dua dimensi, (2) media tiga 

dimesi, (3) media pandang diam, dan (4)media pandang gerak.  

d. Merancang Media Pembelajaran 

Pada proses pembuatan media pembelajaran, media harus disesuaikan 

dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Hal tersebut dilakukan agar media 

digunakan dengan baik dan siswa mampu menggunakan media dengan mudah. 

Menurut Ari Dwi Haryono (2015: 65-66), langkah-langkah dalam pembuatan 

media pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

1. Mempelajari tujuan dan kompetensi yang akan dicapi dengan media tersebut. 

Tujuan dan kompetensi yang dimaksud yaitu seperti kurikulum yang 

berkenaan dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan 

materi pembelajaran. 

2. Menentukan media yang akan dibuat atau dikembangkan 

3. Membuat desain media yang akan dibuat sedemikian rupa sehingga menarik 

dari segi penampilan dan praktis dalam penggunaanya 

4. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan 

5. Membuat alat sesuai rancangan (desain) 

6. Menguji coba alat yang telah dibuat untuk mengetahui hasil media yang 

dibuat 
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7. Menyempurnakan alat/bagian komponen media, jika diketahui masih ada 

kekurangan 

8. Mengevaluasi media yang telah dibuat 

9. Memproduksi media 

10. Menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran 

Merancang media pembelajaran haruslah membuat perencanaaan 

terlebih dahulu agar lebih mudah dan sistematis. Bahan dan alat yang digunakan 

untuk membuat media pembelajaran  tidak harus mahal. Guru dapat 

memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di lingkungan sehingga untuk 

dimodifikasi agar menarik dan menjadi media yang tepat untuk kegiatan belajar 

mengajar. 

e. Cara Pemilihan Media Pembelajaran 

Menurut Sutikno (2013) penguasaan ilmu pendidikan diantaranya adalah 

kemampuan/penguasaan media pembelajaran. Agar media pembelajaran dapat 

sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan media, maka harus memperhatikan 

faktor-faktor berikut: 

1. Objektifitas mengenai metode yang dipilih 

2. Program pembelajaran mengenai yang akan disampaikan kepada siswa harus 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku baik menyangkut isi, struktur, maupun 

kedalamnya 

3. Sasaran program adalah media yang akan digunakan nantinya harus dilihat 

apakah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa 

4. Situasi dan kondisi sekolah yang akan dipergunakan 
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5. Kualitas teknik melalui adanya rekaman suara atau gambar-gambar dan alat-

alat yang perlu penyempurnaan terlebih dulu sebelum digunakan 

Pemilihan media pembelajaran yang tepat untuk kegiatan pembelajaran 

merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru harus selektif 

dalam memilih dan memilah media yang tepat yang akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Guru yang kreatif akan melakukan kegiatan pembelajaran 

dengan media memilih media pembelajaran yang menarik. Hal tersebut dilakukan 

untuk memudahkan dalam menyampaikan materi dan siswa bersemangat dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran. 

4. Media Flash Card 

a. Pengertian Media Flash Card 

Menurut Rudi Susilana dan Cepiriyana (2009: 94) flash card merupakan 

media pembelajaran yang berupa kartu bergambar berukuran 25 X 30 cm. 

Gambar-gambar pada flash card merupakan serangkaian pesan yang disajikan 

dengan adanya keterangan pada setiap gambar. Sedangkan menurut Dini Indriana 

(2011:68) juga mengungkapkan bawa Flash card adalah media pembelajaran 

dalam bentuk kartu bergambar yang ukurannya seukuran postcard atau sekitar 25 

X 30 cm. Media flash card dikatakan kartu permainan yang dilakukan dengan 

cara menunjukkan gambar secara cepat untuk memicu otak agar dapat menerima 

informasi yang terdapat pada kartu tersebut, dan sangat efektif untuk membantu 

belajar membaca, menulis, mengenal angka dan mengenal huruf (Mia Zultrianti 

Sari:2012:50). 

Media flash card digunakan untuk membantu siswa untuk memahami 

materi yang diajarkan. Pada umumnya, media flash card digunakan untuk 
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membantu siswa dalam kegiatan membaca, menulis, mengeja. Berdasarkan 

pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media flash card 

adalah sebuah kartu bergambar yang berisi materi atau sebuah informasi untuk 

membantu proses pembelajaran  agar lebih mudah dan baik. 

b. Ciri-ciri Media Flash Card 

Media pembelajaran memiliki banyak variasi yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran. Terkadang guru tidak dapat membedakan antara media yang 

satu dengan yang lainnya dikarenakan  memilih persamaan. Oleh karena itu, 

media pembelajaran hendaknya memiliki ciri-ciri tersendiri sehingga 

memudahkan guru dalam  mengenal dan menggunakan media tersebut. Menurut 

Dini Indriana (2011:68)   flash card mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Flash card berupa kartu bergambar yang efektif 

2. Mempunyai dua sisi depan dan belakang. 

3. Sisi depan berisi gambar atau tanda simbol. 

4. Sisi belakang berisi definisi, keterangan gambar, jawaban, atau uraian. 

5. Sederhana dan mudah membuatnya 

Media flash card adalah kartu belajar yang efektif berisi  gambar, teks, 

atau tanda simbol yang digunakan untuk membantu mengingatkan atau 

mengarahkan siswa kepada sesuatu yang berhubungan dengan gambar, teks, atau 

tanda simbol yang ada pada kartu, serta merangsang pikiran dan minat siswa 

sehingga proses belajar dapat terlaksana. Media flash card dapat membantu guru 

dalam memberi pemahaman tentang materi yang akan diberikan kepada siswa. 
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c. Kelebihan Media Flash Card 

Suatu media dalam pembuatan  maupun penggunaannya tentu memiliki 

kelebihan dan kelemahan. Kelebihan tersebut dapat membantu memudahkan 

pekerjaan guru dalam  mengajar. Menurut Rudi Susilana dan CepiRiyana (2009: 

95), media flash card memiliki beberapa kelebihan, antara lain:  

2. mudah dibawa-bawa, ukuran yang kecil membuat media dapat dibawa 

kemana-mana dan di simpan di tas bahkan di saku sehinggan tidak 

membutuhkann ruang yang luas untuk menyimpan media flash card ini. 

3. Praktis, pembuatan media flash card ini sangat mudah. Guru tidak harus 

memiliki keahlian khusus dalam membuat media ini.  

4. Gampang diingat, karakteristik dari media flash card ini adalah menyajikan 

pesan-pesan pendek kepada penggunanya. Oleh karena itu, melalui pesan-

pesan pendek tersebut siswa akan mudah mengingat apa yang telah dipelajari 

melalui media flash card. 

5. Menyenangkan, penggunaan media flash card ini bisa dilakukan dengan 

mengajak siswa bermain sambil belajar. Hal tersebut akan membuat siswa 

senang untuk belajar dan tidak bosan. 

Kelebihan media flash card di atas, menunjukkan bahwa media ini 

memiliki daya tarik yang baik untuk digunakan dalam pembelajaran. Media 

pembelajaran tidak akan menjadi baik apabila tidak direncanakan dan dibuat 

dengan baik pula.  

d. Langkah-langkah dalam Pembuatan Media Flash Card 

Cara Pembuatan media flash card sangatlah mudah, berikut ini tahapan-

tahapannya (Duwi Ratna Harianti:2014): 
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1. Siapkan kertas yang agak tebal, contohnya seperti kertas duplek atau kardus. 

Kertas ini berfungsi untuk menyimpan atau menempelkan gambar-gambar 

sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

2. Berikan tanda pada kertas tersebut dengan menggunakan pensil atau spidol 

dan menggunakan penggaris untuk menentukan ukuran 25x30cm. 

3. Potong-potong kertas tersebut dengan menggunakan gunting hingga tepat 

berukuran 25x30cm. Buatlah kartu-kartu sesuai dengan jumlah gambar atau 

materi yang akan ditempelkan. 

4.  Selain itu, jika objek gambar akan langsung dibuat dengan tangan, maka 

kertas tadi perlu kita lapisi terlebih dahulu dengan menggunakan kertas HVS 

atau kertas karton.  

5. Mulailah menggambar dengan menggunakan kuas, pinsil warna, atau 

membuat desain dengan ukuran yang sesuai, kemudian tempelkan pada alas 

tersebut.  

6. Jika gambar yang akan ditempel memanfaatkan gambar yang sudah dijual 

ditoko-toko, maka selanjutnya gambar-gambar tersebut tinggal dipotong 

sesuai dengan ukuran  kemudian ditempel menggunakan alat perekat lem 

kertas.  

7. Bagian akhir, beri tulisan pada bagian kartu-kartu tersebut sesuai dengan 

nama objek pada gambar. Misalnya dengan menggunakan bahasa indonesia, 

inggris, atau arab. 

e. Penggunaan Media Flash Card pada Kegiatan Pembelajaran 

Penggunaan media flash card dalam pembelajaran merupakan suatu 

proses, cara menggunakan kartu belajar yang efektif berisi gambar, teks, atau 
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tanda simbol untuk membantu mengingatkan atau mengarahkan siswa kepada 

sesuatu yang berhubungan dengan gambar, teks, atau tanda simbol yang ada pada 

kartu, serta merangsang pikiran dan minat siswa dalam meningkatkan kecakapan 

pengenalan simbol bahan tulis dan kegiatan menurunkan simbol tersebut sampai 

kepada kegiatan siswa memahami arti/makna yang terkandung dalam bahan tulis. 

Menurut Dina Indriana (2011:69) langkah- langkah penggunaan media 

flash card sebagai berikut: 

1. Kartu-kartu yang telah disusun dipegang setinggi dada dan menghadap ke 

siswa. 

2. Cabut kartu satu per satu setelah guru selesai menerangkan. 

3. Berikan kartu-kartu yang telah diterangkan tersebut kepada siswa yang dekat 

dengan guru. Mintalah siswa untuk mengamati kartu tersebut, selanjutnya 

diteruskan kepada siswa lain hingga semua siswa mengamati. 

4. Jika sajian menggunakan cara permainan: (a) letakkan kartu-kartu secara acak 

pada sebuah kotak yang berada jauh dari siswa, (b) siapkan siswa yang akan 

berlomba, (c) guru memerintahkan siswa untuk mencari kartu yang berisi 

gambar, teks, atau lambang yang sesuai.  

5. Membaca Permulaan 

a. Pengertian Membaca Permulaan  

Membaca permulaan Menurut Rita Wati (1996:43) merupakan membaca 

awal yang diberikan kepada anak di kelas I dan II sebagai dasar untuk pelajaran 

selanjutnya. Bagi setiap siwa kemampuan haruslah dikuasi , karena membaca 

merupakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Sunardi (dalam Hidayat, 2010:400) mengemukakan kemampuan 
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membaca permulaan merupakan kebutuhan dasar karena sebagian informasi 

disajikan dalam bentuk tertulis dan hanya diperoleh melalui membaca. 

Selain itu menurut Anif Isnatunnikmah (2016: 2) kemampuan dalam 

membaca permulaan merupakan suatu yang mendasari kemampuan membaca 

pada tahap selanjutnya, sehingga ketika anak mengalami kesulitan dalam 

membaca permulaan anak tidak akan mempunyai kemampuan membaca yang 

memadai. 

 Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa membaca 

permulaan adalah kemampuan membaca awal yang diberikan siswa sebagai dasar 

agar memiliki kemapuan membaca yang memadai dan  untuk  melanjutkan 

kepada tahap membaca selanjutnya. 

b. Tujuan Membaca Permulaan 

Setiap pelajaran tentu  mempunyai suatu tujuan yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga sama dengan kegiatan membaca 

permulaan. Tujuan utama dari membaca permulaan adalah agar siswa dapat 

mengenal tulisan sebagai lambang atau simbol bahasa sehingga siswa-siswa dapat 

menyuarakan tulisan tersebut (Wardani, 1995 dalam Sri Utami Soraya 

Dewi,2015:35). Mengajar siswa untuk membaca bukanlah hal yang mudah hal 

tersebut dikarenakan setiap siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang 

berbeda-beda. Mengajarkan siswa membaca dibutuhkan strategi yang sesuai 

dengan dunia siswa yaitu bermain, dengan kata lain belajar dengan suasana yang 

menyenangkan (Mueller,2006:66).  
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c. Manfaat Membaca Permulaan 

Kegiatan membaca dapat membuat siswa lebih memahami suatu materi 

pelajaran, guru dapat mengetahui potensi siswa serta pengetahuan dalam 

membaca  khususnya membaca permulaan. Membaca permulaan yang dilakukan 

oleh siswa bermanfaat untuk mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan 

sehari-hari yang berhubungan dengan tulisan dan bacaan. 

Listiyanto (2010:25) mengemukakan bahwa manfaat membaca yaitu 

sebagai berikut: 

1. Membaca dapat memberikan sejumlah informasi dan pengetahuan yang sangat 

berguna dalam kehidupan sehari-hari 

2. Membaca dapat menjadikan anda berkomunikasi dengan pemikiran, pesan, 

dan kesan pemikir-pemikir besar dari segala penjuru dunia 

3. Membaca dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

mutakhir dunia 

4. Membaca dapat mengetahui peristiwa besar dalam sejarah, peradaban, dan 

kebudayaan suatu bangsa 

5. Membaca dapat memecahkan berbagai maalah kehidupan dan mengantarkan 

anda menjadi lebih pintar, pandai dan arif dalam bersikap. 

d. Pembelajaran Membaca Permulaan 

Suatu pembelajaran dilakukan dengan merencanakan terlebih dahulu 

agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Dibutuhkan persiapan-persiapan untuk 

mengajar di kelas. Pada kegiatan membaca permulaan juga membutuhkan 

persiapan  agar siswa lebih mudah memulai kegiatan membaca. Adapun langkah-

langkah tersebut yaitu sebagai berikut: 
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1. Penguatan prosedur kelas (siswa fokus dan tenang) dan etika membaca 

(menjaga kebersihan buku, berbagi bila buku digunakan bersama 

2. Cara duduk siswa (posisi duduk tegak) 

3. Cara membuka buku (dari halaman yang belakang) 

4. Mengatur jarak mata ke buku (jarak pandang antara mata dan buku  40 cm) 

5. Melatih cara membaca dari kiri ke kanan\ 

6. Langkah-langkah Pembelajaran Membaca Permulaan dengan 

Menggunakan Metode Silaba dan Media Flash Card 

Langkah-langkah pembelajaran yang menggukan metide silba dan media 

flash card merupakan langkah-langkah yang dijelaskan oleh ahli-ahli kemudian 

peneliti menggabungkan kedua langkah dari metode silaba dan media flash card 

tersebut untuk kegiatan membaca permulaan bagi siswa disleksia. Adapun 

langkah-langkah tersebut sebagai berikut: 

1. Guru mengondisikan siswa dan  menyiapkan  media flash card untuk 

diberikan kepada siswa 

2. Siswa membuka media flash card dan mengambil flash card untuk kosa kata 

3. pembelajaran  membaca di mulai dengan mengenal suku kata-suku kata dan 

merangkai suku kata tersebut menjadi sebuah kata tentang lingkungan sehat 

dan lingkungan yang tidak sehat 

4. Siswa mulai merangkai suku kata menjadi kata menggunakan media flash 

card  

5. Kemudian siswa mengubah kata menjadi suku kata dari kata yang disusun 

menggunakan media flash card tersebut 
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6.  Siswa kemudian merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang sederhana 

tentang cara merawat lingkungan menggunakan media flash card 

7. Guru memberikan sebuah gambar kepada siswa tentang kegiatan merawat 

lingkungan, lalu siswa merangkai sebuah kalimat tentang gambar tersebut 

menggunakan media flash card  

8. Setiap siswa membaca kalimat yang telah disusun dan memahami isi kalimat 

tersebut 

9. Setelah siswa telah memahami suku kata hingga kalimat, maka pembelajaran 

dilanjutkan dengan siswa membaca sebuah cerita pendek tentang akibat 

merawat dan tidak merawat lingkungan 

10. Siswa mengambil flash card cerita yang berada pada kotak flash card 

11. Setiap siswa membaca dan memahami isi cerita yang ada pada media flash 

card 

12. Setelah membaca cerita tersebut, siswa menjawab pertanyaan terkait cerita 

yang telah dibaca untuk melihat kemampuan siswa 

13. Guru menilai setiap pekerjaan siswa dan memberikan reward kepada terhadap 

kegiatan yang telah dilakukan 

Pada langkah-langkah pembelajaran yang dirancang, peneliti 

mengembangkan langkah metode silaba menjadi 4 tahapan  yaitu membuat cerita 

pendek berdasarkan kalimat yanag telah disusun. Hal tersebut dilakukan oleh 

peneliti untuk mengatasi  permasalahan yang  terjadi  pada pembelajaran di kelas 

II sesuai analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. 
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Tabel  2.1 Indikator Metode Silaba dan  Media Flash Card untuk Kegiatan Membaca 

Permulaan di SD 

No. Nama Aspek Membaca Permulaan Keterangan 

 

1. 

 

Metode Silaba 

Mengenal dan 

memahami suku 

kata 

Siswa bersama  kelompok 

membaca suku kata yang 

terdapat pada media flash 

card suku kata dengan 

bersama-sama dan 

bergantian.  

 

Melalui kegiatan ini 

dapat terlihat 

kemampuan dasar 

siswa tentang 

membaca dan 

memahami suku 

kata. 

  Merangkai suku 

kata menjadi kata 

Siswa secara individu 

merangkai suku kata 

menjadi kata dengan 

menggunakan media flash 

card suku kata dengan 

tema lingkungan sehat 

Melalui kegiatan ini 

siswa berfikir 

dengan 

berkonsentrasi pada 

suku kata yang ada 

pada media untuk 

merankai sebuah 

kata sehingga 

kemampuan 

membaca siswa 

lebih baik   

  Merangkai kata 

menjadi kalimat 

Siswa bersama kelompok 

merangkai kata yang telah 

di susun sebelumnya 

menjadi sebuah kalimat 

sederhana tentang cara 

membersihkan limgkungan  

Pada kegiatan 

ini,kemampuan 

membaca dan 

kerjasama siswa 

sangat dibutuhkan 

karena setiap 

kelompok 

berlomba-lomba 

merangkai kalimat 

yang banyak dan 

baik 

  Membaca cerita 

dan memahmi 

makna yang 

terkandung di 

dalam cerita 

Siswa secara individu 

membaca cerita yang ada 

pada media flash card 

cerita anak tentang 

dampak menjaga dan tidak 

menjaga lingkungan dan 

siswa diminta untuk 

memahami isi dari cerita 

yang ada pada media 

tersebut 

Pada kegiatan ini, 

kemampuan 

membaca siswa 

dapat terlihat 

dengan jelas. Hal 

tersebut 

dikarenakan siswa 

harus membaca 

cerita yang ada pada 

media agar daoat 

mengetahui isi dari 

cerita tersebut. 

 

2.  

 

Media Flash 

Card 

 

Flash Card suku 

kata 

Pada kegiatan membaca 

permulaan, media flash 

card suku kata ini 

digunakan pada 

pembelajaran menyusun 

suku kata, kata dan 

menjadi kalimat sederhana 

Penggunaan media 

flash card suku kata 

ini disesuaikan 

dengan arahan guru 

dan bertahap, mulai 

dari suku kata 

hingga menyusun 

kalimat sehingga 

sistematis 
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Lanjutan Indikator Metode Silaba dan  Media Flash Card untuk Kegiatan Membaca 

Permulaan di SD 

No. Nama Aspek Membaca Permulaan Keterangan 

  Flash Card Cerita 

anak 

Pada kegiatan membaca 

permulaan, media flash 

card cerita anak ini 

digunakan pada 

pembelajaran membaca 

sebuah cerita tentang  

lingkungan dan siswa 

diminta untuk memahami 

isi dari cerita tersebut 

Penggunaan media 

flash card cerita 

anak ini diberikan 

pada tahap akhir 

setelah siswa bisa 

menyusun dan 

membaca suku kata, 

kata lalu kalimat. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki relevansi dengan 

penelitian  yang  dilakukan oleh peneliti  terdahulu. Hal tersebut menjadi panduan 

atau pedoman bagi peneliti daam melihat keefetifan dari penggunaan media flash 

card maupun metode silaba. Adapun penelitian tersebut dijelaskan pada tabel 

berikut: 

 

 

Tabel 2.2 Penelitian Relevan 

No Nama 

/Tahun 

Judul Persamaan Perbedaan Keterangan 

1. Rahmad 

Hidayat/2014 

Meningkatkan 

Kemampuan 

Membaca 

Permulaan 

melalui Metode 

Silaba untuk 

Anak 

Berkesulitan 

Belajar Kelas 2 

SD Negeri 09 

Koto Luar 

Padang 

a. Peneliti sama-

sama 

menggunakan 

metode silaba 

untuk membaca 

permulaan 

b. Peneliti sama-

sama 

melakukan 

penelitian pada 

siswa sekolah 

dasar 

a. Peneliti terdahulu 

melakukan 

penelitian pada 

siswa berkesulitan 

belajar, sedangkan 

peneliti pada siswa 

regular/normal 

b. peneliti terdahulu 

melakukan 

penelitian di 

Padang, sedangkan 

peneliti melakukan 

penelitian di 

Malang 

c. Peneliti terdahulu 

melakukan 

penelitian tindakan 

kelas, sedangkan 

peneliti melakukan 

penelitian dan 

pengembangan 

 

Berdasarkan 

analisis yang 

dilakukan, 

penelitian 

relevan tersebut 

tidak sama 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

oleh peneliti. 

Hal tersebut 

dikarenakan 

peneliti 

melakukan 

pembeharuan 

atau 

pengembangan 

dari metode 

silaba yang 

telah digunakan 

sebelumnya. 
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Lanjutan Tabel 2.2 Penelitian Relevan 

No Nama/Tahun Judul Persamaan Perbedaan Keterangan 

2. Navila Sita 

Sari 

Peningkatan 

Kemampuan 

Membaca 

melalui Media 

Flash Card 

Mata Pelajaran 

Bahasa 

Indonesia bagi 

Siswa Kelas I 

Sekolah Dasar 

Negeri 2 Ngroto 

Gubug 

Grobongan  

a. Peneliti sama-

sama 

menggunakan 

media flash 

card pada 

kegiatan 

membaca 

b. Peneliti sama-

sama 

melakukan 

penelitian 

pada siswa 

sekolah dasar 

 

a. Peneliti 

terdahulu 

melakukan 

penelitian di 

kelas 1 SD, 

sedangkan 

peneliti 

melakukan 

penelitian di 

kelas 2 SD 

b. Peneliti 

terdahulu 

melakukan 

penelitian 

tindakan kelas,  

Berdasarkan 

analisis yang 

dilakukan, 

penelitian 

relevan tersebut 

tidak sama 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

oleh peneliti.  

  Tahun Ajaran 

2013/2014 

 sedangkan 

peneliti 

melakukan 

penelitian dan 

pengembangan 

 

Hal tersebut 

dikarenakan 

peneliti 

melakukan 

pembeharuan 

atau 

pengembangan 

dari media 

flash card yang 

telah digunakan 

sebelumnya. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kegiatan  membaca permulaan diharapkan dapat membantu siswa untuk 

menambah pengetahuan yang dimiliki. Hal tersebut dikarenakan melalui 

membaca siswa akan mendapat banyak pengetahuan dari bacaan yang  dibaca 

oleh siswa. Untuk mencapai kegiatan membaca permulaan yang efektif pada 

pembelajaran, dibutuhkan sebuah pengembangan metode silaba dengan media 

flash card untuk kelas II SD. Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti dapat 

menyusun kerangka berfikir sebagai berikut: 

  



44 

 
 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Materi “Hidup Bersih dan Sehat” Membaca, dasar utama untuk memperoleh 

kemampuan belajar di berbagai bidang 

(Subini,2012:13 

Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2017 

Proses belajar diselenggarakan secara efektif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi, peserta didik untuk berpartisipasi aktif menggunakan media dan metode 

pembelajaran. 

Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan pada kegiatan membaca, guru masih 

menggunakan metode tanya jawab serta hanya menggunakan buku siswa dan LKS 

dalam proses pembelajaran dan pembelajaran berpusat pada guru sehingga 

pembelajaran menjadi membosankan. 

Gambar 3.1 Kerangka Berfikir 

Pengembangan Metode Silaba dengan Media Flash Card pada Kegiatan Membaca 

Permulaan.  

Pengembangan Desain 

Hasil Penelitian: 

Metode silaba dan media flash card  yang efektif dan valid pada kegiatan membaca permulaan 

di kelas II sekolah dasar dengan mengunakan teori ADDIE. 

 

Evaluasi Implementasi 

Teori Pengembangan ADDIE 

Analisis 


