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ABSTRAK 

Penelitian ini bermula dari keterbatasan sumber belajar dan 

kurangnya penyediaan media pembelajaran yang inovatif sehingga 

perlu dikembangkan produk berupa kartu kata sebagai media 

pembelajaran. Adapun identifikasi masalah sebagai berikut: (1) 

Kemampuan mengenal huruf abjad masih rendah, (2) Kemampuan 

dasar membaca belum ada, (3) Diperlukan pengembangan media yang 

praktis dan inovatif dalam mengemas materi pembelajaran, (4) 

Pendidik belum pernah menerapkan media pembelajaran kartu kata. 

Penelitian ini bertujuan agar peserta didik lebih tertarik dan termotivasi 

dalam kegiatan belajar mengajar serta memahami mengenai tema 

keluargaku. 

 Penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau Research 

and Development dengan model ADDIE yang meliputi 5 langkah yaitu 

analysis, design, development, implementation evaluation. Uji 

kelayakan produk dilakukan oleh beberapa validator yaitu 2 ahli media, 

2 ahli materi, 2 ahli bahasa, 2 pendidik kelas I dan uji coba lapangan 

pada peserta didik kelas I SD/MI. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

media pembelajaran kartu kata memperoleh nilai rata-rata persentase 

ahli media memperoleh skor sebesar 80,25% dengan kategori sangat 

layak, ahli materi sebesar 86,5% dengan kategori sangat layak, ahli 

bahasa memperoleh skor 82,5% dengan kategori sangat layak, penilaian 

pendidik memperoleh rata-rata persentase sebesar 88,25% dengan 

kategori sangat layak dan respon peserta didik memperoleh rata-rata 

persentase sebesar 95,5% dengan kategori sangat layak. Hal ini 

menunjukan bahwa media pembelajaran kartu kata pada tema 

keluargaku di kelas I SD/MI sangat layak digunakan. 

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Kartu Kata, Keluargaku 
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MOTTO 

                                          

             

Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-

benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada 

Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku 

nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-

orang yang benar!" 

 

(QS. Al-Baqarah: 31)1 

 

 

  

 
1 Kementrian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-

Qur’an (Bekasi, Pt: Citra Mulia Agung, 2017), H.107 



 
 

vii 
 

PERSEMBAHAN 

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, saya persembahkan 

skripsi ini kepada orang-orang yang selau memberi dukungan kepada 

saya, terutama bagi: 

1. Untuk kedua Orang Tuaku tercinta Bapak Darmani M.Pd.,I dan Ibu 

Hermawanah. Atas segala cinta, kasih sayang,  pengorbanan, 

dukungan, perhatian dan telah membimbing, mendidik dan 

mendoakan keberhasilanku sehingga dapat menyelesaikan studi  

S1. 

2. Adekku Juantika Pretty Artista dan Yusuf Andi Pradana untuk 

cinta, kasih sayang, dukungan dalam bentuk moral dan material, 

perhatian, pengertian  serta doa yang tiada henti. 

3. Almamater ku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang 

Kubanggakan. 

 

  



 
 

viii 
 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis dilahirkan di Sukananti,  kecamatan Way Tenong, 

Lampung Barat  pada tanggal  23  Juli 1997  anak ke pertama  dari 

empat bersaudara dari pasangan Bapak Darmani M.Pd.I dan Ibu 

Hermawanah. Penulis memiliki adek kandung bernama Juantika Pretty 

Artista dan Yusuf Andi Pradana.  

Penulis menempuh  pendidikan TK Merpati Emas, Sukaraja, 

Way Tenong, Lampung Barat, Lampung, di selesaikan pada tahun 

2003. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 wates, Lampung Barat  dan Selesai 

Pada Tahun 2010. Pendidikan dilanjutkan di MTS N 1 , Kecamatan  

Balik Bukit, Lampung Barat  diselesaikan pada tahun 2013. Penulis 

mengenyam pendidikan tingkat Sekolah Menengah Kejurusan di MAN 

1 Lampung Barat. 

Pada 2016, penulis terdaftar sebagai mahasiswi jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) UIN Raden Intan 

Lampung melalui jalur test SPAN PTKIN. Pada tahun 2019 penulis 

melaksanakan KKN di Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Tanjung Bintang, 

Kabupaten Lampung Selatan dan PPL di MIN 09 Bandar Lampung. 

  



 
 

ix 
 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmaanirrahim, 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan  rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengembangan  

Media Pembelajaran Kartu Kata Untuk Menanamkan Karaktaer 

Disiplin dan Kreatif Pada Peserta Didik Kelas 1 SD/MI”.  

Penulisan skripsi ini diajukan dalam  rangka memenuhi salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

(PGMI) UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini. Penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang 

terhormat: 

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

2. Ibu Syofnidah Ifrianti, M.Pd dan Nurul Hidayah, M.Pd selaku 

Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden 

Intan Lampung. 

3. Bapak  Dr. Nasir, S.Pd.,M.Pd dan Bapak Anton Tri Hasnanto, M.Pd 

dan Ibu. Nurul Hidayah, M.Pd selaku pembimbing I dan 

pembimbing II dengan penuh keikhlasan telah banyak meluangkan 

waktu untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu dosen  Jurusan  Pendidikan  Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI) telah memberikan ilmu pengetahuan serta 

wawasan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

5. Kepala Sekolah MIN 1 Lampung Barat Bapak Ikhsanudin, M.Pd.I 

dan Ibu Kepala Sekolah MIN 2 Lampung Barat Ibu Desi Arisandi, 

S.Pd,I, MM.Pd Terima kasih telah mengizinkan saya melakukan 

penelitian. 

6. Elsa Orecha, S.Pd  selaku wali kelas 1 di MIN 1 Lampung Barat 

dan Ibu Siti Habibah, S.Pd.I selaku wali kelas 1 di MIN 2 Lampung 



 
 

x 
 

Barat. Terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk 

melakukan penelitian. 

7. Seluruh keluarga yang tiada hentinya memberikan dukungan moral 

dan material serta sebagai sumber motivasi terbesar bagi penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

8. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian 

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih 

banyak telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari 

kesempurnaan dan banyak kekurangan, karena terbatasnya kemampuan 

dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. 

Aamiin Ya Rabbal Alamin. 

     

 

Bandar Lampung, 2021 

     Penulis, 

 

 

     Rantika Anggriani 

     NPM. 1611100035  

  



 
 

xi 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  ........................................................................  i 

ABSTRAK  .......................................................................................  ii 

SURAT PERNYATAAN ................................................................  iii 

HALAMAN PERSETUJUAN  .......................................................  iv 

HALAMAN PENGESAHAN  .........................................................  v 

MOTTO  ..........................................................................................  vi 

PERSEMBAHAN  ..........................................................................  vii 

RIWAYAT HIDUP  ......................................................................  viii 

KA TA PENGANTAR  ...................................................................  ix 

DAFTAR ISI  ...................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL  .........................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR  ....................................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................  xv 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Penegasan Judul  .................................................................... 1 

B. Latar Belakang  ...................................................................... 2 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  .......................................... 7 

D. Rumusan Masalah  ................................................................. 8 

E. Tujuan Penelitian  ................................................................... 8 

F. Manfaat Pengembangan  ........................................................ 8 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  ............................ 9 

H. Sistematika Penulisan  .......................................................... 10 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teoritik  ................................................................ 12 

1. Media Pembelajaran  ...................................................... 12 

a. Pengertian Media Pembelajaran  ............................. 12 

b. Jenis-Jenis Media Pembelajaran .............................. 14 

c. Fungsi Media Pembelajaran .................................... 15 

d. Manfaat Media Pembelajaran .................................. 17 

e. Kegunaan Media Pembelajaran  .............................. 18 

2. Kartu Kata  ..................................................................... 18 

a. Pengertian Kartu Kata  ............................................ 18 

b. Fungsi Kartu Kata.................................................... 19 

c. Kelebihan dan Kekurangan Kartu Kata ................... 20 



 
 

xii 
 

d. Langkah-Langkah Penggunaan Kartu Kata ............. 20 

3. Pendidikan Karakter  ...................................................... 21 

a. Pengertian Pendidikan Karakter  ............................. 21 

b. Fungsi Pendidikan Karakter .................................... 22 

c. Tujuan Pendidikan Karakter  ................................... 22 

d. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter  ............................. 23 

e. Penerapan Karakter Disiplin dan Kreatif dalam ...... 25 

4. Materi Pembelajaran  ..................................................... 27 

B. Teori-Teori Tentang Pengembangan Model  ........................ 29 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

A. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................... 31 

B. Desain Penelitian Pengembangan ......................................... 31 

C. Prosedur Penelitian Pengembangan  ..................................... 31 

D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan  ............................. 32 

E. Subjek Uji Coba Penelitian Pengembangan  ......................... 33 

F. Instrumen Penelitian  ............................................................ 33 

G. Uji Coba Produk  .................................................................. 35 

H. Teknik Analisis Data  ........................................................... 37 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  

A. Deksripsi Hasil Penelitian Pengembangan  .......................... 40 

B. Deskripsi dan Analisis Data Hasil Uji Coba  ........................ 57 

C. Kajian Produk Akhir  ........................................................... 62 

BAB V PENUTUP  

A. Simpulan  ............................................................................. 65 

B. Rekomendasi  ....................................................................... 65 

DAFTAR RUJUKAN  

LAMPIRAN  

  

  



 
 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1. Kisi-Kisi Intrumen Penilaian  .............................................. 36 

Tabel 2. Skala Likert  ........................................................................ 38 

Tabel 3. Skala Kelayakan  ................................................................  39 

Tabel 4. Hasil Validasi Ahli Media 1  ...........................................  ... 44 

Tabel 5. Hasil Validasi Ahli Media 2  ...........................................  ... 44 

Tabel 6. Hasil Validasi Ahli Materi 1  ............................................... 46 

Tabel 7. Hasil Validasi Ahli Materi 2  ............................................... 46 

Tabel 8. Hasil Validasi Ahli Bahasa 1  ..........................................  ... 48 

Tabel 9. Hasil Validasi Ahli Bahasa 2  .............................................. 48 

Tabel 10. Hasil Revisi Validasi Ahli Media 1  .................................. 50 

Tabel 11. Hasil Revisi Validasi Ahli Media 2  .................................. 50 

Tabel 12. Hasil Revisi Validasi Ahli Materi 1  .................................. 52 

Tabel 13. Hasil Revisi Validasi Ahli Materi 2  .................................. 52 

Tabel 14. Hasil Revisi Validasi Ahli Bahasa 1  ................................. 53 

Tabel 15. Hasil Revisi Validasi Ahli Bahasa 2  ................................. 54 

Tabel 16. Hasil Validasi Draft I dan Draft II  .................................... 55 

Tabel 17. Hasil Respon Pendidik I  ................................................... 57 

Tabel 18. Hasil Respon Pendidik II  .................................................. 59 

Tabel 19. Hasil Analisis Uji Kelompok Kecil  .................................. 60 

Tabel 20. Hasil Analisis Uji Kelompok Besar   ................................. 61 

  



 
 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 1. Prosedural Model ADDIE  .............................................. 32 

Gambar 2. Hasil Validasi Media  ...................................................... 45 

Gambar 3. Hasil Validasi Materi  ...................................................... 47 

Gambar 4. Hasil Validasi Bahasa  ..................................................... 49 

Gambar 5. Hasil Validasi Revisi Media ............................................ 51 

Gambar 6. Hasil Validasi Revisi Materi ............................................ 52 

Gambar 7. Hasil Validasi Revisi Bahasa ........................................... 54 

Gambar 8. Hasil Model Final  ........................................................... 56 

Gambar 9. Respon Pendidik I  ........................................................... 58 

Gambar 10. Respon Pendidik II  ....................................................... 59 

Gambar 11. Respon Peserta Didik MIN 1 dan 2 Lampung Barat ...... 61 

  



 
 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Instrumen Observasi Pra Penelitian  .............................. 72 

Lampiran 2. Instrumen Wawancara Pra Penelitian  ........................... 73 

Lampiran 3. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Validasi  ........................ 74 

Lampiran 4. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Ahli Materi  ................... 75 

Lampiran 5. Lembar Penilaian Ahli Materi ....................................... 76 

Lampiran 6. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Ahli Media  ................... 79 

Lampiran 7. Lembar Penilaian Ahli Media ....................................... 80 

Lampiran 8. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Ahli Bahasa  .................. 83 

Lampiran 9. Lembar Penilaian Ahli Bahasa  ..................................... 84 

Lampiran 10. Kisi-Kisi Instrumen Respon Pendidik  ........................ 87 

Lampiran 11. Angket Respon Pendidik I  .......................................... 88 

Lampiran 12. Angket Respon Pendidik II  ........................................ 90 

Lampiran 13. Kisi-Kisi Instrumen Respon Peserta Didik  ................. 92 

Lampiran 14. Daftar Nama Peserta Didik MIN 1 Lampung Barat  ... 93 

Lampiran 15. Angket Respon Peserta Didik MIN 1 Lampung Barat 94 

Lampiran 16. Daftar Nama Peserta Didik MIN 2 Lampung Barat .. 104 

Lampiran 17 Angket Respon Peserta Didik MIN 2 Lampung Barat 105 

Lampiran 18. Dokumentasi Tampilan Kartu Kata  .......................... 115 

Lampiran 19. Dokumentasi Penelitian  ........................................... 121 



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul ini penulis bermaksud untuk memberikan 

deskripsi dalam memahami makna yang terkandung dalam judul 

penelitian ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengembangan Media 

Pembelajaran Kartu Kata Untuk Menanamkan Karakter Disiplin Dan 

Kreatif Pada Peserta didik Kelas 1 SD/MI” Peneliti akan memberikan 

penegasan dan batasan-batasan masalah yang digunakan dalam skripsi 

ini, sebagai berikut: 

1. Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak 

dari kata medium. Medium dapat diartikan sebagai perantara atau 

pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim meneuju 

penerima.1 Media pembelajaran adalah segala bentuk dan saluran 

penyampaian informasi dari sumber pesan ke penerima yang dapat 

merangsang pikiran, membangkitkan semangat, perhatian dan 

kemauan peserta didik sehingga peserta didik mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap yang sesuai. 

2. Kartu Kata 

Media Kartu kata ini bertujuan agar siswa lebih tertarik untuk 

membaca, karena dalam media kartu kata ini tersedia beberapa 

macam warna untuk menarik perhatian siswa. Selain itu media 

kartu kata ini sesuai dengan pembelajaran membaca permulaan. 2 

3. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan dalam mengatur sikap 

seseorang untuk mempunyai kepribadian yang bagus. Pendidikan 

karakter merupakan proses transformasi nilai-nilai, sehingga 

menghadirkan watak baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan karakter merupakan pendidikan yang dilaksanakan 

secara sengaja secara sistematis dengan penanaman nilai-nilai 

 
1 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), h. 4. 
2 Rumidjan, “Pengembangan Media Kartu Kata Untuk Melatih 

Keterampilan Membaca Permulaan Pada Siswa Kelas 1 SD”, Jurnal Sekolah 

Dasar, Vol 26 No 1 (2017), h. 68. 

1 
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dalam diri peserta didik guna bertingkah laku yang baik sesuai 

dengan yang diharapkan.3 

B. Latar Belakang  

Lingkungan sekolah merupakan institusi pendidikan yang 

memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II 

Pasal 3 yang berbunyi: Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.4  

Dalam hal ini, sekolah tidak hanya sebatas transfer ilmu 

pengetahuan saja melainkan melatih pembentukan karakter yang baik 

bagi peserta didik. Pada dasarnya konsep pendidikan karakter 

bukanlah sesuatu yang baru dalam konsep pendidikan di Indonesia.5 

Pendidikan karakter sangat penting untuk pembentukan kepribadian 

peserta didik dan diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam 

membangun manusia Indonesia bertakwa dan siap bersaing di masa 

mendatang. Menanamkan nilai-nilai karakter terhadap peserta didik 

sebagaimana telah dirumuskan dalam Kurikulum 2013 merupakan 

langkah awal untuk memperbaiki tujuan pendidikan di Indonesia. 

Begitu pula pada penanaman pendidikan karakter di sekolah mampu 

mendidik peserta didik yang unggul dari aspek pengetahuan, cerdas 

 
3 Moh. Khoerul Anwar, “Pembelajaran Mendalam untuk Membentuk 

Karakter Siswa sebagai Pembelajar”, Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, 

Vol 02  No 02, (November 2017),  h. 15. 
4 Iyam Maryati, Nanang Priatna, “Integrasi Nilai-Nilai Karaakter 

Matematika Melalui Pembelajaran Kontekstual”, Jurnal Mosharafa, Vol 6 

No 3, (2017), h. 334 
5 Darmayanti, S., & Wibowo, U,. “Evaluasi Program Pendidikan Karakter 

Di Sekolah Dasar Kabupaten Kulon Progo”. Jurnal Prima Edukasia, Vol. 2, 

No. 2, (2019), h. 223-234. 



3 
 

 
 

secara emosional, dan kuat dalam kepribadian.6 Sejalan dengan QS 

Al-Luqman ayat 12 yang menjelaskan pentingnya memiliki karakter 

yang baik. 

                                           

                     

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah 

mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah 

kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu.” (QS Al-Luqman: 14)7 

 

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai 

manusia harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua dan orang 

lain, karena Allah SWT tidak menyukai orang yang berbuat musyrik 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatunya. Maka 

pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah bertujuan untuk 

menghasilkan peserta didik yang mampu berperilaku sesuai dengan 

atauran serta norma agama, social, dan budaya. Lickona menyatakan,  

“Character education programs have gained increasing 

interest in the past decade and are designed to produce students who 

are thoughtful ethical, morally responsible, community oriented, and 

self-disciplined”.  

Perilaku baik yang dimaksud dapat diwujudkan dalam 

kepribadian yang bijaksana, beretika,bermoral, bertanggung jawab,  

berorientasi pada masyarakat dan disiplin diri.8 Dalam meningkatkan 

 
6 Murniyetti, Engkizar dan Fuady Anwar, “Pola Pelaksanaan Pendidikan 

Karakter Terhadap Siswa Sekolah Dasar”, Jurnal Pendidikan Karakter, Vol 

6, No 2, (2019), h. 55 
7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Dharma 

Art, 2015} h. 67 
8 Lickona, Thomas, “Educating For Character”.Journal Of Moral 

Education, Vol 13 No 3, (2018), h  90 
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intensitas dan kualitasnya pada semua jalur dan jenjang pendidikan, 

melalui penggabungan pendidikan karakter ke dalam seluruh mata 

pelajaran di sekolah dasar. Kementerian pendidikan nasional pada 

tahun 2010 mengeluarkan Rencana Aksi Nasional (RAN) pendidikan 

karakter untuk mengembangkan rintisan di sekolah-sekolah seluruh 

Indonesia dengan delapan belas (18) nilai karakter yang didukung 

oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat sehingga 

program pendidikan karakter bisa terlaksana dengan baik. 

Hasil penelitian menunjukkan kedisiplinan dapat 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik bahwa tingkat kedisiplinan 

pada peserta didik sangat mempengaruhi prestasi yang yang dicapai. 

Peserta didik yang berprestasi memiliki tingkat kedisiplinan yang 

tertinggi terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Hal ini 

dikarenakan pembelajaran akan nyaman apabila mentaati peraturan 

dari pendidik dan sekolah. Para peserta didik yang disiplin akan 

menciptakan suasana kelas yang tenang sehingga memungkinkan 

peserta didik belajar dengan maksimal dan menciptakan prestasi yang 

baik.9 Sedangkan pada pendidikan kreatif ditekankan pada 

penyelesaian persoalan sehingga terbiasa memunculkan ide yang 

kreatif yang dapat membantunya menjalani kehidupan secara lebih 

efektif dan efisien.  

Sekolah merupakan salah satu di antara sarana yang cukup 

efektif untuk melaksanakan, mengembangkan sekaligus 

mensukseskan agenda pendidikan karakter secara nasional karena 

dunia sekolah merupakan tempat kedua bagi peserta didik 

menghabiskan waktu setelah di rumah. Dalam hal ini pola dan desain 

pelaksanan pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh sekolah 

mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan 

keberhasilan pendidikan karakter. Sekolah Dasar (SD) bertujuan agar 

peserta didik memiliki pengetahuan dasar yang akan berguna bagi 

kelanjutan studi serta dalam kehidupan bermasyarakat.10 Oleh karena 

 
9 Rifka Anisa, ‘’Inovasi Penanaman Karakter Disiplin Disekolah Dasar’’, 

Jurnal Pendidikan Edutama Vol 6 No 2 (2019) h. 2 
10 Depdiknas, “Standar Isi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan 

Menengah”, (Jakarta: KKPS Kabupaten Malang, 2006), h.67 
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itu, perlu pemahaman konsep yang sesuai sehingga pengetahuan yang 

diperoleh peserta didik dapat selalu diingat dengan baik.  

Pada pembelajaran di kelas rendah kosakata adalah unsur 

dasar yang harus dikuasai seorang peserta didik sebelum mempelajari 

suatu bahasa.11 Namun pada kenyataan nya di lapangan kurang 

memperhatikan pembelajaran kosakata dapat dilihat salah satunya 

dengan tidak digunakannya media dalam proses pembelajaran 

kosakata. Kosakata bahasa Indonesia tentu sama seperti materi 

pembelajaran yang lainnya di Sekolah Dasar, memerlukan media yang 

dapat menunjang proses pembelajaran.  

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan 

kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses 

belajar pada diri peserta didik. Menurut perspektif dan analisis 

psikologis, peserta didik pada usia Madrasah Ibtidaiyah 

perkembangan kognitifnya berada pada tahap operasional kongkrit, 

yakni mereka masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, 

baik fisik maupun psikisnya. Untuk memberikan pengetahuan baru 

akan lebih mudah dipahaminya jika menggunakan sesuatu yang 

kongkrit pula.  

Dari beberapa analisis pendahuluan tersebut, pembelajaran 

tematik untuk peserta didik khususnya tingkat Madrasah Ibtidaiyah 

menuntut  pendidik untuk selalu kreatif dalam memilih serta 

menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat 

perkembangannya.12 Media dapat menumbuhkan perhatian dan 

menambah kemudahan peserta didik dalam mempelajari materi 

tematik. Media kartu kata adalah salah satu media yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Dasar. Pada kelas rendah, 

media kartu dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran 

 
11 Wiyanti, E, “Peran Minat Membaca Dan Penguasaan Kosakata 

Terhadap Keterampilan Berbicara Bahasa Indonesia. Jurnal Dediksis” Vol 6 

No 2, (2018), h. 92 
12 Kiki Safitri, “Pengembangan Kartu Kata (Flash Card) Bahasa Arab 

Berbasis Kosakata Bagi Siswa Kelas Iv Madrasah Ibtida’iyah”, Prosiding 

Semnasbama, Vol 4, No 2, (2020), h.273 
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tematik.13 Dalam hasil penelitian Rumidjan menyebutkan bahwa 

media kartu kata dapat meningkatkan keterampilan membaca pada 

peserta didik di kelas rendah.14 Salah satu komponen yang 

menentukan keberhasilan peserta didik dalam kegiatan belajar 

mengajar dipengaruhi oleh kemampuan pendidik dalam dengan 

menggunakan metode dan bahan ajar yang menarik.15   

Dalam melaksanakan pembelajaran seorang guru diharapkan 

dapat meningkatkan kreatifitas agar mampu menciptakan media yang 

kreatif, variatif dan kontekstual serta sesuai dengan tingkat kebutuhan 

peserta didik.16 Dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta didik 

dan membuat pembelajaran menjadi lebih bervariatif, oleh karena itu 

diperlukan media pembelajaran yang inovatif sehingga menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan selama proses pembelajaran 

berlangsung.17  

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan pada tanggal 

08 September 2020 dengan narasumber Ibu. Elsa Orecha, S.Pd 

sebagai Wali Kelas 1 di MIN 1 Lampung Barat sudah menggunakan 

bahan ajar tetapi masih belum menerapkan bahan ajar yang lebih 

menarik bagi peserta didik, kondisi kegiatan belajar peserta didik 

masih banyak yang kurang fokus pada pembelajaran dan 

membosankan sehingga kelas tidak kondusif. Pengembangan kartu 

kata sebagai media pembelajaran sangatlah cocok untuk digunakan 

 
13 Risky, S. M. “Analisis Penggunaan Media Video Pada Mata Pelajaran 

Ipa Di Sekolah Dasar” Jurnal Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik 

Pendidikan, Vol. 28, No. 2, (2020), h.45 
14 Rumidjan, Sumanto, & Badawi, A, “Pengembangan Media Kartu Kata 

Untuk Melatih Keterampilan Membaca Permulaan Pada Siswa Kelas I SD.” 

Jurnal Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan, Vol 26 No 1, 

(2020) 
15 Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h.31 
16 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, 

(Yogjakarta: Diva Press, 2017), h. 18 
17 Nunuk Suryani, Achmad Setiawan, Aditin Putra, Media Pembelajaran 

Inovatif dan Pengembangannya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 

H.14 
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karena itu dapat menghindari kejenuhan dan menarik minat belajar 

peserta didik.18 

Berdasarkan hasil pra penelitian di MIN 2 Lampung Barat 

yang dilakukan pada tanggal 10 September 2020 dengan narasumber 

Ibu. Siti Habibah, S.Pd.I sebagai pendidik kelas 1 diketahui 

penggunaan media pembelajaran yang tersedia kurang lengkap 

sedangkan sesuai karateristik peserta diidik kelas 1 yang sangat 

membutuhkan media pembelajaran yang menarik dan dapat 

meningkatkan keinginan belajar peserta didik sehngga kegiatan 

belajar mengajar menyenangka dan tujuan pembelajaran pun akan 

tercapaii.19 

Oleh karena itu, agar dapat menumbuhkan antusiasme belajar 

peserta didik, maka diperlukan suatu media yang mampu 

meningkatkan semangat belajar peserta didik untuk menjadi lebih 

aktif, kreatif dan mandiri. Salah satunya adalah dengan 

mengembangkan kartu kata sebagai media pembelajaran. Berdasarkan 

uraian latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah 

“Pengembangan Media Pembelajaran Kartu Kata Untuk 

Menanamkan Karakter Disiplin dan Kreatif Pada Peserta Didik 

Kelas 1 SD/MI” 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukkan maka ada 

beberapa masalah yang peneliti identifikasi, yaitu : 

1. Kemampuan mengenal huruf abjad masih rendah 

2. Kemampuan dasar membaca belum ada 

3. Diperlukan pengembangan media yang praktis dan inovatif 

dalam mengemas materi pembelajaran. 

4. Pendidik belum pernah menerapkan media pembelajaran kartu 

kata. 

Berdasarkan identifikasi masalah maka penulis membatasi 

permasalahan sebagai fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: 

 
18 Masthura, S.Pd.I Wawancara dengan Guru Kelas 1 di MIN 1 Lampung 

Barat, 08 September 2020. 
19 Siti Habibah, S.Pd, Wawancara Dengan Guru Kelas 1 di MIN 2 

Lampung Barat, Bandar Lampung, 10 September 2020. 
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1. Pengembangan media pembelajaran berbentuk kartu kata. 

2. Materi dalam kartu kata sebagai media pembelajaran yang 

dikembangkan adalah pembelajaran tema 4 keluargaku. 

3. Penelitian ini dilakukan di kelas 1 SD/MI. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimanakah pengembangan media pembelajaran kartu kata 

untuk menanamkan karakter disiplin dan kreatif pada peserta 

didik kelas 1 SD/MI? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran kartu kata untuk 

menanamkan karakter disiplin dan kreatif pada peserta didik 

kelas 1 SD/MI? 

3. Bagaimanakah respon pendidik dan peserta didik pada media 

pembelajaran kartu kata untuk menanamkan karakter disiplin 

dan kreatif pada peserta didik kelas 1 SD/MI? 

E. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui pengembangan media pembelajaran kartu kata 

untuk menanamkan karakter disiplin dan kreatif pada peserta 

didik kelas 1 SD/MI. 

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran kartu kata untuk 

menanamkan karakter disiplin dan kreatif pada peserta didik 

kelas 1 SD/MI. 

3. Mengetahui respon pendidik dan peserta didik pada media 

pembelajaran kartu kata untuk menanamkan karakter disiplin 

dan kreatif pada peserta didik kelas 1 SD/MI. 

F. Manfaat Pengembangan 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoritis  

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan 

referensi atau sebagai bahan pustaka dalam menganalisis 

kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran berbantuan kartu kata. 

b. Secara Praktis  
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Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

dalam  menunjang proses pembelajaran tematik disekolah. 

1. Bagi peneliti, bertambahnya wawasan tentang proses 

pembuatan kartu kata untuk menanamkan karakter 

disiplin dan kreatif. 

2. Bagi guru, penelitian ini sebagai referensi guru dalam 

menyampaikan materi tema keluargaku. 

3. Bagi peserta didik, pentingnya proses pembelajaran dalam 

meningkatkan pemahaman dengan memahami konsep 

materi tema keluargaku dengan bantuan media 

pembelajaran berupa kartu kata. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Acuan dalam penelitian ini dilakukkan oleh Anik Hidayati 

dan Suhandi Astuti dengan judul pengembangan media pembelajaran 

buku kata bergambar berbasis android untuk meningkatkan 

kemampuan menulis. Dari hasil penelitian memperoleh nilai dari ahli 

media 78,6 % dengan kategori tinggi, memperoleh nilai dari ahli 

materi 98 % dengan kategori sangat tinggi dan memperoleh nilai dari 

ahli rancangan pembelajaran 75 % dengan kategori tinggi. Media 

buku kata bergambar berbasis android untuk meningkatkan 

kemampuan menulis siswa dan memiliki kategori sangat tinggi 

sehingga dikategorikan layak diuji cobakan.20 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulifa Mirna dengan 

judul pengembangan media kartu kata untuk melatih keterampilan 

membaca permulaan sub tema lingkungan rumahku pada siswa kelas 

1 SDN Gondanglegi wetan 01 kabupaten malang. Dari hasil penelitian 

memperoleh nilai dari 90,59 % kategori sangat layak dan memperoleh 

nilai dari ahli materi 96,42 % dengan kategori sangat layak serta 

memperoleh nilai dari ahli pengguna 82,7 % dengan kategori sangat 

layak. Berdasarkan data yang telah diperoleh maka media kartu kata  

dapat digunakan tanpa revisi sebagai salah satu alternatif 

 
20 Anik Hidayati dan Suhandi Astute, “Pengembangan Bukatber Berbasis 

Android Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis”, Jurnal For Lesson and 

Learning Studies, Vol 3 No 2 (2020), h. 153. 
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pembelajaran bahasa Indonesia untuk melatih keterampilan membaca 

permulaan.21 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati ika dyah 

dengan judul pengembangan media flashcard pada pembelajaran IPA 

materi cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya 

kelas V SD negeri gundi grobogan. Dari hasil penelitian memperoleh 

nilai ahli materi 87,5 % dengan kriteria sangat layak, ahli media 

memperoleh nilai 77,5 % dengan kriteria layak. Berdasarkan data 

yang diperoleh maka media flashcard layak dan efektif digunakan 

pada pembelejaran IPA materi cara tumbuhan menyesuaikan diri 

terhadap lingkungannya kelas V SD Negeri gundi grobogan.22 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika Pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian 

ini terdiri dari beberapaa bagian, yaitu:  

1. BAB I Pendahuluan  

Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat pengembangan, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan. Hal ini 

didasarkan atas kerangka awal dalam mengantarkan isi 

pembahasan pada bab selanjutnya.  

2. BAB II Landasan Teori  

Pada bab ini terdiri dari landasan teori yang berisi tentang 

teori pokok permasalahan penelitian yaitu media 

pembelajaran kartu kata terhadap pendidikan karakter peserta 

didik. 

3. BAB III Metodologi Penelitian  

Pada bab ini membahas tentang sub bab yaitu tempat dan 

waktu penelitian, desain, prosedur, spesifikasi, subjek 

 
21 Yulifa Mirna, “Pengembangan Media Kartu Kata Untuk Melatih 

Keterampilan Membaca Permulaan Sub Tema Lingkungan Rumahku Pada 

Siswa Kelas 1 SDN Gondanglegi Wetan 01 Kabupaten Malang”, (Skripsi 

Universitas Negeri Malang, 2017), h. iv. 
22 Kurniawati Ika Dyah, “Pengembangan Media Flashcard Pada 

Pembelajaran IPA Materi Cara Tumbuhan Menyesuaikan Diri Terhadap 

Lingkungannya Kelas V SD Negeri Gundi Grobogan”, (Skripsi Universitas 

negeri semarang, 2017), h.  viii. 
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penelitian, instrumen dan teknik analisis data. 

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pengembangan 

Pada bab ini membahas hasil penelitian dan pengembangan, 

analisis data pada uji coba dan kajian akhir pada produk. 

5. BAB V Penutup 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan akhir dan saran 

atau rekomendasi yang peneliti berikan pada peneliti 

selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

 

A. Deskripsi Teoritik 

a. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk 

jamak dari kata medium. Medium dapat diartikan sebagai 

perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim 

meneuju penerima.23 Media pembelajaran merupakan sebuah 

sarana perantara dalam proses pembelajaran dan sebuah 

komponen dalam sumber belajar yang dapat meningkatkan 

antusiasme belajar pada peserta didik. 

Media pembelajaran adalah segala bentuk dan saluran 

penyampaian informasi dari sumber pesan ke penerima yang 

dapat merangsang pikiran, membangkitkan semangat, 

perhatian dan kemauan peserta didik sehingga peserta didik 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap 

yang sesuai. Dengan  menggunakan media yang menarik 

perhatian peserta didik akan tercapainya tujuan pembelajaran. 

Media belajar yang baik adalah media yang menyenangkan 

dan mudah dicerna.24 Media pembelajaran merupakan alat 

bantu dalam proses pembelajaran guna meningkatkan 

semangat serta perhatian peserta didik sehingga ada kemauan 

untuk lebih semangat dalam mengikuti suatu proses 

pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran secara kreatif dapat 

memperlancar dan meningkatkan efesiensi pembelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.25 Pengertian di 

 
23 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), h. 4. 
24 Firma Rean Kasih, "Pengembangan Film Animasi dalam Pembelajaran 

Fisika pada Materi Kesetimbangan Benda Tegar di SMA", Jurnal Tadris, Vol 

02 No 1 (2017), h. 42. 
      25 Edi Setiyo, et. al, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Flash Flip Book pada Mata Kuliah Elemen Mesin 1 di Program Studi 

12 
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atas menyimpulkan media dapat didefinisikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan dan minat serta perhatian peserta didik dalam proses 

belajar mengajar. Media pembelajaran digunakan untuk 

menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu terutama 

melalui gambar hidup, memperbesar perhatian peserta didik, 

membantu tumbuhnya perkembangan kemampuan berbahasa, 

memberikan pengalaman nyata yang dapat merangsang 

pikiran peserta didik. 

Dalam proses pembelajaran, kehadiran media berupa 

bahan untuk materi yang disampaikan dalam pembelajaran 

dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. 

Pada awalnya, media berfungsi sebagai alat bantu dalam 

kegiatan belajar, berupa sarana yang dapat memberikan 

pengalaman visual kepada peserta didik dalam rangka 

memotivasi belajar, memperjelas, dan mempermudah konsep 

yang kompleks dan abstark menjadi lebih sederhana, konkret, 

serta mudah dipahami. 

Media dalam aktivitas pembelajaran dapat didefinisikan 

sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi dan 

pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara peserta 

didik dan pendidik. Media yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran biasanya disebut media pembelajaran. Media 

pembelajaran adalah alat, metode dan teknik yang digunakan 

dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi 

antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran 

di sekolah. Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa 

media pembelajaran adalah alat bantu apa saja baik itu berupa 

visual atau verbal yang dapat menyampaikan atau 

mengantarkan pesan pembelajaran yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan dan kemauan audience sebagai peserta didik 

 
Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya”, Jurnal Inovas, Vakasional 

dan Teknologi, Vol 18 No 1 (2018), h. 2. 
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sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar guna 

mencapai tujuan pembelajaran.26 

Penerapan media pembelajaran, dalam pendidikan 

harus memperhati-kan perkembangan jiwa keagamaan anak 

didik, karena faktor inilah yang justru menjadi sasaran media 

pembelajaran. Tanpa memperhatikan serta mamahami 

perkembangan jiwa anak atau tingkat daya pikir anak didik, 

pendidik akan sulit diharapkan untuk dapat mencapai sukses. 

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125 

berikut: 27  

 إِنَّ َربََّك هُ 
ِدۡلُهم بِٱلَّتِي ِهَي أَۡحَسُنُۚ َو  ٱۡدعُ إِلَٰى َسبِيِل َرب َِك بِٱۡلِحۡكَمِة َوٱۡلَمۡوِعَظِة ٱۡلَحَسنَِةِۖ َوَجٰ

   ١٢٥أَۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلهِۦ َوُهَو أَۡعلَُم بِٱۡلُمۡهتَِديَن 

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. 

(QS. An-Nahl: 125) 

Pada ayat diatas dapat dijelaskan bahwa media 

pembelajaran bisa membantu serta mempermudah pendidik 

dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik 

sehingga bisa memberikan pengalaman yang nyata kepada 

peserta didik dalam memahami materi. 

b. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Jenis-jenis media pembelajaran dapat dikelompokan 

menjadi: 

1) Media visual 

 
      26 Hasan Sastra Negara, “Penggunaan Komik Sebagai Media 

Pembelajaran Terhadap Upaya Meningkatkan Minat Matematika Peserta 

didik Sekolah Dasar (SD/MI)”,  Jurnal Terampil, Vol. 1 No. 2 (Desember 

2014), h. 4. 
      27 M.Ramli, “Media Pembelajaran dalam Perspektif Al-qur’an dan Al-

hadits”, Jurnal Kopertais Wilayah Kalimantan, Vol 13 No 23 (April 2017), 

h. 133-134. 
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Media visual dapat menampilkan keterkaitan isi materi 

yang ingin disampaikan dengan kenyataan. Media visual 

dapat menampilkan dua bentuk yaitu bentuk, yaitu visual 

yang menampilkan gambar diam dan visual yang 

menampilkan simbol gerak. Ada beberapa media visual 

yang digunakan dalam pembelajaran, diantaranya adalah 

buku, jurnal, peta, gambar. 

2) Media audio visual 

Media audio visual dapat menggunakan objek dan 

peristiwa seperti keadaan yang sesungguhnya. Perangkat 

yang digunakan dalam media audio visual ini adalah, 

mesin proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual 

yang lebar.28 

3) Media grafis (grafik) 

Media grafis dapat mengomunikasikan fakta dan gagasan-

gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan dan 

antara pengungkapan kata-kata dan gambar berupa 

diagram sketsa atau grafik. 

4) Media proyeksi 

Over Head Projector (OHP), merupakan media visual 

yang relatif sederhana, yang memproyeksikan pesan 

melalui sebuah alat yang mampu memproyeksikan 

berbagai pesan dalam bentuk tulisan, gambar, angka, atau 

bahkan grafis. 

5) Media berbasis computer 

Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran 

dikenal sebagai pembelajaran dengan bantuan komputer 

(computer assisted instruction-CAI) atau (computer 

assited learning-CAL). Media pembelajaran komputer 

sangat membantu pendidik dalam proses belajar 

mengajar. 

c. Fungsi Media Pembelajaran 

 
28 Ega Rima Wati, Ragam Media Pembelajaran (Jakarta: Kata Pena, 

2018), h. 5. 
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Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai 

sumber belajar. Dalam kalimat “sumber belajar” ini tersirat 

makna keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampai, 

penghubung, dan lain-lain. Media pembelajaran dapat 

menggantikan fungsi pendidik, terutama sebagai sumber 

belajar. Levie dan Letz mengemukakan empat fungsi media 

pembelajaran, khususnya media visual, yaitu: 

1) Fungsi atensi  

Fungsi etensi yaitu menarik dan mengarahkan perhatian 

peserta didik agar berkonsentrasi fokus kepada isi 

pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang 

ditampilkan disertakan juga teks materi pelajaran. 

2) Fungsi afektif 

Fungsi afektif yaitu berisi gambar atau lambang visual 

yang mampu menggugah emosi dan sikap peserta didik, 

missal informasi yang terkait masalah sosial atau Ras. 

3) Fungsi kognitif  

Fungsi kognitif yaitu kemampuan untuk memahami dan 

mengingat informasi atau pesan yang terkandung didalam 

gambar. 

4) Fungsi kompensatoris 

Fungsi kompensatoris yaitu media visual memberikan 

konteks yang mampu mengakomondasikan peserta didik 

yang lemah danlambat menerima serta memahami isi 

pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajkan secara 

verbal.29  

Dari beberapa fungsi di atas, maka media pembelajaran 

memiliki nilai praktis sebagai berikut: 

1) Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki oleh peserta didik. 

2) Media dapat mengatasi batas ruang kelas. 

3) Media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung 

antara peserta didik dengan lingkungan. 

 
 29 Ashar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Pt Raja Grafindo 

Persada, 2017), h. 28. 
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4) Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang 

peserta didik untuk belajar dengan baik. 

5) Media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh 

dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. 

6) Media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. 

7) Media dapat membangkitkan keinginan dan minat peserta 

didik. 

8) Media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. 

9) Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata 

dan tepat.30 

d. Manfaat Media Pembelajaran  

Pemanfaatan media pembelajaran yang optimal perlu 

didasarkan pada kebermaknaan dan nilai tambah yang dapat 

diberikan kepada peserta didik melalui suatu pengalaman 

belajar di sekolah. Dengan demikian, dengan adanya media 

pembelajaran dapat membantu pendidik memfasilitasi 

kegiatan belajar mengajar agar proses belajar lebih mudah, 

memperjelas materi pembelajaran dengan beragam contoh 

yang konkret melalui media serta memfasilitasi interaksi dan 

memberi kesempatan praktek kepada peserta didik. Sudjana 

dan Riva’i mengemukakan tentang manfaat diterapkannya 

media pembelajaran dalam proses belajar peserta didik 

diantranya: 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhartian peserta didik, 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga 

dapat lebih mudah dipahami peserta didik serta dalam hal 

pencapaan tujuan pembelajaran. 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh 

pendidik, sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan 

pendidik tidak kehabisan tenaga. 

 
30 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan (Jakarta: Prenamedia, 2013), h. 171.  
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4) Peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian dari 

pendidik, akan tetapi juga aktif dalam prose pembelajaran 

seperti mengamati, melakukan, mendemontrasikan, 

memerankan.31 

e. Kegunaan Media Pembelajaran 

Secara umum media mempunyai kegunaan yang 

cukup strategis dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, 

yaitu: 

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan tenaga. 

3) Menimbulkan minat belajar peserta didik, interaksi lebih 

langsung antara peserta didik dengan sumber belajar. 

4) Pembelajaran dapat lebih menarik. 

5) Pembelajaran menjadi lebih interaktif.32 

B. Kartu Kata 

a. Pengertian kartu kata  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kartu yaitu kertas 

tebal berbentuk persegi panjang. kata yaitu unsur bahasa yang 

diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan, 

persatuan dan pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Kartu 

kata adalah kartu yang berisi satu kata yang telah memiliki arti. 

Kartu Kartu kata yang dimaksud adalah kertas tebal yang 

dipotong dengan ukuran tertentu berbentuk persegi dengan 

berisikan tulisan huruf-huruf abjad yang tersusun membentuk kata 

yang mempunyai makna atau maksud. Kata dalam kartu kata bisa 

berarti kata benda, sifat dan kerja. Media Kartu kata ini bertujuan 

agar siswa lebih tertarik untuk membaca, karena dalam media 

kartu kata ini tersedia beberapa macam warna untuk menarik 

 
      31 Ashar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Pt Raja Grafindo 

Persada, 2017), h. 28. 
      32 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di sekolah 

dasar (Jakarta: Kencana, 2017), h. 320-326. 
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perhatian siswa. Selain itu media kartu kata ini sesuai dengan 

pembelajaran membaca permulaan. 33 

Kartu Kata adalah kartu-kartu bergambar yang di lengkapi 

dengan kata-kata dalam bentuk kartu, yang diperkenalkan oleh 

Glenn Doman. 34 Gambar-gambar yang terdapat pada kartu kata 

biasanya berseri. Gambar-gambar atau tulisan bisa dibuat dengan 

menggunakan aplikasi kemudian dicetak sesuai ukuran yang 

diinginkan. Gambar yang terdapat dalam kartu kata berisikan 

pesan yang terdapat dibagian belakang. Kartu kata ini 

diperuntukan untuk kelompok kecil.  

Kartu kata termasuk jenis media grafis atau media dua 

dimensi, yaitu media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. 

Kartu yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu alat 

peraga atau media yang digunakan untuk proses belajar mengajar 

dalam rangka mempermudah atau memperjelas penyampaian 

materi pembelajaran. Kartu sebagai alat peraga praktik yang 

berfungsi untuk mempermudah siswa dalam pemahaman suatu 

konsep sehinga hasil prestasi, pembelajaran lebih menyenangkan 

dan lebih efektif. Kartu tersebut terbuat dari kertas tebal atau 

kertas asturo berbentuk dan terdapat tulisan atau kata-kata dengan 

warna yang berbeda-beda.  

b. Fungsi kartu kata  

Fungsi kartu kata diantaranya untuk mengenalkan huruf 

pada anak dengan lebih cepat karena dengan bantuan alat peraga 

pendidik dapat menjelaskan lebih banyak hal dalam waktu yang 

singkat dan mencapai hasil lebih cepat dengan cara yang 

menyenangkan.35Dari uraian diatas menunjukan bahwa fungsi 

kartu kata adalah sebagai media untuk menyampaikan materi 

 
33 Rumidjan, “Pengembangan Media Kartu Kata Untuk Melatih 

Keterampilan Membaca Permulaan Pada Siswa Kelas 1 SD”, Jurnal Sekolah 

Dasar, Vol 26 No 1 (2017), h. 68. 
34 Ema Aprianti, Heni Nafiqoh, Euis Eti Rohati, “Metode Pembelajaran 

Bermain Kartu Kata Dalam Meningkatkan Kecerdasan Kognitif di TK 

Tridaya Cimahi”, Jurnal Tunas Siliwangi, Vol 6 No 1 (2020), h. 18. 
35 Ratna Pangestutik dan Siti Farida Hanum, “Pengenalan Abjad Pada 

Anak Usia Dini Melalui Media Kartu Kata Huruf”, Jurnal Al-Hikmah, Vol 1 

No 1 (2017), h. 56. 
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kepada peserta didik. Media tersebut harus didesain yang menarik, 

agar dapat menarik perhatian dan minat peserta didik dalam 

pembelajaran. 

 

 

 

 

c. Kelebihan dan kekurangan kartu kata 

Beberapa kelebihan dalam penggunaan kartu kata: 36 

1) Dapat mengatasi batas ruang dan waktu.  

2) Mendorong minat untuk belajar membaca anak 

karena berisi huruf dan gambar yang menarik. 

3) Memudahkan peserta didik dalam membaca tanpa 

melalui sistem mengeja, baik huruf, suku kata dan 

kata. 

4) Model pembelajaran bervariasi yang membuat 

peserta didik antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

5) Mudah digunakan tanpa memerlukan peralatan 

khusus. 

6) Media kartu kata bisa dibuat sendiri sesuai 

kebutuhan. 

Beberapa kekurangan dalam penggunaan kartu kata: 

1) Proses belajar mengajar membutuhkan waktu yang 

lama terutama dalam proses evaluasi membaca. 

2) Kondisi kelas kurang kondusif, karena suasana kelas 

ramai 

d. Langkah-langkah Penggunaan Media Kartu Kata 

Untuk menerapkan model membaca permulaan 

menggunakan kartu kata, langkah-langkah yang 

ditempuh adalah sebagai berikut: 

1) Pendidik membagi kelompok peserta didik (tiap 

kelompok terdiri dari 3-4 orang). 

 
36 Sumiyati, wahidah nurhayati, “Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Anak Melalui Media Kartu Kata Bergambar”, Jurnal PIAUD, Vol 4 No 1 

(2017), h. 24. 
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2) Tiap kelompok dibagikan kartu kata yang 

jumlahnya sama. 

3) Setiap kelompok dengan bimbingan pendidik 

melakukan permainan menyusun kalimat dengan 

kartu kata yang dipegang oleh masing-masing 

peserta didik. 

 

4) Cara pelaksaan permainan 

a. Tiap peserta didik memegang kartu kata yang 

berbeda-beda sesuai bagiannya. 

b. Kartu kata yang dipegang masing-masing 

peserta didik, kemudian akan dicarikan 

pasangan pada kartu kata milik peserta didik 

lainnya dalam kelompok. 

c. Setelah selesai permainan maka akan terbentuk 

kalimat, tiap kelompok membentuk kalimat 

yang akan dibaca. 

d. Kalimat yang terbentuk kemudia dibaca 

bersama-sama oleh anggota kelompok di depan 

kelas. 

C. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan karakter 

adalah perilaku, sikap, dan nilai dalam bentuk tindakan atau 

tingkah laku. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman 

nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan 

untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan, diri 
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sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga 

menjadi manusia insan kamil.37 

Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang 

dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk menanamkan 

nilai-nilai perilaku peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, 

hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.  Pendidikan karakter 

merupakan pendidikan dalam mengatur sikap seseorang untuk 

mempunyai kepribadian yang bagus. Pendidikan karakter 

merupakan proses transformasi nilai-nilai, sehingga menghadirkan 

watak baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter 

merupakan pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja secara 

sistematis dengan penanaman nilai-nilai dalam diri peserta didik 

guna bertingkah laku yang baik sesuai dengan yang diharapkan.38  

b. Fungsi pendidikan karakter  

Fungsi pendidikan karakter untuk memperbaiki 

karakter peserta didik dari prilaku yang negatif menjadi 

positif. Adapun fungsi pendidikan karakter sebagai berikut:39 

1) Pengembangan 

Pengembangan kemampuan peserta didik untuk 

berprilaku yang lebih baik bagi peserta didik yang 

mempunyai sikap dan prilaku telah mencerminkan 

karakter. 

2) Perbaikan 

Memperkuat langkah pendidikan nasional untuk makin 

bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta 

didik untuk bermartabat. 

 
37 Dianna Ratnawati, “Kontribusi Pendidikan Karakter dan Lingkungan 

Keluarga terhadap Soft Skill Siswa SMK”, Jurnal Keguruan dan Ilmu 

Tarbiyah, Vol 01  No 01, (Juni 2018), h. 24.  
38 Moh. Khoerul Anwar, “Pembelajaran Mendalam untuk Membentuk 

Karakter Siswa sebagai Pembelajar”, Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, 

Vol 02  No 02, (November 2017),  h. 15. 
 39 Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter Landasan, Pilar & 

Implementasi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 9.  
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3) Penyaring 

Untuk memilah budaya-budaya bangsa dan budaya lain 

yang tidak sesuai dengan nilai karakter bangsa. 

c. Tujuan pendidikan karakter  

Tujuan pendidikan karakter yaitu meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan disekolah yang 

mengarah pada pencapaian pembentukan karakter peserta 

didik secara utuh, terpadu, dan seimbang.40 Tujuan pendidikan 

karakter sebagai berikut: 

1) Mengembangkan potensi nurani peserta didik sebagai 

manusia dan warga Negara yang mempunyai nilai-nilai 

karakter. 

2) Mengembangkan kebiasaan dan kepribadian peserta didik 

yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan 

tradisi kebudayaan yang religius. 

3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab 

peserta didik sebagai generasi penerus. 

4) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi 

manusia yang mandiri, kreatif dan berwawasan 

kebangsaan. 

d. Nilai-nilai pendidikan karakter  

Pendidikan karakter perlu ditingkatkan intensitas dan 

kualitasnya pada semua jalur dan jenjang pendidikan, melalui 

pengintegrasian ke dalam seluruh mata pelajaran di sekolah. 

Kementerian pendidikan nasional pada tahun 2010 

mengeluarkan rencana aksi nasional (RAN) pendidikan 

karakter untuk mengembangkan rintisan di sekolah-sekolah 

seluruh Indonesia dengan delapan belas (18) nilai karakter 

yang didukung oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya 

masyarakat sehingga program pendidikan karakter bisa 

terlaksana dengan baik. Adapun nilai-nilai karakter, yaitu: 

1) Religius 

 
 40 Sukadari, Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah 

(Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2018), h. 61. 
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Sikap dan prilaku yang taat dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleransi terhadap agama lain dan 

hidup rukun dengan penganut agama lain. 

2) Jujur  

Upaya yang dilakukan seseorang supaya selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan dan sebagainya. 

 

 

3) Toleransi  

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, budaya, dan pendapat orang lain. 

4) Disiplin  

Tindakan yang dilakukan dengan tertib, patuh pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

5) Kerja keras  

Prilaku yang dilakukan secara sungguh-sungguh dalam 

mengatasi kesulitan dalam belajar supaya mendapatkan 

hasil yang maksimal. 

6) Kreatif 

Melakukan hal-hal yang baru untuk menghasilkan sesuatu 

yang belum pernah digunakan atau ditemui. 

7) Mandiri  

Sikap yang tidak tergantung dengan orang lain dengan 

cara menyelesaikan sesuai kemampuan. 

8) Demokratis  

Segala Sesuatu yang memiliki nilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

9) Rasa ingin tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas mengenai sesuatu 

yang dipelajari. 

10) Semangat kebangsaan 

Lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada 

kepentingan pribadi. 

11) Cinta tanah air 
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Setia  dan peduli terhadap bangsa Indonesia yang terdapat 

dalam bahasa, sosial, budaya, ekonomi, politik bangsa dan 

pendidikan bangsa. 

12) Menghargai prestasi 

Suatu sikap yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna untuk masyarakat serta menghargai 

keberhasilan orang. 

 

 

13) Bersahabat/komunikatif 

Prilaku yang menunjukan senang berbicara, bergaul, dan 

kerja team. 

14) Cinta damai  

Prilaku yang membuat orang lain merasa senang atas 

kehadiran dirinya. 

15) Gemar membaca 

Menyediakan waktu untuk membaca berbagai sumber 

bahan bacaan. 

16) Peduli lingkungan  

Prilaku yang berupaya mencegah kerusakan lingkungan 

yang terjadi disekitar serta mengupayakan cara 

memperbaiki kerusakan yang ada. 

17) Peduli sosial 

Prilaku yang memberikan bantuan kepada orang lain yang 

membutuhkannya. 

18) Tanggung jawab  

Prilaku dan sikap seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajiban terhadap dirinya, masyarakat, lingkungan, 

Negara dan Allah SWT. 

 Nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran 

bertujuan untuk menjadi sebuah anutan atau acuan peserta 

didik dalam bermasyarakat. Pendidikan karakter pada 

umumnya memiliki nilai moral dan akhlak yang bagus untuk 

diterapkan di kehidupan sehari-hari serta memiliki fungsi 

yang jelas untuk membentuk karakter yang diinginkan. 
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e. Penerapan karakter disiplin dan kreatif dalam pembelajaran 

a. Pengertian karakter disiplin  

Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan 

perilaku tetib dan patuh pada peraturan. Menurut kamus 

besar bahasa Indonesia, disiplin berarti ketaatan 

kepatuhan kepada peraturan tata tertib, dan lain-lain. Kata 

disiplin memiliki makna diantaranya menghukum, 

melatih, dan mengembangkan kontrol diri anak. Disiplin 

akan membantu anak untuk mengembangkan kontrol 

dirinya, dan membantu anak mengenali perilaku yang 

salah lalu mengoreksinya. Disiplin tidak identik dengan 

kekerasan. Padahal disiplin yang benar dan proporsional 

adalah adalah jika disiplin itu diterapkan dengan penuh 

kesadaran dan kasih sayang.  Apabila disiplin diterapkan 

dengan emosi, amarah, dan kekerasan, maka yang muncul 

bukan disiplin yang baik, namun disiplin yang 

terpaksa. Melatih dan mendidik anak dalam keteraturan 

hidup kesehariannya akan memunculkan watak disiplin. 

Melatih anak untuk mentaati peraturan akan sama halnya 

dengan melatih mereka untuk bersikap disiplin.  

Cara membentuk karakter disiplin dalam keluarga: 

1) Akrab dengan anak 

2) Orang tua tidak boleh berbohong 

3) Membuat aturan harus disertai dengan konsekuensi 

4) Tegas bertindak konsisten 

5) Diberikan reward pada anak 

Cara membentuk karakter displin di sekolah 

1) Antara pendidik dan peserta didik saling berbagi tugas 

2) Peserta didik harus bertanggung jawab terhadap 

semua tugas yang diberikan 

3) Pendidikan mengajarkan prinsip-prinsip tanggung 

jawab 

4) Pendidik melibatkan peserta didik dalam membuat 

aturan 

5) Mengajarkan aturan utama 
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6) Menggunakan waktu jeda dengan efektif 

b. Pengertian karakter kreatif 

Karakter kreatif merupakan sikap dan perilaku 

yang mencerminkan inovasi dalam berbagai segi dalam 

memecahkan masalah, sehingga selalu menemukan cara-

cara baru, bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik dari 

sebelumnya. Pengembangan potensi kreatif peserta didik 

akan menghasilkan superior learning. Peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kreatif akan memiliki 

motivasi intrinsik yang tinggi dalam belajar dan memiliki 

daya dorong kuat, percaya diri, dan kemampuan berpikir 

tinggi. Kreativitas memberikan kemampuan yang 

diperlukan untuk menghadapi kehidupan mendatang yang 

tidak menentu. Berpikir kreatif merupakan unsur penting 

untuk mewujudkan pembelajaran yang berhasil atau 

pendidikan bermutu dan keberhasilan dalam kehidupan. 

D. Materi Pembelajaran  

Bahan atau materi adalah isi atau bagian dari kurikulum 

yang harus dipahami peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Semua mata pelajaran tersebut dikemas dalam 

variasi kegiatan untuk mendukung kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik anak. Kartu kata yang dibuat memuat tema 

keluargaku dengan sub tema anggota keluargaku, kegiatan 

keluargaku, keluarga besarku, dan kebersamaan dalam keluarga. 

Dalam tema keluargaku terdapat beberapa mata pelajaran 

diantaranya bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKn, Matematika dan 

SBdP. 

Sub tema anggota keluargaku terdapat mata pelajaran 

PKn materi pembelajarannya berupa mengenal lambing negara 

garuda panccasila yang memuat aturan yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-hari dirumah dan mengenal keberagaman 

karakteristik individu di rumah. Pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia materinya berupa ungkapan penyampaian terimakasih, 

permintaan maaf, tolong, dan oemberian pujian, ajakan, 

pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang materi 

tersebut berguna untuk mengenalkan kosakata untuk perkenalan. 
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Pada mata pelajaran PJOK materinya berupa gerak dasar jalan, 

lari, lompat, loncat, berjingkat, berderap, skipping, dan slidding. 

Pada mata pelajaran matematika memuat materi tentang pola 

bilangan, bangun datar dan bangun ruang sederhana, dan satuan 

tidak baku seperti panjang dan berat. Pada mata pelajaran SBdP 

materinya berupa elemen musik melalui lagu dengan 

menyanyikan lagu garuda pancasila serta proses pembuatan 

gambar ekpresi dan karya tiga dimensi. 

Sub tema kegiatan keluargaku terdapat mata pelajaran 

PKn materi pembelajarannya berupa mengenal lambing negara 

garuda panccasila yang memuat aturan yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-hari dirumah dan mengenal keberagaman 

karakteristik individu di rumah. Pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia materinya berupa ungkapan penyampaian terimakasih, 

permintaan maaf, tolong, dan oemberian pujian, ajakan, 

pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang materi 

tersebut berguna untuk mengenalkan kosakata untuk perkenalan. 

Pada mata pelajaran PJOK materinya berupa gerak dasar jalan, 

lari, lompat, loncat, berjingkat, berderap, skipping, dan slidding. 

Pada mata pelajaran matematika memuat materi tentang pola 

bilangan, bangun datar dan bangun ruang sederhana, dan satuan 

tidak baku seperti panjang dan berat. Pada mata pelajaran SBdP 

materinya berupa elemen musik melalui lagu dengan 

menyanyikan lagu garuda pancasila serta proses pembuatan 

gambar ekpresi dan karya tiga dimensi. 

Sub tema keluarga besarku terdapat mata pelajaran PKn 

materi pembelajarannya berupa mengenal lambing negara garuda 

panccasila yang memuat aturan yang berlaku dalam kehidupan 

sehari-hari dirumah dan mengenal keberagaman karakteristik 

individu di rumah. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

materinya berupa ungkapan penyampaian terimakasih, permintaan 

maaf, tolong, dan oemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, 

perintah, dan petunjuk kepada orang materi tersebut berguna 

untuk mengenalkan kosakata untuk perkenalan. Pada mata 

pelajaran PJOK materinya berupa gerak dasar jalan, lari, lompat, 

loncat, berjingkat, berderap, skipping, dan slidding. Pada mata 
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pelajaran matematika memuat materi tentang pola bilangan, 

bangun datar dan bangun ruang sederhana, dan satuan tidak baku 

seperti panjang dan berat. Pada mata pelajaran SBdP materinya 

berupa elemen musik melalui lagu dengan menyanyikan lagu 

garuda pancasila serta proses pembuatan gambar ekpresi dan 

karya tiga dimensi. 

Sub tema kebersamaan dalam keluarga terdapat mata 

pelajaran PKn materi pembelajarannya berupa mengenal lambing 

negara garuda panccasila yang memuat aturan yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-hari dirumah dan mengenal keberagaman 

karakteristik individu di rumah. Pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia materinya berupa ungkapan penyampaian terimakasih, 

permintaan maaf, tolong, dan oemberian pujian, ajakan, 

pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang materi 

tersebut berguna untuk mengenalkan kosakata untuk perkenalan. 

Pada mata pelajaran PJOK materinya berupa gerak dasar jalan, 

lari, lompat, loncat, berjingkat, berderap, skipping, dan slidding. 

Pada mata pelajaran matematika memuat materi tentang pola 

bilangan, bangun datar dan bangun ruang sederhana, dan satuan 

tidak baku seperti panjang dan berat. Pada mata pelajaran SBdP 

materinya berupa elemen musik melalui lagu dengan 

menyanyikan lagu garuda pancasila serta proses pembuatan 

gambar ekpresi dan karya tiga dimensi. 

B. Teori-Teori Pengembangan Model 

Penelitian dan pengembangan dapat dikatakan sebagai suatu 

metode penelitian yang sesuai untuk mengembangkan solusi 

(penyelesaian) berdasarkan penelitian untuk suatu masalah yang 

kompleks dalam praktik pendidikan atau untuk mengembangkan atau 

memvalidasi suatu teori tentang proses belajar, lingkungan belajar, 

dan sejenisnya. Jadi metode penelitian dan pengembangan 

merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengembangkan 

suatu produk baru agar lebih sempurna. 

Langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Dalam 

pengembangan perangkat model 4-D dari Thiagarajan dan Semmel 
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yang mengatakan bahwa ada 4 tahap dalam proses penelitian dan 

pengembangan yaitu pendefinisian (define), tahap perancangan 

(design), tahap pengembangan (develop) dan tahap penyebaran 

(dessiminate). Dalam hal pendidikan, Borg and Gall mendefinisikan 

bahwa penelitian dan pengembangan untuk merancang produk baru 

selanjutnya diuji lapangan secara sistematis kemudian 

disempurnakan sampai memenuhi kriteria yang spesifik yaitu 

efektifitas, kualitas, dan memenuhi standar.  

Dalam penelitian dan pengembangan ini peneliti 

menggunakan metode ADDIE. Model ini terdiri dari lima tahap yaitu 

Analysis (Analisis), Design (Perancangan), Development 

(Pengembangan), Implementation (Implemen- tasi) dan Evaluation 

(Evaluasi). Produk akhir dari penelitian ini adalah media kartu kata 

untuk menanamkan karakter disiplin dan kreatif pada peserta didik 

kelas I SD/MI. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

  Penelitian dan pengembangan kartu kata sebagai media 

pembelajaran dapat membantu proses pembelajaran sehingga 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Adapun hasil 

penelitian dan pengembangan kartu kata dapat disimpulkan, sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan kartu kata pada tema keluargaku di kelas I SD/MI 

menggunakan penelitian Research and Development (RnD) 

dengan model ADDIE meliputi 5 langkah yaitu Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation. 

2. Kualitas produk pada kartu kata sebagai media pembelajaran 

untuk pembelajaran tema 4 keluargaku. Berdasarkan hasil validasi 

6 ahli yaitu 2 ahli materi mendapatkan nilai rata-rata 86,5% 

dengan kategori sangat layak selanjutnya 2 ahli media 

mendapatkan nilai rata-rata sebesar 80,25% dengan kategori 

sangat layak dan 2 ahli bahasa mendapat nilai rata-rata 82,5% 

dengan kategori sangat layak. Maka dapat disimpulkan bahwa 

produk kartu kata yang telah dikembangkan sangat layak 

digunakan sebagai media pembelajaran  

3. Respon pendidik terhadap media pembelajaran kartu kata 

mendapatkan skor sebesar 88,25% dengan kategori sangat layak. 

Adapun respon peserta didik dari perhitungan skor akhir saat uji 

coba kelompok kecil di MIN 2 Lampung Barat mendapatkan skor 

sebesar 97% dengan kategori sangat layak, untuk uji coba 

kelompok besar di MIN 1 Lampung Barat mendapat skor sebesar 

94% dengan kategori sangat layak. 

B. Rekomendasi  

 Hasil dari penelitian dan pengembangan kartu kata sebagai 

media pembelajaran dapat membantu pembelajaran tematik khususnya 

tema 4 Keluargaku terdapat beberapa saran dari peneliti, sebagai 

berikut: 

31 
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1. Saran untuk Pendidik 

Media pembelajaran kartu kata diharapkan dapat digunakan 

sebagai salah satu contoh variasi dalam pembelajaran. 

2. Saran untuk Peserta Didik  

Kartu kata ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik dan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

keluargaku. 

3. Saran untuk Peneliti Lanjutan 

Meningkatkan motivasi untuk peneliti lain dalam 

mengembangkan media pembelajaran berupa kartu kata dengan 

tema yang lain sehingga setiap tema memiliki bahan ajar 

tambahan dan dapat digunakan saat pembelajaran dengan inovasi 

dan variasi yang lebih baik.  
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