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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang wajib ada dan diajarkan di 

setiap jenjang pendidikan termasuk jenjang sekolah dasar pada kelas rendah yaitu 

kelas satu, dua dan tiga. Menurut Wassid dan Sunendar (2011:256) Pembelajaran 

bahasa Indonesia memiliki ruang lingkup yang mencakup empat aspek 

keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa kelas III sekolah 

dasar  adalah kemampuan membaca.  

Yusuf dan Nani (2011:61) mengemukakan bahwa pada usia sekolah dasar, 

anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual, atau melaksanakan tugas-

tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif 

seperti membaca, menulis, dan menghitung. Yusuf dan Nani juga mengatakan 

bahwa Perkembangan bahasa anak diperkuat dengan diberikannya mata pelajaran 

bahasa indonesia. Dengan diberikannnya pelajaran bahasa di sekolah, para siswa 

diharapkan dapat mengusai dan menggunakannya sebagai alat untuk 

mengekspresikan pikiran, perasaan, sikap, atau pendapatnya serta memahami isi 

dari setiap bahan bacaan yang dibacanya  

Berdasarkan hasil temuan di SDN Tunggulwulung 02 Malang pada kelas III 

semester I tahun ajaran 2013/2014 mendapatkan informasi dari wali kelas III 

dengan cara wawancara pada tanggal 20 November 2013. Kesulitan yang di alami 

peserta didik pada pelajaran bahasa Indonesia adalah pemahaman membaca cerita 
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dongeng. kriteria ketuntasan minimum (KKM) individu ≥70, hanya 12 siswa dari  

30 siswa yang nilainya di atas KKM, dan 18 siswa nilanya masih dibawah KKM. 

Jadi siswa yang tuntas  sebanyak 40% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 

60%. Menurut guru kelas kondisi yang demikian itu disebabkan oleh dua faktor 

yaitu guru dan siswa. Faktor dari siswa antara lain: (1) Minat membaca siswa 

masih kurang, (2) Siswa sering asik bermain dengan mainannya sendiri ketika 

proses belajar mengajar berlangsung. Sedangkan faktor dari guru yaitu: (1) Guru 

mengajar hanya menggunakan sumber belajar berupa buku paket, (2) Kurangnya 

media yang mendukung proses pembelajaran. Dari faktor-faktor di atas dapat 

menyebabkan hasil evaluasi belajar siswa tidak memuaskan. Hambatan tersebut 

berasal dari siswa maupun guru. Minat siswa untuk membaca masih rendah 

karena untuk membaca cerita dibutuhkan waktu yang cukup lama karena siswa 

memang kurang atau tidak gemar membaca, maka untuk memahami isi cerita itu 

juga terhambat. Hambatan lain yang dialami siswa adalah akibat dari guru yang 

mengajarkan materi membaca dengan menggunakan media pembelajaran yang 

kurang menarik. Selain itu, guru hanya menugaskan siswa membaca cerita ketika 

istirahat atau ketika sudah di rumah. Setelah itu tidak ada tindak lanjut bahwa 

mereka sudah membaca cerita tersebut atau belum. Sehingga kemampuan siswa 

dalam pemahaman membaca cerita tersebut tidak dapat diukur. Hal ini terus 

berlanjut sehingga kemampuan membaca siswa pun tidak terasah dengan baik. 

Upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami siswa seperti paparan di 

atas, sangatlah bijaksana jika guru mencari dan menggunakan cara-cara yang 

mudah dan kreatif dalam pembelajaran. Langkah awal yang dapat dilakukan 

adalah memperbaiki pembelajaran membaca tersebut dengan pembelajaran yang 
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inovatif dan menyenangkan. Untuk menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan tentunya bisa menggunakan permainan-permainan yang 

menyenangkan pula. Sesuai dengan pernyataan Darmansyah (2010:21) bahwa 

strategi pembelajaran merupakan pengorganisasian, penyampaian dan pengelolaan 

berbagai sumber belajar yang dapat mendukung terciptanya pembelajaran yang 

menyenangkan dan berhasil secara efektif.  Salah satu permainan yang inovatif 

dan menarik serta menyenangkan adalah permainan kwintet. Mungkin permainan 

ini masih belum populer bagi guru di Indonesia. Hal ini ditandai dengan sulitnya 

mendapatkan referensi secara khusus yang membahas hal tersebut. Tetapi bagi 

para guru tidak terlalu sulit untuk mencari referensi yang berkaitan dengan 

permainan tersebut. 

Permainan kwintet dipilih untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran 

membaca pemahaman dongeng yang kurang menarik dan menyenangkan. Melalui 

permainan ini diduga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap dongeng. 

Permainan kwintet dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memahami 

isi dongeng karena ada permainan yang harus dijalankan. Permainan kwintet dapat 

membantu siswa dalam kemampuannya mengorganisir informasi dan ide-ide lebih 

efisien sehingga memudahkan pemahaman. Mengingat anak kelas awal 

merupakan anak yang masih menginginkan kebebasan dan masih cenderung suka 

bermain, maka penulis ingin menerapkan permainan kwintet untuk merangsang 

kemampuan siswa dalam membaca cerita anak. Dengan menerapkan permainan 

ini, maka akan bisa membantu siswa dalam membaca dongeng dikarenakan 

disertai dengan gambar-gambar yang dapat memudahkan siswa dalam memahami 

dan membaca tulisan yang tertera dalam kartu. Berdasarkan keunggulan-
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keunggulan tersebut, maka pengunaan permainan kwintet ini diprediksi dapat 

meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih menarik, inovatif, aktif dan 

kreatif. Jika proses belajarnya sudah meningkat maka pada akhirnya dapat pula 

meningkatkan hasil belajarnya. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian dengan 

judul “Penggunaan Permainan Kwintet untuk Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Pemahaman Dongeng pada Siswa Kelas III SDN Tunggulwulung 

02 Malang” perlu segera dilakukan. Dalam penelitian ini, kartu kwartet 

disesuaikan dengan tema materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. 

 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas timbul beberapa masalah yang 

berkaitan dengan pemahaman membaca dongeng, pada penelitian ini penulis ingin 

mengajukan beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Minat siswa untuk membaca masih rendah. 

2. Siswa bermain sendiri dengan mainannya ketika proses belajar mengajar 

berlangsung. 

3. Guru yang mengajarkan materi membaca hanya menggunakan sumber belajar 

berupa buku paket. 

4. Kurangnya media penunjang untuk menyampaikan materi pembelajaran. 

Dengan demikian peneliti bermaksud menyelesaikan permasalahan tersebut 

dengan menggunakan permainan kwintet untuk meningkatkan  kemampuan 

membaca pemahaman dongeng pada siswa kelas III SDN Tunggulwulung 02 

Malang. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara umum permasalahan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penggunaan permainan Kwintet untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman dongeng pada siswa kelas III SDN 

tunggulwulung 02 Malang ? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan membaca pemahaman dongeng siswa 

kelas III SDN tunggulwulung 02 Malang melalui permainan Kwintet? 

 

D. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Mengetahui penggunaan permainan kwintet pada materi dongeng.  

2. Mendeskripsikan penggunaan permainan kwintet pada materi dongeng. 

3. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan pemahaman siswa dalam 

membaca dongeng. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun 

secara praktis seperti berikut ini: 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memiliki manfaat bagi dunia pendidikan 

selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan 
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permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Khususnya yang berkaitan 

dengan permainan kwintet pada siswa kelas III  sekolah dasar. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

Memberikan media yang menarik untuk siswa agar dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa di kelas. kemampuan memahami bacaan siswa pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada meteri dongeng 

b. Bagi Guru 

Memberi wawasan bagi guru tentang permainan kwintet untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman membaca cerita  pada pembelajaran 

bahasa Indonesia siswa kelas III sekolah dasar. 

c. Bagi peneliti 

Sebagai bekal untuk menyelesaikan masalah, jika suatu hari nanti ada 

permasalahan yang sama yang terjadi di sekolah. Menambah pengalaman dalam 

mengatasi permasalahan karena bisaterjun langsung dalam mencari permasalahan 

dalam proses belajarmengajar dan kemudian mencari penyelesaian yang tepat. 

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang penelitian. 

d. Bagi sekolah 

Hasil penelitian tindakan kelas dapat direkomendasikan untuk perbaikan 

pembelajaran pada periode selanjutnya, sehingga kualitas pembelajaran yang ada 

di sekolah tersebut juga akan meningkat. 
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F. Batasan Istilah 

1. Bahasa indonesia  

“Bahasa Indonesia adalah varian bahasa melayu, sebuah bahasa Austronesia 

yang digunakan sebagai lingua franca di nusantara kemungkinan sejak abad-

abad awal penanggalan modern”. Susilo (2010:4) 

2. Membaca Pemahaman 

“Membaca Pemahaman adalah jenis membaca untuk memahami standar-

standar atau norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, dan pola-pola fiksi 

dalam usaha memperoleh pemahaman terhadap teks, pembaca 

menggunakan strategi tertentu”. Tarigan dalam Yunus (2012:59). Dalam 

penelitian ini  materi yang diteliti tentang membaca pemahaman dongeng 

pada siswa kelas III sekolah dasar. 

3. Permainan 

“Permainan adalah ulangan dari cara-cara dan taraf penghidupan manusia 

dari zaman permainan seperti zaman berburu, zaman gembala, zaman 

pertanian dan lainnya” Monks dkk (2002:133) 

4. Kuintet 

“Kuintet adalah kelompok atau regu (tentang olahraga, musik dan 

sebagainya) yang terdiri atas lima orang”. KBBI (2008:751) 

5. Cerita 

“Cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan kepada orang lain, 

baik yang berasal dari kejadian nyata (non fiksi) ataupun tidak nyata 

(fiksi)”. kak Bimo (2011:18) 


