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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

       Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan disemua jenis dan 

jenjang sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Bahasa Indonesia 

memegang peranan penting dalam pembaharuan dan peningkatan mutu 

pendidikan, karena itu pelajaran Bahasa Indonesia hendaknya diajarkan dengan 

baik dan benar. Pembelajaran Bahasa Indonesia memiliki 4 komponen dasar yaitu 

mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Ke-4 komponen tersebut yang 

memegang peranan penting adalah membaca. Belajar membaca sejak dini, akan 

memudahkan seseorang dalam mempelajari mata pelajaran lain, karena membaca 

menjadi dasar utama dalam mempelajari suatu pelajaran, menurut pendapat Purba 

(dalam Deti, 2011:2). 

Pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang (guru 

atau yang lain) untuk membelajarkan siswa yang belajar (Sungkono dkk, 2008:1). 

Guru dan siswa merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam 

pembelajaran. Kedua komponen tersebut harus terjalin interaksi yang saling 

menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal, artinya guru 

tidak harus selalu menjadi pihak yang dominan. Berdasarkan pola pembelajaran 

ini guru tidak boleh hanya berperan sebagai pemberi informasi tetapi juga 

bertugas dan bertanggung jawab sebagai pelaksana yang harus menciptakan 

situasi memimpin, merangsang, menggerakkan siswa secara aktif. Selain itu guru 

harus dapat menimbulkan keberanian siswa baik untuk mengeluarkan idenya atau 
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sekedar hanya untuk bertanya, hal ini disebabkan karena mengajar bukanlah suatu 

aktivitas yang sekedar menyampaikan informasi kepada siswa, melainkan suatu 

proses yang menuntut perubahan peran seorang guru yang bertujuan untuk 

membelajarkan siswa agar terlibat secara aktif sehingga terjadi perubahan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan pada umumnya. Salah satu tujuan dari 

pembelajaran adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar. 

       Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang diutamakan dalam 

pendidikan di sekolah. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

bergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami siswa sebagai peserta 

didik. Pembelajaran Bahasa Indonesia pada kenyataannya diajarkan sejak anak-

anak, tetapi model pengajaran yang baik dan benar tidak banyak dilakukan oleh 

seorang pengajar. Penggunaan media ataupun metode pengajaran bahasa 

Indonesia tidak hanya menggunakan satu media atau metode saja, karena bahasa 

Indonesia sendiri yang bersifat dinamis. Bahasa sendiri bukan sebagai ilmu tetapi 

sebagai keterampilan sehingga penggunaan media atau metode yang tepat perlu 

dilakukan. 

Salah satu kompetensi yang harus dicapai dalam pelajaran Bahasa Indonesia 

SD kelas I semester II yaitu harus menguasai Standar Kompetensi: (a) memahami 

teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi anak (SK ke-7), yang 

kemudian lebih di fokuskan lagi pada Kompetensi Dasar: (b) membaca lancar 

beberapa kalimat sederhana yang terdiri antara 3-5 kata dengan intonasi yang 

tepat (KD ke-7.1). Siswa dalam hal ini diharapkan dapat mencapai indikator yang 

telah ditetapkan yaitu mampu membaca kalimat pendek dengan lancar dan 

menggunakan intonasi yang tepat. 
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Berdasarkan hasil observasi pada bulan Desember 2012 di MI Bahrul Ulum 

Kembangan Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, diketahui bahwa masih 

banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam pelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya materi membaca. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah siswa yang belum 

tuntas sebanyak 60% dengan nilai rata-rata 60, sedangkan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yaitu 65 dan kondisi ideal yang ditetapkan sekolah yaitu 75% 

dari jumlah siswa yang mengalami ketuntasan belajar dengan KKM 65. Hasil 

observasi secara individual siswa yang memenuhi KKM hanya 25% (2 siswa) dan 

yang tidak tuntas sebesar 75 % (6 siswa). Kondisi yang demikian disebabkan 

antara lain: (1) cara mengajar guru kurang tepat, (2) kurangnya media yang 

mendukung dalam proses pembelajaran, (3) kurangnya waktu belajar siswa di 

rumah, siswa cenderung ramai saat pembelajaran berlangsung, (4) siswa tidak 

menguasai materi dengan baik, (5) serta media pembelajaran yang kurang 

diperhatikan sehingga siswa belajr secara abstrak dan monoton, sedangkan konsep 

materi  ini harus dikaitkan dengan kehidupan nyata.  Pelaksanaan pembelajaran 

tanpa menggunakan variasi media yang tepat akan mengakibatkan interaksi antara 

guru dan siswa kurang sehingga siswa menjadi pasif. Hal ini membuat 

pembelajaran tidak efektif, karena siswa kurang merespon pelajaran yang 

disampaikan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan berbagai alternatif dan 

inovasi untuk mempermudah pemahaman siswa dalam setiap komponen 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Peneliti dapat menerapkan berbagai media yang 

sesuai agar dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa khususnya kelancaran 

membaca. Salah satu media pembelajaran yang dapat diterapkan adalah media 
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pembelajaran dengan menggunakan index card (kartu index), dalam penerapan 

media tersebut siswa diberi beberapa potongan kata yang terkait materi pelajaran. 

Salah satu cara ini akan membantu guru dan peneliti untuk menyampaikan suatu 

materi membaca bagi siswa yang kurang lancar. Penggunaan media ini 

diharapkan agar siswa bisa belajar mengeja kata terlebih dahulu kemudian siswa 

bisa membacakan kata atau kaimat dengan lancar tanpa mengeja. Kelebihan 

media index card dengan media yang lain yaitu, dalam pembuatan media tersebut 

tidak perlu membeli namun bisa memanfaatkan barang-barang bekas misalnya 

koran, majalah ataupun bungkus snak, membuat siswa merasa senang karena ada 

unsur permainannya, dan pembuatan media didesain menarik agar siswa tidak 

cepat bosan.  

1.2 FOKUS MASALAH  

       Penelitian ini akan difokuskan pada upaya untuk mengatasi permasalahan 

yang diduga menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa kelas I Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Bahrul Ulum Kembangan Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek 

dalam mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya materi membaca. Pembelajaran 

yang menyenangkan dan berpusat pada siswa (student center) kurang begitu 

diterapkan. Kondisi seperti ini terlihat pada saat proses pembelajaran di MI Bahrul 

ulum Kembangan Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Proses pembelajaran 

di kelas, sebagian kegiatan pembelajaran didominasi oleh guru yang 

menyebabkan siswa kurang aktif dalam belajar.  

       Kegiatan pembelajaran yang kurang menarik dapat menimbulkan kurangnya 

minat siswa dalam belajar, akibatnya siswa malas untuk bertanya atau 

mengerjakan soal dan lebih tertarik untuk bermain. Wawancara pernah dilakukan 



5 
 

 
 

terhadap guru kelas. Guru merasa kesulitan mencari solusi dalam membangkitkan 

minat siswa untuk belajar secara aktif, kreatif dan menyenangkan. Bagaimana 

cara untuk meningkatakan kompetensi membaca kalimat dengan lancar pada anak 

SD kelas 1? “Pembelajaran dengan menggunakan permainan kartu index, 

diharapkan dapat meningkatkan kompetensi membaca lancar pada siswa kelas 1”.  

       Media index card (kartu index) digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

membaca dan memberikan motivasi kepada siswa yang kurang lancar dalam 

membaca agar siswa berperan aktif dalam belajar di kelas. Pembelajaran dengan 

menggunakan media index card (kartu indek) dapat diberikan di kelas I – VI SD.  

       Penerapan media index card diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

siswa dalam membaca kalimat dengan lancar dan soal yang disajikan dengan 

media index card disukai oleh anak-anak, selain itu penyajian dalam bentuk 

permainan dapat mengurangi rasa bosan terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya membaca.  

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian yang berupa 

tindakan yang dapat meningkatkan pembelajaran siswa baik aktivitas maupun 

hasil pembelajaran. Adapun penelitian yang dilakukan berjudul “Penggunaan 

Media Index Card untuk Meningkatkan Kelancaran Membaca Kalimat Pendek 

Siswa Kelas 1 MI Bahrul Ulum Kembangan Kecamatan Pule Kabupaten 

Trenggalek”. 

1.3 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian di atas, dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 
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1) Bagaimana proses penggunaan media Index Card untuk meningkatkan 

kelancaran membaca kalimat pendek pada siswa kelas 1 MI Bahrul Ulum 

Kembangan? 

2) Bagaimana hasil kelancaran membaca kalimat pendek siswa setelah 

menggunakan Media Index Card pada siswa kelas I MI Bahrul Ulum 

Kembangan? 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan 

tentang penggunaan media Index Card, maka penelitian memiliki tujuan sebagai 

berikut. 

1) Mendiskripsikan proses penggunaan media Index Card untuk meningkatkan 

kelancaran membaca kalimat pada siswa kelas 1. 

2) Mendeskripsikan hasil kelancaran membaca kalimat pendek siswa setelah 

menggunakan media Index Card pada siswa kelas I MI Bahrul Ulum 

Kembangan? 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi semua pihak, manfaat 

tersebut sebagai berikut. 

a. Bagi Peneliti 

1) Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dan 

sejauh mana teori-teori yang selama ini diajarkan di universitas dapat 

diterapkan sesuai dengan kondisi siswa yang menjadi obyek penelitian. 
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2) Mengetahui penggunaan media atau metode mana yang tepat dan cocok 

digunakan, serta kendala-kendala apa saja yang terjadi yang dapat 

mempengaruhi terhadap pembelajaran siswa khususnya belajar 

membaca dengan lancar di kelas 1 MI Bahrul Ulum 

Kembangan. 

b. Bagi Guru 

1) Dapat meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan media Index Card. 

2) Meningkatkan profesionalisme guru sebagai pilar pembangunan bangsa. 

c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai masukan bagi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah. 

2) Menambah kepustakaan sekolah guna peningkatan pembelajaran. 

 

1.6 BATASAN ISTILAH  

       Ada beberapa istilah untuk menghindari berbagai macam penafsiran judul, 

maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan istilah tersebut dalam judul 

skripsi, penjelasannya sebagai berikut. 

1) Media berasal dari kata “Medium” yang berarti perantara atau pengantar 

dalam menyampaikan pesan komunikasi (Sungkono dkk, 2008:36). Media 

pembelajaran adalah media-media yang membawa pesan atau informasi yang 

bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. 

Menurut Arsyad (2009:2-3) media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 
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proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya 

dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya.  

2) Index card merupakan sebuah media pembelajaran yang membantu siswa 

untuk mendapat pengetahuan, ketrampilan, dan sikap secara aktif serta 

menjadikan belajar tidak terlupakan (Silberman, 2009:240) 

3) Membaca menurut pendapat Crawley dan Mountain (dalam Rahim, 2008:2) 

“Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak 

hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas 

visual, berfikir, psikolinguistik dan metakognitif”.  

4) Kalimat ialah satuan bahasa yang bersifat predikatif yang idenya sudah 

lengkap untuk satuan tersebut (Noerzisri, 2006:14). Berdasarkan pengertian 

diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa membaca kalimat adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memahami makna kalimat 

yang dilakukan secara terstruktur. 

5) Kelancaran Membaca ialah kegiatan Interaktif yang melibatkan Pembaca 

dengan teks dan tidak mengalami hambatan (modivikasi menurut kamus 

Bahasa Indonesia dengan Rahim: 2008). 

 

 

 

 

 

 

 


