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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang mencakup tentang

komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek

mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Bahasa memiliki peran sentral

dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional yang dapat menunjang

keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Adanya pembelajaran

bahasa Indonesia ini, diharapkan dapat membantu seseorang (peserta didik)

mengenal dirinya sendiri, budayanya dan budaya orang lain, mengemukakan

gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat dengan menggunakan

bahasa Indonesia serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada

dalam dirinya. Penggunaan bahasa Indonesia dalam aktifitas siswa akan

memudahkan siswa berkomunikasi dengan orang lain, sehingga akan

menimbulkan interaksi dengan orang lain yang dapat digunakan sebagai sarana

belajar berbahasa.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa Nasional adalah

bahasa yang sudah diresmikan menjadi bahasa bagi seluruh bangsa Indonesia.

Bahasa Indonesia sendiri juga merupakan bagian dari budaya Indonesia dan

merupakan ciri khas atau pembeda dari bangsa-bangsa lain di dunia (Alek dan

Achmad, 2010: 19)

Belajar bahasa Indonesia akan membantu kita dalam mengungkapkan

semua perasaan kita. Beberapa orang memilih mengungkapkan perasaan melalui

lisan, seperti bercerita, atau pun berteriak dan lain sebagainya.
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Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ada empat kompetensi yang harus

dikuasai oleh setiap siswa. Kompetensi tersebut memiliki keterkaitan satu dengan

yang lainnya. Kompetensi itu mencakup mendengarkan, membaca, menulis dan

berbicara.

Pada dasarnya, empat kompetensi itu sudah mulai dikenalkan sejak kelas I

sekolah dasar, hal ini berfungsi sebagai sarana untuk membelajarkan siswa

terhadap mendengarkan, membaca, menulis dan berbicara. Pada pelajaran Bahasa

Indonesia kelas I SD/MI terdapat materi pokok tentang membaca kalimat

sederhana yang terdiri atas 3-5 kata. Secara konseptual, materi ini dapat

membantu siswa dalam memahami suatu bacaan. Adanya hal tersebut, maka

siswa akan dengan mudah meningkatkan kemampuannya dalam membaca

informasi yang ada di sekitarnya baik dilingkungan sekolah maupun lingkungan

rumah.

Berdasarkan temuan di lapangan masih banyak siswa yang mengalami

kesulitan dalam membaca kalimat sederhana. Berdasarkan pengamatan dan

wawancara tehadap guru kelas, siswa kelas I semester II tahun pelajaran

2010/2011 pada pelajaran bahasa Indonesia KD : 7.1 Membaca lancar beberapa

kalimat sederhana yang terdiri atas 3-5 kata dengan intonasi tepat, siswa yang

belum tuntas mencapai 70%. Sedangkan kondisi idealnya 75% dari jumlah siswa

mengalami ketuntasan belajar dengan KKM 70.

Menurut guru kondisi yang demikian itu disebabkan antara lain: (1)

Karena siswa tidak suka dan malas dengan pelajaran bahasa Indonesia. (2) Cara

mengajar guru yang kurang tepat, karena hanya menggunakan metode ceramah

dan membaca teks yang ada dalam buku paket. (3) Kurangnya media yang
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mendukung proses pembelajaran. Dari faktor-faktor di atas dapat menyebabkan

hasil evaluasi belajar siswa tidak memuaskan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam

membaca lancar kalimat sederhana. Salah satu pembelajaran yang menyenangkan

adalah dengan penggunaan permainan yang sesuai dengan karakteristik peserta

didik, salah satu permainan yang menyenangkan yang berhubungan dengan

membaca kalimat sederhana adalah dengan permainan kwartet. Tujuan dari

permainan ini adalah siswa dapat memenangkan permainan dengan menguasai

beberapa kata yang sama. Permainan kwartet sudah dikenal oleh masyarakat, baik

dilingkungan anak-anak maupun dewasa. Permainan ini secara tidak langsung

mengajari anak untuk membaca dengan benar dan lancar pada setiap kata yang

ada dalam kartu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan

permainan kwartet pada siswa kelas I di SDN Sumberejo 02 Pagak dengan judul

“Penggunaan Permainan Kwartet Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca

Kalimat Sederhana Dalam Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas I Semester II SDN

Sumberejo 02 Pagak”. Dalam penelitian ini, kartu kwartet akan disesuaikan

dengan keadaan siswa misalnya tentang lingkungan sekolah maupun lingkungan

rumah baik berkaitan dengan warna, tempat, maupun aktifitas sehari-hari serta

dapat disesuaikan dengan tema materi.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada upaya mengatasi permasalahan yang

diduga sebagai penyebab rendahnya kemampuan siswa dalam membaca kalimat

sederhana kelas I  SDN Sumberejo 02 Pagak. Rendahnya kemampuan siswa ini
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dikarenakan pembelajaran yang kurang menarik dan guru hanya menggunakan

buku paket sebagai sarana belajar siswa.

Merujuk dari permasalahan diatas, maka penggunaan permainan kwartet

pada pelajaran Bahasa Indonesia khususnya materi membaca kalimat sederhana

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca kalimat

sederhana.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan permainan kwartet untuk meningkatkan ke-

mampuan membaca kalimat sederhana?

2. Bagaimanakah peningkatan kemampuan siswa dalam membaca kalimat

sederhana melalui penggunaan media permainan Kwartet?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah tercantum, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penerapan permainan kwartet pada materi membaca

kalimat sederhana.

2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan siswa dalam membaca kalimat

sederhana.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memiliki manfaat bagi dunia

pendidikan. Disamping itu, dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi
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sekolah-sekolah dalam meningkatkan kemampuan peserta didik terutama

dalam materi membaca kalimat sederhana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi siswa:

1) Memberikan sajian pembelajaran yang lebih menarik dan mem-

perhatikan modalitas belajar siswa.

2) Meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca.

b. Bagi Guru:

1) Upaya nyata untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional

dalam menangani proses belajar mengajar di kelas.

2) Menumbuhkan budaya meneliti dalam kalangan guru.

3) Upaya untuk melakukan koreksi dan menemukan konsep diri untuk

memperbaiki kualitas pembelajarannya.

4) Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru dalam masalah

penggunaan media dalam pembelajaran.

c. Bagi Sekolah:

1) Dengan mengetahui gambaran mengenai permainan Kwartet, maka

diharapkan dapat berguna untuk dijadikan pedoman dalam peningkatan

pendidikan.

2) Menjadi bahan referensi untuk mengkaji tentang penerapan permainan

kwartet dalam pembelajaran.

d.  Bagi Peneliti

1) Sebagai bekal untuk menyelesaikan masalah, jika suatu hari nanti ada

permasalahan yang sama yang terjadi di sekolah.
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2) Menambah pengalaman dalam mengatasi permasalahan karena bisa

terjun langsung dalam mencari permasalahan dalam proses belajar

mengajar dan kemudian mencari penyelesaian yang tepat.

3) Menambah pengetahuan dan wawasan tentang penelitian.

F. Batasan Istilah

Berdasarkan uraian di atas, untuk menghindari berbagai macam penafsiran

judul maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang

terdapat dalam judul skripsi, penjelasannya sebagai berikut:

1. Kemampuan Membaca

Menurut Lerner dalam Mulyono Abdurrahman (2003: 200) “Kemampuan

membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Jika anak

pada usia sekolah permulaan tidak segera memiliki kemampuan membaca, maka

ia akan mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi

pada kelas-kelas berikutnya”. Oleh karena itu, anak harus belajar membaca agar ia

dapat membaca untuk belajar.

Menurut Mercer dalam Mulyono Abdurrahman (2003: 200) “Kemampuan

membaca tidak hanya memungkinkan seseorang meningkatkan kemampuan kerja

dan penguasaan berbagai bidang akademik tetapi juga memungkinkan ber-

partisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan menemukan kebutuhan

emosional”.
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2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah sebagai segala bentuk dan saluran yang

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi  (AECT: Association of

education and comunication technology dalam Arsyad, 2010: 3)

3. Permainan Kwartet

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:448), kartu adalah kertas

tebal, berbetuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan, hampir sama dengan

karcis). Kwartet adalah kelompok, kumpulan, dan sebagainya yang terdiri atas

empat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991:533). Kartu kwartet adalah sejenis

permainan yang terdiri atas beberapa jumlah kartu bergambar yang dari kartu

tersebut tertera keterangan berupa tulisan yang menerangkan gambar tersebut.

Biasanya tulisan judul gambar ditulis paling atas dari kartu dan tulisannya lebih

diperbesar atau dipertebal. Sedangkan tulisan gambar, ditulis dua atau empat baris

secara vertikal di tengah-tengah antara judul dan gambar. Tulisan yang

menerangkan gambar itu biasanya ditulis dengan tinta berwarna.

Ukuran dari kartu kwartet ini biasanya beragam, ada yang ukuranya kecil

dan sedang. Jumlah kartu dalam kartu kwartet ada 52 buah kartu, berarti memiliki

13 judul, yang masing-masing memiliki 4 buah kartu.


