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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Membaca merupakan kemampuan yang kompleks, bukanlah kegiatan 

memandangi lambang-lambang yang tertulis semata. Bermacam-macam 

kemampuan dikerahkan oleh seorang pembaca, agar dia mampu memahami 

materi yang dibacanya. Pembaca berupaya agar lambang-lambang yang dilihatnya 

itu menjadi lambang-lambang yang bermakna baginya. Ahmad (2010:14) 

menjelaskan bahwa pengertian membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta 

dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan 

oleh penulis melalui media kata-kata bahasa tulis. Dalam suatu keterampilan 

membaca maka akan melibatkan kerja fisik dan mental untuk menginterpretasikan 

sebuah pemahaman tentang bahan yang dibaca. Kegiatan membaca dilakukan 

bersama-sama oleh mata dan otak. Mata bekerja seperti kamera, yaitu memotret 

dan menghasilkan film negatif. Selanjutnya, proses dilakukan di otak yang 

menghasilkan gambar positif. Menurut Soedarso (2010:20) unsur utama membaca 

adalah otak, mata hanya alat yang mengantarkan gambar ke otak lalu otak 

memberikan interpretasi terhadap apa yang dituju oleh mata itu. Sehingga 

penafsiran ketika membaca tidak tergantung pada ketajaman penglihatan, tetapi 

terletak pada sebuah pengertian dan persepsi pembaca.   

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin pesat, terutama dalam teknologi percetakan maka semakin banyak 
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informasi yang tersimpan di dalam buku. Dengan demikian, semakin banyak 

membaca semakin banyak pula informasi yang diperoleh. Seringkali dikatakan 

bahwa buku merupakan jendela dunia, siapa pun yang membuka serta memahami 

isi jendela tersebut, dapat pula melihat dan mengetahui segala sesuatu yang 

terjadi. Baik peristiwa yang terjadi pada masa lampau, sekarang, bahkan yang 

akan datang. 

Dengan semakin banyaknya informasi yang terkandung dalam media 

cetak, maka kemampuan membaca cepat seorang siswa menjadi sangat penting. 

Hal itu diperlukan agar semakin banyak pula informasi yang ditangkap oleh 

seorang siswa. Siswa juga dapat mengembangkan berbagai keterampilan lainnya 

yang amat berguna untuk kelak mencapai sukses dalam hidup, membukakan 

pengetahuan yang luas, gerbang kearifan yang dalam, serta keahlian di masa yang 

akan datang (Trianto, 2007:146). Tidak hanya itu saja, dalam kenyataannya soal-

soal Ujian Akhir Sekolah (UAS) sebagian besar menuntut pemahaman siswa 

dalam mencari dan menentukan pikiran pokok, kalimat utama, membaca grafik, 

soal cerita dan sebagainya. Tanpa kemampuan membaca pemahaman yang tinggi, 

mustahil siswa dapat menjawab soal-soal tersebut. Di sinilah peran penting 

membaca cepat untuk menentukan jawaban yang benar. Belum lagi dengan 

adanya standar nilai ketuntasan, hal ini mengharuskan kemampuan membaca 

cepat seorang siswa perlu ditingkatkan.  

Sebelum dilakukan implementasi, peneliti melakukan observasi terlebih 

dahulu mengenai hasil pembelajaran membaca cepat di MTs Ma’arif Kecamatan 

Sudimoro Kabupaten Pacitan pada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh 
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guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Observasi tersebut dimaksudkan untuk 

memperoleh nilai masing-masing siswa pada pokok bahasan membaca cepat. 

Di dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) kelas 

VIII SMP, pembelajaran membaca cepat diajarkan dalam SK memahami ragam 

wacana tulis dengan membaca memindai, membaca cepat. Sedangkan KD dalam 

pembelajaran tersebut adalah memahami isi suatu teks  dengan membaca cepat 

250 kata per menit (kpm). Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan 

peneliti, siswa MTs Ma`arif Sudimoro Kabupaten Pacitan mengalami kesulitan 

dalam memahami isi bacaan. Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu 

guru mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk memperoleh informasi tentang 

kemampuan membaca siswa kelas VIII MTs Ma`arif Sudimoro Kabupaten 

Pacitan. Kemampuan membaca siswa kurang maksimal, khususnya kelas VIII. 

Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai membaca cepat semester II sebelum 

diadakan penelitian, 17 dari 29 siswa atau 58,62% memperoleh nilai kurang atau 

di bawah standar ketuntasan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Standar 

Ketuntasan Minimal (SKM) yang telah ditetapkan MTs Ma`arif Sudimoro 

Kabupaten Pacitan adalah 70, sedangkan kenyataannya 58,62% nilai siswa kelas 

VIII berada di bawah 70. 

Adapun penyebab kesulitan siswa dalam memahami bacaan adalah media 

yang digunakan dalam pembelajaran membaca cepat kurang menarik. Hal tersebut 

juga menjadikan siswa kesulitan membaca secara kritis dan kreatif. Selain itu, 

media yang digunakan guru saat pembelajaran cenderung membuat siswa tidak 

antusias dalam mengikuti pelajaran. Akibatnya, siswa kelas VIII yang pasif 
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menjadi lebih tidak tertarik dalam mengikuti kegitan belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil observasi, siswa kelas VIII MTs Ma`arif Sudimoro Kabupaten 

Pacitan sebenarnya sudah cukup aktif dalam memperhatikan penjelasan materi 

dari guru, namun siswa kurang aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. 

Untuk mengatasi masalah di atas, diperlukan sebuah cara yang tepat serta 

penggunaan media pembelajaran yang menarik dan disukai oleh siswa. Berbagai 

macam media pembelajaran pun saat ini mulai bermunculan di dunia pendidikan. 

Mulai dari yang paling sederhana, misalnya potongan-potongan kertas yang 

berisikan sebuah kata untuk media pembelajaran menyusun kalimat, hingga media 

pembelajaran yang mengaplikasikan teknologi di dalamnya, misalnya proyektor, 

televisi, komputer, dan media web online. Dari sekian banyak media 

pembelajaran, semuanya bertujuan membuat siswa aktif mengamati sambil 

mendengarkan, mencoba dan mempraktekkan, atau bahkan dapat belajar secara 

mandiri dengan sangat mudah dan menyenangkan. Namun, tidak dapat dipungkiri 

bahwa media-media tersebut tidak semuanya membawa hasil yang diharapkan. 

Jika dilihat pada kehidupan riil, peminat permainan semakin hari semakin 

meningkat (Diginovac, 2009:1). Hal senada juga diungkapkan oleh Anggra 

(2008:vii) bahwa bermain game sudah dapat dikatakan sebagai life style 

masyarakat di masa kini. Game saat ini bukan barang asing lagi, game sudah 

dapat ditemui di berbagai tempat seperti : game center yang ada di berbagai sudut 

jalan, mal, bahkan di gang kampung (Tridhonanto, 2011:1). Hal ini terbukti 

dengan semakin ramainya gerai-gerai persewaan game Playstation dan warnet-

warnet maupun persewaan komputer yang menyediakan game online. Tidak 
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hanya itu saja, persewaan VCD/DVD game pun kini menjadi lahan bisnis baru 

yang semakin ramai dikunjungi penyewa. Bahkan sebagian besar pusat 

perbelanjaan juga menyediakan arena bermain untuk anak-anak hingga kalangan 

dewasa.  

Seandainya media game tersebut dapat diaplikasikan sebagai sebuah 

media untuk meningkatkan kemampuan membaca cepat, maka hal ini dapat 

dikatakan sebagai sebuah terobosan baru dalam pengadaan sebuah media 

pembelajaran. Untuk mewujudkan hal itu, implementasi game dalam 

pembelajaran perlu dilakukan. Salah satu game yang bisa diimplementasikan 

adalah game Flash yang memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan game-

game lainnya. Salah satu kelebihan game flash adalah kemudahan pengaplikasian 

game Flash. Game ini tidak memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi. Semua 

komputer bisa menjalankan game Flash asalkan telah mendukung aplikasi Flash 

Player atau pun Flash Lite. 

Selain itu, game Flash juga merupakan sebuah game  yang dapat 

digunakan mobile device yang telah mendukung aplikasi Flash player. Harsan 

(2009:3) mengemukakan bahwa dengan adanya berbagai perkembangan teknologi 

pendukung oleh Adobe, seperti OpenScreen Project, spesifikasi format Flash 

Player pada mobile device seperti handphone akan digratiskan. Hal ini merupakan 

titik terang bagi pengembangan game-game  yang dirancang menggunakan 

aplikasi Adobe Flash. Selain itu, penyebaran game  jenis ini juga akan semakin 

mudah, sehingga kesempatan para siswa untuk memainkan game Flash juga 

semakin besar. 
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Game  Flash yang dijadikan sebagai perwujudan pemecahan masalah di 

atas dirancang dengan menggunakan bantuan sebuah software Adobe Flash. 

Selain diterapkan dalam komputer, game  ini juga bisa dijalankan dalam mobile 

device yang telah mendukung aplikasi Flash Player. Harsan (2009:3) mengatakan 

bahwa beberapa nama produsen mobile device besar yang sudah bekerjasama 

dengan Adobe untuk mengadobsi spesifikasi Flash Player pada device mereka, 

antara lain; Nokia, Palm, ARG, Intel, NTT Docomo, Qualcomm, Motorola, dan 

masih banyak lagi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka sebuah game  yang sekaligus bisa 

dijadikan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan membaca cepat sangat 

pantas untuk diwujudkan. Implementasi media pembelajaran tersebut dikemas 

dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul ”Implementasi Game Flash untuk 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Cepat Siswa kelas VIII MTs Ma`arif 

Sudimoro Kabupaten Pacitan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam skripsi ini, terdapat beberapa permasalahan pokok yang 

menyangkut implementasi game Flash yang sesuai dengan latar belakang di atas. 

Adapun permasalahan-permasalahan itu adalah sebagai berikut: 

a) Bagaimana implementasi game Flash dalam usaha peningkatan kemampuan 

membaca cepat siswa kelas VIII MTs Ma`arif Sudimoro Kabupaten Pacitan? 
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b) Bagaimana tingkat kecepatan membaca dan pemahaman isi bacaan siswa 

kelas VIII MTs Ma`arif Sudimoro Kabupaten Pacitan setelah dilaksanakan 

pembelajaran menggunakan game Flash? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan sebuah game  

Flash untuk meningkatkan kemampuan membaca cepat siswa kelas VIII MTs 

Ma`arif Sudimoro Kabupaten Pacitan. Secara khusus, penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut. 

a) Mendeskripsikan peningkatan kemampuan membaca cepat siswa kelas VIII 

MTs Ma`arif Sudimoro Kabupaten Pacitan. 

b) Mendeskripsikan tingkat kecepatan membaca dan pemahaman isi bacaan 

siswa kelas VIII MTs Ma`arif Sudimoro Kabupaten Pacitan setelah 

dilaksanakan pembelajaran menggunakan game Flash. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada penulisan ini terdapat beberapa manfaat yang bisa dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Adapun penjabaran masing-masing 

manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

a) Manfaat Praktis 

i) Bagi Peneliti 
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j) Akan diperoleh pemecahan permasalahan dalam penelitian ini sehingga 

dapat diperoleh suatu model pembelajaran yang dapat meningkatakan hasil 

belajar siswa.  

ii)    Bagi Sekolah 

Diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan 

yang berharga bagi pihak sekolah dan upaya sosialisasi perlunya 

penggunaan game Flash sebagai media pembelajaran alternatif mata 

pelajaran Bahasa Indonesia khususnya di MTs Ma`arif Sudimoro 

Kabupaten Pacitan. 

iii) Bagi Siswa 

Diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan membaca cepat 

dengan menggunakan sebuah media baru.   

b). Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan di bidang pendidikan, khususnya pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Selain itu, media pembelajaran game Flash ini dapat dipergunakan sebagai 

dasar untuk meningkatkan proses dan hasil yang lebih baik dalam 

pembelajaran. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Penggunaan berbagai istilah yang belum familiar dalam skripsi ini bisa 

mengakibatkan timbulnya perbedaan penafsiran dari para pembaca. Hal ini sangat 

wajar terjadi karena adanya perbedaan pengetahuan dari masing-masing individu 
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para pembaca. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan salah penafsiran, maka 

dipandang perlu untuk mendefinisikan hal-hal sebagai berikut:  

a) Implementasi adalah suatu tindakan untuk menerapkan atau melaksanakan 

sesuatu. 

b) Game  Flash adalah suatu bentuk hiburan yang seringkali dijadikan sebagai 

sarana penyegar pikiran dari rasa penat yang disebabkan oleh aktivitas dan 

rutinitas sehari-hari dan dirancang menggunakan sebuah software Adobe 

Flash yang bisa dijalankan menggunakan komputer maupun mobile device 

asalkan sudah mendukung aplikasi Flash Player. 

c) Membaca cepat adalah kegiatan membaca dalam waktu sesingkat mungkin 

untuk memahami isi bacaan. 


