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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan adalah usaha sadar dan  sistematis, yang dilakukan orang-

orang yang diserahi tanggung jawab untuk memepengaruhi peserta didik agar 

mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan (Achmad Munib, 

2004:34). Sedangkan pengertian pendidikan dalam UU No.20 Tahun 2003 Pasal 1 

ayat 1 adalah sebagai berikut: 

Pendidikan adalah usaha sadar atau 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 ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara.  

Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri komponen-komponen 

yang saling berinteraksi dan saling berkorelasi satu sama lain untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Dalam lingkup yang lebih sempit adalah pendidikan formal di 

Sekolah dasar. Untuk lingkup yang lebih sempit lagi yaitu proses pembelajaran di 

dalam kelas. Artinya bahwa proses pembelajaran di dalam kelas juga merupakan 

suatu sistem sama halnya dengan pendidikan. Proses pembelajaran di dalam kelas 

sebagai suatu sistem mempunyai banyak komponen antara lain : Guru, siswa, 

tujuan, materi pelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi, dan 

lain-lain. 
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Komponen-komponen dalam proses pembelajaran tersebut pada dasarnya 

saling berhubungan satu sama lain. Ketika ada satu saja komponen yang kurang, 

maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Saat ini kurikulum 

yang berlaku di Indonesia menuntut siswa untuk belajar aktif.  Namun kenyataan 

dilapangan menunjukkan hal yang berbeda. Kebanyakan guru masih 

menggunakan pembelajaran yang konvensional dimana proses pembelajaran 

masih berpusat pada guru dan penggunaan media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran pun masih kurang. Padahal dengan pembelajaran seperti itu akan 

sangat sulit untuk meningkatkan keaktifan siswa, selain itu aktivitas siswa 

didalam kelas juga sangat kurang. Dan tanpa adanya media pembelajaran siswa 

sulit untuk berpikir konkret, karena guru hanya menceritakan tanpa memberikan 

gambaran nyata kepada siswa. 

Pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar bukan hal baru lagi dalam 

dunia pendidikan di Indonesia. Kenyataannya sudah banyak sekolah yang 

melaksanakan proses pembelajaran Bahasa Inggris. Program bahasa Inggris 

sebagai mata pelajaran muatan lokal secara resmi disahkan pada tahun 1994. 

Sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal, bahasa Inggris diprogramkan 

mulai dari kelas 4 SD. Namun, banyak sekolah yang sudah mengajarkan bahasa 

Inggris di kelas rendah, bahkan ada yang mulai di kelas 1 SD. Sebagai bahasa 

asing yang tidak biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari, bahasa Inggris 

dianggap sulit untuk dipelajari. Siswa biasanya sudah beranggapan bahwa bahasa 

inggris adalah mata pelajaran yang sulit, dan mereka sulit untuk menghafal 
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kosakata-kosakata baru dalam bahasa inggris, karena pengucapannya yang 

lumayan agak sulit dan mereka belum terbiasa. 

Untuk dapat menarik perhatian siswa, perlu diciptakan situasi kelas yang 

membuat siswa termotivasi untuk belajar (Kasbolah,1993:56). Hal ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran  yang merangsang proses 

berfikir siswa. Media pembelajaran dapat menghubungkan pelajaran dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa dan memasukkan unsur lingkungan sekitar 

siswa dalam pelajaran. Selain itu media merupakan salah satu pendukung dalam 

proses pembelajaran, dengan adanya media pembelajaran dapat membantu anak 

dalam belajar dan dapat mempermudah guru untuk menyampaikan materi. Jadi 

dengan media pembelajaran tidak hanya akan mempermudah guru namun juga 

akan membantu siswa untuk berpikir mengenai hal-hal konkret.  

Dari hasil observasi pada bulan Oktober tahun 2013, diketahui bahwa 

proses pembelajaran di SDIT Amanah Juwiring terdapat beberapa kelemahan 

sebagai berikut: a) siswa sulit dikondisikan, karena guru pendamping hanya satu 

orang, b) kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran Bahasa Inggris 

masih kurang, c) guru kurang menggunakan strategi pembelajaran yang inovatif, 

dikarenakan terbatasnya waktu dan tenaga,  d) hasil belajar siswa dalam mapel 

bahasa Inggris termasuk sedang. Kelemahan-kelemahan tersebut merupakan 

masalah yang diahadapi guru dalam proses pembelajaran dikelas. 

Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Inggris di 

SDIT Amanah Juwiring, proses pembelajaran yang dilaksankan sebenarnya sudah 
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menggunakan strategi pembelajaran yang inovatif dan interaktif dan 

menggunakan media pembelajaran dalam menyampaikan beberapa materi, hanya 

saja pada tahun ajaran 2013/2014 tenaga pengajar Bahasa Inggris di SDIT 

Amanah Juwiring berkurang, dan sekarang hanya ada satu guru Bahasa Inggris. 

Hal tersebut mengakibatkan guru kewalahan dalam menangani siswa, terutama 

kelas bawah. Sehingga guru hanya menggunakan pembelajaran yang bersifat 

konvensional untuk menghemat waktu.  

Melihat kondisi atau masalah yang dihadapi guru dalam proses 

pembelajaran, maka diperlukan strategi pembelajaran atau media pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal kosakata dan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca kosakata bahasa Inggris. Maka 

dibutuhkan media yang dapat  menumbuhkan motivasi dan semangat anak dalam 

mengikuti proses pembelajaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. 

Media pembelajaran ular tangga dalam pembelajaran bahasa Inggris ini 

merupakan modifakasi dari permainan ular tangga. Permainan ular tangga 

dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga siswa dapat bermain sambil belajar. 

Dalam setiap kotak-kotak yang tersedia dalam permainan ular tangga biasanya 

hanya diberi gambar-gambar yang menarik, namun dalam media pembelajaran 

ular tangga diberi gambar-gambar, pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan-

pernyataan seputar materi yang telah disampaikan oleh guru. Sedangkan  media 

pembelajaran flash cards merupakan media pembelajaran berupa kartu 

bergambar. Media ini biasanya berisi gambar dengan keterangan dibawahnya atau 
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hanya gambar saja. Media pembelajaran ini merupakan media yang tepat untuk 

membantu siswa atau anak  dalam mengingat dan mempelajari informasi baru.  

Penggunaan media pembelajaran ular tangga dan flash cards sebenarnya 

sudah sering dilakukan hanya saja masih belum banyak yang menerapkannya. 

Untuk itu, perbandingan antara kedua media pembelajaran ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa efektifkah kedua media tersebut dan bagaimana 

perbandingan minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dan kemampuan 

siswa didalam menghafal kosakata.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

mengadakan penelitian skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Penggunaan 

Media Pembelajaran Ular Tangga dengan Media Pembelajaran Flash Cards 

terhadap Kemampuan Menghafal Kosakata Bahasa Inggris Kelas IV di SDIT 

Amanah”. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukankan diatas, dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Kemampuan siswa dalam menghafal kosakata bahasa Inggris masih 

kurang. 

2. Kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru dan belum 

melibatkan siswa secara aktif. 
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C. PEMBATASAN MASALAH 

Dengan luasnya masalah yang timbul dalam sistem pembelajaran 

di Sekolah Dasar, maka dalam penelitian ini perlu diadakan pembatasan 

masalah agar tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran. Adapun 

pembatasan masalahnya adalah Perbedaan Kemampuan menghafal 

kosakata bahasa Inggris dengan menggunakan media pembelajaran ular 

tangga dengan media pembelajaran flash cards pada siswa kelas IV SDIT 

Amanah.  

 

D. PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah 

yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah  ada perbedaan  antara penggunaan media pembelajaran ular 

tangga dengan media pembelajaran flash cards terhadap kemampuan 

menghafal kosakata bahasa Inggris pada siswa kelas IV di SDIT 

Amanah ? 

2. Media pembelajaran  manakah yang lebih baik antara menggunakan 

media pembelajaran ular tangga dengan media pembelajaran flash 

cards terhadap kemampuan menghafal kosakata bahasa Inggris siswa 

Kelas IV di SDIT Amanah ? 
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E. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui perbedaan  penggunaan media pembelajaran ular tangga 

dengan media pembelajaran flash cards terhadap kemampuan 

menghafal kosakata bahasa Inggris pada siswa kelas IV di SDIT 

Amanah. 

2. Mengetahui media pembelajaran mana yang lebih baik antara media 

pembelajaran ular tangga dan flash cards terhadap kemampuan 

menghafal kosakata bahasa Inggris pada siswa kelas IV di SDIT 

Amanah. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Setelah penelitian dilaksanakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis.  

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan dalam hal 

penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar. 

b. Sebagai acuan untuk mengadakan penelitian-penelitian lebih 

lanjut bagi peneliti lain, khususnya dalam penggunaan media 

pembelajaran di Sekolah Dasar. 

2. Manfaat Praktis :  

a. Bagi Guru 
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Sebagai panduan dalam upaya mengoptimalkan penggunaan 

media pembelajaran dikelas dalam rangka peningkatan hasil 

belajar siswa.  

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam 

mengembangkan penggunaan media pembelajaran yang ada di 

SDIT Amanah Juwiring. 

c. Bagi Siswa 

Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar bahasa 

Inggris. 

 

 

 

 

 


