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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia modern yang penuh dengan tantangan dan persaingan yang ketat 

ini, setiap orang disarankan tidak hanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, 

namun juga dituntut memiliki keterampilan khusus yang lazim kita sebut skill. 

Salah satu skill yang paling dibutuhkan saat ini adalah kemampuan Berbahasa 

Inggris. Sesuai dengan penjelasan di atas, Bahasa Inggris merupakan bahasa 

global, maka bagi yang ingin selangkah lebih maju dari orang pada umumnya, 

perlu bahkan harus menguasai Bahasa Inggris (Pattymahu, 2012).  

Kemampuan Berbahasa Inggris merupakan salah satu kemampuan yang 

sangat penting bagi siswa. Bahasa Inggris wajib dikuasai dan diajarkan di sekolah 

formal dari usia 6-18 tahun. Untuk tingkatan SD antara usia 6-12 tahun, 

pembelajaran Bahasa Inggris masuk kedalam mata pelajaran muatan lokal. 

Sedangkan untuk tingkat SMP yang berusia 12-15 tahun, mata pelajaran Bahasa 

Inggris sudah merupakan mata pelajaran wajib yang harus dipelajari dan dikuasai 

oleh siswa. Bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran dalam UN (Ujian 

Nasional). Pelajaran Bahasa Inggrispun menjadi salah satu hal yang penting untuk 

melanjutkan jenjang pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Maka dari itu, 
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pembelajaran sejak dini hendaknya dilakukan agar mempermudah siswa untuk 

menguasai Bahasa Inggris. 

Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan pentingnya pelajaran 

Bahasa Inggris dengan tiga tujuan, diantaranya mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi dalam Bahasa Inggris, baik dalam bentuk lisan atau tulis, yang 

meliputi kemampuan mendengarkan (listening), berbicara (speaking), membaca 

(reading), dan menulis (writing), menumbuhkan kesadaran tentang hakikat 

bahasa dan pentingnya Bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa asing untuk 

menjadi alat utama belajar dan mengembangkan pemahaman tentang saling 

keterkaitan antar bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya agar 

siswa memiliki wawasan lintas budaya dan dapat melibatkan diri dalam 

keragaman budaya (Sidiknas, 2000). Departemen Pendidikan Nasional juga 

menetapkan bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh pelajar Indonesia adalah 

memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya dengan menggunakan 

Bahasa Inggris (Sidiknas, 2003).  

Berdasarkan data yang diperoleh di SMP X yaitu seringnya terjadi 

kegagalan ujian Bahasa Inggris disebabkan kurangnya kosa kata yang dimiliki 

siswa. Hasil belajar Bahasa Inggris lebih rendah dibanding dengan pelajaran lain 

karena Bahasa Inggris dianggap sebagai salah satu pelajaran yang sukar dan tidak 

menyenangkan. Data terbaru di Pontianak menunjukkan bahwa hasil Try Out 
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untuk Ujian Nasional Bahasa Inggris siswa SMP sangatlah rendah, rata-rata nilai 

tiap SMP hanya 40 (Kurniathama, 2017).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru mata pelajaran 

Bahasa Inggris di SMP X mengatakan bahwa siswa kelas VII memiliki 

vocabulary yang sangat sedikit, sehingga sulit bagi guru untuk berkomunikasi 

menggunakan Bahasa Inggris secara langsung. Guru harus menggabungkan antara 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris agar siswa dapat memahami pelajaran yang 

sedang berlangsung. 

Guru menjelaskan bahwa kamus dan handout kurang efektif untuk 

meningkatkan ataupun menambah kosa kata Bahasa Inggris para siswa. 

Akibatnya, siswa yang kesulitan dalam belajar kosakata tidak tertarik lagi untuk 

mengikuti pelajaran Bahasa Inggris. Hal ini dapat dilihat ketika guru bertanya 

kepada para siswa tentang materi yang baru selesai dibahas, tidak ada satupun 

siswa yang mau menjawab pertanyaan tersebut kecuali guru memanggil nama 

mereka satu-persatu dan memaksa siswa tersebut menjawab.     

Kesulitan yang dihadapi siswa SMP X juga mencakup pada grammar dan 

writing, dalam hal menulis khususnya, siswa banyak melakukan kesalahan karena 

siswa tidak ingat bentuk tulisan kosa kata dalam kalimat yang dibuat. Dalam 

percakapan, siswa lebih banyak menggunakan Bahasa Indonesia daripada Bahasa 

Inggris, hal ini menurut guru disebabkan oleh kurangnya perbendaharaan kosa 

kata yang dimiliki siswa.  
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Masalah-masalah yang telah dikemukakan oleh guru Bahasa Inggris 

sebelumnya, siswa hendaknya mau dengan sadar mempelajari Bahasa Inggris, 

karena manfaat mempelajari Bahasa Inggris khususnya bagi kalangan siswa SMP 

terutama untuk lulus di Ujian Nasional serta masuk ke SMA yang diinginkan. 

Selain itu ada beberapa manfaat lain yang didapat yakni, (1) memperdalam 

pengetahuan, karena banyaknya buku-buku yang Berbahasa Inggris (2) 

meningkatkan karir dengan cepat, dengan Berbahasa Inggris kita bisa dengan 

mudah berkomunikasi dengan semua orang dikarenakan Bahasa Inggris 

merupakan bahasa internasional (3) menjadi translator atau tour guide, (4) 

mengejar kesempatan pendidikan di luar negeri.  

Siswa yang telah lulus dan akan mempersiapkan diri untuk mencari kerja 

dalam dunia bisnis khususnya tingkat internasional tentu tidak bisa dipungkiri 

bahwa Bahasa Inggris merupakan bekal utama yang harus dimiliki. Kemampuan 

menguasai Bahasa Inggris membuat komunikasi dengan mitra terjalin lebih baik 

dan dapat meningkatkan karir dengan cepat, begitu pula siswa yang ingin 

melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, kesempatan akan lebih terbuka jika 

memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik.  

Memahami materi atau grammar dapat dikatakan belum cukup untuk 

membuat seseorang dapat lancar berbicara dalam Bahasa Inggris dan memiliki 

kemampuan Bahasa Inggris yang baik. Hal terpenting yang kadang dilupakan 

para pembelajar Bahasa Inggris adalah vocabulary (kosa kata). Seseorang telah 

mengetahui struktur dan grammar kalimat yang akan disebutkan tetapi tidak tahu 
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Bahasa Inggris dari kata-kata tersebut. Di sinilah pentingnya vocabulary (kosa 

kata) untuk dapat lancar Berbahasa Inggris (Pacidda, 2010). Mempelajari 

vocabulary (kosa kata) adalah bagian yang sangat penting dari belajar sebuah 

bahasa. Semakin banyak kata yang diketahui, semakin besar kemampuan dalam 

memahami apa yang didengar dan dibaca dan semakin tinggi pula kemampuan 

untuk dapat mengatakan apa yang ingin dikatakan atau ditulis.  

Mempelajari vocabulary bukan hanya dari segi pelafalannya untuk 

menjadikan seseorang mahir Berbahasa Inggris, tetapi juga diperlukan banyaknya 

kosa kata yang diingat dan dipahami artinya. Faktor yang mempengaruhi 

mengingat antara lain: perhatian, interval waktu penyandian, strategi peningkatan 

memori, emosi atau juga faktor lain seperti stimulus yang dapat meningkatkan 

memori melalui panca indera seperti warna, gambar, suara, sentuhan, rasa atau 

bahkan bau (Bhinnety, 2009).  

Atkinson dan Shiffrin mengatakan bahwa memori terdiri dari tiga struktur 

yaitu memori sensori, Short Term Memory (memori jangka pendek), dan Long 

Term Memory (memori jangka panjang). Memori sensori dapat menyerap 

informasi dalam ukuran besar tapi hanya bertahan sebentar. Perhatian dibutuhkan 

untuk memasukkan informasi ke dalam Short Term Memory. Akhirnya, informasi 

dapat di transfer ke dalam Long Term Memory (Sternberg, 2009). Pada model ini, 

informasi yang datang dari lingkungan akan masuk ke dalam memori sensori 

ikonik dan ekoik.  
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Neisser (dalam Solso, 2007) menjelaskan bahwa memori ikonik adalah 

kemampuan kesan-kesan visual untuk menetap selama jangka waktu singkat 

(sehingga dapat diproses lebih lanjut), dan prosesnya berlangsung hanya sedetik. 

Penyimpanan ikonik memiliki kapasitas sekurang-kurangnya sembilan aitem 

dengan jangka waktu penyimpanan sekitar 250 mili detik. Sperling berargumen 

bahwa jika ikon sedang memudar saat sedang berusaha melaporkan seluruh huruf 

ke dalam penyimpanan ikoniknya, maka laporan huruf menjadi parsial (Solso, 

2007).  

Memori echonik (sensori audio), menyimpan input auditorik dengan 

durasi sekitar 2-4 detik. Informasi auditorik disimpan dalam ruang penyimpanan 

agar dapat diolah lebih lanjut. Penelitian Moray dkk, menghasilkan kemampuan 

mengingat pada metode pelaporan parsial dengan menggabungkan isyarat cahaya 

dan suara jauh lebih baik daripada pelaporan penuh (Solso, 2007).  

Atkinson dan Shiffrin (Solso,2007) menjelaskan bahwa model sistem 

memori manusia membutuhkan perhatian untuk mentransfer informasi dari lokasi 

sensori ke lokasi jangka pendek. Hal ini berarti, jika seseorang memperhatikan 

informasi dengan baik, maka ia akan menyeleksi dan membatasi informasi yang 

tersedia. Dengan kata lain, jika seseorang memberi perhatian lebih pada suatu 

informasi, maka informasi itu akan lebih mudah diingat daripada informasi yang 

ditolak dan tidak diperhatikan (Pan, 2010).  

Salah satu cara mengingat yang menarik dan menyenangkan itu dengan 

bermain. Bermain dapat berdampak positif dalam membantu proses kemampuan 
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mengingat dalam belajar siswa dan dapat meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi (Sudono, 2006). Moyles (1991) menegaskan bahwa bermain 

adalah suatu proses yang diperlukan baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. 

Bermain merupakan proses pembelajaran yang melibatkan pikiran, persepsi, 

konsep, kemahiran sosial dan fisik. 

Bermain sambil belajar bukanlah istilah baru dalam pendidikan di sekolah. 

Oleh karena itu, untuk membantu meningkatkan daya ingat siswa terhadap kosa 

kata Bahasa Inggris tidak ada salahnya untuk menggunakan permainan sebagai 

stimulus. Media permainan yang tepat dalam meningkatkan daya ingat peserta 

didik adalah permainan scrabble (menyusun huruf). Scrabble merupakan jenis 

permainan yang dapat dimainkan oleh 2 anak atau lebih yang bertujuan untuk 

mengumpulkan nilai atau poin berdasarkan nilai kata yang tertulis dari tiap huruf 

yang dapat dilihat pada rangkaian game scrabble (Nurjatmika, 2012). 

Scrabble awalnya diciptakan pada tahun 1938 dengan nama Criss-

Crossword oleh seorang arsitek bernama Alfred Mosher Butts. Pada tahun 1948, 

seorang pengacara bernama James Brunott membeli hak produksi dari Criss-

Crossword tersebut dan mengganti namanya menjadi Scrabble. Saat ini scrabble 

telah dijual di 121 negara dalam 29 versi bahasa-bahasa di dunia. Seratus juta set 

permainan scrabble terjual di seluruh dunia, dan setiap 3 keluarga di Amerika 

memiliki satu set permainan scrabble. Sekitar satu juta pelajar di dua puluh ribu 

sekolah di Amerika memainkan scrabble sebagai bagian dari “program scrabble 

sekolah”. Scrabble mampu meningkatkan kemampuan Berbahasa dan 
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kemampuan sosial siswa, oleh karena itu hampir setiap sekolah di Amerika 

menggunakan scrabble sebagai salah satu media pembelajaran mereka (Williams, 

2016).   

Nurjatmika (2012) memaparkan bahwa terdapat manfaat yang dapat 

diambil dari permainan scrabble yaitu berkembangnya kemampuan kognitif, 

motorik, logika, emosional-sosial, kreatif-imajinatif, dan visual. Permainan 

scrabble yang mampu mengembangkan kemampuan kognitif maupun kreatif-

imajinatif siswa akan memenuhi standar pemilihan media pembelajaran yang 

sesuai dengan kurikulum 2013 dimana proses pembelajaran pada pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi, peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Pasal 19 ayat 

1 UU 32/2013). Heinich (dalam Putri, 2011) menjelaskan bahwa manfaat 

scrabble dari segi kognitif adalah meningkatkan daya ingat. Selain itu, dengan 

bermain Scrabble kemampuan siswa untuk mengingat kosakata Bahasa Inggris 

akan lebih lama dibandingkan dengan menghafal biasa (Putri, 2011). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan 

kemampuan Bahasa Inggris yang baik diperlukan untuk masa depan siswa. 

Kurang efektifnya metode-metode yang digunakan dalam proses belajar Bahasa 

Inggris terutama dalam hal menghapal kosa kata membuat peneliti berpikir 

metode apa yang dapat meningkatkan daya ingat siswa dalam menghapal kosa 
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kata. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa permainan dapat 

mempengaruhi daya ingat seseorang. Maka, peneliti tertarik dalam meneliti 

pengaruh penggunaan permainan scrabble terhadap daya ingat kosa kata Bahasa 

Inggris siswa SMP X, guna membuktikan apakah ada pengaruh penggunaan 

permainan scrabble dalam meningkatkan daya ingat kosa kata Bahasa Inggris 

siswa SMP X ? 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah terdapat pengaruh penggunaan media permainan scrabble terhadap 

daya ingat kosa kata Bahasa Inggris siswa SMP X ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui secara empiris ada atau 

tidaknya pengaruh penggunaan media permainan scrabble terhadap daya ingat 

kosa kata Bahasa Inggris siswa SMP X. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan teoritik pada ranah 

psikologi khususnya psikologi pendidikan, serta menjadi bahan kajian untuk 
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pengembangan ilmu psikologi terkait pemberian media permainan dan daya 

ingat siswa SMP. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan kepada guru mata pelajaran Bahasa Inggris untuk 

dapat memanfaatkan dan menerapkan permainan scrabble sebagai variasi 

pembelajaran. 

b. Membantu peserta didik untuk meningkatkan daya ingat dan menambah 

kosa kata Bahasa Inggris melalui permainan scrabble. 

c. Memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menjadikan 

penelitian ini sebagai acuan pada penelitian selanjutnya yang tertarik 

dengan penggunaan variabel permainan scrabble dan variabel daya ingat. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penulis menemukan beberapa penelitian dengan tema sejenis, yakni 

pengaruh penggunaan media permainan scrabble terhadap daya ingat kosa kata 

Bahasa Inggris siswa smp, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Media Permainan Scrabble untuk 

Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris pada Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 1 Sidoarjo”, merupakan jurnal penelitian Sonia yang dilakukan 

pada anak SMP kelas VII di SMP N 1 Sidoarjo pada tahun 2011, dari 

penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan secara signifikan dari 

hasil posttest antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
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2. Penelitian yang berjudul “Reinforcing Students Vocabulary Through Scrabble 

Game”. Penelitian ini dilakukan di MTS Nurussalam Pondok Pinang oleh 

Tanjung dengan subjek penelitian sebanyak 26 siswa yang. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tahun 2011. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa 

permainan scrabble efektif digunakan dalam meningkatkan penguasaan 

kosakata Bahasa Inggris. 

3. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hidayah yang berjudul 

“Penerapan Game Puzzle untuk Meningkatkan Daya Ingat Siswa Pada Mata 

Pelajaran Sejarah Kelas XI IPA di MAN Kota Kediri”. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tahun 2014. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa 

Game (permainan) dalam penelitian ini adalah Puzzle efektif digunakan dalam 

meningkatkan daya ingat siswa. 

 Sejauh pengetahuan penulis dari beberapa penelitian terdahulu seperti yang 

telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan 

penulis dengan judul “pengaruh penggunaan media permainan scrabble terhadap 

daya ingat kosa kata Bahasa Inggris siswa SMP” belum pernah diteliti 

sebelumnya. 

 Penelitian ini tidak memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian yang 

sudah pernah dilakukan sebelumnya. Karena perbedaan subjek dan tempat 

dilangsungkannya penelitian. Dan sejauh ini belum ditemui penelitian yang sama 

persis dengan penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti. 


