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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancangkan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pendidikan dapat diartikan 

sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga siswa 

memeperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang 

sesuai dengan kebutuhan.
1
 Pendidikan juga dapat didefenisikan sebagai 

usaha sadar dan terencana yang sistematis dalam upaya memanusiakan 

manusia.
2
  

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil belajar dapat ditunjukkan 

dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, 

prilaku, keterampilan, kecakapan, dan kemampuan, daya reaksi, daya 

penerimaan dan lain-lain aspek yang ada pada individu.
3
 Ini berarti, bahwa 

berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantug 

pada proses belajar yang dialami siswa baik ketika ia berada di sekolah 

maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri.
4
 

Islam memandang pendidikan sebagai dasar utama seseorang 

diutamakan dan dimuliakan yang merupakan perintah utama seseorang dari 
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agama Islam.   Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al –Qur’an 

surat Al-Mujadalah ayat 11, berikut ini yang berbunyi: 

                       

                      

               

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan  kepadamu: ”Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya 

Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 

“Berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 

derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.” 

Ayat di atas memerintahkan kepada setiap orang muslim untuk 

menuntut ilmu atau belajar karena dengan ilmu derajat seseorang akan 

dimuliakan.
5
 Salah satu cara menuntut ilmu ialah melalui dunia pendidikan, 

baik melalui pendidikan formal dan non-formal maupun informal. 

Salah satu pendidikan formal adalah sekolah. Dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran di sekolah termasuk di sekolah dasar diajukan 

berbagai macam mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan 

Matematika dan lain-lain. Mata pelajaran tersebut termasuk kedalam 

komponen materi pendidikan, semua mata pelajaran mempunyai peranan 

yang sangat penting bagi siswa dalam proses pembelajaran. Pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
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potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6
 

Adapun mata pelajaran Bahasa Indonesia ini sangat penting 

dikehidupan sehari-hari bisa disebut juga ujaran karena media bahasa yang 

terpenting adalah bunyi walaupun kemudian ditemui ada juga media tulisan. 

Bahasa disebut sebagai alat komunikasi karena fungsi bahasa sebagai 

penyatu keluarga, masyarakat, dan bangsa dalam segala kegiatannya.
7
 

Setiap bahasa memiliki fungsi khusus. Bahasa Indonesia sebagai 

bahasa nasional mempunyai fungsi khusus yang sesuai dengan kepentingan 

bangsa Indonesia. Fungsi itu adalah sebagai:
8
 

a. Alat untuk menjalankan administrasi Negara. Fungsi ini terlihat 

dalam  surat-surat resmi, surat keputusan, peraturan dan 

perundang-undangan,  pidato dan pertemuan resmi. 

            b. Alat pemersatu bebagai suku yang memiliki latar belakang 

budaya dan  bahasa yang berbeda-beda. 

c. Wadah penampung kebudayan. Semua Ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan harus diajarkan dan diperdalam dengan 

mempergunakan  Bahasa Indonesia sebagai medianya. 

 

Bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah merupakan bagian 

sangat penting karena dengan pembelajaran bahasa tingkat kemampuan 

berfikir seseorang akan dapat terlihat. Salah satu contoh yang konkrit adalah 

jika anak tidak bisa membaca maka sulit untuk melanjutkan pelajaran yang 

lain. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa bahasa merupakan faktor 

penunjang keberhasilan mata pelajaran lainnya. Kegiatan pembelajaran 
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dilakukan oleh dua orang pelaku. Perilaku guru adalah mengajar dan 

sebagai fasilitator, sedangkan siswa adalah belajar. Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di sekolah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, namun 

kenyataannya berbanding terbalik dari konsep bahasa itu sendiri, 

sebagaimana bahasa dipandang sebelah mata dan banyaknya anggapan 

belajar Bahasa Indonesia itu pelajaran yang mudah, sebenarnya 

pembelajaran bahasa ini 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas III SDN 011 Pulau Jambu Air Tiris Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar, diketahui dalam proses pembelajaran yang berlangsung 

guru selalu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dari hasil 

wawancara peneliti dengan guru kelas III SDN 011 Pulau Jambu, beliau 

menyebutkan bahwa aktivitas belajar siswa masih  tergolong rendah dapat 

diketahui dari gejala-gejala yang terjadi di kelas, yaitu sebagai berikut: 

1. Dari 29 siswa hanya 4 orang siswa atau 13% siswa yang mengajukan 

 pertanyaan ketika guru memberikan kesempatan untuk bertanya 

2. Dari 29 siswa hanya 15 orang siswa atau 50% yang menyimak 

pelajaran yang disampaikan oleh guru 

3. Dari 29 siswa hanya 10 orang siswa atau 33,3% siswa yang aktif dalam 

belajar 
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Berdasarkan gejala di atas, terlihat bahwa  aktivitas belajar siswa 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas III SDN 011 Pulau Jambu 

Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar masih tergolong rendah, 

untuk mengatasi hal tersebut guru sudah melakukan kegiatan pembelajaran 

tepat waktu, menyampaikan materi secara berurutan, dan menggunakan 

metode diantaranya, metode ceramah, tanya jawab, dan resitasi (penugasan). 

Akan tetapi dengan upaya yang dilakukan oleh guru tersebut, aktivitas 

belajar siswa belum menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu penulis 

mencoba memberikan solusi untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa 

yaitu dengan menerapkan media kartu kata. 

Media aktif kartu kata adalah suatu kartu kata yang bertulisankan 

kata-kata yang digunakan sebagai media atau alat dalam proses 

pembelajaran untuk meningkat kan kemampuan siswa.
9
 

Maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian tindakan kelas 

sebagai suatu upaya melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia dan peningkatan aktivitas belajar siswa terhadap proses 

pembelajaran dengan judul: “Penerapan Media Kartu Kata Untuk 

Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas III  Sekolah Dasar Negeri 011 Pulau Jambu  Kecamatan 

Kampar Kabupaten Kampar” 
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B. Defenisi Istilah 

1. Media Kartu kata adalah suatu kartu kata yang bertulisankan kata-kata 

yang digunakan sebagai media atau alat dalam proses pembelajaran 

untuk meningkatkan kemampuan siswa.
10

 Sebuah kartu kata yang 

dituliskan kata-kata yang penting yang terdapat di dalam materi 

pembelajaran. 

2. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan guru 

dengan sedemikian rupa agar menciptakan peserta didik aktif bertanya, 

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan.
11

 Selama dalam 

mempergunakan metode media kartu kata, aktivitas belajar adalah aktivitas 

belajar siswa selama dalam proses pembelajaran yang memakai metode 

media kartu kata. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar  belakang masalah yang telah di paparkan di atas, 

maka dapat dirumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: “apakah dengan 

Penerapan Media Kartu Kata Dapat Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas III Sekolah Dasar Negeri 011 

Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?” 
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa dengan 

penerapan media kartu kata untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas III Sekolah Dasar Negeri 011 Pulau 

Jambu Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar melalui media 

kartu kata. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat : 

a.  Bagi sekolah, sebagian bahan untuk meningkatkan mutu sekolah 

 dalam rangka  menentukan perbaikan strategi dan media belajar 

 yang lebih baik. 

b. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dalam memilih suatu 

 model pembelajaran yang aktif, kreati, efektif dan menyenangkan 

 dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

 selanjutnya. 

c. Bagi siswa, untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas III  

 Sekolah Dasar Negeri 011 Pulau Jambu Air Tiris Kecamatan   

Kampar Kabupaten Kampar 
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d.  Bagi penulis, dapat menambah wawasan peneliti tentang 

 penggunaan media kartu dan untuk menyelesaikan Strata I 

 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

 Tarbiyah dan Keguruan. 

 


