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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Kehidupan di dunia ini sangat membutuhkan ilmu pengetahuan, karena itu 

kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam sangat penting. Allah SWT berfirman 

dalam Alquran surah al-Mujadilah/58 ayat 11 sebagai berikut: 

                              

Orang yang berilmu berbeda kedudukannya dengan orang yang tidak berilmu, 

sebab dengan ilmunya ia dapat mengetahui berbagai hal, sebagaimana ditegaskan 

oleh Allah swt dalam surah az-Zumar/39 ayat 9 sebagai berikut; 

                             

 

Mengingat pentingnya menuntut ilmu ini maka Rasulullah SAW juga 

memerintahkan kepada umatnya untuk rajin menuntut ilmu. Orang yang menuntut 

ilmu dianggap berjuang di jalan Allah. Di antara hadits beliau berbunyi sebagai 

berikut; 

رتمذي عن انس بن مالك)َمْن َخرََج ِِف طََلِب اْلِعْلِم فَ ُهَو ِِف َسبِْيِل اهلِل َحَّتى يَ ْرِجَع     1(رواه ال
 

                                                 
 

1
al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah al-Turmudzi,  Sunan al-Turmudzi,  Jilid II, 

(Surabaya: Maktabah Dahlan Indonesia, tth), h. 247.    
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Ajaran agama tentang menuntut ilmu juga sejalan dengan peraturan 

perundang-undangan pendidikan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 3 dinyatakan bahwa 

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.  

Substansi UU Sisdiknas di atas menunjukkan bahwa tujuan pendidikan tidak 

saja berupa tertanamnya pengetahuan pada diri siswa, melainkan juga terwujudnya 

kemampuan dan penguasaan keterampilan. Salah satu dari kemampuan dan 

keterampilan tersebut tentunya adalah di bidang bahasa, baik bahasa Indonesia 

maupun bahasa asing. Menurut pasal 37 ayat (1) UU Sisdiknas Pendidikan Bahasa 

termasuk dalam kurikulum wajib yang dberikan kepada pendidikan dasar, menengah 

hingga pendidikan tinggi. Di dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) ini dinyatakan bahwa 

Pendidikan Bahasa yang dimakudkan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan 

Bahasa Asing, terutama Bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional dan 

sangat penting dalam pergaulan global.2   

                                                 
 

2
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan , (Jakarta: Departemen 

Agama RI 2006), h.  66. 
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Para peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilannya melalui 

pendidikan sekolah, dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Melalui 

proses pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan tersebut ilmu pengetahuan dan 

keterampilan diwariskan dan ditranformasikan oleh guru (pendidik) kepada siswa 

(peserta didik).   

Salah satu pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa 

adalah keterampilan berbahasa (language skills). Menurut pakar bahasa Henry 

Guntur Tarigan.  keterampilan berbahasa tersebut ada empat macam, yang mencakup 

keterampilan mendengar (listening skill), keterampilan berbicara (speaking skill), 

keterampilan membaca (reading skill) dan keterampilan menulis (writing skill).3  

Bagi siswa pendidikan dasar, pendidikan bahasa yang penting da menjadi 

mata pelajaran wajib adalah Bahasa Indonesia.  Namun belajar bahasa asing, seperti 

Arab dan Inggris juga penting, agar nanti ketika sudah sekolah di tingkat menengah 

mereka sudah memiliki pengetahuan dasar dan bekal yang memadai tentang bahasa 

asing tersebut. Khususnya bahasa Inggris sekarang ini semakin penting karena 

banyak digunakan, baik sebagai bahasa ilmiah, bahasa informasi, bahasa komunikasi 

dan sebagainya. 

Menurut Azhar Arsyad, belajar adalah suatu proses yang kompleks yang 

terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar terjadi karena 

adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Salah satu pertanda bahwa 

                                                 
 

3
Tarigan, Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa ,  (Bandung: Angkasa, 2005), h.  

1.   
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seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang 

yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, 

keterampilan atau sikapnya.4 

Menurut Kunandar, hakikat belajar adalah suatu aktivitas yang mengharapkan 

perubahan tingkah laku (behavioral change) pada diri individu yang belajar. 

Perubahan tingkah laku terjadi karena usaha individu yang bersangkutan. Belajar 

selalu melibatkan tiga hal pokok, yaitu adanya perubahan tingkah laku, sifat 

perubahan relatif permanen, dan perubahan tersebut disebabkan  oleh interaksi 

dengan lingkungan, bukan oleh proses kedewasaan ataupun perubahan-perubahan 

kondisi fisik yang sifatnya temporer. Pada prinsipnya belajar adalah proses perubahan 

tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara siswa dengan sumber-sumber belajar, 

baik sumber yang didesain maupun yang dimanfaatkan. Proses belajar tidak hanya 

terjadi karena adanya interaksi antara siswa dengan guru. Hasil belajar yang 

maksimal dapat pula diperoleh lewat interaksi antara siswa dengan sumber-sumber 

belajar lainnya. 5   

Sebagai suatu proses, belajar memerlukan metode dan media, sehingga dar i 

situ akan terjadi interaksi antara guru dengan siswa. Semakin menarik metode dan 

media yang digunakan oleh guru, maka interaksi antara guru dengan siswa semakin 

intensif, begitu juga sebaliknya. Siswa akan semakin berminat terhadap mata 

                                                 
 

4
Arsyad, Media Pengajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2002, h. 1.   

 
5
Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 320.   
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pelajaran yang diberikan oleh guru, siswa lebih aktif mengikuti pelajaran, sehingga 

pada gilirannya hasil belajar siswa juga semakin baik dan optimal.     

Selama ini hasil belajar siswa dalam hal penguasaan perbendaharaan kata 

(kosakata) bahasa Inggris di kalangan siswa Kelas IV Madrasah Ibrtdaiyah (MI) al-

Istiqamah Gambut Kabupaten Banjar masih kurang. Kekurangan ini ditandai 

sedikitnya kosakata yang dapat dikuasai oleh siswa, serta lambatnya mereka 

menguasai kosakata yang diberikan oleh guru. Hal ini disebabkan metode dan media 

yang digunakan oleh guru hanya bersifat konvensional, yaitu dengan menuliskan di 

papan tulis kosakata dimaksud, yaitu kosakata dalam bahasa Indonesia, padanannya 

dalam bahasa Inggris kemudian menyuruh siswa untuk mengingat dan menghafalnya.  

Kenyataan ini tentu tidak dapat dibiarkan, sebab dapat berakibat keterampilan 

siswa dalam memahami bahasa Inggris sangat kurang, baik dalam hal membaca 

maupun menulis apalagi mengucapkan dalam pembicaraan dan menulis yang nanti 

semakin diperlukan ketika siswa sudah berada di sekolah lanjutan dan perguruan 

tinggi. 

Melihat kurang dan lambatnya penguasaan kosakata bahasa Inggris di 

kalangan siswa ini,  penulis mencoba untuk menggunakan media flashcard, yaitu 

menggunakan kartu-kartu yang berisi gambar sekaligus di situ disebutkan kata-kata 

yang menerangkan gambar-gambar tersebut. Gambar-gambar diusahakan berwarna 

warni dan menarik bagi siswa, seperti gambar binatang, benda, kendaraan, bangunan, 

lingkungan alam dan sebagainya. 
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Guna mengetahui keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar dengan 

metode ini serta peningkatan hasil belajar mereka, maka peneliti akan melakukan 

penelitian tindakan kelas (PTK) pada Kelas IV MI Gambut, yang merupakan tempat 

penulis mengajar sehari-hari. Hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai skripsi yang 

berjudul: ”Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris dengan Menggunakan 

Media Flashcard pada Siswa Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqamah Gambut”. 

Dimaksudkan dengan kosakata (vocabulary) di sini, menurut Oxford 

Dictionary adalah ”a list or collection of words or collection of terms” (kumpulan 

dari kata-kata atau kumpulan dari istilah- istilah). Sedangkan flashcard   diartikan ”a 

cardboard consisting of a word, a sentence, or a simple picture on it” (kartu yang 

terdiri dari satu kata, satu kalimat atau satu contoh dari suatu gambar).  

 

B.  Identifikasi Masalah 

 Kurangnya penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa dipengaruhi oleh 

berbagai faktor antara lain: (1) Rendahnya minat siswa terhadap pelajaran; (2) 

Kurangnya media dalam pembelajaran bahasa Inggris; dan (3) Kurang tepatnya 

model pembelajaran yang dipergunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar.  

 Di antara faktor di atas, penggunaan metode dan media yang kurang tepat 

adalah faktor paling dominan. Guru secara terus-menerus mengajarkan teks bacaan 

secara verbal tanpa diimbangi dengan media pembelajaran. Siswa jarang tertarik 

dengan penjelasan guru dalam proses belajar mengajar. Guru secara monoton 

menjelaskan tanpa menyesuaikan dengan kondisi dan gaya belajar siswa. Kegiatan 
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interaksi antara siswa maupun terhadap guru sangat kurang. Oleh karena itu 

peningkatan hasil belajar siswa tidak optimal.  

 Untuk mengatasi hal tersebut perlu penggunaan model pembelajaran yang 

menyenangkan. Model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa adalah 

model pembelajaran flashcard yang menekankan pada penglihatan gambar dari suatu 

objek yang dipelajari, yang merangsang indra siswa, sehingga diharapkan 

meningkatkan minat dan keaktifan dan hasil belajarnya.  

 

C.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses belajar mengajar dengan menggunakan media flashcard  

pada siswa kelas IV MI al-Istiqamah Gambut? 

2. Bagaimana keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan media 

flashcard  pada siswa kelas IV MI al-Istiqamah Gambut? 

3. Apakah penggunaan media flashcard dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris pada kelas IV MI al-Istiqamah 

Gambut? 

 

D.  Cara Pemecahan Masalah 

Masalah rendahnya hasil belajar siswa kelas IV MI al- Istiqamah Gambut 

dalam menguasai kosakata dalam pelajaran bahasa Inggris ditindaklanjuti oleh 
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guru dengan mengadakan penelitian tindakan kelas (PTK). Dalam hal ini, siswa 

diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan menguasai lebih banyak 

kosakata. Penelitian tindakan kelas (PTK) tersebut dilakukan dalam dua siklus. 

Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.  

PTK tersebut dilakukan dengan suatu model pembelajaran yang diyak ini 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa yaitu menggunakan dengan media 

flashcard atau media yang menggunakan kartu yang berisi gambar dan kata 

sebagai media dalam pembelajaran. Media kartu yang digunakan dalam PTK 

tersebut dimaksudkan untuk merangsang keaktifan siswa untuk mengamati dan 

menjawab pertanyaan serta untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam 

menemukan hal-hal pokok atau hal penting dari suatu bacaan.  

Penelitian tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan nilai rata-rata kelas dalam pencapaian tujuan tersebut di atas 70 dan dalam 

pembelajaran membaca setiap siswa diharapkan dapat memperoleh nilai di atas 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Bahasa Inggris kelas IV semester II yang 

telah dibuat dan ditentukan oleh MI al-Istiqamah Gambut, yakni 70. 

 

E.  Hipotesis Tindakan 

Jika siswa Kelas IV MI al-Istiqamah Gambut diberi pelajaran bahasa 

Inggris dengan model pembelajaran flashcard, maka hasil belajar berupa 

penguasaan kosakata akan lebih meningkat. 
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F.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui proses belajar mengajar dengan menggunakan media flashcard  

pada siswa kelas IV MI al-Istiqamah Gambut. 

2. Mengetahui keaktian siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan media 

flashcard  pada siswa kelas IV MI al-Istiqamah Gambut. 

3. Mengetahui peningkatkan hasil belajar dalam penguasaan kosakata bahasa 

Inggris dengan menggunakan media flashcard  pada siswa kelas IV MI al-

Istiqamah Gambut. 

 

G. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Guru  

a. Memperkaya wawasan dan pengalaman guru dalam mengatasi  masalah 

pembelajaran yang terjadi di kelas.  

b. Memberikan pengalaman kepada guru dalam menyusun dan 

mengembangkan karya tulis ilmiah, khususnya dalam membuat laporan 

penelitian. 

c. Diperolehnya metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris, khususnya bagi siswa kelas IV MI al-

Istigamah Gambut. 
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2. Bagi Guru Lain 

Hasil PTK tersebut akan memberikan masukan dan wawasan tentang 

cara atau strategi yang tepat untuk mengatasi masalah pembelajaran, 

khususnya yang terkait dengan masalah dalam pembelajaran Bahasa Inggris 

bagi siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah kelas IV.  

3. Bagi Siswa 

a. Meningkatnya kemampuan penguasaan kosakata bahasa Inggris melalui  

pengembangan kreativitas dan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

b. Hasil PTK tersebut akan mendorong siswa untuk mencapai hasil belajar 

yang lebih baik dan meningkatkan minat siswa untuk melakukan aktivitas 

belajar di sekolah. 

 

H.  Penegasan Judul  

 Pengertian judul skripsi ini ditegaskan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan, maksudnya adalah usaha guru dalam meningkatkan 

penguasaan kosakata bahasa Inggris di kalangan siswa.  

2. Penguasaan kosakata bahasa Inggris, maksudnya adalah kemampuan siswa 

dalam menguasai kosakata dalam bahasa Inggris, baik dalam hal 

menyebutkannya, menulis dan membacanya secara baik dan benar.  



 11 

3. Media Flashcard, maksudnya adalah media berupa kartu bergambar, yang 

berisi gambar-gambar benda dalam bahasa Inggris disertai artinya dalam 

bahasa Indonesia. 

   

I.  Sistematika Penulisan 

Laporan Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari lima bab, dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, cara memecahkan masalah, hipotesis tindakan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan judul dan sistematika penulisan. 

Bab II.  Kajian Teori, terdiri dari uraian tentang pengertian belajar 

kosakata bahasa Inggris, media pembelajaran, fungsi media dalam pembelajaran, 

variasi media dalam pembelajaran, media flashcard dalam pembelajaran  bahasa 

Inggris. 

Bab III. Metode Penelitian, terdiri dari setting penelitian, siklus PTK, 

subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dan alat pengumpul 

data, indikator kinerja, teknik analisis data, prosedur penelitian, dan jadwal 

penelitian. 

Bab IV. Hasil Penelitian, terdiri dari gambaran umum lokasi/setting 

penelitian, hasil penelitian siklus I dan II serta pembahasan hasil penelitian.       

Bab V. Penutup, terdiri dari simpulan dan saran. 

 


