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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kondisi yang dengan 

sengaja diciptakan dalam proses belajar mengajar, guru atau tutor yang 

menciptakannya guna membelajarkan siswa atau peserta didik. Guru atau 

tutor yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Perpaduan dan kedua 

unsur manusiawi ini lahirlah interaksi edukatif dengan memanfaatkan bahan 

sebagai mediumnya. Di sana semua komponen pengajaran diperankan secara 

optimal guna mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum 

pangajaran dilaksanakan. Bebicara masalah proses belajar mengajar dalam 

pandang Islam, para tokoh pendidikan Islam sering merujuka pada firman 

Allah berikut ini: 

                       

          

Artinya: dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!" (Al Baqarah: 31). 
 

Ayat di atas menggambarkan bahwa bagaimana Allah SWT mengajar 

Nabi Adam segala nama benda yang terdapat di dalam dunia ini yang bakal 

dihuninya. Tujuan pengajaran ini ialah untuk kemudahan Nabi Adam dan 

zuriatnya tinggal di dunia sehingga hari kiamat. Menurut Mahyuddin (2001), 

al-Asma ialah nama-nama sesuatu benda atau perkara yang mana dengan 

mengenali atau mengetahui nama sesuatu perkara atau benda merupakan 

kunci atau asas kepada pembentukan ilmu kepada seseorang manusia. Oleh 

karena itu, manusia diberi tanggungjawab sebagai khalifah atau pemimpin 

untuk memakmurkan bumi ini kerana manusia dibekali dengan akal yang 

berpotensi untuk berfikir dan mencari ikhtiar bagi mengatur kehidupan 
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mereka di dunia ini.
2
 Untuk mengembangkan potensi akal manusia tersebut, 

dan mewujudkan tanngung jawab manusia sebagai kholifah di bumi ini 

sehingga terciptanya kemakmuran bumi, maka perlua menghadirkan 

pendidikan terhadap manusia. 

Sekolah adalah suatu lembaga pendidikan yang dirancang khusus 

untuk pengajaran para murid (siswa) di bawah pengawasan para guru. 

Sekolah yang pada dasarnya sebagai sarana untuk melaksanakan pendidikan 

memang diharapkan bisa menjadikan masyarakat yang lebih maju, oleh sebab 

itu sekolah sebagai pusat dari pendidikan harus bisa melaksanakan fungsinya 

dengan optimal dan perannya bisa menyiapkan para generasi muda sebelum 

mereka terjun di dalam proses pembangunan masyarakat. Melalui sumber 

daya sekolah, seluruh lapisan masyarakat bisa melatih dirinya untuk menjadi 

warga masyarakat sekaligus warga sosial yang terus meningkatkan sikap 

baru, ilmu pengetahuan dan keterampilannya dalam mencapai taraf hidup 

yang jauh lebih baik. Di sekolah pulalah nilai kehidupan masyarakat dan 

pribadi, peluang pengembangan diri serta peningkatan produktivitas bisa di 

gali dan kemudian dikembangkan. 

Menururt undang-undang no 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 9 ayat 2 yang berbunyi bahwa “satuan pendidikan yang 

disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan 

bersinambungan”,
3
 yang didalamnya menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar. Daryanto menyebutkan sekolah adalah bangunan atau lembaga 

untuk belajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran”.
4
 Sedangkan 

untuk menjalankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan, di sekolah 

terjadi proses belajar mengajar yang dijalankan oleh para siswa dan mengajar 

dilakukan oleh guru. 

                                                           
2
 Zakaria Stapa dkk., Pendidikan Menurut Al-Quran Dan Sunnah Serta Peranannya 

Dalam Memperkasakan Tamadun Ummah (Education According to al-Quran and Sunnah and Its 

Role in Strengthening the Civilization of Ummah), Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan 

Malaysia, Jurnal Hadhari Special Edition (2012), h. 11, terseedia di www.ukm.my/jhadhari  
3
 Undang-undang Republuk Indonesia Tahun 1989 No. 2 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Presiden Republik Indonesia, h. 4/34, tersedia di: www.hukumonline.com 
4
 Daryanto. Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, h. 544 

http://www.ukm.my/jhadhari
http://www.hukumonline.com/
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Menurut para ahli psikologi pendidikan, agar proses belajar mencapai 

hasil maksimal maka pelaksanaan pendidikan harus mengetahui hal hal yang 

bisa mendukung atau mempengaruhi proses belajar. Dengan mengetahui hal 

tersebut, para pelaksana pendidikan bisa saling mengerti serta bersama sama 

menciptakan formulasi yang tepat dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar. 

Seorang guru sangatlah penting mengetahui pendekatan atau metode 

yang terbaik dalam menyampaikan pembelajaran yang berpusat pada peserta 

didik. Guru tidak berperan sebagai sumber pengetahuan satu-satunya, semua 

peserta didik hanya pasif mendengarkan keterangan gurunya tanpa tahu 

perserta didik memahami atau tidak. Tetapi guru berperan sebagai 

pembimbing peserta didik, mengarahkan peserta didik agar dapat menemukan 

sendiri ilmu tersebut. 

Model dan metode pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran 

dapat didefinisikan bahwa model pembelajaran adalah prosedur atau pola 

sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan 

pembelajaran didalamnya terdapat strategi, teknik, metode, bahan, media dan 

alat penilaian pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara 

atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan 

pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran.
5
 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas merupakan tugas utama seorang 

guru. Dengam demikian herus ditemukan suatu pendekatan, model maupun 

strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk lebih memberdayakan peserta 

didik. Sebuah strategi belajar atau pendekatan yang tidak menharuskan 

peserta didik menhaafal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi atau pendekatan 

yang mendorong peserta didik mengonstruksikan pengetahuan yang ada 

kedalam situasi nyata. 

Guru yang kaya dengan strategi, metode dan model pendidikan 

tentunya akan menarik perhatian peserta didik, sehingga motivasi peserta 

                                                           
5
 Muhamad Afandi, dkk., Model Dan Metode Pembelajaran Di Sekolah, Semarang: 

Sultan Agung Press, 2013, h. 16 



4 
 

 

didik dapat tumbuh dengan sendirinya seiring dengan metode, strategi serta 

model pendidikan yang inovatif dari guru. Di sisi lain seorang guru yang 

miskin dengan trategi, metode dan model pendidikan tentunya akan membuat 

jenuh peserta didik dalam belajar dan motivasi peserta didik tidak dapat 

terbangun dengan sendirinya dan akan mengakibatkan prestasi peserta didik 

juga menurun. 

Berdasarkan obsevasi di lapangan yaitu di kelas II MI Miftahul 

Khoirot Batursari Mranggen, penulis menemukan ada banyak peserta didik 

yang belum mampu menulis kalimat sederhana dengan baik dan ketika 

penulis bertanya kepada guru yang mengajar di kelas II MI Miftahul Khoirot 

mengatakan bahwa memang masih siswa yang belum dapat membuat 

kalimat, walaupun kalimat sederhana sekalipun, dan ia juga menyatakan 

kebanyakan mereka sulit dalam menyambung dan merangkai kata yang 

benar, sehingga kalimat yang dibuatnya tidak jelas dan tidak bisa menjadi 

kalimat yang baik. Ketika ditanya mengenahi usaha guru tersebut dalam 

teknik, metode serta strategi pembelajaran, ia menjawab itu sangat sulit 

karena harus menelateni satu-persatu siswa yang ada.  

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas II MI Miftahul 

Khoirot Batursari Mranggen menggelitik penulis untuk melakukan penelitian 

tentang pembelajaran kemampuan siswa dalam merangkai kalimat dalam 

mata pelajaran Bahasa Indonesia yang nantinya akan penulis fokuskan pada 

materi pembelajaran Tema Hidup Rukun yang mana pada materi ini peserta 

didik kelas II MI/SD diajarkan bagaimana merangkai kalimat dengan baik. 

Usaha peneliti untuk memikat peserta didik dalam belajar merangkai 

kalimat, peneliti akan menggunakan metode pembelajaran dengan 

menggunakan permainan kartu kata. Kartu kata merupakan media 

pemeblajaran yang berupa kartu diaman di setiap kartu terdapat satu kata, 

dengan adanya kata yang tertera di kartu jika dirangkai maka akan 

membentuk sebuah kalimat. 

Menurut Dina Indriana kelebihan kartu kata dalam pembelajaran 

bahasa yaitu mudah dibawa ke mana-mana, praktis dalam membuat dan 
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menggunakannya, sehingga kapan pun anak didik bisa belajar dengan baik 

menggunakan media ini, gampang diingat karena kartu ini menarik perhatian 

dan menyenangkan sebagai media pembelajaran, bahkan bisa digunakan dalm 

permainan.
6
 

Berdasarkan dari keterangan di atas, maka penulis akan mengangkat 

judul “Implementasi Metode Pembelajaran Bermain Kartu Kata Dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran Bahasa Indoensia (Studi Kasus Di 

MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen)”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka alasan penulis 

mengangangkat judul “Implelementasi Metode Pembelajaran Bermain Kartu 

Kata Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Bahasa Indoensia (Studi 

Kasus Di Miftahul Khoirot Batursari Mranggen)” adalah: 

1. Masih banyaknya siswa kelas II MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen 

yang belum dapat membuat kalimat sederhana dengan baik. 

2. Guru kelas II MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen sudah berusaha 

mengajar dengan baik tetapi masih merasa kesulitan. 

3. Proses belajar mengajar di kelas II kelas II MI Miftahul Khoirot Batursari 

Mranggen perlu adanya innovasi pembelajaran untuk meningkatkan 

pemahaman serta motivasi peserta didik dalam belajar membuat kalimat. 

Metode pembelajaran bermain kartu kata yaitu bermain menyusun 

kartu sehingga membentuk kalimat yang baik. Kartu kata itu sendiri 

merupakan media pembelajaran yang berupa kartu diamna di setiap kartu 

terdapat satu kata, dengan adanya kata yang tertera di kartu jika dirangkai 

maka akan membentuk sebuah kalimat. Kelebihan penggunaan kartu kata 

dalam pembelajaran bahasa yaitu mudah dibawa ke mana-mana, praktis 

dalam membuat dan menggunakannya, sehingga kapan pun anak didik bisa 

belajar dengan baik menggunakan media ini, gampang diingat karena kartu 

                                                           
6
 Dina Indriana. Ragam Alat Bantu Media Pengajaran, Jogjakarta: Diva Perss, 2011, h. 

69 
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ini menarik perhatian dan menyenangkan sebagai media pembelajaran, 

bahkan bisa digunakan dalm permainan. 

 

C. Telaah Pustaka 

Pada bagian ini penulis akan mengungkapkan penelitian-penelitian 

terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

Wahyudin, sebuah skripsi yang bejudul “Upaya Meningkatkan 

Keterampilan Membaca Kelas I Melalaui Media Kartu Huruf Di MI Al Huda 

Sakti Ciputat Tangerang Selatan”. Rumusan masalah penelitian ini yaitu 

bagaimana upaya peningkatan keterampilan membaca siswa kelas I MI Al 

Huda Sakti Ciputat Tangrang Selatan Dengan Menggunakan Kartu Huruf?. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 

2 siklus yang masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi. Hasil penelitian ini menyatakan yaitu bahwa media 

kartu huruf yaiut merupakan salah satu media yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Dengan menggunakan media kartu huruf 

maka keterampilan membaca siswa kelas I MI Al Huda Sakti Ciputat 

Tangerang Selatan dapat meningkat. Hala ini dapat dilihat dari pencapaian 

KKM siswa dan prosentase yang mengalami peningkatan dari siklus I sebesar 

53% dan pada siklus II sebesar 100%. Jadi peningkatan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran dengan menggunakan media kartu huruf sebesar 47%.
7
 

Persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyudin di atas yaitu penelititan yang penulis lakukan merupakan sama-

sama menggunakan metode pembelajaran bermain kartu dan dilakukan di 

tingkat Madrsah Ibtidaiyah (MI), sedangkan perbedaan antara penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyudin dan penelitian yang penulis lakukan yaitu 

penelitian yang dilakuakn oleh Wahyudin di atas merupakan Penelitian 

                                                           
7
 Wahyudin, Upaya Meningkatkan Keterampilan Membaca Kelas I Melalaui Media 

Kartu Huruf Di MI Al Huda Sakti Ciputat Tangerang Selatan, Jakarta: Program Studi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah DMS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

(UIN) Syarif Hiadayatullah, 2014. 
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Tindakan Kelas (PTK), sedangkan penelitian yang penulis lakukan 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Jurnal yang ditulis oleh tiga orang yaitu Desak Putu Anom Janawati, I 

Nyoman Sudiana dan Nyoman Dantes dengan judul “Pengaruh Implementasi 

Pembelajaran Kartu Kata Dalam Permainan Domino Terhadap Peningkatan 

Kemampuan Membaca Menulis Permulaan Siswa”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh implementasi kartu kata dalam permainan 

domino terhadap peningkatan kemampuan membaca dan menulis permulaan 

siswa. Sampel penelitian berjumlah 60 siswa kelas I Gugus Banyuning, 

Singaraja yang diambil menggunakan teknik group random sampling. 

Rancangan penelitian menggunakan rancangan the posttest-only control 

group design. Pengumpulan data menggunakan metode observasi. Data 

dianalisis dengan MANOVA atau sering disebut Multivariate Analysis Of 

Variance (analisis multi varian) maksudnya analisis yang digunakan untuk 

membandingkan dua data atau lebih yang semuanya bersifat interval dari dua 

kelompok atau lebih analisis ini juga bervariasi menurut banyak variabel 

bebas, sehingga dikenal analisis multi varian satu jalur, dua jalur, dan 

seterusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat perbedaan 

secara signifikan kemampuan membaca permulaan antara siswa yang belajar 

dengan menggunakan pembelajaran kartu kata dalam permainan domino dan 

siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional, 2) terdapat 

perbedaan secara signifikan kemampuan menulis permulaan antara siswa 

yang belajar dengan menggunakan pembelajaran kartu kata dalam permainan 

domino dan siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional, 3) 

secara simultan terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan membaca 

dan menulis permulaan antara siswa yang belajar dengan menggunakan 

pembelajaran kartu kata dalam permainan domino dan siswa yang belajar 

dengan model pembelajaran konvensional.
8
 

                                                           
8
 Desak Putu Anom Janawati, dkk., Pengaruh Implementasi Pembelajaran Kartu Kata 

Dalam Permainan Domino Terhadap Peningkatan Kemampuan Membaca Menulis Permulaan 

Siswa, Singaraja: e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan 

Pendidikan Dasar, Volume 3, 2013. 
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Persamaan dan perbedaan yang penelitian dilakukan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Desak Putu Anom Janawati, I Nyoman 

Sudiana dan Nyoman Dantes di atas yaitu penelitian yang penulis lakukan 

sama-sama menggunakan dengan media kartu kata, sedangkan perbedaannya 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Desak Putu Anom Janawati, I Nyoman 

Sudiana dan Nyoman Dantes menggunakan metode pembelajaran kuantitatif 

dengan menggunakan analisis data MANOVA, penelitian yang dilakukan 

oleh penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Sriyatin, Sebuah penelitian tindakan kelas yang berjudul “Penerapan 

Media Kartu Kata Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan 

Kelompok B Di TK Yalista Surabaya”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui penerapan media kartu kata dapat meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan kelompok B di TK Yalista Surabaya. Penelitian ini 

menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebanyak dua kali putaran 

(siklus) setrap putaran (siklus) terhadap dari 4 tahap yaitu 1. tahap 

perencanaan tindakan, 2. tahap kegiatan dan pelaksanaan, 3. tahap observasi, 

4. tahap refleksi dan analisis. Subyek penelitian adalah anak kelompok B TK 

Yalista Surabaya. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik observasi yang 

ditabulasikan dan dianalisis dengan menggunakan mean dan diskripsikan, 

peningkatan rata-rata persentase capaian perkembangan kemampuan 

membaca permulaan siklus 1 dengan perolehan persentase 55% menjadi 85% 

pada siklus II. Merujuk pada kenaikan angka persentase tersebut, maka dapat 

disimpulkan, dengan melalui berbagai perbaikan tindakan siklus I dan II di 

peroleh bukti nyata bahwa penguasaan ketrampilan membaca permulaan anak 

kelompok B TK Yalista Surabaya meningkat secara signifikan. Kesimpulan 

dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini menunjukkan bahwa penerapan 

media kartu kata dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan 

kelompok B di TK Yalista Surabaya.
9
 

                                                           
9
 Sriyatin, Penerapan Media Kartu Kata Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Permulaan Kelompok B Di Tk Yalista Surabaya, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2012. 
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Persamaan dan perbedaan yang penelitian lakukan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sriyatin di atas yaitu penelitian yang penulis lakukan 

sama-sama menggunakan media pembelajaran kartu kata, sedangkan 

perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sriyatin di atas 

merupakan Penelitian tindakan Kelas (PTK) dan dilakukan di tingkat TK, 

sedangkan penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif dan dilakukan ditingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI). 

Berdasarkan pada beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa 

penggunaan metode pembelajaran permainan kartu kata dan kartu kata 

sebagai mendianya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, semau 

penelitian di atas dilakukan di sekolah tingkat dasar dan Taman Kanak-

kanak, semua penelitian diatas berkonsentrasi pada peningkatan atau 

kemampuan membaca siswa. Pada penelitian kali ini peneliti akan 

menggunakan metode pembelajaran permainan kartu kata yang 

berkonsentrasi pada implementasinya di Kelas II MI Miftahul Khoirot 

Batursari Mranggen tahun pelajaran 2017/2018 yang dikaitkan dengan 

kemampuan membuat kalimat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi 

tema hidup rukun. 

 

D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan pada keterangan latar belakang di atas dapat diketahui 

bahwa sekolah meruapakan lembaga pendidikan yang dipercaya oleh 

masyarakat untuk dapat mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang baik 

bagi masa depannya. 

Pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah tidak selalu dapat 

berjalan dengan baik, berbagai kendala dan masalah sering muncul yang 

berdampak pada kurang maksimalnya hasil belajar siswa. Kendala-kendala 

dalam pelaksanaan proses belajar mengajar juga muncul di lemabaga 

pendidikan MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen, dinmana berdasarkan 

observasi awal peneliti di MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen tersebut 

peneliti menemukan ada banyak peserta didik yang belum mampu menulis 
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kalimat sederhana dengan baik dan ketika penulis bertanya kepada guru yang 

mengajar di kelas II MI Miftahul Khoirot mengatakan bahwa memang masih 

siswa yang belum dapat membuat kalimat, walaupun kalimat sederhana 

sekalipun, dan ia juga menyatakan kebanyakan mereka sulit dalam 

menyambung dan merangkai kata yang benar, sehingga kalimat yang 

dibuatnya tidak jelas dan tidak bisa menjadi kalimat yang baik. Ketika 

ditanya mengenahi usaha guru tersebut dalam teknik, metode serta strategi 

pembelajaran, ia menjawab itu sangat sulit karena harus menelateni satu-

persatu siswa yang ada untuk dapat membuat kalimat yang baik. 

Denagn adanya kendala tersebut perlu adanya innovasi pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar, dalam hal peneliti akan menggunakan metode 

pembelajaran bermain kartu kata, karena metode pembelajaran dengan 

permainan kartu kata dalam pembelajaran bahasa, akan mudah dibawa ke 

mana-mana, praktis dalam membuat dan menggunakannya, sehingga kapan 

pun anak didik bisa belajar dengan baik menggunakan media ini, gampang 

diingat karena kartu ini menarik perhatian dan menyenangkan sebagai media 

pembelajaran, bahkan bisa digunakan dalm permainan, maka penelitian ini 

difokuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi pembelajaran dengan menggunakan 

permainan kartu kata di kelas II MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen 

tahun pelajaran 2017/2018? 

2. Apasajakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan permainan kartu kata di kelas II MI Miftahul 

Khoirot Batursari Mranggen tahun pelajaran 2017/2018? 

3. Bagaimanakah solusi dalam menghadapi hambatan yang dihadapi guru 

dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan 

permainan kartu kata di kelas II MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen 

tahun pelajaran 2017/2018? 
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E. Penegasan Istilah 

Supaya tidak terjadi salah persepsi dalam penafsiran judul penelitian 

ini dan agar pembahasan ini lebih fokus, maka penulis memberikan batasan-

batasan sebagai berikut: 

1. Implementasi 

Menurut Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan 

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan.
10

 Pernyataan Usman dapat dipahami bahwa implementasi 

adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu 

untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak 

berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. 

2. Bermain Kartu Kata 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kartu adalah kertas tebal 

berbentuk persegi panjang.
11

 Sedangkan kata adalah unsur bahasa yang 

diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan 

dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa.
12

 Jadi Bermain kartu 

kata yaitu kartu yang berisi kata-kata dan dapat disusun menjadi sebuah 

kalimat yang baik. 

3. Metode  Pembelajaran 

Metode adalah cara yang teratur dan terfikir baik-baik untuk 

mencapai maksud.
13

 Metode adalah adanya urutan kerja yang terencana, 

sistematis dan merupakan hasil eksperimen ilmiah guna mencapai tujuan 

yang telah direncanakan.
14

 Metode pembelajaran ialah sebuah cara-cara 

yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda dibawah 
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 Nurdin Usman. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002, h. 70 
11

 H. Alwi, Kamus Besar Bahasa Indnesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 

240 
12

 Ibid, h. 445 
13

 Ibid, h. 580 
14

 Atif Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Pers, 

2002, h. 87 
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kondisi yang berbeda. Hal itu berarti pemilihan metode pembelajaran 

harus disesuaikan dengan kondisi pembelajaran dan hasil pembelajaran 

yang ingin dicapai.
15

 

4. Mutu Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Mutu dapat diartikan sebagai kadar atau tingkatan dari sesuatu, 

oleh karena itu mutu bisa mengandung pengertian tingkat baik buruknya 

suatu kadar dan derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan 

sebagainya).
16

 Menurut Hamalik pembelajaran adalah suatu kombinasi 

yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran.
17

 Mulyono menyebutkan bahwa konsep mutu pembelajaran 

mengandung lima rujukan, yaitu kesesuaian, pembelajaran, efektivitas, 

efisiensi, dan produktivitas.
18

 Jadi mutu pembelajaran Bahasa Indonesia 

yaitu Pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara efektif, efisiensi, dan 

produktivitas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

5. MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen 

MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen merupakan lembaga 

pendidikan swasta Madrasah Ibtidaiyyah atau setingkat dengan Sekolah 

Dasar yang terletak di Jl. Tlogo Raya Batursari Rt.003 Rw.008 Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak, dengan nomor NSM: 111233210017 dan 

nomor NPSN: 60712701. 

 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

                                                           
15

 Akhmad Sudrajat, Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik dan Model 

Pembelajaran, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008, h. 7 
16

 Ali L., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan Dan 

Kebudayaan, 1996, h. 467 
17

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, h. 57 
18

 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2009, h. 29 
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Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran dengan 

menggunakan permainan kartu kata di kelas II MI Miftahul Khoirot 

Batursari Mranggen tahun pelajaran 2017/2018. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

permainan kartu kata di kelas II MI Miftahul Khoirot Batursari 

Mranggen tahun pelajaran 2017/2018. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor solusi dalam 

menghadapi hambatan yang dihadapi guru dalam 

mengimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan permainan 

kartu kata di kelas II MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen tahun 

pelajaran 2017/2018. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah khazanah keilmuan di bidang pendidikan, 

khususnya dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi 

membuat kalimat yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi guru hasil penelitian ini untuk menambah keilmuan dan 

keterampilan sebagai pendidik agar lebih semangat dan bervariasi 

dalam proses belajar-mengajar. 

2) Bagi peserta didik hasil penelitian ini untuk menambah semangat 

belajar dan untuk menumbuhkan sikap aktif, kreatif, dan inovatif 

dalam belajar. 

3) Bagi lembaga pendidikan khususnya MI Miftahul Khoirot Batursari 

Mranggen, hasil penelitian ini akan menjadi pijakan dalam 
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pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik serta memiliki relevansi 

terhadap perkembangan jaman. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jika 

dilihat dari pengumpulan datanya, penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field reseach), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya 

dilakukan dilapangan, seperti dilingkungan masyarakat, lembaga-lembaga 

dan organisasi pemerintah. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami 

fenomenya sosial dari pandangan pelakunya.
19

 Seperti halnya penelitian ini 

yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan yaitu di MI Miftahul Khoirot 

Batursari Mranggen. 

Penelitian ini bersikap deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada usaha 

mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana 

adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Sedangkan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

manajemen, supaya mendapatkan data lebih tepat dan akurat. 

2. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh 

peneliti, yaitu subyek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran 

penelitian.
20

 

Subyek penelitian ini meliputi siswa di kelas II MI Miftahul Khoirot 

Batursari Mranggen termasuk juga kepala sekolah atau madrasah. 

Pengambilan subyek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. 

Pada teknik ini peneliti menghentikan pengambilan sampel saat informasi 

yang diperoleh sudah cukup.
21

 

3. Teknik Pengumpulan Data 
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Untuk memperoleh data lengkap, tepat dan valid dalam penelitian 

ini, maka penulis menggunakan beberapa macam metode pengumpulan 

data yaitu: 

a. Observasi 

Metode observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan 

cara pengamatan dan pencatatan secara sistematik fenomena-fenomena 

yang diselidiki.
22

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengamatan 

langsung untuk mendapatkan data yang berhubungan pelaksanaan 

pemeblajaran Bahasa Indonesia materi membuat kalimat dengan 

menggunakan kartu kata di kelas II MI Miftahul Khoirot Batursari 

Mranggen. 

b. Wawancara (Interview) 

Interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data 

dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan 

berlandaskan pada tujuan penelitian.
23

 Dengan metode ini penulis akan 

berwawancara langsung dengan kepala sekolah, seluruh tenaga pendidik 

dan kependidikan di MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen untuk 

mendapatkan data secara langsung mengenai pelaksanaan pemeblajaran 

Bahasa Indonesia materi membuat kalimat dengan menggunakan kartu 

kata di kelas II MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen. Hal ini penulis 

agar bisa mendapatkan data yang lebih tepat dan lengkap dalam 

penelitian. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, 

peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.
24

 Di dalam 

penelitian ini penulis mengumpulkan data-data ontetik yang lebih 

terjamin kebenarannya melalui pencatan, pengkopian dokumen-

dokumen penting sebagai penunjang penelitian, perangkat pembelajaran, 
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sejarah berdirinya sekolah, letak geografis, struktur madrasah, data guru 

dan karyawan, data siswa dan prestasi siswa, surat dokumentasi sarana 

dan prasarana. Juga laporan-laporan program kegiatan lainnya atau 

tugas-tugas personal sekolah. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
25

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu menggambarkan data menggunakan kalimat untuk 

memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Dalam hal ini penulis 

menggunakan pendekatan induktif yaitu menganalisa masalah dari hal-hal 

yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum, 

dan pendekatan deduktif yaitu menganalisa masalah dari hal-hal yang 

sifatnya umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. 

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam analisis data adalah: 

a. Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data di lapangan yang dilakukan melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang ada dapat berupa 

catatan lapangan mengenai perilaku subyek penelitian. 

 

 

b. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, dan tranfofmasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data 

berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi penelitian 
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kualitatif berlangsung. Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah 

dari analisis data di lapangan. 

c. Penyajian data 

Penyajian data dimaksudkan agar semua data-data yang 

diperoleh di lapangan yang berupa data hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi kemudian dianalisa sehingga dapat memunculkan deskripsi 

tentang pelaksaan pemeblajaran Bahasa Indonesia materi membuat 

kalimat dengan menggunakan kartu kata di kelas II MI Miftahul Khoirot 

Batursari Mranggen. 

d. Penarikan kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan didasarkan pada hubungan informasi yang 

tersusun pada suatu bentuk yang dipadu pada penyajian data. 

Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung.
26

 

Kemudian menganalisa keabsahan data, digunakan metode trianggulasi, 

yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu yang lain di 

luar data untuk keperluan pembanding terhadap data. 

 

H. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Skripsi ini disusun dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi 

dan bagian akhir. 

1. Bagian awal 

Pada bagian awal ini akan dipaparkan halaman judul, nota 

pembimbing, pengesahan, abstraksi, pernytaan, motto, persembahan, kata 

pengantar, transliterasi, daftar isi, dan daftar tabel. 

2. Bagian isi 

Pada bagian isi ini akan memuat serangkaian penelitian ini, sejak 

rencana penelitian, metode, hasil, serta analisis yang termuat dalam 5 bab 

sebagai berikut: 
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Bab satu berupa pendahuluan, pada bab ini akan dipaparkan 

mengenahi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab dua berupa landasan teori tentang implementasi metode 

pembelajaran bermain kartu kata pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

dalam kelas untuk meningkatkan mutu pembelajaran, pada bab ini akan 

memuat teori-teori tentang implementasi, metode pembelajaran, 

permainan kartu kata dalam pembelajaran, pembelajaran Bahasa Indoensia 

di dalam kelas dan peningkatan mutu pembelajaran. 

Bab tiga berupa laporan hasil penelitian berupa laporan 

implementasi metode pembelajaran bermain kartu kata mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di kelas 2 MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen 

tahun pelajaran 2017/2018, pada bab ini penulis akan memaparkan hasil 

penelitian penulis yang berupa profil lembaga pendidikan Miftahul 

Khoirot Batursari Mranggen dan hasil penelitan pelaksanaan pembelajaran 

bermain kartu kata mata pelajaran bahasa indonesia di kelas dua, faktor-

faktor pendukung dan penghambat, serta solusi-solusi yang digunakan 

guru dalam mengatasi masalah-masalah atau penghambat dalam 

pelaksanaan pembelajaran bahasa indonesia di kelas dua dengan metode 

pembelajaran bermain kartu kata di MI Miftahul Khoirot Batursari 

Mranggen Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Bab empat berupa analaisis hasil penelitian implementasi metode 

pembelajaran bermain kartu kata mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 

II MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen Tahun Pelajaran 2017/2018, 

pada bab ini peneliti akan memaparkan analisis penulis pada hasil 

penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran bermain kartu kata mata 

pelajaran bahasa indonesia di kelas dua, faktor-faktor pendukung dan 

penghambat, serta solusi-solusi yang digunakan guru dalam mengatasi 

masalah-masalah atau penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran 

bahasa indonesia di kelas dua dengan metode pembelajaran bermain kartu 
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kata di MI Miftahul Khoirot Batursari Mranggen Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

Bab lima berupa penutup, pada bab ini berisi simpulan, saran-saran 

peneliti yang terkait dengan penelitian ini dan kata penutup. 

3. Bagian akhir 

Pada bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang mendukung penelitian pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


