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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Membaca memiliki posisi serta berperan penting untuk konteks kehidupan bagi 

manusia terlebih lagi pada era informasi dan komunikasi pada sekarang ini. Membaca 

merupakan sebuah jembatan bagi umat manusia yang berkeinginan untuk meraih kemajuan 

serta kesuksesan, terlebih lagi di berbagai lingkungan baik itu di lingkungan massyarakat, 

lingkungan sekolah serta lingkungan keluarga. Begitu pentingnya membaca bagi kehidupan 

manusia, maka dari itu dalam merancang suatu pembelajaran membaca, seorang pendidik 

memberikan metode serta pembelajaran yang baik pada pembelajaran membaca agar siswa 

menjadi lebih paham tentang membaca. 

Kualitas pendidikan di dunia menjadi rujukan pada suatu program yang dapat 

mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global adalah (PISA) survei program for 

international student assessment, yaitu menilai kualitas pendidikan pada wilayah yang 

disurveinya, dan menjadi bahan penting berbagai negara dalam merumuskan kebijakan pada 

pendidikan. Hasil  PISA yang telah dirilis oleh The Organisation for Economic Co-opration 

and Development (OECD) menunjukkan kemampuan membaca meraih pringkat yang 

tergolong rendah karena berada di urutan ke-74 dari 79 peserta dan berdasarkan skor yang di 

peroleh Indonesia adalah 371, jauh di bawah rata-rata yakni 487. Dari pringkat yang di 

peroleh Indonesia pada urutan ke-74 dari 79 peserta, artinya dari pringkat tersebut indonesia 

masih jauh ketinggalan dari peserta yang lain. Oleh karena itu indonesia harus membenahi 

pembelajaran dalam kemampuan membaca untuk lebih baik. 

Hasil survei dari PISA, Indonesia mengalami penurunan di 3 bidang kompetensi 

dengan penurunan terbesar yaitu di bidang membaca. Bapak Presiden Joko widodo 

mengatakan bahwa ada tiga permasalahan utama yang harus dibenahi, yang pertama, 

besarnya presentase siswa dalam berprestasi rendah, yang kedua tingginya presentasi siswa 

dalam mengulang kelas, dan yang ketiga tingginya angka ketidakhadiran siswa di kelas. 
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Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan seorang 

pendidik pada lembaga pendidikan di kabupaten deli serdang yang mengalami kasus 

menurunnya kemampuan membaca pada siswa kelas 1 yaitu di SD IT Ardiansyah Aras Kabu 

Kec. Bringin Kab. Deli serdang. Berdasarkan data yang peneliti dapat yaitu 60% sudah bisa 

membaca, 20% Masih mengeja, 15% masih mengenal huruf, 5% belum mengenal huruf. 

Guru tersebut mengajari membaca dengan menggunakan teknik seperti biasa dengan 

menggunakan buku ejaan membaca dan sesekali guru menggunakan media yang sederhana 

yaitu terbuat dari karton dan di gunting setelah itu ditulis berbagai huruf. nantinya huruf-

huruf tersebut akan dikenalkan oleh murid agar murid lebih memahami terlebih dahulu 

macam-macam dari huruf. 

Belajar bahasa Indonesia adalah salah satu kegiatan yang memiliki peran penting bagi 

manusia pada kehidupannya, khususnya pada kurikulum di sekolah. Pada tingkat permulaan 

siswa sekolah dasar akan di beri pengtahuan tentang baca, tulis, dan hitung. Pada kehidupan 

sehari-hari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sangat diperlukan. Namun banyak 

sekali siswa beranggapan bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang dianggap sepele 

karena mudah untuk dipelajari, tetapi kenyataannya masih banyak siswa kelas satu SD belum 

mengerti membaca. Dengan adanya penurunan yang terjadi terkait kemampuan membaca 

pada siswa sekolah dasar, maka guru perlu merancang pembelajaran membaca dengan baik 

sehingga mampu menumbuhkan kebiasaan membaca siswa sebagai suatu yang 

menyenangkan.  

Salah satu aspek dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa ialah 

menerapkan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran 

merupakan alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka 

berkomunikasi dengan siswa (Arsyad, 2013:4). Dengan menerapkan media pembelajaran 

akan membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran secara efektif atau dengan baik. 

Media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran membaca 

adalah permainan Spin Sambung Huruf. Permainan Spin Sambung Huruf yaitu mampu 

meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas rendah, karena memiliki sistem 

permainan yang menarik sehingga dapat menumbuhkan minat dan semangat siswa dalam 
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belajar membaca. Permainan spin sambung huruf dilakukan secara perkelompok dan 

perindividu, dengan menggunakan papan bulat yang bisa berputar berisi huruf A sampai 

dengan huruf Z. Jika papan berbentuk bulat tersebut di putarkan maka ketika berhenti tanda 

panah menunjukan salah satu huruf, maka seorang peneliti menempelkan huruf tersebut di 

papan tulis setelah itu siswa mulai menyambungkan huruf menjadi suatu kata dan setiap 

kelompok akan di berikan waktu untuk menyambungkan huruf selama 20 detik. Penggunaan 

media permainan Spin Sambung Huruf memiliki peran yang aktif dapat meningkatkan 

kegiatan pembelajaran, karena media ini menurut peneliti mampu membuat siswa untuk lebih 

paham dengan materi membaca sehingga ketika di aplikasikan media permainan ini 

pembelajaran lebih hidup dan lebih efektif. 

Penelitian terkait kemampuan membaca yang dilakukan oleh Aminah (2011) 

menggunakan media scrabble untuk meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas 

1, menunjukkan media scrabble mampu menghasilkan tingkat pemahaman yang tinggi, 

tetapi digunakan oleh siswa kelas awal tepatnya kelas 1 mengalami kesulitan untuk 

memahami, dan perlu memberikan pemahaman yang ekstra serta lebih memperdasar bahasa 

dalam menjelaskan sistematika permainannya. Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh 

Yunus (2017) menggunakan media kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca 

pada siswa kelas 1 diperoleh responne yang baik pada siswa dan guru. peneltian yang 

dilakukan oleh Fadila (2019) menggunakan media kartu huruf untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pada siswa kelas 1, dalam teknis penggunaan medianya sangat 

sederhana ketika di uji coba oleh pendidik dan mampu pendidik untuk menggunakan media 

tersebut.  

 Berdasarkan 3 penelitian diatas yang membahas tentang kemampuan membaca 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media memiliki hasil yang 

memuaskan dan mendapat respone yang baik dari siswa dan guru. Merancang suatu media 

pembelajaran yang baik dalam meningkatkan kemampuan pada suatu pembelajaran pastinya 

harus dipikirkan porsi pemahaman dari siswa. pemahaman dari siswa berdasarkan tingkatan 

pada kelas dan setiap manusia pasti memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Dan media 

pembelajaran harus diinovasi lagi agar memiliki pembaruan yang lebih tepat demi 
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terciptanya kegiatan pembelajaran yang lebih baik dan efektif serta mendapatkan penemuan-

penemuan media pembelajaran yang baru untuk memajukan kegiatan pembelajaran di 

lembaga pendidikan  agar lebih hidup. Dengan itu peneliti merancang suatu produk Media 

permainan Spin sambung huruf yang dimana memiliki porsi pemahaman yang sesuai dengan 

siswa kelas 1,dan produk yang diciptakan pastinya sangat senang digunakan oleh siswa, 

karena pada produk ini meningkatkan siswa untuk saling bekerja sama dalam tim, 

meningkatkan daya pikir pada siswa, melatih kedisiplinan terhadap waktu, dan lain 

sebagainya.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memiliki keinginan menerapkan media 

spin sambung huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak kelas 1 SD. 

Sehingga diharapkan melalui media spin sambung huruf ini kemampuan anak dalam 

membaca dapat meningkat. Penelitain ini bertujuan untuk mengetahui “Pengembangan 

Permainan Spin Sambung Huruf Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pada 

Siswa Kelas 1 SD.” 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan Uraian pada latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah, yaitu sebagai berikut:  

1. Media permainan spin sambung huruf yang digunakan untuk melaksanakan 

kegiatan pembelajaran membaca  sebelumnya belum berkembang. 

2. Peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran bahasa indonesia khususnya 

kemampuan dalam membaca masih rendah di kelas.  

3. Pentingnya pengambangan media yang baru harus di persiapkan secepatnya, agar 

kegiatan pembelajaran terus-menerus lebih efektif dan lebih hidup. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Peneliti harus membatasi suatu masalah dalam penelitian berdasarkan identifikasi 

masalah yang diuraikan di atas agar masalah lebih tepat di atasi dengan cara spesifik dan 

mencapai target penetitian yang dikehendaki. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 
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pengembangan permainan spin sambung huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan pada siswa.  

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah 

diuraikan di atas, rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kevalidan pengembangan permainan spin sambung huruf untuk 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1 SD? 

2. Bagaimana kepraktisan pengembangan permainan spin sambung huruf untuk 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1 SD? 

3. Bagaimana keefektifan pengembangan permianan spin sambung huruf untuk 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1 SD? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mengembangkan suatu produk permainan spin sambung huruf yang akan digunakan 

untuk media pembelajaran pada kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 

1 SD. 

2. Mengetahui kelayakan pada permainan spin sambung huruf sebagai media 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa 

kelas 1 SD 

F. Manfaat Pengembangan 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berguna 

berbagai para pihak, diantaranya: 

1. Bagi Guru 

a. Diharapkan untuk memberikan masukan dari hasil produk yang telah 

dikembangkan yaitu Permainan Spin Sambung Huruf untuk meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan pada siswa. 
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2. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan minat dalam belajar siswa dengan menggunakan media 

permainan untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa. 

b. Sebagai bekal bagi siswa dalam meningkatkan daya semangat belajar untuk 

kedepannya.  

3. Bagi Peneliti  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti 

lain, serta dapat menambah pengetahuan dan ilmu untung mengembangkan 

dunia dalam pedidikan. 

G. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk pada permainan spin sambung huruf yang dikembangkan sebagai 

berikut: 

1. Jenis permainan yang dikembangkan adalah papan bulat berputar dan dinamai 

permianan spin sambung huruf. Permainan spin sambung huruf dikhususkan 

untuk materi membaca pada kelas 1 SD dan permainan ini dapat menumbuhkan 

minat, semangat dalam belajar siswa. Permainan ini dubuat menggunakan triplek 

dan dibentuk bulat berukuran diameter 70 serta memiliki penyanggah atau tiang 

berbahan kayu dengan tinggi 60 cm untuk papan yang berbentuk bulat, daratan 

dari alas pada triplek berbentuk bulat yaitu stiker yang sudah dicetak berisi huruf 

A sampai dengan huruf Z dan ditepelkan di papan yang berbetuk bulat tersebut. 

2. Penggunaan pada permainan ini lebih mengaktifkan siswa, karena siswa sendiri 

menempelkan kartu berisi huruf ke papan tulis yang di tugaskan untuk 

menyambungkan huruf menjadi suatu kata. 

 

 

 

 

 


