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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Bahasa merupakan alat komunikasi yang berperan penting dalam 

kehidupan manusia, selain itu bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk 

mengidentifikasikan diri, alat untuk berintegrasi dan beradaptasi sosial, 

dan sebagai alat kontrol sosial. Bahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi sehari-hari oleh masyarakat pada umumnya adalah bahasa 

ibu yang sudah mereka peroleh sejak mereka mulai tumbuh berkembang. 

Namun seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat tidak hanya 

menggunakan bahasa ibu sebagai alat berkomunikasi tetapi juga 

menggunakan bahasa asing.  

Bahasa asing akan mudah dipelajari apabila pembelajar bahasa asing 

tersebut memahami struktur kebahasaannya dan menguasai kosakatanya 

dengan baik. Namun apabila pembelajar bahasa asing tersebut hanya 

memahami struktur kebahasaannya saja tanpa diikuti dengan  penguasaan 

kosakata yang memadai, maka kualitas kemampuan bahasa asingnya 

dinilai rendah dan begitu juga sebaliknya. 

Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa stuktur bahasa dan 

kosakata berperan penting dalam menentukan kualitas kemampuan 

berbahasa asing seseorang. Pembelajar bahasa asing atau siswa pada 

umumnya hanya menguasai kosakata yang sering digunakan dalam 
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kehidupan sehari-hari, tak hanya itu mereka mengingat kosakata yang 

telah dikuasainya dalam kurun waktu yang singkat dan bersifat sementara. 

Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah 

monotonnya teknik pembelajaran kosakata bahasa asing yang didapatkan 

para siswa tersebut pada saat pembelajaran, sehingga membuat siswa 

menjadi jenuh dan mudah lupa.  

Proses belajar mengajar dapat disampaikan secara lebih menarik 

melalui metode pembelajaran yang baik dengan menggunakan teknik 

permainan sederhana maupun dengan media pembelajaran yang menarik. 

Oleh karena itu, pengajar dituntut untuk lebih kreatif dalam 

menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan teknik dan 

media yang menarik agar siswa dapat lebih termotivasi dalam belajar. 

Teknik permainan merupakan salah satu teknik pembelajaran bahasa 

yang dapat digunakan oleh pengajar agar siswa tersebut tidak mudah 

jenuh. Dalam pembelajaran itu sendiri teknik permainan dapat  

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu permainan kosakata, 

permainan mengeja, permainan struktur bahasa, permainan aritmatika, dan 

sebagainya. Penelitian Puspitasari (2010) yang berjudul “Efektivitas 

Teknik Permainan Mystery Bag dalam Meningkatkan Penguasaan 

Kosakata Bahasa Jepang” membuktikan bahwa teknik permainan  mystery 

bag ini efektif membantu siswa dalam menguasai kosakata bahasa Jepang 

dengan baik.  

 



3 
 

OKTABELLA RIZKI PUTERA, 2013 
Efektivitas Teknik Permainan Mistery Untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Dalam 
Keterampilan Menulis  
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

Teknik permainan Mystery Bag ini termasuk ke dalam teknik 

permainan kosakata atau yang lebih sering dikenal sebagai Vocabulary 

Games. Teknik permainan ini sangatlah sederhana dan mudah untuk 

dimainkan. Caranya adalah dengan menebak benda-benda yang berada di 

dalam sebuah tas tanpa melihat, mencium, dan merasakan. Pemain hanya 

diperbolehkan meraba benda tersebut. 

Berdasarkan  sudut pandang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai penguasaan kosakata dalam keterampilan 

menulis bahasa Perancis dengan menggunakan teknik permainan Mystery 

Bag, sehingga penelitian ini diberi judul “Efektivitas Teknik Permainan 

Mystery Bag untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata dalam 

Keterampilan Menulis Bahasa Perancis (Studi Eksperimen Semu 

terhadap Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Sandhy Putra 

Bandung Tahun Ajaran 2012/2013).” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah penguasaan kosakata dalam keterampilan menulis 

bahasa Perancis siswa SMA Sandhy Putra sebelum dan sesudah 

menggunakan teknik permainan Mistery Bag  ? 
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2. Bagaimanakah penerapan teknik permainan Mystery Bag terhadap 

upaya peningkatan penguasaan kosakata dalam keterampilan menulis 

bahasa Perancis siswa SMA Sandhy Putra ? 

3. Apakah teknik permainan Mystery Bag efektif untuk meningkatkan 

penguasaan kosakata dalam keterampilan menulis siswa SMA Sandhy 

Putra ? 

4. Apa pendapat siswa SMA Sandhy Putra tentang penggunaan teknik 

permainan Mystery Bag terhadap upaya peningkatan penguasaan 

kosakata dalam keterampilan menulis bahasa Perancis ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan tingkat kemampuan penguasaan kosakata dalam 

keterampilan menulis bahasa Perancis siswa SMA Sandhy Putra 

sebelum dan sesudah menggunakan teknik permainan Mystery Bag. 

2. Mendeskripsikan penerapan teknik permainan Mystery Bag terhadap 

upaya peningkatan kemampuan penguasaan kosakata dalam 

keterampilan menulis bahasa Perancis siswa SMA Sandhy Putra.  

3. Menganalisis tingkat efektivitas teknik permainan Mystery Bag untuk 

meningkatkan kemampuan penguasaan kosakata dalam keterampilan 

menulis bahasa Perancis siswa SMA Sandhy Putra.    
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4. Mendeskripsikan pendapat siswa SMA Sandhy Putra tentang 

penggunaan teknik permainan Mystery Bag terhadap upaya 

peningkatan kemampuan kosakata dalam keterampilan menulis bahasa 

Perancis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dalam setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki manfaat 

yang diharapkan dapat berguna bagi seluruh pihak, baik itu bagi peneliti 

maupun bagi orang lain. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini : 

1. Pendidik 

a. Teknik permainan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah 

satu alternatif dan solusi bagi pengajar untuk membuat suasana 

kelas menjadi hidup atau tidak monoton sehingga siswa tidak 

merasa bosan. 

b. Teknik permainan ini diharapkan dapat mempermudah pendidik 

dalam menyampaikan materi pelajaran. 

2. Peserta didik 

a. Teknik permainan ini diharapkan dapat mempermudah dan 

memotivasi siswa untuk menguasai kosakata dalam keterampilan 

menulis bahasa Perancis. 

3. Peneliti sendiri  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti 

secara mendalam mengenai teknik pembelajaran. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat membekali peneliti dalam 

menyampaikan materi pembelajaran yang baik. 

4. Para peneliti lainnya 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan atau referensi bagi para 

peneliti lainnya. 

 

1.5 Asumsi dan Hipotesis 

1.5.1 Asumsi 

Asumsi adalah sebuah anggapan dasar. Pernyataan tersebut 

dipertegas oleh Kamus Bahasa Indonesia online yang beralamatkan 

http://kamusbahasaindonesia.org/  yang menyebutkan bahwa “asumsi 

adalah dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir yang 

dianggap benar”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka asumsi dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Teknik pengajaran adalah suatu teknik yang mendatangkan 

keuntungan dalam proses belajar mengajar, yaitu membantu 

pengajar menyampaikan materi pembelajaran, membantu siswa 

menguasai kosakata bahasa Perancis dengan cara yang 

menyenangkan, dan memotivasi siswa dalam belajar. 

2. Menguasai kosakata dengan baik akan meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menggunakan bahasa asing. 

 

 

 

 

http://kamusbahasaindonesia.org/
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1.5.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diketahui 

kebenarannya, di mana dugaan itu dapat terbukti benar maupun salah. 

Pengertian tersebut diperkuat dengan adanya penjelasan yang dipaparkan  

dalam situs http://lenterakecil.com/pengertian-hipotesis-dalam-penelitian/,  

bahwa “hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, 

yang berarti dugaan itu mungkin benar dan mungkin salah”. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu, teknik 

permainan Mystery Bag efektif digunakan dalam pembelajaran kosakata, 

khususnya keterampilan menulis bahasa Perancis dan dapat memotivasi 

serta memudahkan siswa dalam menguasai kosakata bahasa Perancis.  

 

http://lenterakecil.com/pengertian-hipotesis-dalam-penelitian/

