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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dunia pendidikan dewasa ini tidak dapat dipisahkan dengan pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu sisi pendidikan dilaksanakan 

agar peserta didik mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan 

pada sisi lain guru, siswa, serta penyelenggara pendidikan yang lain dituntut untuk 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat menyerap ilmu 

pengetahuan dan teknologi seluas-luasnya. Dalam konteks ilmiah, kesadaran akan 

pentingnya media pembelajaran menjadi sangat penting untuk dibicarakan. 

Pada proses belajar mengajar terdapat dua unsur penting yakni metode 

mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan 

salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yang sesuai. Istilah media pembelajaran seringkali digunakan secara 

bergantian dengan istilah alat bantu pendidikan. Menurut Munadi (2012:9) media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan 

pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang 

kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan 

efektif. Kemampuan guru untuk memilih metode pembelajaran yang tepat sama 

pentingnya dengan kemampuan guru untuk memilih media pembelajaran yang 

tepat pula. Dengan metode pembelajaran yang tepat peserta didik akan terbantu 

dalam memahami materi pembelajaran yang harus dipelajarinya apalagi jika 
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dibantu oleh media pembelajaran akan dapat mempengaruhi iklim, kondisi, dan 

lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru (Arsyad, 2005:15). 

Salah satu media pembelajaran yang saat ini berkembang pesat seiring 

dengan perkembangan teknologi dan informasi adalah multimedia berbasis 

komputer. Perangkat komputer yang canggih telah mampu menyediakan berbagai 

program yang memungkinkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran 

kepada siswa secara lebih jelas dan menarik. Dalam pengamatan sederhana ini 

saya menarik kesimpulan jika melalui media audio visual seperti film lebih 

meningkatkan minat anak dalam belajar. Menjadikan film sebagai media 

pembelajaran, anak lebih senang melihat gambar bergerak dari pada tulisan di 

buku, padahal buku adalah bahan belajar yang menunjang prestasi anak. Anak 

lebih senang media audio visual dikarenakan lebih intraktif dan hidup. Anak lebih 

santai menonton sambil tersenyum. Namun disisi lain anak akan jenuh melihat 

tulisan-tulisan di buku pelajaran sekolah mereka.  

Arsyad (2005:26) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian 

anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan-kemungkinan siswa untuk 

belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Selanjutnya 

menurut Khanifatul (2013:32) menjelaskan media pembelajaran menjadi salah 

satu bentuk stimulus yang penting dalam sebuah proses pembelajaran. 

Pernyataan-pernyatan di atas jelas disimpulkan bahwasanya media pembelajaran 

memiliki peranan penting sebagai salah satu komponen dalam sistem 

pembelajaran. 
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Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional peserta didik, bahasa merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu 

peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan 

analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. Oleh sebab itu, guru sebagai peran 

utama harus berusaha meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran bahasa 

terutama dalam keterampilan berbicara. 

Peneliti menjadikan SD Negeri I Dander Kabupaten Bojonegoro sebagai 

obyek penelitian, dikarenakan dalam proses pembelajaran berbicara mata 

pelajaran bahasa Indonesia media yang digunakan dalam mendukung proses  

pembelajaran adalah media audio-visual berupa film. Peneliti memilih media film 

“ensiklopedi anak muslim 10” sebagai media dalam pembelajaran berbicara di 

kelas II karena film tersebut memiliki tema-tema cerita yang menarik selain itu 

cocok dengan usia anak-anak. Film tersebut juga mengandung pendidikan 

karakter bagi siswa sehingga tidak berfungsi sebagai media hiburan saja 

melainkan dapat menanamkan karakter dari setiap tema cerita yang terkandung di 

dalamnya. Berdasarkan observasi di SD Negeri I Dander bahwa peningkatan nilai 

hasil belajar dialami oleh siswa kelas II pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dengan kompetensi dasar “menceritakan kembali cerita  anak yang didengarkan 

dengan menggunakan kata-kata sendiri”  melalui penanyangan media film anak. 

Hasil evaluasi belajar yang dicapai siswa sudah baik. Indikator keberhasilan 

proses pembelajaran salah satunya adalah anak dapat mencapai nilai tuntas atau 
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KKM. Hal ini dilihat  dari nilai rata-rata yang dicapai siswa-siswi kelas II SD 

Negeri Dander I sudah mencapai angka 75 dengan jumlah siswa 22 yang terdiri 

dari 12 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. 

Pelajaran Bahasa Indonesia pada Kompetensi Dasar ”menceritakan 

kembali cerita anak yang didengarkan dengan menggunakan kata-kata sendiri”, 

guru tidak lagi menyampaikan cerita melalui membaca buku paket tetapi guru 

sudah menunjukkan dalam bentuk benda kongkret dengan meminta siswa untuk 

melihat tayangan film ”Ensiklopedi Anak Muslim 10”, maka pembelajaran 

berbicara berjalan secara efisien. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang 

dilontarkan oleh Arief (2010:6) semua akan lebih kongkret dari pada guru 

menceritakan secara verbal semata, tidak selamanya akan membawa siswa ke 

benda atau objek atau peristiwa nyata atau sebaliknya membawa benda atau objek 

atau peristiwa nyata ke siswa mungkin dilakukan. Media film ”Ensiklopedi Anak 

Muslim 10” bisa menyajikan pesan tersebut dengan baik. 

Pada awal pembelajaran guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam, kemudian guru mengajak siswa untuk berdoa dan setelah itu memeriksa 

kehadiran siswa (presensi). Guru mengimformasikan tujuan pembelajaran dan 

kegiatan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian guru menunjukkan 

laptop dan menanyakan kepada siswa tentang media tersebut, siswa antusias 

menjawab. Guru menanyangkan film yang berjudul ”Ensiklopedi Anak Muslim 

10”, siswa-siswi kelas II tersebut sangat senang dan semangat dalam mengikuti 

pembelajaran. Suasana kelas menjadi hening ketika film tersebut diputarkan 

karena masing-masing siswa memperhatikan dengan seksama. Setelah film selesai 

diputar guru menanyakan mengenai cerita dalam film tersebut baik itu tokoh, 
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watak atau sifat tokoh dalam cerita tersebut dan sebagainya. Siswa antusias 

menjawab pertanyaan dari guru, jawaban masing-masing siswa beragam.  

Pembelajaran dengan menggunakan media film tersebut mampu 

menciptakan suasana belajar yang kondusif dan merangsang keaktifan siswa 

dalam belajar terutama dalam berbicara. Dalam pembelajaran guru hanya 

menggunakan media tersebut dan belum pernah menganalisis. Berdasarkan 

keadaan nyata di lapangan kelebihan dari media film anak dan belum adanya 

analisis dalam media tersebut dalam meningkatkan hasil belajar siswa inilah yang 

memotivasi peneliti untuk melaksanakan penelitian lebih jauh ke SD Negeri yang  

menggunakan media pembelajaran film, dengan mengangkat judul “Analisis 

Penggunaan Media Film  Ensiklopedi Anak Muslim 10 dalam Pembelajaran 

Berbicara di Kelas II SD Negeri I Dander Kecamatan Dander Kabupaten 

Bojonegoro”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

  Mengingat luasnya cakupan yang berkaitan dengan media dan 

pembelajaran, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian  pada 

“Penggunaan Media Film  Ensiklopedi Anak Muslim 10 dalam Pembelajaran 

Berbicara di Kelas II SD Negeri 1 Dander Kecamatan Dander Kabupaten 

Bojonegoro”. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 

2013/2014 di SD Negeri 1 Dander Kabupaten Bojonegoro di kelas II. 

  Proses belajar mengajar yang diteliti pada kompetensi dasar ”menceritakan 

kembali cerita anak yang didengarkan dengan menggunakan kata-kata sendiri” 

yakni Penggunaan media film “Ensiklopedi Anak Muslim 10” dalam 

pembelajaran berbicara di kelas II  dan Hasil pembelajaran berbicara siswa kelas 
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II dengan penggunaan media film  “Ensiklopedi Anak Muslim 10” yang meliputi: 

(a) keberanian, (b) lafal, (c) struktur, (d) ketepatan terhadap materi, (e) kelancaran 

dan (f) gaya dalam berbicara. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

  Media pembelajaran merupakan alat bantu guru dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang saat ini berkembang pesat 

seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi adalah komputer atau 

laptop. Perangkat komputer yang canggih telah mampu menyediakan berbagai 

program yang memungkinkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran 

kepada siswa secara lebih jelas dan menarik. Oleh karena itu guru tidak hanya  

menguasai ilmu pengetahuan  melainkan juga menguasai teknologi.  Berdasarkan 

latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana penggunaan media film “Ensiklopedi Anak Muslim 10 “ dalam 

pembelajaran berbicara di kelas II SD Negeri I Dander Kecamatan Dander 

Kabupaten Bojonegoro? 

2. Bagaimana hasil pembelajaran berbicara siswa kelas II dengan penggunaan 

media film “Ensiklopedi Anak Muslim 10” yang meliputi: (a) keberanian, (b) 

lafal, (c) struktur, (d) ketepatan terhadap materi, (e) kelancaran dan (f) gaya 

dalam berbicara? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti 

maka tujuan dari penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. 
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Tujuan umum penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah untuk 

mengetahui konsep dan praktik penggunaan media film “Ensiklopedi Anak 

Muslim 10” dalam pembelajaran berbicara di kelas II SD Negeri I Dander 

Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan tujuan khusus penelitian 

ini adalah sebagai berikut.  

1. Mendeskripsikan penggunaan media film “Ensiklopedi Anak Muslim 10“ 

dalam pembelajaran berbicara di kelas II SD Negeri I Dander Kecamatan 

Dander Kabupaten Bojonegoro. 

2. Mendeskripsikan hasil pembelajaran berbicara siswa kelas II dengan 

penggunaan media film “Ensiklopedi Anak Muslim 10” yang meliputi: (a) 

keberanian, (b) lafal, (c) struktur, (d) ketepatan terhadap materi, (e) kelancaran 

dan (f) gaya dalam berbicara. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat menambah manfaat dalam dunia pendidikan, adapun 

manfaat penelitian yaitu bagi sekolah hasil penelitian dapat  sebagai masukan 

dalam menyusun program peningkatan kualitas sekolah dan peningkatan 

keprofesionalan guru sebagai personel kunci sekolah. Bagi guru penelitian ini 

dapat melakukan refleksi diri atas kekurangan yang telah dilakukan dalam 

peningkatan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran serta mengetahui cara 

yang efektif untuk memecahkan permasalahan pembelajaran. 

Bagi siswa penelitian ini dapat menemukan cara belajar yang efektif dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia tentang kompetensi dasar menceritakan kembali 

cerita  anak yang didengarkan dengan menggunakan kata-kata sendiri serta dapat 

membangkitkan motivasi belajar siswa terutama menciptakan suasana 
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pembelajaran baru dengan memanfaatkan teknologi. Sedangkan bagi peneliti lain, 

penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam 

bidang pendidikan, sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi 

peneliti apabila akan melakukan penelitian lanjutan. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah merupakan penjelasan istilah-istilah  yang berkaitan 

dengan penelitian. Penjelasan definisi istilah diperlukan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman penafsiran oleh pembaca. Adapun istilah-istilah dalam penelitian 

ini ditafsirkan sebagai berikut.  

1. Analisis yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah analisis yang bersifat 

deskriptif, sehingga penelitian menggambarkan suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya  

2. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan 

pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang 

kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien 

dan efektif (Munadi, 2012:9). 

3. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media 

komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau 

tanpa suara dan dapat dipertunjukkan (UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang 

Perfilman). 

4. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik (Khanifatul, 2013:14). 
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5. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-

kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, 

gagasan, dan perasaan (Tarigan, 2008 :16).   

6. Siswa adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya 

untuk mengikuti pembelajaran yang  diselenggarakan di sekolah, dengan tujuan 

untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, 

berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri. 

7. Kelas adalah kelompok sosial yang dinamis yang harus dipergunakan oleh 

setiap wali atau guru kelas untuk kepentingan murid dalam kependidikannya. 

 


