
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu adalah cahaya bagi kehidupan. Tanpa ilmu, hidup manusia tidak akan 

terarah. Rosulullah shalallahu ‘alahi wa sallam bersabda, “Menuntut ilmu itu 

wajib bagi setiap muslim.” Oleh sebab itu, untuk mendapatkan cahaya dalam 

kehidupan, manusia wajib untuk mencari ilmu. Kemudian, untuk 

mendapatkannya, manusia dituntut untuk mencarinya melalui proses pendidikan, 

baik itu formal, informal, atau nonformal. 

Daulay dan Nurgaya (2013:107) menyatakan bahwa pendidikan berperan 

untuk membentuk akhlak siswa. Maka dari itu, seorang guru harus berakhlak 

mulia dan mampu mendidik, mengajar dan memberi contoh yang baik kepada 

siswanya. Selain itu, dalam kehidupan masyarakat, pendidikan merupakan proses 

membudayakan manusia. Hal tersebut dijelaskan oleh  Neokala dan Grace 

(2017:9) bahwa pendidikan adalah kegiatan membudayakan atau membuat orang 

berbudaya. Adapun yang dimaksud dengan budaya, seperti hasil pikiran, 

kemauan, perasaan dan karya manusia secara individu atau kelompok untuk 

meningkatkan kehidupan manusia.  

Berdasarkan  penjelasan di atas, pendidikan merupakan suatu 

pembelajaran dan sebuah upaya agar siswa mampu aktif dalam menambah 

wawasannya, mengembangkan seluruh potensinya, memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, berakhlak mulia, mampu mengendalikan diri, dan bermanfaat bagi 

nusa, bangsa dan agama. Pendidikan tersebut sangatlah penting dan bermanfaat 

untuk meningkatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik pada siswa. Namun, 

dalam proses pembelajaran, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda 

dalam memahami materi pelajaran. Terkadang, terdapat siswa yang kesulitan 

dalam memahami materi yang disampaikan oleh gurunya, sehingga pesan yang 

disampaikan tidak diterima dengan baik oleh siswa tersebut. Sebagai seorang 

guru, tentunya harus mempunyai cara tersendiri dalam menyampaikan ilmu, 

misalnya dengan memanfaatkan media dalam proses belajar mengajar. 



Media merupakan sebuah alat bantu yang digunakan oleh guru agar pesan 

atau ilmu yang disampaikan dapat diterima dengan mudah. Selain itu, media juga 

sering disebut sebagai sebuah perantara yang berfungsi sebagai pembawa pesan. 

Dengan adanya media diharapakan dapat melancarkan proses pendidikan. 

Berdasarkan hasil observasi pada saat melakukan kegiatan magang di SMP 

Negeri 13 Kota Sukabumi, pada umumnya masalah yang ditemukan, yaitu sering 

kali siswa dihadapkan dengan kesulitan dalam menahami materi dan memecahkan 

masalah yang diberikan oleh guru. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya 

penggunaan media sebagai alat bantu, sehingga pesan yang disampaikan 

terkadang dianggap sulit oleh beberapa siswa. Oleh karena itu, media sangat 

penting digunakan dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan masalah yang didapat dari hasil observasi yang dilakukan di 

SMP IT Insan Mandiri, yaitu kurangnya pemahaman siswa dalam menelaah 

struktur dan bahasa fabel. Oleh karena itu, tugas seorang guru adalah 

mengupayakan agar siwa mampu memahami dan memecahkan masalah dengan 

baik. Dengan menggunakan media pembelajaran, maka pembelajaran pun akan 

berjalan dengan lancar karena media tersebut sangat membantu dalam 

menyampaikan pesan. 

Berdasarkan masalah di atas, untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menelaah struktur dan bahasa fabel, media yang cocok digunakan yaitu 

media fable material on disk. Media tersebut berasal dari bahasa inggris yang 

artinya materi fabel di atas disk. Media tersebut sangat menarik karena dapat 

menyajikan materi yang rumit menjadi simpel dan mudah dipahami oleh siswa. 

Materi tersebut disajikan di atas disk dengan berbagai macam warna yang dapat 

menumbuhkan minat belajar siswa. Media tersebut dirancang khusus untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, sehingga cocok digunakan untuk menelaah struktur 

dan bahasa fabel.  

Penelitian tentang media fable material on disk pernah dilakukan oleh 

Linda Solihat (2017) dengan judul Pemanfaatan Media Fable Material on Disk 

untuk Menelaah Struktur Teks Fabel/Legenda Siswa Kelas VII SMP Negeri 13 

Kota Sukabumi. Dalam penelitiannya, Linda Solihat hanya mengujicobakan media 



buatannya yang diikutsertakan dalam lomba inovasi guru yang diselenggarakan 

oleh pemerintah kota Sukabumi. 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa hal di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan menggunakan media tersebut pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dalam pelajaran mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. 

Penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh media tersebut terhadap 

kemampuan siswa dalam menelaah struktur dan bahasa fabel. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan melakukan 

penelitian yang berjudul; “Pengaruh Media Fable Material On Disk Karya Linda 

Solihat Terhadap Kemampuan Menelaah Struktur dan Bahasa Fabel pada Siswa 

Kelas VII SMP IT Insan Mandiri Tahun Pelajaran 2018/2019.” 

A. Rumusan Masalah 

Untuk memudahkan penelitian yang akan dilakukan, maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kemampuan menelaah struktur dan bahasa fabel siswa kelas VII 

SMP IT Insan Mandiri sebelum menggunakan media fable material on disk? 

2. Bagaimana kemampuan menelaah struktur dan bahasa fabel siswa kelas VII 

SMP IT Insan Mandiri setelah menggunakan media fable material on disk? 

3. Bagaimana pengaruh media fable material on disk terhadap kemampuan 

menelaah struktur dan bahasa fabel siswa kelas VII SMP IT Insan Mandiri? 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka akan menghasilkan tujuan 

sebagai berikut. 

1. Mengetahui kemampuan menelaah struktur dan bahasa fabel siswa kelas VII 

SMP IT Insan Mandiri sebelum menggunakan media fable material on disk. 

2. Mengetahui kemampuan menelaah struktur dan bahasa fabel siswa kelas VII 

SMP IT Insan Mandiri setelah menggunakan media fable material on disk. 

3. Mengetahui pengaruh media fable material on disk terhadap kemampuan 

menelaah struktur dan bahasa fabel siswa kelas VII SMP IT Insan Mandiri. 

 

 



C. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka akan menghasilkan manfaat 

sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti 

 Dapat menambah ilmu dan wawasan luas tentang media pembelajaran dan 

media apakah yang sesuai ketika digunakan dalam pembelajaran. 

2. Bagi peserta didik 

 Media pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan menelaah 

struktur dan bahasa fabel 

3. Bagi guru 

 Penelitian ini dapat lebih meningkatkan kreativitas guru dalam 

menciptakan dan mengembangkan media pembelajaran. 

4. Bagi sekolah 

 Penelitian ini dapat dijadikan sumber tambahan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah tersebut. 

 


