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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan membutuhkan pembelajaran bahasa untuk  meningkatkan 

kemampuan berbahasa seseorang, dengan cara mempelajari keterampilan 

berbahasa. Dalam berbahasa membutuhkan suatu keterampilan, agar suatu 

ujaran yang diucapkan dapat dipahami oleh lawan bicara. Nurgiyantoro 

(2001:232) menyatakan bahwa “kegiatan berbahasa berupa memahami bahasa 

yang dihasilkan orang lain melalui sarana lisan (pendengaran), merupakan 

kegiatan yang paling pertama yang dilakukan manusia.” Pernyataan tersebut 

didukung oleh Tarigan (2008:1) yang menyatakan bahwa: 

...memperoleh keterampilan berbahasa, kita biasanya melalui suatu 

hubungan yang teratur. Pada masa kecil kita belajar menyimak bahasa 

kemudian berbicara, sesudah itu kita belajar membaca dan menulis. 

Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan suatu 

kesatuan yang disebut catur-tunggal. 

 

Terampilnya seseorang dalam berbahasa terlihat dari seberapa banyak 

kata yang dikuasainya melalui proses pelatihan yang dijalaninya. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Tarigan (2008:1) menyatakan bahwa “seseorang dapat 

dikatakan terampil berbahasa apabila, semakin kaya kosakata yang dimiliki. 

Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan 

banyak pelatihan.” Melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih 

keterampilan berpikir. Keterampilan berbahasa yang tidak terpisahkan dalam 

proses pembelajaran berbahasa, salah satunya adalah keterampilan menulis. 

Menulis merupakan salah satu keterampilan yang tidak dikuasai oleh setiap 

orang, apalagi menulis dalam konteks akademik, seperti menulis esai, karya 

ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya (Zainurrahman, 2013:2). 

Tarigan (2008:3) menyatakan bahwa “menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain.” Hal ini selaras dengan 

pendapat Dalman (2014:3) menyatakan bahwa “menulis merupakan kegiatan 
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komunikasi berupa penyampaian pesan (informasi) secara tertulis kepada pihak 

lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya.” 

Berdasarkan pendapat Tarigan dan Dalman di atas, menulis adalah suatu 

keterampilan berbahasa yang di dalamnya terdapat proses kegiatan komunikasi 

berupa informasi secara langsung maupun tidak langsung melalui bahasa tulis 

sebagai medianya. 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa tulis yang digunakan oleh negara 

Indonesia, baik dalam bidang akademik maupun  di luar akademik. Bahasa 

Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan bahasa asli yang digunakan oleh 

penduduk Indonesia. Seperti yang tercantum dalam UU nomor 24 Tahun 2009 

Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Bahasa Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi 

nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik 

Indonesia.” 

Lingkup bahasa Indonesia semakin menyebar sejak terpilih menjadi 

Bahasa ASEAN kedua, setelah bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam 

interaksi antar negara. Dalam hal ini adanya upaya peningkatan fungsi bahasa 

Indonesia sebagai bahasa internasional, sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2014 tentang 

pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta 

peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 

menyatakan bahwa “Pengembangan bahasa adalah upaya memoderenkan 

bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem 

bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi 

bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional.” 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang 

Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional, pada 

Bagian Keempat disebutkan pada pasal 44 menyebutkan 3 hal, di antaranya 

sebagai berikut. Ayat satu Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia 

menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. 

Ayat dua Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan. 

Ayat tiga Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa 

Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. Upaya tersebut perlu adanya dukungan dari 

negara ASEAN khususnya dalam ranah pendidikan, salah satunya negara 

Thailand. Thailand merupakan salah satu negara ASEAN yang mengadakan 

pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat sekolah, maupun perguruan tinggi. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat sekolah khususnya tingkat 

Mathayom kelas 1, 2, dan 3 atau setara dengan SMP (Sekolah Menengah 

Pertama) kelas VII, VII, IX dan SMA (Sekolah Menengah Atas) kelas IV, V, 

dan VI atau setara dengan kelas X, XI, dan XII yang ada di Thailand Selatan. 

Tujuan diadakannya pembelajaran Bahasa Indonesia agar siswa dapat 

berbahasa Indonesia secara bertahap. Salah satu pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang diterapkan yaitu pembelajaran menulis huruf rumi atau huruf 

latin, sehingga siswa mampu menuliskan kalimat  dalam bahasa Indonesia. 

Dalam hal ini peneliti menerapkan pembelajaran menulis narasi pada siswa 

yang ada di salah satu sekolah tingkat Mathayom yang berada di provinsi 

Nakhon Si Thammarat. 

Pembelajaran menulis narasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

dilaksanakan di sekolah Islamic Santitham Foundation. Pembelajaran 

disesuaikan dengan perencanaan yang dibuat sendiri oleh guru, yaitu guru 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, karena tidak ada acuan yang 

diberikan oleh sekolah dalam menyampaikan materi pembelajaran. Peneliti 

mendapati permasalahan mengenai rendahnya minat siswa untuk belajar, 

khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Masih ada saja siswa yang 

kurang tepat menuangkan kata ataupun kalimat bahasa Indonesia ke dalam 

huruf rumi atau latin. Pelafalan abjad yang digunakan berpatokan pada abjad 

bahasa Inggris yang jelas berbeda pelafalannya dengan bahasa Indonesia, 

menjadi faktor utama yang mempengaruhi siswa. Seperti ketika guru meminta 

siswa untuk menuliskan kata “mandi”, masih ada saja siswa yang menuliskan 

“mandee”. Maka dari itu pihak sekolah mewajibkan siswanya untuk 
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mempelajari tulisan rumi atau tulisan latin yang ada dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia. Selain itu penggunaan media pembelajaran yang digunakan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia, masih menggunakan media 

pembelajaran yang kurang menarik minat siswa. Dikarenakan keterbatasan 

fasilitas yang disediakan, menjadikan siswa terbiasa belajar dengan media 

seadanya. 

Berdasarkan hasil observasi, diperoleh informasi bahwa masih banyak 

siswa yang belum sepenuhnya bisa menuliskan huruf ataupun kalimat dalam 

bahasa Indonesia. Peneliti bermaksud untuk mengatasi permasalah tersebut 

yaitu dengan menggunakan media film sebagai cara untuk menarik minat 

belajar siswa, khususnya pembelajaran menulis narasi berdasarkan film yang 

sudah mereka tonton.  

Film yang akan digunakan dalam penelitian ini, adalah film pendek 

Inilah Aku karya Dhalem Stri Reformizzy Rathyasa. Film pendek Inilah Aku 

merupakan film pendek Indonesia yang dirilis pada 23 Oktober 2017 melalui 

situs Youtube.com. Berdasarkan isi cerita dalam film pendek ini, penggunaan 

bahasa kecenderungan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah 

dimengerti. Dalam film pendek ini pun disertai dengan keterangan teks untuk 

memudahkan siswa dalam menangkap perkataan yang ada dalam film pendek 

tersebut. 

Penelitian mengenai keterampilan menulis narasi pernah dilakukan oleh 

Muhammad Ganjar Imam Saputra (2015) dengan judul Pengaruh Media Film 

Kartun terhadap Kemampuan Menulis Kembali Dongeng Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 2 Kadudampit Kabupaten Sukabumi Tahun Ajaran 2014/2015. Saputra 

menjelaskan bahwa penggunaan media film kartun dapat berpengaruh terhadap 

kemampuan menulis kembali dongeng siswa kelas VII dalam proses 

pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Metode penelitian quasi 

eksperiment (eksperiment semu) digunakan oleh Saputra, dengan desain 

penelitian nonrandomized control grup pretest-posttest design. Sampel yang 

diambil sebanyak 70 peserta didik yang terbagi ke dalam dua kelas, masing-

masing kelas berjumlah 36 siswa. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai 



5 

 

yang didapat pada posttest yaitu 83,61 untuk kelas eksperimen, sedangkan 

73,16 untuk kelas kontrol. Berdasarkan perhitungan menggunakan Uji t 

terhadap nilai posttest didapat hasil thitung sebesar 5,93 lebih besar 

dibandingkan dengan ttabel sebesar 3,43. terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kelas eksperimen dengan menggunakan media film kartun dan kelas 

kontrol dengan menggunakan pembelajaran konvesional. Maka dari itu 

berdasarkan penjelasan di atas, pengaruh media film kartun dalam menuliskan 

kembali sebuah dongeng berpengaruh dalam proses pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

Penelitian lainnya mengenai keterampilan menulis narasi pernah 

dilakukan oleh Silvia Nurkarimah (2019) dengan judul Pengaruh Media Film 

Kartun terhadap Kemampuan Menulis Fabel Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 

Parakansalak Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2018/2019. Nurkarimah 

menjelaskan bahwa pembelajaran menulis dengan menggunakan media film 

kartun berpengaruh terhadap kemampuan menulis fabel siswa kelas VIII A 

SMP Negeri 1 Parakansalak Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian 

eksperimen semu atau biasa disebut quasi experiment digunakan oleh 

Nurkarimah, dengan menggunakan desain penelitian pretest and posttest group 

dengan jumlah sampel sebanyak 26 siswa. Hasil penelitian menunjukkan rata-

rata yang diperoleh siswa pada pretest sebesar 55,153 mengalami peningkatan 

pada hasil posttest dengan nilai 72,038. Hasil perhitungan masing-masing tes 

dilakukan menggunakan uji t terhadap pretest dan posttest, sehingga diperoleh 

hasil thitung 28,920  > ttabel 1,708. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan antara pretest dan posttest. Maka penggunaan media film 

kartun berpengaruh dan meningkat kemampuan siswa dalam pembelajaran 

menulis fabel. 

Berdasarkan dua penelitian di atas, masalah dalam penelitian ini 

berfokus pada upaya keterampilan menulis narasi  siswa dengan menggunakan 

media film pendek Inilah Aku. Batasan masalah pada penelitian ini dilakukan 

pada siswa kelas V-2 tingkat Mathayom di Islamic Santitham Foundation 

School Tahun Pelajaran 2018/2019. Dengan demikian, peneliti mengambil 
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judul penelitian “Pengaruh Media Film Pendek Berjudul Inilah Aku terhadap 

Kemampuan Menulis Narasi Siswa Kelas V-2 dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Tingkat Mathayom di Islamic Santitham Foundation School 

Thailand Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana kemampuan menulis narasi siswa kelas V-2 dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia tingkat Mathayom di Islamic Santitham Foundation 

School Thailand Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 sebelum menggunakan 

media film pendek berjudul Inilah Aku? 

2. Bagaimana kemampuan menulis narasi siswa kelas V-2 dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia tingkat Mathayom di Islamic Santitham Foundation 

School Thailand Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 sesudah menggunakan 

media film pendek berjudul Inilah Aku? 

3. Bagaimana pengaruh media film pendek berjudul Inilah Aku terhadap 

kemampuan menulis narasi siswa kelas V-2 dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia tingkat Mathayom di Islamic Santitham Foundation School 

Thailand Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

dapat dipaparkan sebagai berikut. 

1. Mengetahui kemampuan menulis narasi siswa kelas V-2 dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia tingkat Mathayom di Islamic Santitham 

Foundation School Thailand Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 sebelum 

menggunakan media film pendek berjudul Inilah Aku. 

2. Mengetahui kemampuan menulis narasi siswa kelas V-2 dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia tingkat Mathayom di Islamic Santitham 

Foundation School Thailand Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 sesudah 

menggunakan media film pendek berjudul Inilah Aku. 
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3. Bagaimana pengaruh media film pendek berjudul Inilah Aku terhadap 

kemampuan menulis narasi siswa kelas V-2 dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia tingkat Mathayom di Islamic Santitham Foundation School 

Thailand Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoretis 

maupun praktis, di antaranya sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini dapat dijadikan sebagai penunjang 

pembelajaran bahasa Indonesia di Islamic Santitham Foundation School dalam 

ranah pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa dapat meningkatkan minat terhadap bahasa Indonesia 

melalui media film pendek berjudul Inilah Aku, khususnya pada 

keterampilan menulis narasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia siswa 

kelas V-2 tingkat Mathayom. 

b. Manfaat bagi guru, memperoleh pengetahuan yang baru mengenai media 

pembelajaran dalam keterampilan menulis siswa. 

c. Bagi sekolah Islamic Santitham Foundation yang berada di provinsi 

Nakhon Si Thammarat Thailand Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019, 

dapat terjalin kerja sama yang baik antara pihak sekolah dan Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi secara berkesinambungan. 

 


