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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring berkembangnya zaman, terdapat berbagai perubahan yang perlu 

dilakukan. Berbagai permasalahan kerapkali tidak bisa diselesaikan dengan cara yang 

selalu sama atau tradisional. Keberadaan teknologi tampaknya menjadi salah satu 

solusi yang hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Kata “teknologi” sendiri 

merupakan serapan dari bahasa Inggris “technology” yang menurut Seel & Dijkstra 

dalam Rizal (2015:3) memiliki arti yaitu keseluruhan ilmu pengetahuan yang 

mencakup teori dan metode penelitian yang berlaku serta aturan yang berfungsi untuk 

memecahkan masalah dalam rangka mewujudkan suatu tujuan, baik bagi masyarakat 

maupun individu. 

Kemajuan teknologi ini tampaknya juga telah berkembang di ranah pendidikan 

atau pembelajaran. Pendidikan sendiri menurut Mukminan dalam Rizal (2015:2) 

merupakan suatu konsep yang sangat luas cakupannya, yang di dalamnya terdapat 

berbagai dimensi dan sudut pandang. Bila dilihat dari segi prosesnya, pendidikan 

dapat diartikan sebagai perubahan yang diperlukan dalam memahami dunia luar, diri 

sendiri, dan hubungan dengan orang lain atau objek-objek yang ada di lingkungan 

sekitarnya. Sementara pembelajaran menurut Komalasari dalam Rizal (2015:4) 

didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses yang digunakan untuk membuat subjek 

didik belajar atau dengan kata lain pembelajar yang direncanakan atau didesain, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar pembelajar tersebut dapat 

mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

Kemajuan teknologi di bidang pendidikan atau pembelajaran ini tidak hanya 

berbentuk sebuah benda atau alat saja, namun berbagai ide-ide baru yang kreatif dan 

jnovatif dalam bentuk pendekatan, strategi, metode, dan model juga termasuk ke 

dalam teknologi di bidang pendidikan. Adapun teknologi pendidikan yang berbentuk 

alat yaitu seperti media pembelajaran. 
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Keberadaan teknologi ini tentunya bukan tanpa alasan, sebagaimana yang 

dikatakan oleh Seel dan Djikstra dalam Rizal (2015:3), bahwa teknologi ada untuk 

membantu menyelesaikan berbagai masalah guna mencapai tujuan tertentu. 

Begitupun dengan teknologi di bidang pendidikan. Mereka diciptakan untuk 

menghadapi berbagai masalah yang telah ada maupun sebagai bentuk antisipasi bagi 

suatu hal yang berpotensi menjadi masalah di kemudian hari yang tentunya berkaitan 

dengan pendidikan. 

Berbagai permasalahan yang terkait dengan pendidikan ini sangat beragam. 

Dimulai dari tingakatan terkecil sebagaimana permasalahan yang biasa terjadi pada 

saat pembelajaran di kelas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Cooney, Davis, dan 

Henderson dalam Widiharto (2008:6) terkait masalah belajar yang kerapkali dialami 

oleh siswa, biasanya disebabkan oleh lima faktor sebagai berikut, faktor fisiologis 

yang berkaitan dengan kemampuan otak, lalu ada faktor sosial berupa pengaruh yang 

ditimbulkan dari lingkungan sekitarnya, seperti orang tua dan teman. Selanjutnya ada 

faktor kejiwaan yang terkait dengan emosi, kemudian ada faktor intelektual karena 

adanya perbedaan tingkat kecerdasan pada tiap siswa dan faktor kependidikan yang 

bisa disebabkan oleh adanya kekurangan pada lembaga pendidikannya maupun dari 

pihak guru atau tenaga pendidiknya. 

Di Indonesia sendiri permasalahan yang biasa ditemui yaitu, malas mengerjakan 

tugas, kurangnya minat atau motivasi dalam belajar, kurang aktif saat pembelajaran, 

dan kerapkali saat mengerjakan tugas mereka lebih memilih menyalin tugas dari 

internet daripada membacanya dari buku. Bukan hanya menyalin saja, terkadang 

mereka bahkan tidak mencoba untuk membaca dan memahaminya. Tampaknya 

permasalahan yang sama juga ditemui di negara lain, salah satunya seperti di 

Thailand Selatan. 

Penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian di salah satu 

sekolah di negara Thailand bagian selatan. Sistem dan proses pembelajaran yang 

berbeda tentunya merupakan suatu ketertarikan tersendiri bagi penulis. Namun 

masalah pembelajaran yang dihadapi para siswa di sana tampaknya sama saja dengan 
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masalah klasik yang biasa dijumpai di Indonesia. Berikut adalah keluhan yang 

kerapkali dilontarkan para siswa saat diwawancarai oleh penulis yaitu terkait dengan 

masalah pembelajaran yang membosankan dan juga kesulitan dalam memahami 

materi. 

Pembelajaran yang membosankan bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

kuranganya penggunaan instrumen pembelajaran yang menarik atau tidak tepatnya 

pemilihan instrumen pembelajaran dengan kondisi dan situasi siswa. Begitupun 

dengan kesulitan dalam memahami materi juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor, 

sebagai contoh materi dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi tidak bisa 

disampaikan dengan baik karena pemahaman sang guru yang kurang tentang materi 

tersebut. Atau bisa juga sang guru yang belum bisa memanfaatkan media 

pembelajaran untuk mengajarkan materi yang sulit tersebut.  

Padahal apabila kita menilik dari beberapa fungsi media, penggunaanya mampu 

membantu menyelesaikan kedua permasalahan tersebut. Berikut penjelasan lebih 

lanjut mengenai fungsi media yang dimaksud. Menurut McKnow dalam Asnawir 

(2005:168), beberapa fungsi media pembelajaran yaitu mampu membangkitkan 

motivasi belajar dan memperjelas penyajian pesan dan informasi. Sejalan dengan 

teori sebelumnya, Asnawir dan Usman (2002:12) menyebutkan beberapa fungsi 

media yaitu untuk membantu memudahkan belajar bagi siswa dan membantu 

memudahkan mengajar bagi guru. Lalu dapat juga menarik perhatian siswa menjadi 

lebih besar dan jalannya proses pembelajaran tidak membosankan. 

Masalah yang sama juga berlaku pada pembelajaran bahasa yaitu masalah 

kuranganya penggunaan instrumen pembelajaran yang menarik atau tidak tepatnya 

pemilihan instrumen pembelajaran dengan kondisi dan situasi siswa. Khususnya 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia (yang notabenenya adalah bahasa asing) 

sehingga menjadikannya suatu kesulitan tersendiri bagi para siswa. Masalah lain 

terkait pembelajaran bahasa yaitu masalah yang sama-sama dihadapi oleh negara 

Indonesia dan Thailand, yaitu keduanya sebagai negara dengan tingkat literasi yang 

rendah. Padahal literasi merupakan salah satu skill yang dibutuhkan pada abad ke 21 
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ini. Literasi sendiri menurut National Institute for Literacy adalah kemapuan seorang 

individu dalam hal membaca, menulis, berbicara, mengitung dan memecahkan 

masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan 

masyarakat. 

Berdasarkan ranking tingkat literasi World Most Literate Countries yang 

dilakukan oleh presiden Central Connecticut State University, John W. Miller pada 

tahun 2016, menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan ke 60 dari 61 negara, 

tepat berada di bawah negara Thailand. Indonesia dan Thailand merupakan negara di 

Asia Tenggara yang menduduki urutan terendah dalam literasi.  

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, keterampilan seperti berbicara, 

membaca dan menulis merupakan keterampilan yang harus diperoleh dalam 

pembelajaran bahasa. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan siswa-

siswa di sana terkait dengan literasi ini, penulis mendapati bahwa cukup banyak 

siswa yang gemar membaca, namun tak banyak siswa yang suka dengan kegiatan 

menulis. Tentu saja karena menulis merupakan tingkatan paling akhir dalam 

kemahiran berbahasa, maka tidak mengherankan apabila menjadi materi yang cukup 

sulit untuk diajarkan. Namun semua masalah tentunya memiliki solusi, sebagaimana 

yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penggunaan media pembelajaran yang 

merupakan hasil dari kemajuan teknologi, setidaknya diharapkan mampu membantu 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Berdasarkan permasalahan yang penulis temui di lapangan (sebagaimana yang 

telah diuraikan di atas), maka penulis memutuskan untuk membuat penelitian dengan 

judul “Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Adobe Flash Terhadap 

Kemampuan Menulis Cerita Fantasi Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada 

Kelas X-2 Tingkat Mathayom Di Seuksasart Islam School Thailand Selatan Tahun 

Ajaran 2018/2019”. 

Penulis tentunya berharap bahwa pemilihan media dan materi pembelajaran yang 

penulis lakukan dapat menjawab persoalan yang ada di sekolah tersebut. Terkait 

dengan masalah dalam pembelajaran di kelas, khususnya saat pembelajaran bahasa 
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Indonesia, lebih spesifik lagi pada materi menulis cerita fantasi yang merupakan salah 

satu bagian dari penerapan literasi dalam pembelajaran bahasa. 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini didasarkan pada berbagai permasalahan klasik yang terjadi di 

sekolah, serta untuk mengetahui bagaimana kinerja dari media pembelajaran yang 

penulis buat apabila digunakan dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia di 

sekolah Seuksasart Islam Shool, Thailand Selatan. Serta untuk melihat adakah 

pengaruh penggunaan media tersebut terhadap kemampuan menulis cerita fantasi 

pada siswa tingkat Mathayom di sekolah tersebut. 

1. Bagaimana kemampuan menulis cerita fantasi pada siswa kelas X-2 tingkat 

Mathayom di Seuksasart Islam School, Thailand Selatan, sebelum 

menggunakan media pembelajaran interaktif? 

2. Bagaimana kemampuan menulis cerita fantasi pada siswa kelas X-2 tingkat 

Mathayom di Seuksasart Islam School, Thailand Selatan, sesudah 

menggunakan media pembelajaran interaktif? 

3. Bagaimana pengaruh media pembelajaran interaktif terhadap kemampuan 

menulis cerita fantasi pada siswa kelas X-2 tingkat Mathayom di Seuksasart 

Islam School, Thailand Selatan? 

C. Batasan Masalah 

Mengingat pembahasan mengenai media pembelajaran interaktif yang cukup 

luas, maka pembahasannya dibatasi pada kemampuan siswa tingkat mathayom di 

Seuksasart Islam School, Thailand Selatan dalam menulis cerita fantasi sebelum  dan 

sesudah diberikan pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif, lalu 

pengaruh seperti apa yang dihasilkan media tersebut terhadap kemampuan mereka 

dalam menulis cerita fantasi bahasa Indonesia. 

D. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang akan dilakukan tentunya memiliki tujuan, tak terkecuali 

penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun tujuan yang penulis harap dapat 

dicapai melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut, 
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1. Untuk mengetahui Mathayom dkemampuan menulis cerita fantasi pada siswa 

kelas X-2 tingkat Mathayom di Seuksasart Islam School, Thailand Selatan, 

sebelum menggunakan media pembelajaran interaktif. 

2. Untuk mengetahui kemampuan menulis cerita fantasi pada siswa kelas X-2 

tingkat Mathayom di Seuksasart Islam School, Thailand Selatan, setelah 

menggunakan media pembelajaran interaktif. 

3. Untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran interaktif terhadap 

kemampuan menulis cerita fantasi pada siswa kelas X-2 tingkat Mathayom di 

Seuksasart Islam School, Thailand Selatan. 

1.   Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil apabila dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak. Tentunya penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut, 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih 

berupa informasi mengenai penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis 

komputer dalam pembelajaran BI, salah satunya pada materi cerita fantasi. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak sebagaimana yang disebutkan berikut ini, 

a. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan merasakan pengalaman langsung 

menggunakan media pembelajaran interaktif dalam proses pembelajaran. 

b.  Bagi Pendidik 

Dapat memberikan informasi mengenai media pembelajaran alternatif yang 

dapat digunakan di kelas, juga memberikan ide tambahan bagi proses pembuatan 

media berbasis komputer. Pendidik bisa mulai lebih sering menggunakan media 

pembelajaranyang menarik agar membuat siswa menjadi lebih fokus dalam 
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menyimak materi pembelajaran tersebut. Pemilihan media yang inovatif dan 

kreatif tampaknya bisa membantu proses pembelajaran di kelas. 

c.  Bagi Peserta Didik 

Peserta didik yang berperan sebagai subjek penelitian dapat memperoleh 

pengalaman langsung belajar menggunakan media pembelajaran interaktif yang 

diharapkan dapat membuat mereka tertarik dengan materi yang diajarkan.  

d.  Bagi Sekolah 

Penggunaan media pembelajaran interaktif ini kiranya bisa dijadikan 

pertimbangan untuk digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Tidak hanya 

dalam pembelajaran menulis saja, namun media ini juga bisa dengan mudah 

disesuaikan dengan materi lainnya. Selain itu pembelajaran dengan media 

berbasis komputer ini juga diharapkan bisa mempermudah peserta didik dalam 

belajar. 

 


