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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi sekarang ini, selain menguasai bahasa ibu, pembelajar juga 

dituntut untuk menguasai bahasa asing. Selain bahasa Inggris, bahasa Perancis 

merupakan bahasa asing yang banyak dipelajari baik di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) maupun di sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia. Dalam 

mempelajari bahasa Perancis siswa dituntut untuk menguasai empat keterampilan 

berbahasa diantaranya adalah berbicara (production orale), menulis (production 

écrite), menyimak (compréhension orale), dan membaca (compréhension écrite).  

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai. 

Menurut Tarigan (2008:7) membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta 

dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh 

penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis. Salah satu jenis kegiatan membaca 

adalah membaca pemahaman. Membaca pemahaman merupakan jenis kegiatan 

membaca untuk memahami isi bacaan secara mendalam. Dalam hal ini pembaca 

dituntut untuk mengetahui dan mengingat hal-hal pokok, serta perincian-perincian 

penting. Membaca pemahaman menuntut ingatan agar dapat memahami isi bacaan 

tersebut secara mendalam dan menggunakannya dengan baik. 
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 Membaca pemahaman merupakan keterampilan yang tidak mudah dipelajari. 

Para siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami wacana suatu teks. Hal ini 

dapat disebabkan oleh tingkat kesulitan wacana, penguasaan kosakata yang terbatas, 

banyaknya kata-kata baru yang belum dikenal, serta sulitnya menemukan ide pokok 

atau gagasan yang terdapat dalam suatu bacaan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu 

metode atau teknik pembelajaran yang tepat untuk membantu para siswa dalam 

memahami teks. 

Menurut Suryosubroto, B (149:2002) metode adalah cara yang dalam 

fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Makin tepat metodenya, 

diharapkan makin efektif pula pencapaian tujuan tersebut. Tetapi khususnya dalam 

bidang pengajaran di sekolah, ada beberapa faktor lain yang ikut berperan dalam 

menentukan efektifnya metode mengajar, antara lain adalah faktor guru itu sendiri, 

faktor anak dan faktor situasi (lingkungan belajar). Penggunaan metode yang 

bervariasi akan sangat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

  Salah satu dari metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran membaca pemahaman bahasa Perancis adalah metode pembelajaran 

kooperatif dengan Teknik Numbered Head Together. Teknik Numbered Head 

Together memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide 

dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, selain itu, teknik ini juga 

mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka.  Sebelumnya 

telah ada penelitian yang menggunakan model pembelajaran Numbered Head 

 



3 
 

Ahmad Frenki, 2013 
Efektivitas Teknik Numbered Head Together Dalam Meningkatkan Katerampilan Membaca Pemahaman 

Bahasa Perancis 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

Together yang berjudul “Efektivitas  Numbered Head Together Terhadap Penguasaan 

Kosakata Bahasa Jepang” (Rifqi Zakiya : 2011). Dari hasil penelitan tersebut 

disimpulkan bahwa model cooperatif learning dengan menggunakan tipe Numbered 

Head Together dapat meningkatkan penguasaan kosakata serta dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dan mewujudkan siswa mampu saling bekerjasama dengan teman-

teman yang lainnya.   

Dengan dilatarbelakangi penjelasan-penjelasan di atas, penulis ingin melakukan 

sebuah penelitian mengenai teknik Numbered Head Together dalam meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman. Penelitian ini berjudul “Efektivitas Teknik 

Numbered Head Together Dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca 

Pemahaman Bahasa Perancis. “(Penelitian Eksperimen semu terhadap siswa kelas 

XI Semester II SMK 3 Bandung tahun ajaran 2011/2012)“. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan beberapa 

masalah diantaranya adalah : 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan teknik Numbered Head Together? 

2. Apakah Teknik Numbered Head Together dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam membaca pemahaman bahasa Perancis? 
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3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap Teknik Numbered Head Together 

dalam meningkatkan keterampilan membaca pemahaman? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan 

teknik Numbered Head Together. 

2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas teknik Numbered Head Together dalam 

pembelajaran membaca pemahaman bahasa Perancis. 

3. Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap Teknik Numbered Head 

Together  dalam pembelajaran bahasa Perancis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian haruslah memiliki kegunaan dan manfaat. Adapun manfaat 

dari penelitian ini adalah : 

1) Manfaat dari segi teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternative teknik pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar khususnya membantu siswa dalam memahami 

bacaan, terutama wacana bahasa Perancis. Sehingga dapat membantu 

tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 
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2) Dari segi praktis. 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pengajar tentang 

pengggunaan teknik Numbered Head Together sebagai salah satu teknik 

pembelajaran membaca pemahaman bahasa Perancis terhadap siswa SMKN 3 

Bandung. 

3) Dari segi isu. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bahwa teknik Numbered 

Head Together dapat digunakan dalam meningkatkan pembelajaran bahasa 

asing terutama pembelajaran bahasa Perancis. 

 

1.5  Anggapan Dasar dan Hipotesis 

1.5.1 Anggapan Dasar 

 Winarno dalam Arikunto (2006:65) menyatakan bahwa anggapan dasar 

adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyidik. 

Berdasarkan definisi di atas, maka anggapan dasar dari penelitian ini adalah : 

1. Teknik pengajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat 

mempengaruhi kemampuan siswa. 

2. Teknik Numbered Head Together dapat digunakan dalam pengajaran 

membaca pemahaman bahasa Perancis. 
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1.5.2 Hipotesis 

“Hipotesis adalah sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul (Arikunto, 2006:71)”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka 

hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Hipotesis Kerja (Hk) : 

- Penggunaan teknik Numbered Head Together efektif dalam meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman bahasa Perancis. 

Hipotesis Nol ((Ho) 

- Penggunaan teknik Numbered Head Together tidak efektif dalam 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman bahasa Perancis. 

 

 

 


