
 
 

 
Riki Mulyana, 2014 
Penggunaan media picture-story dalam pembelajaran keterampilan menulis Bahasa 
Perancis Tingkat Dasar 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Maka dari itu 

bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hakikat manusia 

sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bahasa sebagai salah satu alat 

penting dalam pembentukan masyarakat, sehingga keberadaan bahasa sangatlah 

penting untuk menjalin komunikasi. Komunikasi akan terjalin dengan baik apabila 

keempat keterampilan berbahasa dapat dikuasai dengan maksimal, yang meliputi 

keterampilan menyimak,  keterampilan berbicara,  keterampilan membaca,  dan 

keterampilan menulis. 

 Keterampilan menyimak dan membaca termasuk ke dalam keterampilan 

berbahasa yang reseptif dan apresiatif, artinya kedua keterampilan tersebut 

digunakan untuk memperoleh dan memahami informasi yang disampaikan 

melalui bahasa lisan dan tertulis. Sedangkan, keterampilan berbicara dan menulis 

merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif dan ekspresif, artinya 

kedua keterampilan berbahasa tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi 

atau gagasan baik secara lisan maupun tertulis. Keempat keterampilan berbahasa 

tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. 

 Dalam kegiatan  menulis, seseorang harus terampil memanfaatkan 

kosakata, memahami penerapan tanda baca dan struktur kalimat, pengembangan 

paragraf, serta logika berbahasa. Keterampilan menulis dapat dikembangkan 

melalui latihan yang rutin dan intensif. Latihan ini dapat diasah mulai dari bangku 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi secara teratur yang pada akhirnya tanpa 

disadari seorang pembelajar mempunyai kemampuan menulis yang baik. Dalam 

proses pembelajaran bahasa, kegiatan menulis sangatlah penting dalam 

pendidikan,  karena dengan menulis seorang siswa mampu mengkonstruksikan 
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berbagai ilmu atau pengetahuan yang dimilikinya ke  dalam bentuk tulisan, 

misalnya dalam bentuk karangan, puisi, cerpen, artikel, esai, dan laporan ilmiah. 

Dalam proses pembelajaran, siswa sebagai peserta didik merupakan subjek 

utama, sedangkan guru merupakan fasilitator yang harus kreatif menghadirkan 

suasana yang kondusif sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran 

siswa yang aktif dan produktif. Memanfaatkan  media pembelajaran secara tepat 

merupakan salah satu hal positif yang mampu mewujudkan kegiatan belajar siswa 

yang dinamis. 

Dalam praktiknya, banyak media pembelajaran yang telah diterapkan oleh 

guru untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran yang dapat mendorong 

siswa agar lebih aktif. Namun, pada kenyataannya, siswa lebih banyak mengalami 

kesulitan untuk menguasai keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa 

asing, khususnya bahasa Perancis karena menurut sebagian orang yang 

mempelajari bahasa Perancis apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang 

ditulis. Dalam hal ini, media pembelajaran mempunyai fungsi yang cukup penting 

dalam kegiatan belajar mengajar siswa untuk berlatih menulis dalam bahasa 

Perancis. Dengan demikian, penggunaan media dalam pembelajaran bahasa 

Perancis ini diharapkan mampu mempermudah proses pengajaran dan 

memberikan variasi yang berbeda dalam pembelajarannya, sehingga dengan 

pembelajaran yang variatif tersebut siswa mampu menguasai bahasa Perancis 

dengan baik dan memiliki keterampilan menulis yang memadai. Salah satu media 

pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan 

menulis siswa, yaitu media Picture-Story. 

Media Picture-Story  merupakan media berbentuk visual yang mana siswa 

dituntut untuk dapat menyampaikan informasi yang terdapat dalam gambar sesuai 

dengan tingkat kemampuannya. Media ini diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan berbahasa siswa, khususnya keterampilan menulis dalam bahasa 

Perancis. Dengan media tersebut, siswa akan lebih paham untuk menulis dan 

menyampaikan informasi secara tertulis berdasarkan kaidah yang berlaku.  Selain 

itu, dengan bantuan media Picture-Story ini, siswa akan mudah menuliskan 
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kalimat sederhana secara berkesinambungan sehingga membentuk sebuah 

paragraf sederhana yang utuh.   

Penelitian tentang media Picture-Story sudah pernah dilakukan oleh Anny 

Khairanisya, mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang tentang penggunaan 

media Photo Story dalam meningkatkan keterampilan berbicara (kaiwa).  Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa media Photo Story dapat diterapkan dalam 

pembelajaran bahasa Jepang, khususnya dalam meningkatkan keterampilan 

berbicara (kaiwa). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul tentang  “PENGGUNAAN MEDIA 

PICTURE-STORY DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN 

MENULIS BAHASA PERANCIS TINGKAT DASAR”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan  masalah pada 

penelitian ini  dituangkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar tingkat penguasaan keterampilan menulis bahasa Perancis 

dasar siswa SMA sesudah menggunakan media Picture-Story? 

2. Apa kelebihan dan kekurangan media Picture-Story dalam pembelajaran 

menulis bahasa Perancis tingkat dasar? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan 

deskripsi lengkap tentang: 

1. tingkat penguasaan keterampilan menulis bahasa Perancis tingkat dasar di 

SMA sesudah menggunakan media Picture-Story; 

2. kelebihan dan kekurangan media Picture-Story dalam pembelajaran menulis 

bahasa Perancis tingkat dasar. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat atau 

kontribusi nyata bagi berbagai kalangan berikut ini: 

1. Bagi siswa, diharapkan dapat mengasah keterampilan menulis bahasa Perancis 

dengan menggunakan media Picture-Story.  

2. Bagi pengajar, diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran menulis 

bahasa Perancis yang menarik dan interaktif dengan menggunakan media 

Picture-Story. 

3. Bagi peneliti, diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tambahan dalam 

mempersiapkan diri sebagai calon tenaga pendidik mata pelajaran bahasa 

Perancis dan mampu membuat karya tulis ilmiah dengan baik melalui 

penelitian ini. 

4. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat memberikan masukan dalam kajian 

bahasa dan pendidikan serta dapat mengembangkan media Picture-Story 

dalam keterampilan berbahasa lainnya. 

 


