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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam 

mengembangkan potensi manusia Indonesia terutama untuk menghadapi derasnya 

persaingan global dan dalam mengikuti perkembangan era teknologi yang serba 

canggih seperti sekarang ini, pembelajaran bahasa Indonesia mengajarkan banyak 

hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Depdiknas (2007, hlm. 5) 

mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran bahasa adalah untuk mengarahkan 

siswa terampil berbahasa. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu siswa 

mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan 

dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa 

tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analisis dan imajinatif 

dalam dirinya. 

Untuk dapat menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang bermakna, 

diperlukan suatu pembelajaran yang dapat membawa siswa ke dalam situasi yang 

menarik, menyenangkan, dan interaktif sehingga siswa akan merasa antusias 

dalam mengikuti setiap tahapan dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan hal 

tersebut, Suyatno (2005, hlm. 1) menyatakan bahwa, pembelajaran harus menarik 

dan menyenangkan, karena pembelajaran yang menarik berarti mempunyai unsur 

yang menggelitik bagi siswa untuk terus diikuti, siswa mempunyai motivasi untuk 

terus mengikuti pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan berarti 

pembelajaran sesuai dengan suasana yang terjadi pada diri siswa. Dengan 

harapan, pembelajaran bahasa Indonesia pun menjadi sajian materi yang selalu 

menarik dan ditunggu-tunggu oleh siswa. Adapun salah satu yang mampu 

membawa siswa dalam situasi pembelajaran bahasa Indonesia yang menarik dan 

menyenangkan serta membawa dalam situasi komunikasi yang aktif adalah 
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dengan menerapkan pembelajaran yang di dalamnya mampu membuat situasi 

yang menarik dan menyenangkan serta mampu menyampaikan informasi dan 

pengetahuan kepada siswa dengan mudah. 

Kemudian untuk membuat pembelajaran bahasa Indonesia lebih bermakna, 

menarik, dan menyenangkan dalam menerapkan pembelajaran sebaiknya dibantu 

dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Karena dengan 

memanfaatkan teknologi akan meningkatkan profesionalisme guru dalam 

memberikan pengajaran sehingga siswa dapat mengakses apa yang disampaikan 

guru dengan baik, termasuk memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

Salah satu contoh pemanfaatan teknologi canggih sekarang ini dalam dunia 

pendidikan adalah digunakannya teknologi sebagai sarana belajar yang berupa 

media pembelajaran. Peran dari media pembelajaran sangatlah besar karena hal itu 

dapat membuat guru mampu mendesain dan merencanakan suatu konsep dan ilmu 

pengetahuan dengan mudah. Sehingga guru mampu menyajikan materi dalam 

pembelajarannya dengan menarik dan mudah diakses oleh siswa dengan baik. 

Manfaat penggunaan media adalah guru dapat mengatur kelas sehingga 

bukan hanya guru yang aktif, melainkan juga siswanya. Misalnya, dalam 

pembelajaran berbagai keterampilan bahasa terutama keterampilan menulis, guru 

dapat memanfaatkan media digital seperti film. Film tersebut diperlihatkan kepada 

siswa untuk diperhatikan dan dikomentari. Setelah itu siswa melakukannya sesuai 

dengan kompetensi yang ingin dicapai. Selain itu guru juga dapat memanfaatkan 

media film dalam mengajarkan pemahaman unsur intrinsik cerita dan 

keterampilan menulis teks narasi supaya lebih mudah. Dalam melaksanakan 

pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah terutama di sekolah dasar, peran media 

sangatlah penting karena dengan adanya media akan membuat pembelajaran 

bahasa Indonesia lebih baik dan menarik. Sehingga pembelajaran bahasa 

Indonesia mampu menumbuhkan keterampilan berbahasa Indonesia dengan 

maksimal. 



3 

 

Arifin Ahmad, 2014 

KEEFEKTIFAN TEKNIK COMMUNICATION GAMES BERBANTUAN MEDIA FILM UNTUK 

MENINGKATKAN PEMAHAMAN UNSUR INTRINSIK CERITA DAN KETERAMPILAN MENULIS TEKS 

NARASI 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Pembelajaran bahasa Indonesia meliputi empat aspek keterampilan 

berbahasa, yaitu mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca, dan menulis. 

Pengembangan empat keterampilan berbahasa tersebut tidaklah mudah, terutama 

keterampilan menulis teks narasi, begitu juga pemahaman unsur intrinsik dalam 

sebuah cerita. Dengan demikian, perlu adanya usaha keras dalam memahamkan 

unsur intrinsik dalam sebuah cerita dan menanamkan keterampilan menulis teks 

narasi sedini mungkin kepada siswa sehingga siswa memahami unsur intrinsik 

cerita dan terampil menulis teks narasi sejak dini. Untuk melaksanakan hal 

tersebut perlu adanya sebuah inovasi atau cara baru untuk mendapatkan 

pembelajaran pemahaman unsur intrinsik cerita dan keterampilan menulis teks 

narasi. 

Kenyataan di lapangan ditemukan bahwa dari hasil observasi awal yang 

dilakukan peneliti di kelas IVB SD Interaktif Gemilang Mutafannin Padalarang 

Bandung Barat, perlu adanya sebuah inovasi atau cara baru untuk mendapatkan 

pembelajaran bahasa Indonesia terutama dalam pembelajaran unsur intrinsik 

cerita dan keterampilan menulis teks narasi, karena guru bahasa Indonesia dalam 

pembelajarannya belum menggunakan media yang memanfaatkan teknologi, guru 

lebih sering menggunakan penyampaian pembelajaran dengan lisan saja, hal ini 

yang menyebabkan munculnya sejumlah persoalan, baik yang muncul dari 

keterbatasan guru itu sendiri, bahan ajar, dan suasana pembelajaran yang 

terbentuk, karena siswa di sekolah dasar dalam pembelajarannya menuntut 

informasi yang jelas, menyenangkan, dan tidak verbalistik. Hal itu sejalan dengan 

apa yang dikemukakan oleh Asra, dkk. (2008, hlm. 54) bahwa apabila guru dalam 

pembelajarannya hanya menggunakan bahasa lisan saja, akan memunculkan 

sejumlah persoalan, dan secara psikologis anak pada jenjang pendidikan awal 

menuntut informasi yang jelas, tidak verbalistik, sederhana dan pola pembelajaran 

menyenangkan serta sesuai dengan keterampilan berpikir siswa.  

Selain permasalahan guru yang masih cenderung belum melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan media terutama media teknologi, dalam 
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pembelajaran berbahasa Indonesia juga masih bersifat pengetahuan. Sehingga 

pembelajaran bahasa Indonesia lebih cenderung berorientasi pada ‘angka’ (score) 

dan hanya pengembangan otak kiri (kognitif) saja bukan pada peningkatan 

keterampilan berbahasanya. Jika kondisi pembelajaran tersebut dibiarkan berlarut-

larut, maka pemahaman unsur intrinsik cerita dan keterampilan berbahasa 

terutama keterampilan menulis teks narasi siswa di kelas IVB SD Interaktif 

Gemilang Mutafannin Padalarang Bandung Barat tidak akan tumbuh dan 

berkembang secara maksimal dan akan jauh dari yang diharapkan, hal ini akan 

tidak baik untuk masa depanya nanti. Dalam konteks yang demikian, diperlukan 

suatu pembelajaran yang mampu mengajarkan siswa pandai dalam memahami 

unsur intrinsik sebuah cerita dan terampil menulis teks narasi. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dibutuhkan suatu pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

dengan menggunakan media pembelajaran yang membuat siswa mudah belajar 

memahami unsur intrinsik sebuah cerita dan mudah belajar menulis teks narasi. 

Salah satu pembelajaran yang dapat membuat siswa mudah belajar memahami 

unsur intrinsik sebuah cerita dan mudah belajar menulis teks narasi adalah 

pembelajaran teknik communication games berbantuan media film. 

Teknik communication games adalah teknik permainan dalam 

pembelajaran bahasa yang menerapkan serangkaian pembelajaran yang 

mengembangkan kreativitas, kefasihan berbahasa dan mengetahui struktur bahasa 

yang benar dengan cara dan aturan yang menyenangkan, sedangkan media film 

merupakan media yang sangat baik dalam pendidikan, karena media film pada 

umumnya disukai oleh siswa karena memiliki pengaruh yang menakjubkan untuk 

dapat menarik perhatian siswa dan membuat siswa bisa mengingat kejadian-

kejadian dalam sebuah cerita dengan cepat. Cerita tidak hanya disampaikan lewat 

lisan saja, tetapi juga lewat gambar, suara, dan musik, dan tidak hanya sebagai 

hiburan semata, tetapi juga menyampaikan pelajaran, nasihat, hikmah, dan pesan 

yang ada di dalamnya. Seperti yang dikemukakan oleh Khairani dalam (Latif, 
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2012, hlm. 52) bahwa cerita atau kisah merupakan salah satu sarana berbahasa 

dalam menyampaikan suatu pesan. 

Jadi penyajian materi pembelajaran pemahaman unsur intrinsik cerita dan 

keterampilan menulis teks narasi melalui teknik communication games berbantuan 

media film ini menawarkan hal yang menarik dan menyenangkan serta mudah 

dipahami siswa, karena pembelajaran menggunakan teknik communication games 

berbantuan media film ini menyampaikan pesan-pesan yang bersifat positif serta 

membawa pembelajaran pada suasana yang terjadi pada diri siswa sekolah dasar 

yaitu masih sangat menyukai permainan sehingga siswa menjadi termotivasi, 

antusias, dan aktif selama belajar bahasa Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian Yana yang berkaitan dengan penggunaan 

model film pendek. Diperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan keterampilan 

menulis naskah drama siswa dengan menggunakan media pembelajaran film 

pendek. Ini terbukti dari hasil belajar siswa dalam menulis naskah meningkat 

sebesar 66,66%. 

Melihat Pentingnya pembelajaran pemahaman unsur intrinsik cerita dan 

keterampilan menulis narasi sebagai bentuk pengungkapan gagasan, perasaan, 

menemukan dan menggunakan kemampuan analisis dan imajinatif dalam diri 

siswa sebagai tujuan pembelajaran bahasa, dan sekaligus untuk mengetahui 

keefektifan teknik communication games berbantuan media film untuk 

meningkatan pemahaman unsur intrinsik cerita dan keterampilan menulis teks 

narasi, peneliti memfokuskan kajian dengan judul penelitian ini yaitu 

”Keefektifan Teknik Communication Games Berbantuan Media Film untuk 

Meningkatan Pemahaman Unsur Intrinsik Cerita dan Keterampilan Menulis Teks 

Narasi”. 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas 

yaitu dalam ruang lingkup: 
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1. penelitian dilakukan terhadap responden yang berada pada tingkatan kelas IV 

Sekolah Dasar; 

2. keefektifan teknik communication games berbantuan media film, pemahaman 

unsur intrinsik cerita, dan keterampilan menulis teks narasi; 

3. pemahaman unsur intrinsik cerita yang diukur dalam penelitian ini yaitu tokoh, 

watak, latar, alur, dan tema; 

4. keterampilan menulis teks narasi yang diukur dalam penelitian ini yaitu 

kualitas isi, kebahasaan, ketepatan ejaan dan tanda baca, perbuatan, 

penokohan, latar, sudut pandang, serta alur. 

 

 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan dalam 

penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah teknik communication games berbantuan media film efektif 

untuk meningkatan pemahaman unsur intrinsik cerita siswa kelas IVB SD 

Interaktif Gemilang Mutafannin Padalarang Bandung Barat? 

2. Bagaimanakah teknik communication games berbantuan media film efektif 

untuk meningkatan keterampilan menulis teks narasi siswa kelas IVB SD 

Interaktif Gemilang Mutafannin Padalarang Bandung Barat?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. diperoleh gambaran keefektifan teknik communication games berbantuan 

media film terhadap peningkatan pemahaman unsur intrinsik cerita siswa kelas 

IVB SD Interaktif Gemilang Mutafannin Padalarang Bandung Barat. 
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2. diperoleh gambaran keefektifan teknik communication games berbantuan 

media film terhadap peningkatan keterampilan menulis teks narasi siswa kelas 

IVB SD Interaktif Gemilang Mutafannin Padalarang Bandung Barat.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memperkaya hasil-hasil penelitian sejenis yang 

telah dilakukan sebelumnya, dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan, seperti: guru-guru sekolah dasar, para mahasiswa di LPTK, 

praktisi pendidikan dan lain-lain. Lebih rinci lagi, manfaat penelitian ini dapat 

penulis uraikan sebagai berikut. 

 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini dapat dijadikan bukti tentang potensi 

pembelajaran teknik communication games berbantuan media film dalam 

meningkatkan pemahaman unsur intrinsik cerita dan keterampilan menulis teks 

narasi siswa sekolah dasar, serta menjadi bentuk pengembangan pembelajaran 

bahasa Indonesia di sekolah dasar yang inovatif dan menyenangkan. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Peneliti 

Penelitian ini menambah wawasan peneliti dalam menerapkan teknik 

communication games berbantuan media film dalam meningkatkan 

pemahaman unsur intrinsik cerita dan keterampilan menulis teks narasi siswa 

sekolah dasar. 

b. Manfaat bagi Guru 

Penelitian dapat memperkaya khazanah dan sekaligus menjadi bahan 

pertimbangan guru dalam mengembangkan pembelajaran pemahaman unsur 

intrinsik cerita dan keterampilan menulis teks narasi sehingga pembelajaran 

yang dilaksanakan lebih baik dan berhasil. 
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c. Manfaat bagi Siswa 

Penelitian ini membuat siswa memiliki pemahaman unsur intrinsik cerita lebih 

baik dan keterampilan menulis teks narasi siswa menjadi meningkat. 

 

F. Struktur Organisasi Tesis 

Tesis ini dimulai dari bab I pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, 

identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi tesis. Pada bab II terdiri dari: kajian pustaka, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis penelitian. Bab III mengenai metode penelitian berisi 

penjabaran tentang: metode penelitian, desain penelitian, lokasi penelitian, 

populasi penenelitian, sampel penelitian, definisi operasional variabel, instrumen 

penelitian, analisis instrumen, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data dan Pemberian skor. Bab IV terdiri dari terdiri: hasil penelitian 

dan pembahasan penelitian. Bab V merupakan simpulan dan saran. 


