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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Seiring berkembangnya teknologi, semakin banyak orang memiliki wawasan dan 

pengetahuan. Teknologi dibuat sebagai ilmu pengetahuan untuk mempermudah pekerjaan 

manusia. Adapun kemajuan teknologi tak lepas dari kebutuhan manusia. Salah satu jenis 

perkembangan teknologi adalah internet. Internet merupakan sistem pada jaringan komputer 

yang saling berhubungan atau terhubung dengan menggunakan Sistem Global Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP). Internet memiliki peluang yang dapat 

dijadikan media pembelajaran untuk mendapatkan berbagai sumber belajar dan menyampaikan 

pesan pembelajaran, contohnya media sosial Youtube. Media sosial Youtube adalah situs 

website yang menyediakan berbagai macam video, mulai dari video klip sampai film serta video 

yang dibuat oleh pengguna youtube sendiri. Video yang ditampilkan pada umumnya hanya untuk 

dilihat melalui browser, tidak untuk diunduh (download) dan dilihat secara offline. Pengguna 

dapat saling berlangganan video dengan cara subscribe (berlangganan).  

Youtube dapat membuat orang-orang menjadi terkenal hanya dengan meng-upload video 

mereka yang kreatif dan inovatif di Youtube. Mengunggah (upload) video ke Youtube dapat 

melalui komputer atau laptop dan video-video yang terdapat di Youtube dapat dilihat melalui 

ponsel, komputer, dan laptop. Setiap hari ada jutaan orang yang mengakses Youtube sehingga 

Youtube berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan menyimak khususnya untuk pembelajaran bahasa asing. Tetapi, 

tidak sedikit orang yang menyalahgunakan media sosial Youtube, seperti beberapa pengguna 

yang tidak bertanggungjawab memberi informasi yang menyesatkan atau fitnah. Walaupun 

banyak yang menyalahgunakan Youtube, namun Youtube masih dapat dijadikan media 

pembelajaran yang baik dan berpotensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan.   
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Rumusan Masalah 

1. Apa kelebihan dan kekurangan media Youtube dalam pembelajaran menyimak bahasa 

Perancis? 

2. Bagaimana cara menggunakan media Youtube dalam pembelajaran menyimak bahasa 

Perancis? 

Tujuan 

1. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan media Youtube dalam pembelajaran menyimak 

bahasa Perancis 

2. Menjelaskan cara menggunakan media Youtube  dalam pembelajaran menyimak bahasa 

Perancis 

Manfaat 

1. Manfaat dari segi teoretis, penggunaan media Youtube sebagai media pembelajaran dapat 

memberikan informasi melalui video tentang materi-materi pembelajaran, pengetahuan dan 

kebudayaan yang berhubungan dengan bahasa asing. Serta video berisi pembelajaran 

menyimak bahasa Perancis.  

2. Manfaat dari segi praktis, 

a. Youtube dapat digunakan untuk semua kalangan  termasuk siswa dan guru 

b. Dengan Youtube kita dapat berdiskusi dan melakukan tanya jawab dengan me-review 

sebuah video pembelajaran yang terkait dengan bahasa Perancis 

c. Apabila pembelajaran menggunakan media sosial Youtube atau video akan menciptakan 

suasana pembelajaran yang menarik dan interaktif 
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