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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada era digital sekarang ini hubungan internasional 

semakin terbuka dan diperluas, kita dituntut untuk dapat mandiri dan 

bertahan dari pergaulan dan persaingan global. Pada beberapa tahun 

kebelakang kita mengenal istilah globalisasi, yaitu proses integrasi 

internasional yang menghilangkan batasan-batasan wilayah untuk 

saling bertukar informasi. Untuk dapat bertahan dan bersaing pada 

era globalisasi ini maka diperlukan persiapan sejak dini. Pridarta 

(1998, hlm 84) menyatakan bahwa ciri-ciri sumber daya manusia 

Indonesia yang perlu dikembangkan dalam era globalisasi 

diantaranya adalah mampu berbahasa asing secara pasif dan aktif, 

terutama bahasa Inggris. 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh English 

Proficiency Index (EF EPI) pada tahun 2017 secara global, Indonesia 

berada pada posisi 39 dari 80 negara dengan skor 52,15 yang masuk 

pada peringkat rendah. Hal ini cukup disayangkan jika melihat 

negara-negara tetangga yang sudah terindeks sangat tinggi dalam 

kemampuan berbahasa Inggris seperti Singapura yang berada pada 

peringkat 5 maupun Malaysia yang berada pada peringkat 13. Hasil 

survey tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal 

dalam penguasaan bahasa Inggris sehingga diperlukan peningkatan 

kualitas dalam pembelajaran berbahasa Inggris di Indonesia. 

Perkembangan anak usia sekolah dasar merupakan masa 

yang tepat untuk mengajarkan berbagai keterampilan yang 

diperlukan untuk kehidupan anak dimasa mendatang. Pada umumnya 

rentang usia anak pada sekolah dasar dimulai dari usia 7 sampai 12 

tahun dengan perkembangan otak yang sedang berkembang pesat. 

Sesuai dengan pernyataan Osbon, Bloom dkk. (dalam Kertamuda, 

2015, hlm. 4) dalam penelitian pada bidang neurologi yaitu pada usia 

0-4 tahun perkembangan kecerdasan anak mencapai 50%, usia 0-8 

tahun perkembangan kecerdasan anak mencapai 80%, dan pada usia 

0-18 tahun perkembangan kecerdasan anak mencapai 100%. Pada 

masa inilah waktu yang tepat untuk menstimulus otak anak dengan 

berbagai keterampilan. Salah satu keterampilan tersebut adalah 

keterampilan berbahasa. 
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Bahasa sebagai alat komunikasi sangat penting 

kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Keraf (dalam 

Suyanto, 2011, hlm. 15) mengemukakan dua pengertian bahasa. 

Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi 

antaranggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh 

alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang 

mempergunakan simbol-simbol vokal (bunyi ujaran) yang bersifat 

arbitrer. Dengan bahasa kita dapat menyampaikan gagasan, pikiran, 

serta perasaan kepada orang lain. 

Pada rentang usia sekolah dasar dengan rentang usia 7-12 

tahun merupakan masa berkembang pesatnya penambahan kosakata 

anak. Rata-rata anak usia 4-5 tahun sudah mempunyai lebih dari 2500 

kosakata (Hurlock,1990, hlm. 113). Dengan memperhatikan tuntutan 

globalisasi dan perkembangan bahasa anak, maka sebaiknya anak 

tidak hanya belajar bahasa ibu saja, tetapi juga mulai dikenalkan 

dengan bahasa asing lain seperti bahasa Inggris. Dalam pergaulan 

internasional bahasa Inggris digunakan untuk usaha politik, 

keamanan negara, kerjasama bisnis dan juga kerjasama pendidikan. 

Mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris bukan berarti 

mengesampingkan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah. 

Bahasa asing diperlukan untuk menguasai ilmu pengetahuan yang 

terbungkus dalam bahasa Inggris. 

Pendidikan bahasa Inggris di sekolah dasar diharapkan 

dapat berjalan maksimal karena anak sudah menguasai banyak 

kosakata dari bahasa ibunya. Menurut Iriani (2012, hlm. 13) tinggi 

rendahnya kemampuan bahasa Inggris anak dipengaruhi oleh 

keaktifan mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Namun 

kecenderungan anak usia sekolah dasar dalam pola belajarnya masih 

suka bermain yang mengakibatkan proses pembelajaran berjalan 

kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan media pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta memfasilitasi pola 

belajar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi di sekolah dasar, peneliti 

menemukan bahwa guru kelas dalam proses pembelajaran bahasa 

Inggris jarang menggunakan media pembelajaran. Guru menuliskan 

materi pembelajaran di papan tulis lalu menginstruksikan siswa 

untuk membaca materi yang sudah ditulis secara bersama-sama. 

Padahal cara belajar seperti ini kurang baik jika dilakukan secara 
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terus menerus karena kurang mengoptimalkan potensi yang dimiliki 

oleh siswa. Oleh karena itu, guru memerlukan inovasi media 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Saat ini teknologi berkembang sangat pesat, maka 

diperlukan juga inovasi dalam pendidikan dengan memanfaatkan 

teknologi tersebut terutama dibidang media pembelajaran. Menurut 

Eric Ashby (dalam Rusman, 2012, hlm. 6) menyatakan bahwa dunia 

pendidikan telah memasuki revolusinya yang kelima yang terjadi saat 

ini ketika teknologi komputer dan internet berkembang pesat dan 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Munir (2012, hlm 35) 

mengungkapkan bahwa menggunakan multimedia dalam sistem 

belajar dan mengajar dapat memungkinkan siswa untuk berpikir 

kritis, menjadi pemecah masalah, lebih cenderung untuk mencari 

informasi dan lebih termotivasi dalam belajar. Multimedia interaktif 

diharapkan dapat mengoptimalkan materi yang didapat oleh siswa. 

Penggunaan multimedia interaktif dapat memberikan 

dampak yang positif pada pembelajaran kosakata di kelas. Karena 

dengan multimedia interaktif siswa dapat berinteraksi langsung 

dengan media yang telah dibuat. Menurut Tylor (dalam Hoskisson & 

Tompkins, 1998, hlm. 56) komputer dalam pembelajaran bahasa 

memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai alat, tutor, dan tutee. Multimedia 

interaktif yang berbasis komputer berfungsi menjadi alat bantu untuk 

memproses kata-kata dan media pengajaran dalam mempelajari 

bahasa. Wood (2001, hlm 15) menyatakan bahwa penggunaan 

multimedia dalam pembelajaran bahasa berpotensi meningkatkan 

kosakata. Multimedia dapat menampilkan bentuk kata, 

memunculkan pengucapan kata, dan memberikan narasi yang 

informatik dan menarik. Sehingga siswa dapat memperoleh kosakata 

baru, mendengarkan pengucapannya dan meningkatkan pemahaman 

terhadap kosakata baru yang dipelajarinya. 

Dengan memanfaatkan teknologi pembuatan multimedia 

interaktif akan lebih mudah, banyak perangkat lunak di komputer 

yang dapat digunakan untuk membuatnya. Namun perlu diperhatikan 

beberapa aspek seperti isi materi dan kelayakan media yang akan 

dibuat. Penggunaan multimedia interaktif sangat fleksibel karena 

dapat memberikan kebebasan kepada pengguna dalam menentukan 

topik dalam proses belajar dan kemudahan kontrol dalam proses 

belajar (Munir, 2009, hlm. 214). 
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 Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti terdorong 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan 

Multimedia Interaktif Untuk Pembelajaran Bahasa Inggris Di Kelas 

III Sekolah Dasar”. Dengan penelitian dan pengembangan pada 

media ini, di harapkan media ini dapat memfasilitasi siswa dalam 

belajar bahasa Inggris. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah penelitian, yaitu: 

1) Bagaimanakah desain dan pengembangan multimedia interaktif 

untuk pembelajaran bahasa Inggris di kelas III Sekolah Dasar? 

2) Bagaimanakah penilaian para ahli mengenai konten dan desain 

multimedia interaktif untuk pembelajaran bahasa Inggris di 

kelas III Sekolah Dasar? 

3) Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap penggunaan 

multimedia interaktif sebagai media untuk pembelajaran bahasa 

Inggris? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka disusunlah 

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan desain dan pengembangan multimedia 

interaktif untuk pembelajaran bahasa Inggris di kelas III Sekolah 

Dasar. 

2) Mendeskripsikan tanggapan para ahli mengenai konten dan 

desain multimedia interaktif untuk pembelajaran bahasa Inggris 

di kelas III Sekolah Dasar. 

3) Mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap penggunaan 

multimedia interaktif sebagai media untuk pembelajaran bahasa 

Inggris. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, secara 

khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 
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Sebagai masukan dan referensi guru untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran 

sehingga dapat membuat suasana pembelajaran menjadi 

lebih menyenangkan. 

2. Bagi Siswa 

Sebagai alat bantu dalam meningkatkan semangat dan 

motivasi belajar dengan memberikan pengalaman belajar 

baru yang dapat membuat siswa lebih aktif. 

3. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran di 

sekolah dalam mencapai kurikulum yang berlaku. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan laporan penelitian yang digunakan oleh 

peneliti untuk menyusun laporan penelitian akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Bab I Pendahuluan 

Pada Bab I ini dijelaskan mengenai latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian 

dan manfaat penelitian. 

2) Bab II Kajian Pustaka 

Pada Bab II ini peneliti menjelaskan mengenai media dan 

multimedia interaktif. 

3) Bab III Metode Penelitian. 

Pada Bab III ini peneliti akan memaparkan diantaranya 

mengenai desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

validasi ahli dan teknik analisis data. 

4) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab IV ini akan membahas hasil penelitian dan 

bagaimana data yang sudah didapat dalam penelitian. 

5) Bab V Kesimpulan dan saran  

Pada bab V ini peneliti memberikan kesimpulan dari data 

yang sudah diolah dan memberikan rekomendasi untuk 

penelitian kedepannya. 


