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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring berjalannya waktu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

berpengaruh terhadap penggunaan alat bantu mengajar di sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, sekolah menengah atas bahkan perguruan tinggi. Penggunaan 

alat-alat tersebut lebih efektif digunakan sebagai alat bantu mengajar sehingga 

pembelajaran di kelas lebih menyenangkan dan  peserta didik dapat dengan 

mudah memahami materi pembelajaran. Alat yang diganakan itu berupa media 

pembelajaran yang pas atau cocok untuk pembelajaran di kelas. Menurut Arsyad 

(2011) media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu mengajar yang turut 

mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan 

oleh guru.  

Media pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dari proses 

pembelajaran di sekolah, karena dapat mempermudah guru untuk memfasilitasi 

proses belajar siswa juga dapat memperjelas materi pembelajaran, memfasilitasi 

interaksi dengan siswa, dan memberi kesempatan praktik kepada siswa (Arsyad, 

2017). Harjanto (2005:244) mengatakan bahwa penggunaan media pendidikan 

dapat mempertinggi proses dan hasil pembelajaran yang berkenaan dengan taraf 

berpikir siswa‖. Dalam hal ini media pembelajaran merupakan komponen yang 

dapat membantu guru dalam mengajar siswa di kelas dan dengan media ini juga 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga proses belajar 

mengajar berjalan efektif dibandingkan tidak menggunakan media pembelajaran. 

Media pembelajaran terdiri dari 4 jenis yang diantaranya adalah media grafis, 

media audio, media visual, dan media audio visual. Media audio visual adalah 

seperangkatat alat yang dapat digunakan memproyeksi gambar bergerak dan 

bersuara (Sanaky, 2013). 

 Membaca pada hakikatnya memahami wacana. Membaca merupakan 

proses intraktif, yaitu proses manakala pembaca terlibat dalam pertukaran gagasan 



2 
 

dengan penulis melalui teks. Pertukaran ini memiliki tujuan dan selalu terjadi 

dalam suatu konteks setting (Subadiyono, 2015). Dalam proses tersebut perlu 

adanya pemahaman mambaca agar pembaca dapat mengetahui apa yang ditulis 

oleh penulis. Di dalam proses memahami wacana, pembaca harus membangun 

pemikiran untuk dapat memahami pesan dengan cara mengenali tanda tertulis, 

benda sekitar, ataupun dalam bentuk video. 

Dewasa ini peran media pembelajaran sebagai alat bantu pendidik dan 

peserta didik dalam proses belajar mengajar sekolah sangatlah penting. Maka dari 

itu perlu adanya media pembelajaran yang bervariasi guna menjadikan proses 

belajar menjadi lebih bersemangat dan menyenangkan. Mutu dan kualitas media 

pembelajaran juga sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar. Berbagai 

macam cara sudah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

tetapi hasil yang didapatkan kurang maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya 

inovasi untuk membuat proses belajar mengajar kurang bersemangat, maka dari 

itu malalui media  pembelajaran yang sudah ada bisa menimbulkan semangat atau 

antusiasme peserta didik untuk mngikuti proses belajar mengajar. 

Pada materi drama kelas VIII SMP kurikulum 2013 dengan kompetensi 

dasar yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur drama (tradisional dan modern) 

yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah dengan indikator merumuskan 

pengertian/karakteristik drama dan mendiskusikan unsur-unsur dan isi drama, dan 

kompetensi dasar yang kedua menginterpretasi drama (tradisional dan  modern) 

yang dibaca dan ditonton/didengar dengan indikator mengidentifikasi isi drama 

dan menanggapi dan melaporkan secara lisan atau tertulis drama yang ditonton. 

Dengan materi tersebut peneliti mencoba untuk membuat siswa memahami teks 

drama menggunakan media audio visul. 

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Een Jaenah selaku guru Bahasa 

Indonseia kelas VIII diketahui bahwa, proses pembelajaran di SMP Negeri 1 

Palembang menggunakan media visual yaitu media power point tidak bergerak. 

Siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan menginterpretasi teks 

drama, karena media yang digunakan masih kurang optimal dalam meningkatkan 
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imajinasi siswa atau daya pikir siswa terhadap materi drama, karena pada materi 

drama ini  siswa dituntut untuk memahami dengan baik teks drama agar bisa 

mengidentifikasi dan menginterpretasi teks drama hanya menggunakan teks 

drama saja, sehingga kurangnya semangat siswa dalam memahami materi 

pembelajaran tersebut, hal ini dapat dilihat pula dari nilai siswa yang masih 

banyak yang belum melampaui KKM. Siswa yang kurang paham dengan materi 

yang dipelajarai karena kurangnya semangat dan keinginan siswa untuk lebih 

memahami materi pelajaran tersebut. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan media audio visual yang 

merupakan media pembelajaran yang bagus dan tepat untuk menambahkan 

semangat atau antusiasme dan meningkatkan daya imajinasi siswa dalam proses 

belajar mengajar di kelas pada materi drama. Media audio visual juga dapat 

digunakan sebagai salah satu alat penunjang pembelajaran yang maksimal. Media 

ini dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat membantu menyalurkan 

pesan dalam proses belajar peserta didik. Selain itu dengan menggunakan media 

audio visual diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan dengan dinamis, 

berkesan dan terasa menyenangkan. 

Media audio visual meliputi media audio dan media visual yang 

menggabungkan gambar dan suara dalam satu video. Dengan media audio visual 

ini siswa dapat langsung melihat atau menonton video drama, selanjutnya dalam 

video drama tersebut juga ada materi drama yang akan disampaikan, selain itu 

untuk pemahaman teks drama tersebut menggunakan teks drama dalam bentuk 

video animasi sehingga dengan video ini siswa dapat meningkanakan daya ingat 

atau imajinasi, siswa tidak mudah bosan dalam proses pembelajaran. Dalam 

proses pembelajaran media audio visual ini terdapat 2 video yang digunakan yang 

pertama media video ini berisi cuplikan-cuplikan video dan foto pementasan 

dramadan materi drama yang digabungkan dalam satu video ,yang dimana setelah 

penayangan video tersebut siswa disuruh untuk memperhatikan video itu mencatat 

hal yang penting dan guru dan siswa bertanya jawab sesuai video yang sudah 

ditampilkan. Video yang kedua media video teks drama siswa yang disajikan 
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dalam bentuk video animasi. Untuk pemahaman teks dramanya, guru 

menampilakn video teks drama dalam bentuk video animasi dan membagikan soal 

yang berhubungan dengan video teks drama tersebut serta teks drama yang ditulis 

dikertas dengan teks drama yang sama dalam video tersebut. Soal berisi 

identifikan unsur-unsur drama dan menginterpretasi teks drama. 

Melalui uraian yang telah dipaparkan di atas, pembelajaran Bahasa 

Indonesia perlu penerapan media pembelajaran yang lebih bervariasi, menarik, 

dan perlu adanya media pembelajaran yang tepat, sesuai dengan motivasi belajar 

siswa. Peneliti berinisiatif menetapkan alternatif tindakan untuk memperbaiki 

rendahnya keterampilan membaca. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

salah satu media diharapkan dapat meningkatkan keterampilan memahami teks 

drama yaitu media audio visual. 

Dengan alasan tersebut penulis tertarik, jika dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia materi drama kelas VIII SMP 1 Palembang mencoba membuat siswa 

antusias dalam memahami materi tersebut. Dilihat dari hasil observasi awal yang 

dilakukan oleh peneliti, khususnya kelas VIII SMP 1 Palembang yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran drama. Tedapat kendala yang dihadapi oleh guru dan 

siswa pada pembelajaran materi mendalami unsur-unsur drama. Pertama, 

sukurangnya partisipasi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar siswa 

pada materi mendalami unsur-unsur drama. Kedua, masih rendahnya pemahaman 

siswa tentang materi unsur-unsur drama. 

 Berdasarkan ulasan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji 

penelitian eksperimen dengan judul “Pengaruh Media Audio Visual terhadap 

Kemampuan Memahami Teks Drama Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 

Palembang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah pengaruh media audio visual terhadap kemampuan memahami 

Teks drama siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Palembang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan ada tidaknya pengaruh media audio visual terhadap kemampuan 

memahami Teks drama siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Palembang 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis hasil penelitian kelas ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat perkembangan teori pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya oada 

pembelajaran materi menafsirkan isi drama serta menjadi bahan acuan bagi 

peneliti sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Manfaat bagi siswa 

a. Menumbuhkan minat belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya    pembelajaran materi drama. 

b. Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Meningkatkan keterampilan siswa dalam materi drama. 

1.4.2.2 Manfaat bagi guru 

a. Guru dapat mengetahui dan mengaplikasikan berbagai model 

pembelajaran dalm kelas. 

b. Guru dapat mengembangkan dan menciptakan pembelajaran yang terampil 

dan inovatif 

1.4.2.3 Manfaat Bagi Sekolah 

a. Meningkatkan pembelajaran dengan lebih baik melalui penggunaan 

pendekatan inovatif. 

b. Menumbuhkan kerja sama antarguru yang berdampak positif pada 

peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. 
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c. Sekolah dapat masukan tentang pelaksanaan penelitian eksperimeN. 
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