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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa asing yang dipelajari oleh 

peserta didik yang bersekolah di Indonesia selain bahasa Inggris. Tagliante (1994: 

6) berpendapat bahwa “le français langue étrangère tout simplement le français 

langue d’apprentissage pour te ceux qui ont une autre langue que le français 

comme language maternelle.” Dari pendapat tersebut disampaikan bahwa bahasa 

Prancis adalah salah satu bahasa asing untuk orang yang memiliki bahasa lain 

selain bahasa Prancis sebagai bahasa pertama (bahasa ibu). Di Indonesia baru 

beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mempelajari bahasa Prancis salah 

satunya adalah SMA Negeri 1 Tayu yang berada Pati, Jawa Tengah. Sehingga 

untuk mempelajari bahasa Prancis perlu beberapa pendekatan supaya bisa 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Pembelajaran bahasa Prancis di Indonesia dilaksanakan di berbagai 

lembaga pendidikan, salah satunya adalah lembaga pendidikan formal yaitu 

pendidikan di tingkat SMA. Menurut Depdiknas (2003: 1) fungsi pembelajaran 

bahasa Prancis di sekolah adalah sebagai alat pengembangan diri peserta didik 

dalam bidang komunikasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya. Dengan 

demikian, peserta didik dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang 

cerdas, terampil dan siap mengambil bagian dalam pembelajaran nasional. 

Bedasarkan hasil wawancara dengan siswa yang dilaksanakan peneliti di 

SMA N 1 Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diketahui bahwa ada dua bahasa 

asing yang dipelajari di sekolah tersebut yaitu bahasa Inggris dan bahasa Prancis. 
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Pada kenyataanya peserta didik  beranggapan bahwa bahasa Prancis lebih sulit 

dipelajari dibandingkan dengan bahasa Inggris. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain: (1) Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, (2) Bahasa 

inggris termasuk dalam salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari disekolah 

baik SD, SMP maupun SMA, sedangkan bahasa Prancis merupakan mata 

pelajaran muatan lokal atau ekstrakulikuler, (3) Bahasa Inggris dipelajari lebih 

dini, yaitu sejak Sekolah Dasar bahkan di tingkat taman kanak-kanak sudah 

dipelajari, sedangkan bahasa Prancis mulai dipelajari tingkat Sekolah Menengah 

Atas (SMA), (4) Cara membaca bahasa Prancis berbeda jauh dengan tulisannya 

(5) Bahasa Inggris termasuk mata pelajaran yang di sertakan dalam Ujian Nasioal 

(UN) sehingga lebih diprioritaskan dari pada bahasa asing lainya. Oleh karena itu 

perlu adanya upaya untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Prancis yang 

menarik dan menyenangkan bagi siswa. Proses pembelajaran yang menarik dapat 

membantu siswa memahami materi yang disampaikan. 

Dalam upaya meningkatkan pembelajaran bahasa Prancis yang menarik 

dan menyenangkan bagi peserta didik masih diperlukan berbagai terobosan dalam 

mengembangkan inovasi pembelajaran dan pemenuhan sarana dan prasarana 

pendidikan yang memadai. Seorang guru dituntut untuk selalu berinovasi dalam 

meningkatkan pembelajaran bahasa Prancis salah satunya yaitu dengan membuat 

pembelajaran menjadi lebih inovatif sehingga dapat mendorong siswa untuk 

belajar lebih optimal. Guru juga dituntut harus menguasai bahan yang diajarkan 

dan terampil dalam hal cara mengajarkannya. Sehubungan dengan itu guru harus 

mencari cara yang dapat menarik perhatian siswa untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam proses belajar mengajar. 
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Disamping itu, motivasi dalam belajar bahasa Prancis yang cenderung 

rendah menyebabkan menurunnya hasil belajar siswa dalam pelajaran bahasa 

Prancis. Menurut Sardiman A. M. (2003: 75), motivasi belajar memiliki peranan 

yang khas dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk 

belajar dan memiliki banyak energi untuk belajar. Sehingga memotivasi siswa 

untuk belajar lebih giat sangat penting. Seorang siswa yang memiliki intelegensia 

tinggi boleh jadi gagal karena kurang motivasi dalam belajar. Hasil belajar akan 

optimal jika ada motivasi yang tepat. Jadi tugas guru bagaimana mendorong para 

siswa agar pada dirinya tumbuh motivasi. Dari uraian-uraian di atas, bisa di ambil 

kesimpulan bahwa guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan pembelajaran 

sehingga dapat menarik dan mempermudah peserta didik mempelajari bahasa 

Prancis. 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Wijaya, (1991: 17) “Guru yang 

progesif dan inofatif bersikap tanggap terhadap gagasan pembaruan pendidikan 

dan pengajaran di sekolah… ” yaitu guru di tuntut untuk bisa lebih kreatif 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan gagasan-gagasan 

pendidikan yang ada di sekolah. Diharapkan guru bisa lebih inofatif dalam 

pembelajaran kepada peserta didik sehingga peserta didik lebih mempunyai minat 

dalam pembelajaran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri saat 

ini semakin berkembang pesat. Perkembangan tersebut membawa keuntungan 

serta kemudahan bagi manusia, pekerjaan yang awalnya bisa dikerjakan secara 

manual kini dapat dikerjakan dengan mesin.  

Materi  La Vie Familiale yang terdapat dalam buku Le Kiosque Méthode 
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de Français unité 4 halaman 47 termasuk salah satu materi yang ada dalam 

kurikulum pembelajaran  bahasa Prancis SMA kelas XI semester ganjil. Standar 

Kompetensi (SK) yang tertulis dalam kurikulum bahasa Prancis untuk 

keterampilan Compréhension Écrite  yaitu “Memahami wacana tulis berbentuk 

paparan atau dialog sederhana tentang Kehidupan Keluarga”. Sedangkan 

Kompetensi dasarnya adalah “Memperoleh informasi umum, informasi tertentu 

dan atau rinci dari wacana tulis sederhana secara tepat” (Kusnawati, 2008) . Untuk 

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif tersebut, maka perlu dilengkapi 

oleh sarana dan prasarana pembelajaran, serta diperkaya oleh sumber-sumber 

belajar yang memadai. Penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan 

salah satu upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2002: 2) mengatakan bahwa media 

pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada 

giliranya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Alasanya 

berkenaan dengan manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa antara 

lain : (1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar, (2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya 

sehingga akan lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa 

menguasai tujuan pengajaran lebih baik, (3) Metode mengajar akan lebih 

bervariasi, (4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. Salah satunya dengan 

menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia yang disertai animasi. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini, media yang akan 

dikembangkan peneliti berbasis Macromedia Flash Profesional 8 yang berisikan 

keterampilan Compréhension Écrite  sehingga dapat disajikan semenarik 

mungkin. Macromedia Flash Profesional 8 merupakan salah satu progam aplikasi 

yang bisa digunakan untuk mengolah gambar, animasi, film  dan sound. 

Macromedia Flash Profesional 8 juga bisa menjadi salah satu media 

pembelajaran yang bisa menarik perhatian peserta didik  dengan animasi-animasi 

serta kemudahan dalam pengoprasiannya, sehingga diharapkan peserta didik  

dapat lebih mudah mempelajari bahasa Prancis. Pengoprasian Macromedia Flash 

Profesional 8 bisa digunakan di komputer dan laptop yang disajikan semenarik 

mungkin. Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengungkapkan bagaimana 

pengembangan media pembelajaran Compréhension Écrite untuk peserta didik  

kelas XI semester ganjil yang tepat, sehingga dapat menambah daya tarik belajar 

peserta didik  serta memotivasi peserta didik  lebih giat lagi dalam memahami 

materi pelajaran. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul beberapa permasalahan yang 

perlu dikaji untuk dicari jawabannya. Permasalahan tersebut antara lain: 

1. Mempelajari bahasa Prancis perlu beberapa pendekatan supaya bisa mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

2. Pembelajaran bahasa Prancis yang lebih sulit dipelajari dari pada bahasa 

Inggris. 

3. Motivasi dalam belajar bahasa Prancis yang cenderung rendah.  
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4. Penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan salah satu upaya 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 

5. Macromedia Flash Profesional 8 merupakan salah satu media pembelajaran 

yang bisa menarik perhatian peserta didik  dengan animasi-animasi serta 

kemudahan dalam pengoprasiannya. 

6. Belum diketahuinya tingkat kelayakan media pembelejaran ini apabila 

digunakan dalam keterampilan membaca bahasa Prancis kelas XI SMA N 1 

Tayu. 

C. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya lingkup permasalahan yang ada, maka fokus 

permasalahan dibatasi pada pengembangan dan menguji tingkat kelayakan produk 

media pembelajaran berbasis Macromedia Flash Profesional 8 untuk 

ketertampilan Compréhension Écrite  di SMA N 1 Tayu kelas XI. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, dapat diketahui rumusan masalah 

yang harus ditentukan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran menggunakan Macromedia 

Flash Profesional 8 untuk keterampilan Compréhension Écrite di SMA N 1 

Tayu kelas XI ?  

2. Bagaiman kualitas media pembelajaran yang sudah dihasilkan dalam wujud 

Macromedia Flash Profesional 8 untuk keterampilan Compréhension Écrite  

di SMA N 1 Tayu kelas XI ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian dengan media Macromedia Flash Profesional 8 ini memiliki 

tujuan diantaranya adalah: 

1. Mendiskripsikan pengembangan media pembelajaran menggunakan 

Macromedia Flash Profesional 8 untuk keterampilan Compréhension Écrite 

di SMA N 1 Tayu kelas XI. 

2. Mendiskripsikan kualitas media pembelajaran yang sudah dihasilkan dalam 

wujud Macromedia Flash Profesional 8 untuk keterampilan Compréhension 

Écrite  di SMA N 1 Tayu kelas XI. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau 

referensi untuk penelitian lanjutan. 

2. Bagi guru adanya media pembelajarn yang dihasilkan dalam penelitian ini 

dapat dimanfaatkan untuk mempermudah dalam proses belajar mengajar 

bahasa Prancis supaya peserta didik  mandiri di kelas. 

3. Bagi sekolah adanya media ini dapat menunjang sarana prasarana sehingga 

dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

G. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman pemaknaan istilah dalam penelitian 

ini disajikan definisi istilah. Adapun definisi istilah sebagai berikut: 

1. Pengembangan : proses menerjemahkan desain media yang dibuat kedalam 
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bentuk fisik. Pengembangan yang dimaksud peneliti adalah pengembangan 

dalam pembelajaran kedalam bentuk fisik, yang meliputi mendesain, 

memproduksi, dan mengefaluasi media pembelajaran. 

2. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan atau segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan 

pesan atau informasi.  

3. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

4. Media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar dan membawa pesan-pesan atau informasi.  

5. Macromedia Flash adalah produk yang menghasilkan berbagai aplikasi yang 

dipakai untuk merancang grafis dan animasi (rangakain gambar yang 

digerakkan secara mekanik elektrolis). 

6.  Macromedia Flash Profesional 8 adalah sebuah progam animasi yang telah 

banyak digunakan untuk menghasilkan animasi yang professional. Diantara 

progam-progam animasi, progam Macromedia Flash Profesional 8 

merupakan progam yang semakin fleksibel dalam pembuatan animasi, seperti 

animasi-animasi interaktif, game, persentasi, movie dan lain-lain.  

 

 

 

 

 


