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Abstrak

TV5 merupakan salah satu te/evisi bertaraf internasiona/ yang
menyajikan program-program berbahasa Perancis yang berkaitan
dengan pengajaran bahasa dan budaya Perancis. Program-program
da/am TV5juga menampi/kan negara-negara yang menggunakan bahasa
Perancis sebagai bahasa nasional.

Media Program TV5 bukan saja memberikan informasi yang
otentik dan penga/aman da/am berbagai bidang kehidupan, me/ainkan
juga memberikan pengena/an dan pemahaman tentang orang Perancis,
adat-istiadat, cara bergau/, dan sega/a sesuatu tentang Perancis. Ha/ ini
sangat bermanfaat bagi siswa untuk memper/uas pengetahuannya tidak
hanya bahasaPerancis, tetapijuga budaya Perancis.

Penggunaan Program TV5 sebagai media pendidikan dapat
membangkitkan keinginan dan minat baru. Media ini dapat memberikan
informasi konkret tentang kejadian yang aktua/ dan terkini. Pembelajaran
bahasa Perancis melalui program tersebut memungkinkan para siswa
dapat memperoleh pengalaman lebih luas dan kaya tentang negara dan
budaya Perancis. Dengan demikian. persepsi para siswa menjadi lebih
tajam danpengertian merekatentang Perancis menjadi lebih tepat.

A. Pendahuluan

Penggunaan televisi untuk kegiatan belajar mengajar di perguruan
tinggi dirasa besar manfaatnya. Televisi bersifat langsung dan nyata dan dapat
mempertunjukkan banyak hal dan banyak segi yang beraneka ragam. Melalui
program televisi, banyak peristiwa yang aktual dapat dibawa ke dalam kelas.
Oleh karena itu, TV5 sebagai salah satu televisi bertaraf internasional dan
berbahasa Perancis menyajikan program-program yang berkaitan dengan
pengajaran bahasa dan budaya Perancis, serta negara-negara yang
menggunakan bahasa Perancis (Les pays Francophones) sangat mungkin
dapat memberikan pengaruh positif sebagai media pengajaran bahasa
Perancis.
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TV5 didirikan pada tabun 1984 yang siarannya mencapai hampir ke. .. - - - -. ..

- I
dapat digolongkan menjadi empat jenis, yaitu: informasi, berita, hiburan,
rubrik-rubrik, dan film. Program tayangan tersebut ada yang berdurasi pendek
dan ada yang berdurasi panjang Keempatjenis program tersebut di atas selalu
berhubungan dengan negara Perancis, Canada, Belgia, Swiss, dan beberapa
negara di benua Afrika yang berbahasa nasional bahasa Perancis. Penggunaan
acara-acara yang ditayangkan oleh TV5 dalam pengajaran bahasa Perancis
sangat membantu mahasiswa untuk lebih memahami tentang Perancis dan
negara-negara lain yang menggunakan bahasa Perancis. Dari uraian di atas,
permasalahan yang perlu dijawab adalah I) apa kelebihan program TV5
sebagai alat bantu dalam pengajaran bahasa Perancis, dan 2) kendala apa saja
yang mungkin dihadapijika program tayangan TV5 dijadikan sebagai media
pengajaran bahasa Perancis ?

B. ManCaat Program TV5 untukBelajar Bahasa Perancis

TV5 merupakan televisi intemasional yang menggunakan bahasa
Perancis, dan acara-acaranya dipancarkan ke seluruh penjuru dunia berkat
adanya 20 satelit, dan ditonton oleh lebih kurang 350juta orang.

TV5 menyiarkan acara-acara pilihan dari stasiun televisi yang menjadi
patner kerjanya, yakni France2, TFI, dan France3 dari Perancis, RTBF
(Radio Television Beige Francophone) dari Belgia, TSR (Television de la
Suiss Romande) dari Swiss, CTQC (Consortium Television de Quebec
Canada) dari Kanada dan Quebec, CIRTEF (Conseil /nternasional des Radios
Televisions d'Expression Fram;aise), dari Afrika. Semua stasiun televisi di

atas bersatu dalam menyiarkan acara-acara yang bermutu dan menarik bagi
penonton. Jam tayangnya berlangsung 24 jam nonstop, dan selalu
menyuguhkan acarayang aktual. Dengan demikian, para penonton TV5 akan
selalu memperoleh berita-berita yang hangat, acara-acara lain yang selalu
berkaitan dengan negara Perancis, dan negara-negara lain yang menggunakan
bahasa Perancis sebagai bahasa nasional. Negara-negara di benua Eropa,
Afrika, Asia, dan di kawasan Timur Tengah memperoleh siaran TV5 yang
dipancarkan dari kota Paris TV5. Siaran yang ditujukan ke seluruh benua
Amerika dipancarkan dari Montreal.
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TV5 merupakan program televisi yang juga memperhatikan dunia
pendidikan. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila para pengajar
bahasa Peraneis yang berjumlah kurang lebih 600.000 di seluruh dunia
menjadi pemirsa yang setia TV5. Hal itu akan menambah wawasan mereka
tentang negara Perancis beserta kebudayaannya. Oalam hal ini TV5
melakukan kontak langsung kepada para pengajar bahasa Peraneis yang
tinggal di daerah terpeneil (Les pays Francophones), dan di negara-negara
yang tidak menggunakan bahasa Perancis. TV5 mengirimkan buku panduan
program TV5 untuk para guru pengajar bahasa Peraneis yang dapat
dipergunakan di dalam kelas, danjuga metode strategi belajar mengajar yang
baik, sehingga suasana belajar mengajar di kelas menjadi menarik dan tidak
membosankan.

TV5 dapat dipakai sebagai media pengajaran bahasa Peraneis untuk
menambah wawasan siswa dengan pengetahuan lintas negara dan benua yang
menggunakan bahasa Peraneis. Progam TV5 juga menyajikan berbagai
peristiwa, keadaan penduduk dan kehidupannya dari daerah, atau negara yang
menggunakan bahasa Perancis.

Melalui internet TV5 memberikan berbagai pelayanan khusus kepada
para pengajar bahasa Peraneis, yang antara lain meliputi hal-hal sebagai
berikut.

(1) Para pengajar bahasa Peraneis dapat bertukar pikiran antannereka
dalam memeeahkan masalah pendidikan yang menyangkut
pengajaran bahasa Peraneis.

(2) Para pengajar bahasa Peraneis dapat mengetahui eara penggunaan
program TV5 seeara rinei dan kronologis untuk pengajaran bahasa
Peraneis.

(3) Para pengajar bahasa Perancis dapat memperoleh informasi baru
seeara langsung tentang pengajaran bahasa Peraneis; dalam rubrik
parlons fran~ais (teletexte).

Semua layanan di atas dapat diperoleh para pengajar bahasa Perancis
yang telah terdaftar sebagai anggota. Selain layanan yang telah dipaparkan
pada alenia sebelumnya, TV5 juga sering mengadakan lomba-Iomba yang
ditujukan kepada para siswa dan para pengajar bahasa Perancis di seluruh
dunia.
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c. Penggunaan Program TV5 sebagaiDokumen Otentik di KelasBahasa,

Media TV5 bukan saja memberikan informasi yang autentik dan
pengalaman dalam berbagai bidang kehidupan, akan tetapijuga memberikan
pengenalan dan pemahaman tentang orang Perancis, adat-istiadat, cara
bergaul dan segala sesuatu tentang Perancis. Hal ini sangat bermanfaat bagi
siswa untuk memperluas pengetahuannya tentang Perancis.

Media ini dapat memberikan informasi konkret tentang kejadian
mutakhir. Pengaruhnya sangat besar untuk membangkitkan motivasi dan
sebagai perangsang kegiatan belajar siswa. Acara-acara pilihan yang
disiarkan oleh TV5, seperti clips lagu-Iagu Perancis, siaran berita sepekan,
dan lain-lain, dapat memberikan pengalaman yang nyata, dan dapat
memperbesar perhatian siswa. Media TV5 dapat mempermudah munculnya
pengertian dan pemahaman sehingga dapat membantu perkembangan
kemam puan berbahasa para siswa.

Program-program dalam TV5 juga memberikan sejumlah nilai praktis
dari media sebagai pendukung pengajaran bahasa Perancis. Media ini
melampaui batas ruang-ruang kelas. Para siswa dibawa ke dalam kontak
langsung dengan kehidupan orang Perancis yang sesungguhnya sehingga
mereka mempunyai kesamaan dalam melihat, mengmmti, dan memahami
pelajaran yang diberikan. Melalui TV5 guru dapat memberikan persepsi yang
kurang lebih sama terhadap sesuatu benda atau peristiwa tertentu kepada
siswa dalam kelas. Persepsi yang kurang lebih sama akan memberikan
pengertian dan pengalaman yang kurang lebih sama, misalnya tentang
masakan, makanan khas suatu daerah di Perancis, seperti cassoulet, atau
ternpat wisata terkenal di Paris seperti, La TourEiffel.

D. Langkah Persiapan dan J~nis Pemilihan Program

Berhasil atau tidaknya penggunaan program TV5 sebagai alat media
untuk membantu dalam pengajaran bahasa Perancis bergantung pada program
yang telah disiapkan sebelumnya. Oleh karena itu, guru perlumempersiapkan
jenis program yang akan digunakan dalam kelas. Program yang dipilih
hendaknya sesuai dengan tingkatan kelas atau semester. Pada dasamya
Program TV5 dapat digunakan pada semua tingkatan, asal saja materinya
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dapatdisesuaikan dengan tingkatan masing-masing.

Bagi siswa yang masih duduk di semester awal (I dan 2) disarankan
oleh TV5 untuk menggunakan program-program yang durasinya pendek.
Program TV5 yang tergolong penyiarannya pendek yakni: cuplikan film,
liputan berita, video klip, wawancara, cuplikan film dokumenter atau
reportase, cuplikan acara kuis dan ramalan cuaca. Biasanya program-program
seperti di atas sifatnya sederhana, langsung, mudah dimengerti oleh
penontonnya, dan tidak terlalu lama.

Bagi siswa tingkat lanjut disarankan menggunakan program yang
durasinya berlangsung tiga jam, seperti reportase televisi, berita-berita
televisi, film. Penggunaan media TV5 yang jam tayangannya panjang,
memerlukan persiapan yang lebih banyak dibandingkan dengan
menggunakan acara-acara televisi yang pendek. Guru harus mampu
menjelaskan hal-hal yang kurang atau belum dimengerti oleh siswa,
selanjutnya guru meminta kepada siswa untuk menilai program dan membuat
rangkuman. Tugas guru adalah membantu siswa bila mereka mengalami
kesulitan.

Langkah-langkah persiapan pengajaran dengan media dari program
TV5dapat dilakukan sebagai berikut.

(1) Memilih program-program yang sesuai dengan tingkat siswa (kelas
atau semester). Misalnya, untuk siswa dengan tingkatan yang
masih rendah, hendaknya dipilihkan acara dengan durasi pendek,
seperti La meteo, atau cuplikan berita ringan. Sebaliknya, untuk
siswa yang lebih tinggi tingkatnya, dapat dipilihkan acara dengan
durasiyang lebih panjang, seperti film atau berita malam.

(2) Menyeleksi acara yang telah dipilih, disesuaikan dengan tema-tema
yang akan dibicarakan. Misalnya, untuk tema cuaca dapat dipakai
acara ramalan cuaca (Le Journal du temps), tema perekonomian
dapat memakai cuplikan berita tentangtenaga kerja, dan lain-lain.

(3)Merekam acara dari televisi, sehingga dapat fleksibel
penggunaanya, maksudnya dapat disesuaikan dengan rancangan
pengajaran di kelas dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu, lebih
dari sekali.

(4) SeIain dapat menerangkan hal-hal yang tergambai dalam rekaman
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dari TVS tersebut, seorang guru juga harns senantiasa menambah

memberikan pengetahuan yang lebih banyak tentang Perancis.
Misalnya, tentang bendera Perancis, maka sangat mungkin dapat
ditambahkan keterangan bukan saja tentang wama dan bentuknya,
namun apa makna wama-wama tersebut, apa saja yang
melatarbelakanginya, bagaimana asal-usulnya, dan sebagainya.

I

E.Contoh Konkret Penggunaan Program TV5 di dalam Kelas

Di bawah ini akan diuraikan beberapa contoh acara ;rvS yang dapat
dipakai dalam pengajaran bahasa Perancis. Program-program tersebut adalah
sebagaiberikut. I

1. Question pour un champion 'Kuis'.

Acara ini berlangsung setiap hari, kecuali hari Sabtu dan Minggu,
dan sangat populer. Pada awal acara para peserta kuis memperkenalkan
dirL Bagian ini dapat dipakai untuk para siswa tingkat pemula.

Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

a. Guru disarankan untuk menggunakan bahasa Perancis dari awal
hingga akhir pelajaran.

b. Remue-meninges avec les eleves: Donnez-moi enfrair~ais les phrases
pour se presenter: "Je m'appelle... Je suis... Je viens de ..., J'aime... "

'Bertanya kepada para siswa: Berikan contoh-contoh kalimat dalam
bahasa Perancis untuk memperkenalkan diri: "Saya bemama..., Saya
(adalah) seorang. . ., Saya datang daril berasal dari. . ., $aya suka. . . .'''

c. A deux, en trois minutes, inventez une identite imaginaire. Par
exemple: "Je m'appelle Bernard. Je suis pilote d'avion. Je viens de
Brest. J'aime lefootball. "

'Dalam dua atau tiga menit, buatlah identitas rekaan, misalnya: "Saya
bemama Bernard. Saya seorang pilot. Saya berasal dari Brest. Saya
suka sepak bola.'"

d. Akhirnya semua siswa diminta untuk memperkenalkan diri masing-
masing dengan menggunakan bahasa Perancis, selanjutnya bagian
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perkenalan tadi diputar kembali agar siswa lebih memahami bagian
tersebut.

Meskipun para siswa tidak mengerti semuanya, mereka tidak akan
mengalami kesulitan karena cara penyajiannya sederhana. Pada
tingkat Ianjut, siswa diputarkan cuplikan acara tersebut, tidak hanya
bagian Rerkenalan saja tetapi secara keseluruhan. Tugas mereka
adalah rnemberi penilaian terhadap program tersebut, pendapat,
komentar mengapa acara tersebut sangat terkenal.

2. Le Journal Du Temps(Ramalan Cuaca)

Acara ini berlangsung selama tiga sampai lima menit dan disiarkan
beberapa kali dalam sehari. Pengucapan bahasa Perancis di acara ini

sangat cepa~ namun demikian acara ini dapat dipergunakan bagi siswa
tingkat pemula, dengan diputar tiga kali.

Prosedur kegiatan:

a. Citez des noms de pays. Le professeur note les reponses au tableau
(guru mencatat semuajawaban siswa di papan tulis). Quels noms cites
sont aussi dans Iedocument?

'Sebutkan nama-nama negara. Guru menulis jawabannya di papan
tulis. D~ri nama-nama negara yang telah disebutkan siswa tersebut,
negara mana sajayang terdapat dalam rekaman?'

b. Donnez.Jmoides noms de grandes vil/es du monde. Guru mencatat
jawaban-jawaban siswa di papan tuHs. Quels noms cites sont aussi
dans Iedocument meteo?

'Berikan contoh-contoh nama kota-kota besar di dunia. Guru menulis

jawaban siswa di papan tulis. Dari nama-nama kota besar yang telah
disebutRantadi, nama kota besar mana saja yang juga tercantum alam
rekamam?'

c. Donnez-moi des chiffres et des nombres entre zero et trente. Le
professeur note les chiffres et les nombres cites au tableau en
occupa-qt tout I'espace. Quels chiffres et nombres cites sont aussi dans
Ie document meteo ?

'Sebutkan angka-angka dari nol sampai tiga puluh. Guru mencatat
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semua jawaban di papan tulis. Dari angka-angka yang telah

I

Isebutkan
cuaca?'

1,angka mana saJa yang Juga terdap~t <1alamrekaman
I

3. Tv5Minutes (Berita sekilas ::1::5menit)

Acara ini ditayangkan beberapa kali setiap hari. ~eperti namanya,
acara ini hanya memakan waktu 5 menit. Program ini ad~lah siaran berita
aktual bergambar yang sekaligus ada komentarnya.

Contoh kegiatan:
a. Putarlah acara berita tersebut, kemudian secara ~ndividual siswa

diminta mencatat peristiwa-peristiwa yang disajikan.

b. Lalu secara bersama-sama para siswa mengidentiftkasi peristiwa-
peristiwa yang berbeda. I

c. Siswa memilih satu topik sebagai bahan diskusi kelompok.

d. Siswa menulis atau menyusun sebuah teks tentang satu peristiwa yang
baru saja mereka tonton.

I

e. Akhimya para siswa diminta untuk menyusun berita-berita yang
bertalian dengan program tadi dan membuat koran keeil.

4. Extraits de Films (Cuplikan sebuah fragmen film)

Guru terlebih dahulu memilih fragmen film yang akan digunakan di
kelas. Kemudian guru memutar film yang sudah direkam tanpa
memperdengarkan suara. Selanjutnya guru mengaJukan beberapa
pertanyaan kepada para siswa:

a. AU se passe I'action ? A queUe epoque ? Qui so,*t les personnes

concernes ? Quel est leur sexe, age, leur tenue ve~timentaire, leur
status social? Qu'est-ce qu'on entend en dehors d~ personnes qui
parlent (les voitures,par exemple) ?

'Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa saja
tokoh-tokoh yang terlibat? Apajenis kelamin merel$, baju apayang
dipakai, bagaimana status sosial mereka? Apa yang dapat kita dengar
di luartok~h-tokohyang sedang berbicara(misalnya"mobq-mobil)?

b. Sesudah kegiatan di atas dilaksanakan, dilanjutkan dengan memutar
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kembali cuplik~n film, tetapi dengan menggunakan suara. Tujuan kegiatan ini
adalah untuk mJngecekjawaban siswa tadi.
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a. Sisw

1

diminta untuk mendiskripsikan tokoh yang protagonis.

b. Sisw diminta untuk menceritakan kembali adegan fragmen yang
mereka ihat.

F.Kelebihan d n Kekurangan Program TV5 sebagai Media Pendidikan

Penggu aan media dalam kegiatan belajar mengajar sangat penting,
terutama dalam pembelajaran bahasa asing (Bahasa Perancis). Hal ini karena
media dapat emperjelas pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik
(Soediman, 19 0: 16-17). Keunggulan Program TV5 sebagai media yang
memiliki kara teristik yang berbeda den~n media lain adalah sebagai
berikut.

1.Progra -program dalam TV5 memberikan gambaran yang konkret
tentang egara Perancis dan budayanya.

2. Siswad patkontak langsung dengan bahasaaslinya.

3. Siswa empunyai variasi dalam belajar, sehingga siswa lebih besar
perhati nnya pada pelajaran dan akan lebih mudah diingat.

4.Siswa d pat keluar dari rutinitasl cara belajaryang monoton.

5. Bahan elajaran selalu aktual.

Selain emiliki kelebihan, media inijuga memiliki kekurangan, yaitu
apabila guru ti ak dapat menggunakan media sesuai dengan fungsi dan
tujuannya, med'a ini tidak akan bermanfaat secara maksimal. Penggunaan
program acara 5 juga memerlukan peralatan yang mahal dan modern,
seperti parabol dan receiver. Guru membutuhkan persiapan lebih lama,
selain itu gur juga harus kerja keras dalam membekali diri dengan
pengetahuan ya g cukup.

G.Penutup

pengg

~
aan Program TV5 sebagai media pendidikan dapat

membangkitka keinginan dan minat barn. Melalui program tersebut para
siswa akan me peroleh pengalaman lebih luas dan lebih beragam tentang
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negara dan budaya Perancis. Dengan demikian, persepsi par~ siswa menjadi

lebih tajam dan pengertian serya pemahan mereka tentang

~

ranc!s menU
lebih tepat. Penggunaan acara program TV5 sangat mungki memunculkan
keinginan-keinginan dan minat belajar bam, yang meran sang perhatian
siswa sehingga termotivasi untuk aktif di kelas maupun di lua kelas.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, A. (1997). Media Pengajaran. Jakarta: PT. Raja Buagfndo Persada.

Jourbet, Jean Lovis.( 1997) La Francophonie, Paris: CLE Intbrnationat.

Hamalik,O.(1989).MediaPendidikan. Bandung: PT. Alumn .

Gueunier, Nicole. (1974) Lecture des Textes et EnseignemJnt du Fram;ais.
Paris: Hachette

Soediman, AS. (1990). Media Pendidikan. Jakarta: CV. Raja

Walkonie. (1999). W+B. Bruxelles.

DIKSI, Va/.8 Na.19 Januari 2001




