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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah  

 

Bahasa memiliki peran penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan 

emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu 

peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. Selain itu, 

pembelajaran bahasa juga membantu peserta didik mampu mengemukakan 

gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat, dan bahkan menemukan 

serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. 

Bahasa Inggris merupakan alat untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan.  

Berkomunikasi adalah memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, 

perasaan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. 

Kemampuan berkomunikasi dalam pengertian yang utuh adalah kemampuan 

berwacana, yakni kemampuan memahami dan/atau menghasilkan teks lisan 

dan/atau tulis yang direalisasikan dalam empat keterampilan berbahasa, yaitu 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan inilah 

yang digunakan untuk menanggapi atau menciptakan wacana dalam kehidupan 

bermasyarakat. Oleh karena itu, mata pelajaran Bahasa Inggris diarahkan untuk 

mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut agar lulusan mampu 

berkomunikasi dan berwacana dalam bahasa Inggris.  
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Terdapat berbagai jenis teks yang harus dikuasai siswa SMA dalam mata 

pelajaran Bahasa Inggris, antara lain: Procedure, Recounts, Hortatory Exposition, 

Analytical Exposition, Report, Spoof dan Narrative. Namun berdasarkan hasil 

ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014, menunjukkan bahwa 

jumlah peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan minimal untuk mata 

pelajaran  Bahasa Inggris pada SMAN 1 Bandar Sribhawono belum mencapai 75 

persen. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1.1 Pencapaian KKM Berdasarkan Kompetensi Dasar 

No Kompetensi Dasar (KD) Pencapaian KKM (%) 

1 Merespon makna dalam teks fungsional pendek 76 

2 Merespon makna dalam teks berbentuk report 58 

3 Merespon makna dalm teks berbentuk analytical 

exposition 53 

4 Merespon makna dalam teks berbentuk procedure 
51 

Rata-rata 59,5 

 

Sumber : Hasil wawancara dengan guru bahasa Inggris 

 

 

 

Berdasarkan data hasil Ujian Akhir Semester di atas, didapatkan data bahwa 

ketuntasan KD merespon makna dalam teks fungsional pendek mencapai 76%, 

ketuntasan KD merespon makna dalam teks berbentuk report hanya mencapai 

58%, ketuntasan KD merespon makna dalm teks berbentuk analytical exposition 

hanya 53% dan 51 % untuk ketuntasan KD merespon makna dalam teks 

berbentuk Procedure. Hal ini menunjukkan rendahnya prestasi belajar  bahasa 

Inggris siswa  di ketiga kompetensi dasar  tersebut khususnya KD mengenai 

Procedure. Hal ini menunjukkan  KD tersebut  dianggap paling sulit 

dibandingkan KD lainnya. 
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Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa siswa menganggap kegiatan 

pembelajaran kurang menarik karena guru menjelaskan berbagai jenis teks dengan 

hanya mengandalkan buku tanpa adanya bantuan media apapun, sehingga siswa 

menjadi bosan dan enggan untuk membaca berbagai teks yang mereka anggap 

terlalu panjang.  Selain itu, guru  menerapkan pembelajaran  yang hanya berpusat 

pada guru dan mayoritas mereka menggunakan metode ceramah satu arah saja, 

sehingga kurang terjalin interaksi antara guru dengan siswa.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran belum terlihat.   Pada saat guru menjelaskan, siswa terlihat 

kurang antusias dan hanya sedikit siswa yang mengajukan pertanyaan kepada 

guru tentang materi yang disampaikan. Selain itu, ketika diberikan penugasan, 

tidak semua siswa selesai mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu.   

 

Selain itu, para siswa memiliki motivasi yang rendah dalam belajar dan membaca  

buku Bahasa Inggris. Hal ini  dapat dibuktikan karena hanya 23,33%  siswa yang 

membawa buku Bahasa Inggris dan mereka tidak memiliki inisiatif untuk 

meminjam buku di perpustakaan. Penggunaan buku tanpa adanya tambahan media 

lain dianggap membosankan.  

 

Hasil wawancara dengan  9 guru bahasa Inggris  yang ada di SMA kabupaten 

Lampung Timur, menunjukkan bahwa terdapat 5 guru yang tidak menggunakan 

media pembelajaran berbantuan komputer.  Hal ini disebabkan masih kurangnya 

keterampilan guru untuk membuat media pembelajaran yang berbantuan 
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komputer dan sebagian dari mereka menganggap pembuatan media berbantuan 

komputer  menyita waktu. Oleh karena itu mereka lebih memilih melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan mengandalkan buku pegangan dan tulisan di papan 

tulis. Sedangkan 4 orang guru lainnya hanya mempresentasikan materi 

menggunkan Microsoft Power Point.  

 

Oleh karena itu, perlu adanya media pembelajaran yang menarik dan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Karena media membantu dalam 

memperjelas, memudahkan, dan membuat menarik pesan pembelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru kepada peserta didik sehingga dapat memotivasi belajar 

dan proses belajar menjadi lebih efisien (Rusman, 2013: 65).  

 

Terdapat berbagai bentuk media berbantuan komputer yang memungkinkan 

presentasi pembelajaran dikemas secara dinamis, menarik  dan lebih efektif. Salah 

satu contohnya adalah penggunaan CD Pembelajaran yang dapat memuat berbagai 

unsur antara lain suara, animasi, video, teks dan grafis. Kelebihan dari 

penggunaan CD Pembelajaran ini adalah siswa dapat belajar secara mandiri 

maupun kelompok, tidak harus tergantung dengan guru, siswa dapat memulai 

belajar kapan saja dan dapat mengakhiri sesuai dengan keinginannya. Selain itu, 

Terdapat pula fungsi repeat yang bermanfaat dalam mengulangi materi secara 

berulang-ulang untuk penguasaan secara menyeluruh (Rusman, 2013: 69). 

 

Beberapa model yang sering digunakan dalam CD Pembelajaran yaitu: Drills, 

Tutorial, Simulation, dan Instructional Games. Dalam CD Pembelajaran yang 
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berbentuk Insrtructional Games, para siswa disuguhkan berbagai permainan 

menarik yang membantu mereka dalam menguasai materi tertentu. Mereka akan 

merasa bersemangat untuk menyelesaikan tantangan dalam permainan. Selain itu 

para siswa tidak akan merasa malu jika mereka salah dalam menjawab soal atau 

kalah dalam permainan tersebut. Hal ini berbeda dengan perasaan malu yang 

biasanya dirasakan para siswa ketika salah dalm menjawab soal yang diberikan 

guru secara lisan didalam kelas. 

 

Pemanfaatan media pembelajaran berbantuan komputer yang berbentuk CD 

Pembelajaran bahasa Inggris akan menemui kendala jika para calon pengguna CD 

tidak bisa mengoperasikan komputer. Berdasarkan hasil wawancara, para 

responden  yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono, SMA 

Labuhan dan SMA Buana menyatakan bahwa mereka sudah bisa mengoperasikan 

komputer walaupun belum mahir.  Sebanyak 9 orang siswa menyatakan bahwa 

mereka belum pernah menggunakan CD Pembelajaran serta semuanya 

mengatakan bahwa CD Pembelajaran bahasa Inggris sangat diperlukan. 

Penggunaan media CD Pembelajaran Bahasa Inggris dapat dijadikan salah satu 

alternatif  dalam meningkatkan kemampuan para siswa yang telah memiliki dasar 

dalam pengoperasian komputer, sehingga tidak akan menemui kendala yang 

berarti dalam menjalankan CD tersebut. 

 

Sehubungan dengan hasil penelitian pendahuluan, maka penelitian ini difokuskan 

pada  pengembangan media pembelajaran untuk dapat membantu siswa dan guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan berbagai latar belakang 
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dan uraian, maka akan dilakukan suatu penelitian yang berjudul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Bahasa Inggris Berbantuan Komputer Menggunakan 

Instructional Games Untuk SMA Kelas Sebelas di Kabupaten Lampung Timur.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, masalah – 

masalah berikut dapat diidentifikasi, antara lain:    

1. Hasil belajar siswa pada KD merespon makna dalam teks berbentuk 

Report, Analytical Exposition dan Procedure masih rendah. 

2. Kegiatan pembelajaran yang kurang menarik dan hanya berpusat pada 

guru. 

3. Aktifitas siswa dalam pembelajaran masih rendah, hal ini dilihat dari 

ketidaktepatan waktu penyelesaian tugas yang diberikan. 

4. Rendahnya motivasi siswa dalam belajar dan membaca buku. 

5. 70 % Guru belum menggunakan media pembelajaran yang menarik 

6. Media CD pembelajaran  Bahasa Inggris menggunakan Instructional 

Games masih belum banyak dikembangkan di kalangan guru, untuk 

meningkatkan efektivitas pembelajaran. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka berbagai masalah dalam penelitian 

ini dibatasi sebagai berikut : 
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1. Kondisi dan potensi media pembelajaran bahasa Inggris berbantuan 

komputer menggunakan Instructional Games   

2. Proses pengembangan media pembelajaran Bahasa Inggris berbantuan 

komputer menggunakan Instructional Games  

3. Spesifikasi media pembelajaran Bahasa Inggris berbantuan komputer 

menggunakan Instructional Games  

4. Efektiftivitas media pembelajaran Bahasa Inggris berbantuan komputer 

menggunakan Instructional Games  

5. Efisiensi media pembelajaran Bahasa Inggris berbantuan komputer 

menggunakan Instructional Games  

6. Daya tarik media pembelajaran  bahasa Inggris berbantuan komputer 

menggunakan Instructional Games  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan rincian batasan masalah di atas, maka berbagai masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi dan potensi media pembelajaran bahasa Inggris berbantuan 

komputer dengan menggunakan Instructional Games  yang telah digunakan 

siswa SMA di  Kabupaten Lampung Timur?   

2. Bagaimana proses pengembangan media pembelajaran  bahasa Inggris 

berbantuan komputer dengan menggunakan Instructional Games untuk SMA 

kelas Sebelas di Kabupaten Lampung Timur? 
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3. Bagaimana spesifikasi media pembelajaran  bahasa Inggris berbantuan 

komputer dengan menggunakan Instructional Games untuk SMA kelas Sebelas 

di Kabupaten Lampung Timur? 

4. Bagaimana efektiftivitas media pembelajaran  bahasa Inggris berbantuan 

komputer dengan menggunakan Instructional Games untuk SMA kelas Sebelas 

di Kabupaten Lampung Timur? 

5. Bagaimana efisiensi media pembelajaran  bahasa Inggris berbantuan komputer 

dengan menggunakan Instructional Games untuk SMA kelas Sebelas di 

Kabupaten Lampung Timur? 

6. Bagaimana tingkat daya tarik media pembelajaran  bahasa Inggris berbantuan 

komputer dengan menggunakan Instructional Games untuk SMA kelas Sebelas 

di Kabupaten Lampung Timur? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan berbagai rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan kondisi dan potensi media pembelajaran bahasa Inggris 

berbantuan komputer dengan menggunakan Instructional Games  yang telah 

digunakan siswa SMA di  Kabupaten Lampung Timur. 

2. Menjelaskan proses pengembangan media yang sesuai dengan pembelajaran 

bahasa Inggris berbantuan komputer dengan menggunakan Instructional 

Games  untuk siswa SMA di  Kabupaten Lampung Timur. 
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3. Menghasilkan media pembelajaran bahasa Inggris berbantuan komputer 

dengan menggunakan Instructional Games dengan spesifikasi tertentu untuk 

siswa SMA di  Kabupaten Lampung Timur. 

4. Menganalisa efektivitas media pembelajaran bahasa Inggris berbantuan 

komputer dengan menggunakan Instructional Games  untuk siswa SMA di  

Kabupaten Lampung Timur. 

5. Mendeskripsikan efisiensi media pembelajaran bahasa Inggris berbantuan 

komputer dengan menggunakan Instructional Games  untuk siswa SMA di  

Kabupaten Lampung Timur. 

6. Menjelaskan tingkat daya tarik media pembelajaran bahasa Inggris berbantuan 

komputer dengan menggunakan Instructional Games  untuk siswa SMA di  

Kabupaten Lampung Timur. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan secara teoritis dan juga praktis 

bagi para guru, siswa dan juga sekolah. 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat digunakan untuk 

mengembangkan konsep, teori, proses dan prosedur teknologi pendidikan 

kususnya  kawasan desain dan pengembangan media pembelajaran,  

pemanfaatan teknologi komputer dan evaluasi produk. 
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b. Manfaat  Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain : 

1) Bagi guru 

Penggunaan media pembelajaran bahasa Inggris berbantuan komputer 

menggunakan Instructional Games  untuk  SMA di  Kabupaten Lampung 

Timur  ini diharapkan memberi masukan mengenai salah satu alternatif 

pemecahan masalah bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran Bahasa 

Inggris . Sehingga pembelajaran Bahasa Inggris dapat menjadi efektif, 

efisien serta tidak membosankan.  

2) Bagi para siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan potensi, kemampuan,  dan 

pemahaman siswa pada  penguasaan materi pembelajaran Bahasa Inggris 

dalam mendukung proses pembelajaran. Kemudian dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran dan mengatasi kesulitan belajar 

siswa. 

3) Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan  berguna dan memberikan informasi untuk 

perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Inggris di 

sekolah. 

 


