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ABSTRACT 

 

 

 

VIDÉO ANIMÉE DE FABLES EN FRANÇAIS DANS L'APPRENTISSAGE 

DE LA COMPRÉHENSION ORALE AUX ÉLÈVES DE LA CLASSE X 

SMA NEGERI 1 TERUSAN NUNYAI   

DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE. 2019/2020 

 

 

 

Par  

 

Cynthia Sari Nurmaningrum 

 

 

Cette recherche vise à déterminer l'augmentation des capacités d'écoute en 

français aux élèves de classe X SMAN 1 Terusan Nunyai utilise la vidéo 

d'animation de fable (conte d'animaux). Cette recherche est une étude pré-

expérimentale utilise la conception de One-Group Pretest-Posttest Design  et une 

approche quantitative descriptive.  

 

Ensuite, le sujet de recherche est des élèves de la classe X SMAN 1 Terusan 

Nunyai, alors que l’échantilon de cette étude est des élèves de la classe X MIA 2, 

qui se compose de 31 élèves. La variable indépendante est la vidéo d'animation de 

fable tandis que la variable dépendante est l'augmentation des compétences 

d'écoute en français. À savoir, l'analyse des données dans cette étude utilise le test 

de normalité, le test d'homogénéité, le test de gain et le test t à l'aide du 

programme SPSS 20.  

 

De plus, la technique de collecte de données utilise le prétest et le post-test. En 

autre, les résultats de cette étude indiquent que les scores prétest et post-test de la 

classe expérimentale sont 54,6 et 71,6. Alors que, Cette recherche a conduit un 

traitement pour les élèves, soit une augmentation la score moyenne de 8,71. En 

conséquence cette recherche prouve que la vidéo d’animation de fable donne des 

impacts positifs pour les élèves à augmenter la compétence d’écoute en français. 

 

Mots clés: compétence d’écoute, média d’apprentissage,  la vidéo d’animation de 

fable. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menyimak 

bahasa Prancis siswa kelas X di SMA Negeri 1 Terusan Nunyai menggunakan 

media video animasi fabel (cerita bertokoh binatang). Penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen dengan menggunakan desain penelitian One-Group 

Pretest-Posttest Design dan pendekatan kuantitatif.  

 

Adapun, subjek penelitian yaitu siswa kelas X SMAN 1 Terusan Nunyai, 

sedangkan sampel penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 2 yang berjumlah 31 

siswa. Di sisi lain, variabel independen dari penelitian ini yaitu video animasi 

fabel, sedangkan variabel dependen yaitu peningkatan keterampilan menyimak 

Bahasa Prancis. Selanjutnya, analisis data pada penelitian ini menggunakan uji 

normalitas, uji homogenitas, uji gain dan uji-t dengan bantuan program SPSS 20.  

 

Kemudian, instrumen yang digunakan berupa tes essai, dan teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah pretest dan posttest. Untuk hasil penelitian ini 

menunjukkan nilai rata-rata kelas eksperimen pretest adalah 66,94 dan posttest 

adalah 75,65. Berdasarkan hasil hitungan tersebut, maka diperoleh peningkatan 

signifikan sebesar 8,71 pada hasil belajar siswa terkait keterampilan menyimak 

bahasa Prancis dengan menggunakan media video animasi fabel. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa video animasi fabel memberikan positif bagi siswa. 

 

Kata Kunci : Keterampilan menyimak, media pembelajaran, video animasi fabel. 
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1. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi di dalam kehidupan 

bermasyarakat. Bahasa digunakan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan 

kepada orang lain. Bahasa juga merupakan salah satu elemen yang penting 

karena melalui bahasa manusia dapat menjalin komunikasi dan interaksi yang 

baik dengan manusia lain. Tarigan (2011: 8) mengatakan bahwa “Bahasa 

adalah salah satu ciri pembeda utama manusia dari makhluk hidup lainnya di 

dunia ini, dari berbahasa orang akan mampu mengekspresikan pesan dan 

makna kepada orang lain, serta dari berbahasa juga kita mampu 

berkomunikasi yang dapat menjalin keakraban terhadap sesama manusia”. 

 

Pada era teknologi digital yang semakin modern ini, masyarakat Indonesia 

dituntut untuk menguasai bahasa asing, karena dengan penguasaan bahasa 

asing tentu dapat menunjang masyarakat dalam pemerolehan informasi di 

berbagai bidang, seperti di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial serta 

bidang ekonomi. Dalam hal ini misalnya pembelajaran bahasa Prancis dalam 

Kurikulum 2013 adalah pembelajaran yang berbasis pada teknologi dengan 

dibantu peran pendidik sebagai fasilitator. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa Kurikulum 2013 lebih menekankan pada penggunaan teknologi dalam 

proses pembelajaran. Oleh karena itu siswa dituntut untuk dapat menggunakan 

teknologi tersebut, termasuk dalam proses pembelajaran menyimak Bahasa 

Prancis.  

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait keterampilan menyimak bahasa 

Prancis di kelas X MIA SMA Negeri 1 Terusan Nunyai diperoleh informasi 

bahwa menyimak menggunakan media audio masih menjadi kendala siswa 
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masih mengalami kesulitan dalam mendengarkan dan memahami makna 

dalam menyimak cerita bahasa Prancis. Peneliti juga menemukan bahwa 

perolehan nilai keterampilan menyimak video dikatakan belum dapat 

mencapai KKM yang telah ditetapkan, yaitu 70 namun terdapat beberapa 

siswa yang sudah mencapai KKM. Siswa yang masih belum mencapai nilai 

ketuntasan yang telah ditentukan tersebut memperoleh nilai rata-rata kelas 

adalah 66,94.  

 

Menyimak melibatkan penglihatan, penghayatan, ingatan, pengertian, bahkan 

situasi yang menyertai bunyi bahasa yang disimak pun harus diperhitungkan 

dalam menentukan maknanya. Kegiatan menyimak dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung. Menyimak secara langsung artinya siswa 

mendengar secara langsung misalnya menyimak pemaparan guru dan 

menyimak native speaker (siswa langsung mendengarkan sumber suara 

aslinya), sedangkan menyimak tidak langsung misalnya melalui media seperti 

audio, rekaman, video, dan lain-lain. Adapun kegiatan menyimak melalui 

media video sangat memudahkan siswa karena siswa tidak hanya 

mendengarkan audio tetapi juga melihat visual dari video tersebut. 

 

Beberapa video yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk memahami materi 

Bahasa Prancis adalah video fabel. Kegiatan menyimak video fabel adalah 

memahami video yang menceritakan kehidupan binatang yang perilakunya 

menyerupai manusia yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral dan 

sebagai hiburan. Pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis, 

disampaikan melalui tokoh binatang yang berperan dalam fabel tersebut. Oleh 

karena itu, video fabel sebagai media pembelajaran interaktif dapat menambah 

wawasan dan memudahkan siswa dalam memahami materi serta dapat 

meningkatkan pengalaman belajar. Dengan demikian proses belajar mengajar 

menjadi lebih menyenangkan dan materi yang disampaikan menarik dan 

mudah dipahami oleh siswa. 

 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan video animasi 

fabel sebagai media pembelajaran siswa dalam memahami isi cerita fabel. 
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Video animasi dianggap sebagai salah satu media yang bisa digunakan dalam 

proses belajar mengajar bahasa Prancis. Peneliti beramsumsi bahwa animasi  

adalah media yang dapat membantu siswa untuk memahami isi cerita video 

dalam bahasa Prancis dengan mudah dan menikmati proses pembelajaran.  

 
 

1.2.  Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan dan juga uraian latar 

belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai 

berikut:  

a. Siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran bahasa Prancis. 

b. Siswa mengalami kesulitan dalam keterampilan menyimak 

c. Siswa cenderung bosan dalam mengikuti pembelajaran keterampilan 

menyimak karena proses pembelajaran yang dilakukan belum optimal. 

d. Teknologi dan fasilitas yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal 

dalam proses pembelajaran. 

e. Siswa membutuhkan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif 

untuk memudahkan pemahaman menyimak Bahasa Prancis. 

 

Dengan demikian, peneliti memutuskan untuk memberikan perhatian lebih 

pada pemanfaatan teknologi dalam penggunaan media yang mampu 

menunjang pembelajaran menyimak. 

 

 

1.3. Batasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perlu adanya pembatasan masalah 

agar penelitian lebih fokus. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi hanya pada 

penggunaan media video fabel dalam keterampilan menyimak Bahasa prancis. 
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1.4. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Apakah media animasi video fabel efektif digunakan dalam keterampilan 

menyimak Bahasa Perancis kelas X SMA Negeri 1 Terusan Nunyai? 

b. Apakah ada peningkatan pemahaman bahasa Prancis siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Terusan Nunyai dengan menggunakan video animasi fabel? 

 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui : 

a. Efektivitas penerapan media animasi fabel dalam proses pembelajaran 

bahasa Perancis kelas X SMA Negeri 1 Terusan Nunyai . 

b. Peningkatan kemampuan menyimak siswa kelas X SMA Negeri 1 Terusan 

Nunyai dengan menggunakan media animasi fabel. 

 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai 

berikut:  

a. Manfaat teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baik 

untuk pendidik maupun peserta didik dalam memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis video fabel dalam pembelajaran Bahasa Prancis. 

 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai berikut: 

a. Guru 

Penelitian ini diharapkan memberikan ide baru dalam pengoptimalan 

penggunaan media pembelajaran berbasis video animasi dalam 

pembelajaran. 
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b. Siswa 

Penelitian ini diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan 

menyimak video bahasa Prancis di sekolah maupun secara daring. 

c. Peneliti lain. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran 

sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya 

d. Sekolah. 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan penunjang dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa dan pengembangan media belajar 

agar menghasilkan kualitas pendidikan yang bermutu. 

 

  

1.7.Batasan Istilah 

 

Batasan istilah ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas tentang 

masalah yang akan diteliti. Diperlukan batasan istilah untuk membatasi makna 

terhadap istilah-istilah yang terkait dengan penelitian ini. Berikut batasan 

istilah yang perlu dibatasi antara lain : 

a. Video merupakan bahan pembelajaran tampak dengar (audio visual) yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan/materi pelajaran. 

Dikatakan tampak dengar karena unsur dengar (audio) dan unsur 

visual/video (tampak) dapat disajikan serentak. Adapun video yang 

dimaksud dan digunakan dalam penelitian ini adalah video animasi fabel. 

b. Keterampilan menyimak adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan 

penuh perhatian dan pemahaman. 

c. Media pembelajaran animasi adalah alat bantu pengajaran yang berupa 

serangkaian gambar-gambar yang bergerak dan tampak seperti hidup dapat 

menarik perhatian seseorang sehingga yang melihat gambar-gambar hidup 

dapat berimajinasi lebih tinggi terhadap gambar-gambar hidup tersebut. 

d. Video fabel merupakan salah satu pengembangan dari cerita fiksi yang 

menggunakan hewan sebagai tokohnya. Adapun video animasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah video animasi fabel Peppa Pig. 



 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1. Media Pembelajaran 

 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara atau pengantar atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan. Dalam bahasa Arab media adalah perantara p 

engantar dari pengirim kepada penerima pesan (Arsyad, 2011: 3). Di sisi 

lain, Hamalik (1992: 6, dalam Wulansari, 2011: 13-14) menyatakan bahwa 

media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan Djamarah dan Zain (2002: 

136, dalam Putri, 2019) mengemukakan media adalah alat bantu apa saja 

yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan 

pengajaran. Berdasarkan uraian para ahli di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa media adalah alat yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan sehingga dapat menstimulasi siswa untuk belajar. 

 

Selanjutnya, Geralch dan Ely (1971, dalam Arsyad, 2011: 3) mengatakan 

bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, 

atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, 

guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, 

atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal (Arsyad, 2009: 3, dalam Putri 2019: 8).  
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2.1.1. Hakikat Media Pembelajaran 

 

Brown (2008: 8) mengatakan bahwa “Pembelajaran adalah penguasaan 

atau pemerolehan pengetahuan tentang suatu objek atau sebuah 

keterampilan dengan belajar, pengalaman, atau intruksi”. Dengan 

demikian, proses belajar, pengalaman atau instruksi tersebut yang 

membentuk sebuah proses pembelajaran, sehingga proses belajar dapat 

dilakukan melalui pengalaman antara pengajar dan siswa. 

 

Di sisi lain Sanaky (2013:4, dalam Arum, 2018: 16) menjelaskan 

bahwa media pembelajaran adalah sarana atau alat bantu pendidikan 

yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran 

untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan 

pengajaran”. Sedangkan, Sukiman (2012: 29, dalam Larasati, 2015: 

10) mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi 

dalam rangka merangkai tujuan pembelajaran secara efektif. 

 

Dengan demikian, berdasarkan beberapa teori di atas dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah bahan atau alat yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan ide dan pendapat dalam 

kegiatan belajar mengajar untuk mengetahui pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. 

 

2.1.2. Tujuan Media Pembelajaran 

 

Suryani dan Agung (2012: 149, dalam Putri, 2019: 10), menjelaskan 

tujuan penggunaan media pembelajaran adalah sebagai berikut:  

a. Agar proses belajar mengajar yang sedang berlangsung dapat 

berjalan dengan tepat guna dan berdaya guna. 

b. Untuk mempermudah guru/pendidik dalam menyampaikan 

informasi materi kepada siswa. 
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c. Untuk mempermudah siswa dalam menyerap atau menerima serta 

memahami materi yang telah disampaikan oleh guru atau pendidik. 

d. Untuk dapat mendorong keinginan siswa untuk mengetahui lebih 

banyak dan mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan 

oleh guru atau pendidik. 

e. Untuk menghindari salah pengertian atau salah paham antara 

peserta didik yang satu dengan yang lain terhadap materi atau 

pesan yang disampaikan oleh guru atau pendidik. 

 

 

2.1.3. Fungsi Media Pembelajaran 

 

Menurut Arsyad (2011: 15), fungsi media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar yaitu sebagai alat bantu mengajar yang turut 

mempengaruhi iklim, kondisi,dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru. Sementara itu, menurut Kemp dan Dayton 

(dalam Arsyad 2011: 15) dalam buku tersebut media pembelajaran 

dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan 

perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar 

jumlahnya, yaitu (1) memotivasi minat atau tindakan, (2) menyajikan 

informasi, dan (3) memberi intruksi. 

 

Arsyad (2013:25, dalam Arum 2018: 18) mengungkapkan bahwa 

media berfungsi untuk tujuan instruksi di mana informasi yang 

terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak 

atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga 

pembelajaran dapat terjadi. Di samping menyenangkan, media 

pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang 

menyenangkan dan memenuhi perorangan siswa. 
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2.1.4. Manfaat Media Pembelajaran 

 

Suryani dan Agung (2012:149, dalam Putri, 2019: 10) mengungkapkan 

manfaat media pembelajaran  antara lain : 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menimbulkan motivasi. 

b. Bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa akan lebih 

banyak melakukan kegiatan belajar. 

 

Penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar 

akan sangat membantu saat guru akan menyampaikan materi kepada 

siswa. Dengam menggunakan media, siswa akan antusias dalam 

kegiatan mendapatkan informasi karena media bersifat menyenangkan. 

 

Menurut Kemp dan Dayton (dalam Arsyad, 2011:3-4) manfaat 

penggunaan media pembelajaran yaitu, (1) penyampaian pelajaran 

menjadi lebih baku, (2) pembelajaran bisa lebih menarik, (3) 

pembelajaran menjadi lebih interaktif, (4) lama waktu pembelajaran 

yang diperlukan dapat dipersingkat, (5) kualitas hasil belajar dapat 

ditingkatkan, (6) pembelajaran dapat di berikan kapan dan dimana 

saja, (7) sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan, 

(8) peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. 

 

2.1.5. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Arsyad (2011: 75) menjelaskan ada beberapa kriteria yang perlu 

diperhatikan dalam memilih media adalah sebagai berikut: 

a. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yakni berdasarkan tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan secara umum. Media yang 

dipilih harus mengacu pada salah satu gabungan dari dua atau tiga 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

b. Mendukung isi pelajaran yang sesuai dan selaras dengan kebutuhan 

tugas pembelajaran dan kemampuan mental siswa. 
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c. Bersifat praktis, luwes, dan bertahan, maksudnya media tersebut 

sebaiknya tidak dibatasi oleh waktu, dana, dan tempat, tidak mahal, 

dapat digunakan kapanpun dan dapat dibawa kemana-mana atau 

dipindahkan. 

d. Dapat digunakan dalam pembelajaran. 

e. Efektif digunakan untuk semua kelompok belajar baik untuk 

kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil, perorangan. 

f. Mutu teknis, maksudnya media yang digunakan tersebut harus 

memperhatikan semua hal teknis yang terdapat dalam media 

tersebut seperti warna, ukuran, tulisan, dan sebagainya. 

 

2.1.6. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Sadiman (2011: 28-75, dalam Putri, 2019: 11-12) menyatakan bahwa 

media pengajaran memiliki beberapa klasifikasi yaitu : 

a. Media Grafis 

Media grafis yang termasuk dalam kategori media visual. 

Sebagaimana halnya media yang lain media grafis berfungsi untuk 

menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Media ini 

meliputi: foto, gambar, sketsa, diagram, bagan/chart, grafik, kartun, 

peta, globe, papan flanel, dan papan buletin. 

b. Media Audio 

Media audio berkaitan dengan indra pendengaran. Ada beberapa 

jenis media yang dapat kita kelompokan dalam media audio, antara 

lain radio, alat perekam pita magnetik, piringan hitam dan 

laboratorium bahasa. 

c. Media Proyeksi Diam 

Media ini mempunyai persamaan dengan media grafik dalam arti 

menyajikan rangsangan visual. Selain itu, bahan-bahan grafis 

banyak sekali dipakai dalam media proyeksi diam. Perbedaan yang 

jelas di antara mereka adalah pada media grafis dapat secara 

langsung berinteraksi dengan pesan media yang bersangkutan pada 

media proyeksi, pesan tersebut harus diproyeksikan dengan 

proyektor agar dapat dilihat oleh sasaran terlebih dahulu. Beberapa 
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jenis media poyeksi diam antara lain film bingkai (slide), film 

rangkai (film strip), media transparansi, proyektor tak tembus 

pandang (opaque projector), mikrofis, film, film gelang, televisi, 

video, dan permainan. 

 

Leshin, Pollock dan Reigeluth (dalam Arsyad, 2011: 36) menyatakan 

bahwa: 

a. Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main-peran, 

kegiatan kelompok, (field-trip); 

b. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan, alat bantu 

kerja); 

c. Media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, 

gambar, transparansi, slide); 

d. Media berbasis audio-visual (video, film, program slide, tape, 

televisi); 

e. Media berbasis komputer (pengajaran dengan bantuan komputer, 

interaktif video, hypertext). 

 

Kemp dan Dayton (dalam Arsyad, 2011: 36) mengemukakan bahwa 

media dalam delapan jenis, yaitu : (1) Media cetakan; (2) Media 

panjang; (3) Overhead transparence; (4) Rekaman Audiotape; (5) Seri 

slide dan filmstrips; (6) Rekaman audiotape; (7) Seri slide dan 

filmstrips; (8) Penyajian multi-image; (9) Rekaman video dan film 

hidup; (10) Komputer; 

 

2.2.Video Animasi 

2.2.1. Pengertian Video 

Video pada hakekatnya adalah media yang digunakan dalam interaksi 

belajar mengajar yang mengkombinasikan dua indera pada saat yang 

bersamaan. Video adalah salah satu bentuk media audio-visual yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran. 

 

Ronald Alan Berk (2009 dalam Zikrillah, 2020: 19) mengemukakan 

bahwa  “There are hundreds of volumes on the topic of the brain. 
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However, the primary interest here is only on how a video is processed 

in students’ brains to facilitate learning”. Pendapat tersebut memiliki 

arti ada ratusan volume tentang topik otak. Namun, minat utama di sini 

hanya pada bagaimana video diproses dalam otak siswa untuk 

memfasilitasi pembelajaran). Yang dimaksudkan adalah video animasi 

dalam ulasan ini Ronald pun menjelaskan secara rinci tentang video 

yang mencakup: (a) kecerdasan inti dari verbal / linguistik, visual / 

spasial, dan emosional, (b) belahan otak kiri dan kanan, (c) otak triun, 

(d) frekuensi gelombang otak, dan (e) kesimpulan video-otak. 

 

Berikut ini merupakan deskripsi singkatnya: 

a. Verbal / linguistik: Belajar dengan membaca, menulis, berbicara, 

mendengarkan, berdebat, berdiskusi, dan memainkan permainan 

kata, 

b. Visual / spasial: Belajar dengan melihat, membayangkan, 

menggambar, memahat, melukis, mendekorasi, mendesain grafis 

dan arsitektur, mengoordinasikan warna, dan membuat gambar 

mental, 

c. Musikal / ritme: Belajar dengan menyanyi, bersenandung, 

mendengarkan musik, mengarang, menjaga waktu, melakukan, dan 

mengenali ritme. 

 

2.2.2. Pengertian Animasi Fabel 

 

Ariyani dan Haryanto (2010: 15, dalam Yunita, 2020: 22)  menyatakan 

bahwa animasi adalah salah satu sarana yang sangat kreatif inovatif 

dalam menangkap konsep materi yang disampaikan. 

 

Sharon, Debora, & James (2012: 408, dalam Yunita, 2020: 23), 

mengemukakan bahwa terdapat berbagai teknik untuk memperoleh 

animasi, tetapi pada dasarnya animasi dibuat dari serangkaian foto, 

gambar, atau gambar komputer. Dari pemindahan-pemindahan kecil 

dari benda atau gambar. 
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Yunita (2020: 23) mengungkapkan media video animasi adalah alat 

bantu pengajaran yang berupa serangkaian gambar-gambar yang 

bergerak dan tampak seperti hidup dapat menarik perhatian seseorang 

sehingga yang melihat gambar-gambar hidup dapat berimajinasi lebih 

tinggi terhadap gambar-gambar hidup tersebut.  

 

Animasi cerita untuk anak ada berbagai macam jenis. Cerita fiksi 

seperti dongeng binatang. Cerita fabel merupakan salah satu 

pengembangan dari cerita fiksi yang menggunakan hewan sebagai 

tokohnya. Fabel merupakan salah satu cerita yang sangat populer dan 

digemari oleh anak. Tiap-tiap bangsa memiliki cerita fabel (Fang, 

dalam Prasetyo, 2014:2).  

 

Di sisi lain, Prasetyo  (2014:2) menjelaskan bahwa fabel merupakan 

salah satu cerita yang digemari anak diseluruh dunia, sehingga dapat 

menjadi media yang menarik dalam rangka pembinaan karakter pada 

dunia pendidikan. Nilai-nilai moral yang disampaikan dengan 

mengangkat tokoh-tokoh hewan dapat menjadi tema yang menarik 

dalam ungkapan ilustrasi dengan berbagai pendekatan. Tampilan 

visual yang lebih sederhana namun menarik dan penuh warna 

membuat cerita terasa ringan dan menyenangkan.  

 

2.2.3. Jenis-jenis Video Animasi  

 

a. Animasi Tradisional  

Sering kali disebut juga sebagai animasi digambar tangan (hand 

drowen animation) atau cel animation. Di abad 20, banyak animasi 

yang dimulai dari animasi tradisional ini. Jadi ribuan gambar 

dilukis dengan menggunakan tangan dikertasnya memiliki 

pergerakan objek sedikit demi sedikit.  

 

b. Animasi 2D 

Animasi 2D termasuk dalam kategori komputer animasi berbasis 

vektor. Hasil jadi dari animasi 2D ini biasanya disebut kartun yang 
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berarti gambar lucu. Animasi 2D banysk juga di gunakan sebagai 

Graphical User Interfaces (GUI) yang digunakan dalam 

keseharian seperti di mac atau di word.  

 

c. Animasi 3D  

Dalam animasi 3D biasanya animator memulai gambarnya dengan 

menggambar pola tulang terlebih dahulu, barulah menggambar 

bagian lainnya untuk ditambahkan kepola tulang tersebut. 

Misalkan animasi 3D memerlukan pemahaman lebih untuk 

mengerakkan objek.  

 

d. Motion Graphic/capture  

Motion graphic merupakan metode untuk menjadikan animasi 3d 

menjadi hidup, bergerak, namun lebih daripada itu, motion graphic 

sering kali digunakan juga untuk menggerakkan kata (typographic) 

dan logo untuk tujuan pengiklanan. Kemampuan yang dibutuhkan 

motion graphic berbeda dengan animasi-animasi sebelumnya, 

namun ada beberapa ilmu yang sama di motion graphic, seperti 

komposisi pergerakan dengan camera graphic. 

 

e. Stop Motion  

Teknik ini pertama kali diperkenalkan pada (1906), oleh Stuart 

Blakton. Awalnya, stop motion dilakukan dengan menggunakan 

tanah liat (clay) yang ditutup dengan plasitisin. Setelah karakter 

telah siap, badan mereka digerakkan lalu difoto dengan detail 

gerakan yang berbeda disetiap fotonya. Animasi ini membutuhkan 

frame foto yang banyak dan memakan waktu cukup lama.  

 

 

2.2.4. Pembelajaran Video Animasi  

Pada pembelajaran video animasi terdapat tampilan yang memadukan 

antara audio dan visual. Arsyad (2014: 89) menyebutkan “media 

berbasis visual animasi (image atau perumpamaan) memegang peranan 

yang sangat penting dalam proses pembelajaran”. Media visual 
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animasi dapat memperlancar pemahaman (misalnya melalui elaborasi 

struktur dan organisasi) dan memperkuat ingatan.  

 

Yunita (2020: 25) menyatakan bahwa animasi dapat menumbuhkan 

minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi pembelajaran 

dengan dunia nyata supaya menjadi efektif, visual animasi sebaiknya 

ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi 

dengan visual (image) itu untuk meyakinkan terjadinya proses 

informasi.  

 

Sedangkan Munir (2012: 334, dalam Yunita 2020: 25) 

mengungkapkan bahwa visual animasi adalah proses penciptaan efek 

gerak atau efek perubahan bentuk yang terjadi selama beberapa 

waktu”. Animasi bisa berupa gerak sebuah objek dari tempat satu 

tempat yang lain, perubahan warna, atau perubahan bentuk. Media 

animasi dapat diartikan juga sebagai kumpulan gambar yang berisikan 

gerakan. 

 

 

2.2.5. Karakteristik Pembelajaran Video Animasi 

 

Pembelajaran menggunakan teknologi audio visual adalah satu cara 

menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan 

elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio visual. Arsyad 

(2011:31) mengemukakan bahwa media audio visual memiliki 

karakteristik sebagai berikut. 

a. Mereka biasanya bersifat linear. 

b. Mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis. 

c. Mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya 

oleh perancang/pembuatnya. 

d. Mereka merupakan gambaran fisik dari gagasan real atau abstrak. 

e. Mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme 

dan kognitif. 
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f. Umumnya mereka berorientasi pada guru dengan tingkat pelibatan 

interaktif murid yang rendah. 

 

 

2.2.6. Kelebihan dan Kelemahan Media Video Animasi 

 

Setiap jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

memiliki kelebihan dan kelemahan begitu pula dengan media audio 

visual. Arsyad (2011: 49−50) mengungkapkan beberapa kelebihan dan 

kelemahan media audio visual dalam pembelajaran sebagai berikut. 

 

Kelebihan media audio visual dipaparkan pada bagian berikut: 

a. Film dan vidio dapat melengkapi pengalaman dasar siswa. 

b. Film dan vidio dapat menggambarkan suatu proses secara tepat 

yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika perlu. 

c. Di samping mendorong dan meningkatkan motivasi film dan video 

menanamkan sikap-sikap dan segi afektif lainnya. 

d. Film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat 

mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. 

e. Film dan video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya jika 

dilihat secara langsung. 

f. Film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau 

kelompok kecil, kelompok yang heterogen maupun homogen 

maupun perorangan. 

g. Film yang dalam kecepatan normal memakan waktu satu minggu 

dapat ditampilkan dalam satu atau dua menit. 

 

Adapun terdapat kelemahan-kelemahan media audio visual sebagai 

berikut: 

a. Pengadaan film dan video umumnya memerlukan biaya mahal dan 

waktu yang banyak. 

b. Tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang ingin 

disampaikan melalui film tersebut. 
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c. Film dan vidio yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan 

dan tujuan belajar yang diinginkan, kecuali dirancang dan 

diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelebihan dan kelemahan 

media audio visual yang berupa film dan video bukan merupakan suatu 

kendala dalam proses pembelajaran. 

 

2.3.Langkah-langkah Menggunakan Media Animasi Video 

 

Media pembelajaran audio visual memiliki langkah-langkah dalam 

penggunaannya seperti halnya media pembelajaran lainnya. Langkah-

langkah pembelajaran menggunakan media audio visual adalah sebagai 

berikut. 

a. Persiapan  

Kegiatan yang dilakukan oleh guru pada saat persiapan yaitu (1) 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, (2) mempelajari buku 

petunjuk penggunaan media, (3) menyiapkan dan mengatur peralatan 

media yang akan digunakan. 

b. Pelaksanaan/Penyajian  

Pada saat melaksanakan pembelajaran menggunakan media audio 

visual, guru perlu mempertimbangkan seperti (1) memastikan media 

dan semua peralatan telah lengkap dan siap digunakan, (2) 

menjelaskan tujuan yang akan dicapai, (3) menjelaskan materi 

pelajaran kepada siswa selama proses pembelajaran berlangsung, (4) 

menghindari kejadian-kejadian yang dapat mengganggu konsentrasi 

siswa. 

c. Tindak lanjut 

Aktivitas ini dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa tentang 

materi yang telah disampaikan menggunakan media audio visual. Di 

samping itu aktivitas ini bertujuan untuk mengukur efektivitas 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang bisa dilakukan 
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di antaranya diskusi, observasi, eksperimen, latihan dan tes adaptasi 

dari Sumarno (2011, dalam Zikrillah, 2020: 25-26). 

 

Tabel 1. Langkah-langkah penggunaan media audio visual 

Sumber: Zikrillah (2020: 26). 

 

 

 

 

2.4.Keterampilan Berbahasa secara Umum 

Keterampilan berbahasa mencakup empat kegiatan yang meliputi 

keterampilan menyimak (Compréhension Orale), membaca 

(Compréhension Écrite), berbicara (Production Orale) dan menulis 

(Production Écrite). Salah satu kegiatan yang paling penting namun sering 

ditinggalkan adalah kegiatan menyimak. Kegiatan menyimak saling 

berhubungan dengan satu sama lain.  

 

 

2.5.Hakikat Menyimak 

 

2.5.1. Pembelajaran Menyimak (Compréhension Orale) 

 

Keterampilan menyimak (compréhension orale) adalah salah satu 

kegiatan utama dalam proses kegiatan belajar bahasa asing, sehingga 

proses kegiatan ini memungkinkan peserta didik untuk berkomunikasi 

dengan guru dan juga siswa yang lain dalam hal akuisisi bahasa baru. 

 

Tarigan (2008: 31) mengatakan bahwa “Menyimak adalah suatu proses 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, 

pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, 

menangkap isi atau pesan, serta memahami komunikasi yang telah 

disampaikan ang pembicara melalui ujaran bahasa lisan”. 

Persiapan media 

dan perangkat 

Pelaksanaan 

dalam proses 

pembelajaran. 

Tindak lanjut 

diskusi, 

observasi, 

eksperimen, 

dan latihan. 
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Ducrot –Sylla (2005, dalam Zikrillah, 2020: 27-28) menjelaskan 

bahwa: 

“La compréhension orale est une compétence qui vise à faire acquérir 

progressivement à l'apprenant des stratégies d'écoute premièrement et 

de compréhension d'énoncé à l'oral deuxièmement. Il ne s'agit pas 

d'essayer de tout faire comprendre aux apprenants qui ont tendance à 

demander une définition pour chaque mot. L'objectif est exactement 

inverse. Il est question au contraire de former nos auditeurs à devenir 

plus sûrs d'eux, plus autonomes progressivement.” 

Dengan demikian, arti kalimat tersebut adalah keterampilan 

menyimak yaitu  sebuah keterampilan yang bertujuan untuk dilakukan 

lambat laun mencapai strategi mendengarkan peserta didik pertama 

dan pemahaman ucapan lisan kedua. Ini bukan tentang mencoba 

membuat semuanya harus dipahami peserta didik yang cenderung 

meminta arti setiap kata. Tujuannya justru sebaliknya. Ini tentang 

melatih pendengar kita untuk menjadi lebih percaya diri, lebih lambat 

laun akan terbiasa dan otonom. 

 

Menurut kutipan ini, keterampilan menyimak bukan sebagai kegiatan 

sederhana untuk memperoleh strategi mendengarkan dan memahami 

kegiatan yang berbeda, ia memiliki tujuan yang lain yaitu untuk 

melatih warga negara asing, auditor. Pelajar dalam hal ini akan dapat 

membangun hipotesis dari apa yang dia dengarkan dan pahami 

sehingga dia menjadi sebuah sistem linguistik spesifik yang digunakan 

selama sesi untuk memeriksa asumsi. Kegiatan mendengarkan 

membantu peserta didik untuk mengembangkan strategi baru, berkat 

strategi ini pembelajar akan dapat mengidentifikasi informasi, 

mengatur mereka juga mencatat, karena mendengar suara-suara 

berbeda, baik dari guru atau peserta didik sendiri ataupun dari tampila 

video dan rekaman. Memang kita bisa membuat mereka 

mendengarkan dokumen audio yang berbeda dengan intonasi, aksen 

berbicara bervariasi yaitu ritme, seperti sajak, puisi, dialog, teks lisan 

dan lain-lain. 
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2.5.2. Tahapan dalam Menyimak 

 

a. Penerimaan 

 

Menyimak dimulai dengan penerimaan pesan-pesan yang dikirim 

pembicara baik yang bersifat verbal maupun non verbal, apa yang 

tidak dikatakan dan apa yang tidak diucapkan. Tahapan ini 

dibentuk oleh dua elemen pokok yakni pendengaran dan perhatian. 

 

Aktivitas mendengar atau hearing merupakan aspek fisiologis dari 

menyimak. Aktivitas ini merupakan proses yang tidak selektif 

terhadap gelombang-gelombang suara yang mengenai telinga. 

Sejauh ini gelombang-gelombang suara yang dapat direspons oleh 

telinga berkisar antara 125 hingga 8000 putaran per detik 

(frekuensi) dan antara 55 hingga 85 desibel, (Adler et al, dalam 

Hermawan, 2012:36). 

 

Mendengar juga dipengaruhi oleh latar belakang gangguan (noise). 

Jika frekuensi gangguan sama dengan frekuensi suara percakapan, 

maka suara percakapan itu disebut masked; tetapi jika frekuensi 

gangguan tersebut berbeda dengan frekuensi percakapan maka 

disebut white noise. Tentu saja gangguan-gangguan ini dapat 

mengurangi kemampuan kita utuk mendengar. 

 

Selain itu pemaknaan terhadap simbol-simbol yang diinderanya ini 

akan disesuaikan dengan minat, keinginan, hasrat dan 

kebutuhannya. Jadi perhatian dikaitkan dengan proses penyaringan 

(filtering) terhadap pesan-pesan yang masuk. Karena itu makna 

pesan yang diterima oleh seseorang dapat berbeda dengan yang 

lainnya walaupun masing-masing orang akan memperoleh pesan 

yang sama. 
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b. Pemahaman 

 

Tahap berikutnya yaitu pemahaman yang disusun dari dua elemen 

pokok, pembelajaran dan pemberian makna. Disini kita berupaya 

mengetahui siapa yang dimaksudkan oleh pembicara dengan cara 

mempelajari pemikiran-pemikiran dan emosi-emosinya. Kita 

mencoba menghubungkan informasi yang diberikan oleh 

pembicara dengan apa yang telah kita ketahui. 

 

Pemahaman sering tergantung pula pada kemampuan untuk 

mengorganisasikan informasi yang kita dengar ke dalam bentuk 

yang dapat diterima. Keberhasilan pemahaman berhubungan 

dengan faktor-faktor kemampuan, kecerdasan dan motivasi. Pesan-

pesan yang dipahami ini dapat berupa pesan yang terorganisir atau 

tidak terorganisir. Orang-orang yang berhasil memahami pesan-

pesan percakapan yang terorganisasi, yang umumnya lebih 

mengikat dibandingkan dengan pesan-pesan yang tidak 

terorganisasi, lebih sensitif terhadap orang lain dan lebih bersedia 

untuk mencoba memahami mereka. Keberhasilan-keberhasilan 

dalam memahami pesan-pesan percakapan dapat meningkatkan 

kemampuan seseorang untuk mengerti dan lebih mahir dalam 

berpikir. 

 

c. Pengingatan 

 

Selama proses menyimak kita perlu mengingat berbagai pesan 

yang telah disampaikan. Kemampuan untuk mengingat informasi 

ini berkaitan dengan seberapa banyak informasi yang ada dalam 

benak dan apakah informasi bisa diulang atau tidak. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa manusia hanya dapat mengingat 

setengah dari apa yang mereka dengar segera setelah 

mendengarnya. Mereka lupa setengahnya walaupun telah berusaha 

keras untuk menyimak. Situasi ini mungkin tidak begitu buruk jika 

setengah yang diingatnya tadi dipahami dengan benar. Umumnya 
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dalam delapan jam, 50% kemampuan mengingat berkurang 

menjadi 35% (Adler dalam Hermawan, 2012:39). Jadi sebenarnya 

sejumlah informasi yang kita proses dan kita ingat setiap hari 

merupakan sebuah fraksi kecil dari apa yang kita dengar. 

 

Kita sering merekonstruksi setiap pesan sehingga memiliki arti 

bagi kita. Kendati demikian dalam proses rekonstruksi ini tidak 

jarang pesan-pesan disimpangkan. Karena itu dalam mengingat, 

cobalah mengidentifikasikan gagasan-gagasan pokok dan hal-hal 

pokok lainnya yang mendukung. Ringkaslah pesan dalam sebuah 

bentuk pengingatan yang lebih mudah, tetapi hati-hatilah jangan 

sampai mengabaikan kualifikasi atau detail-detail yang penting. 

Ulangilah nama-nama dan konsep-konsep atau jika memang perlu 

ucapkanlah dengan keras. 

 

d. Pengevaluasiaan. 

Pengevaluasian terdiri dari penilaian dan pengkritisan pesan. 

Kadang-kadang kita dapat mecoba mengevaluasi setiap motif dan 

niat pokok pembicara. Seringkali proses evaluasi ini berjalan tanpa 

banyak disadari. Sebagai contoh, seseorang mengatakan pada kita 

bahwa dia sedang melakukan sebuah promosi dan ia sungguh 

senang dengan pekerjaan ini. Selanjutnya kita dapat mencoba 

menilai niatnya, mungkin dia ingin kita agar kita menggunakan 

pengaruh kita sebagai presiden direktur, atau dia sedang asyik 

dengan pekerjaan promosi sehingga mengatakannya kepada setiap 

orang, atau dia sedang mencari pujian. 

 

e. Penanggapan 

Penanggapan terjadi dalam fase (1) tanggapan yang kita buat 

sementara pembicara berbicara, dan (2) tanggapan yang kita buat 

setelah pembicara berhenti berbicara. Tanggapan-tanggapan ini 

merupakan umpan balik yang menginformasikan bahwa kita 

mengirim balik kepada pembicara bagaimana kita merasakan dan 
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apa yang kita pikirkan tentang pesan-pesan pembicara. Tanggapan-

tanggapan yang dibuat oleh kita, sementara pembicara sedang 

berbicara harus bersifat dukungan dan harus menunjukkan bahwa 

kita sedang menyimak terhadap pembicara. Tanggapan-tanggapan 

ini oleh para ahli bahasa nonverbal biasa disebut isyarat bailik, 

seperti “oh, begitu,” “ya” dan sinyal-sinyal sejenis lainnya yang 

membuat pembicara mengetahui bahwa sedang menyimak. 

 
Gambar  1.  Lima Tahapan dalam Menyimak 

(De Vito, 2001, dalam Hermawan, 2012: 42) 

 

2.5.3. Jenis-jenis menyimak 

 

Untuk dapat memahami proses menyimak secara lebih baik kita perlu 

pula mengetahui jenis-jenis menyimak. Dalam mengklasifikasikan 

jenis-jenis menyimak, para sarjana komunikasi berbeda pendapat 

sesuai dengan sudut pandangannya masing-masing. Myers dan Myers 

(dalam Hermawan, 2012: 43) mengklasifikasikan bahwa menyimak ke 

dalam informative listening, appreciative listening dan critical 

listening. (Bradley dalam Hermawan, 2012:43) menggolongkan bahwa 

menyimak ke dalam listen purposefully, listen actively, listen 

objectively, listen constructively, listen attentively dan listen 

Penerimaan 
mendengar 

memperhatikan 

Peningkatan 
Mengingat 

kembali 

Penanggapan 
menjawab 

memberikan 
umpan balik 

Pengevaluasian 
Menilai 

mengkritis 

Pemahaman 
mempelajari 
memaknai 
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enthusiastically. De Vito (dalam Hermawan, 2012: 43) membaginya 

kedalam menyimak ekstensif (menyimak sosial, sekunder, estetik, 

pasif dan menyimak intensif. 

 

Sungguh pun para sarjana tersebut memiliki perbedaan sudut pandang 

dalam mengelompokkan aktivitas menyimak, namun jika kita amati 

lebih jauh sebenarnya bentuk-bentuk menyimak yang mereka 

kemukakan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar yaitu 

menyimak secara pasif, kritis dan aktif. Ketiga jenis menyimak ini 

membentuk sebuah hirarki. Artinya, jika kita melakukan penyimakan 

secara kritis maka dengan sendirinya kita juga melakukan penyimakan 

secara pasif. Begitu juga ketika kita menyimak secara pasif dan kritis. 

 

2.5.4. Sifat Menyimak 

 

Hermawan (2012:48) berpendapat bahwa “Apapun jenis aktivitas 

menyimak yang kita pilih, bahkan seandainya kita tidak menyadari 

pilihan tersebut, satu hal yang selalu ada yakni, aktivitas menyimak 

senantiasa berkenaan dengan unsur kesenjangan, keterbukaan, dan 

penyeleksian”. Ketika kita menyimak sebuah pembicaraan maka kita 

akan melakukannya dengan maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita 

memasuki ruangan kuliah, kita masuk dengan tujuan dengan diberi 

informasi. Dalam hal ini kita mungkin mencatat apa yang 

dikemukakan dosen. Ketika kita duduk dengan seorang teman dan 

berbincang-bincang dengan santai, maka kita menyimak untuk hibiran 

dan kesenganngan. Kemanapun kita pergi, kita pergi dengan sebuah 

tujuan melakukan aktivitas menyimak dalam benak kita. Dengan cara 

seperti ini kita mengetahui bagaimana bereaksi terhadapa informasi 

dan bagaimana prosesnya. Kita mencatat ketika kita ingin diberi 

informaasi atau ingin mengingat suatu informasi. 

 

Untuk itu kita harus berusaha keras menghindarkan salah penerimaan 

atau salah menginterpretasian terhadap informasi yang diterima. 

Langkah pertama untuk menghindari masalah ini yaitu 
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mengidentifikasi sikap kita terhadap pembicara dan pokok 

pembicaraan. Jika kita mengagumi atau tidak menyukai banyak hal 

dari pembicara maka kita harus mengakuinya. Tetapi jagan sampai 

kekaguman atau ketidaksukaan ini mencegah kita untuk menyimak 

secara hati-hati dan adil terhadap setiap gagasan yang dilontarkan 

pembicara dan bukti yang mendukungnya. Langkah kedua, kita harus 

selalu berusaha mengendalikan emosi yang berlebihan terhadap setiap 

kerangsangan yang diterima. 

 

2.5.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Menyimak 

 

Dalam uraian sebelumnya telah dibahas mengenai pentingnya 

menerima informasi, membangun empati, mengkritisi dan menolong 

orang lain, yang menunjukan menyimak yang baik berharga. 

Walaupun begitu kita sering tidak menyimak dengan sungguh-

sungguh. Karena selain tidak mungkin untuk menyimak sepanjang 

waktu, untuk beberapa alasan karena adanya beberapa faktor lain yang 

mungkin menghambat proses penyimakan kita. Hambatan-hambatan 

tersebut dapat bersifat internal seperti masalah pendengaran, kelebihan 

masukkan (input), minat pribadi, berpikir terlampau lambat, juga dapat 

dapat bersifat eksternal seperti suara bising, tempat yang tidak nyaman 

dan sebagainya. Walaupun begitu seorang penyimak dapat 

meningkatkan efektivitas penyimaknya ketika ada beberapa gangguan. 

Caranya, penyimak dapat lebih mengonsentrasikan diri terhadap 

pesan-pesan pembicaraan. Apabila arah perhatian tidak terkoordinasi 

dan tanpa tujuan maka akan membingungkan kehidupan kita. 

Koordinasi dan intergrasi berbagai faktor memiliki peranan penting 

bagi posisi kita sebagai penyimak. Oleh karena itu, intergrasi 

penyimakan dengan persepsi kita harus disenyawakan dengan tujuan, 

maksud dan kebutuhan kita (Hermawan, 2012: 49). 
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2.5.6. Fungsi menyimak 

 

Aktivitas menyimak diatas dapat digunakan untuk memahami orang 

lain, juga dapat digunakan sebagai salah satu cara berempati dan 

mengkritisi orang lain (Adler et al., dalam Hermawan, 2012: 54). 

Selain itu aktivitas menyimak dapat juga berfungsi untuk menjalin 

suatu hubungan, memengaruhi orang lain, bermain-main (hiburan) dan 

untuk menolong (De Vito dalam Hermawan, 2012: 54). 

 

Sedangkan menurut Hermawan, (2012: 54-56) fungsi menyimak yaitu 

antara lain : (1) Memahami orang lain, (2) Berempati, (3) 

Memengaruhi orang lain, (4) Menghibur diri, (5) Mengkritisi orang 

lain, (6) Menolong orang lain. 

 

2.6.Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan penelitian 

ini yaitu: 

a. Judul skripsi: Efektivitas Penggunaan Media Film Identitas Diri untuk 

Keterampilan Menyimak Bahasa Prancis Kelas X di SMA Negeri 7 

Purworejo oleh Yossi Larasati (2015), mahasiswa Jurusan Bahasa dan 

sastra asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan media Film 

dalam pembelajaran menyimak tentang l’identité untuk siswa kelas X 

SMA. Untuk itu dibutuhkan suatu media guna menunjang 

pembelajaran menyimak siswa, salah satu media yang dapat digunakan 

adalah Film. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media film tentang 

l’identité efektif untuk pembelajaran menyimak pada siswa kelas X 

SMAN 7 Purworejo. Hasil t-test menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara pre-test dan post-test yaitu thit = 15,49 > ttab = 2,04. 

 

Skripsi penulis dengan skripsi Yossi Larasati memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaan terletak pada penggunaan media bentuk video, 

relevansi yang sama dalam efektivitas media pembelajaran, penelitian 
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menggunakan pendekatan pra-eksperimen pretest dan posttest design,  

penelitian berfokus pada keterampilan menyimak bahasa Prancis, jenis 

penelitian kuantitatif,  tema KBM tentang identitas diri. 

 

Adapun, perbedaan pada penelitian Yossi menggunakan media Film 

pendek bahasa Prancis dengan tokoh manusia sedangkan penulis 

menggunakan video animasi dengan tokoh hewan, Perbedaan yang 

terakhir penelitian ini adalah lokasi dan tempat penelitian yang 

berbeda. 

 

b. Judul skripsi: Efektivitas Penggunaan Media Video Animasi melalui 

Pembelajaran Daring dengan Menceritakan Kembali Isi Fabel Siswa 

Kelas VII A SMP Universitas Muhammadiyah Makassar oleh Ibna 

Yunita, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas 

Pendidikan Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas pembelajaran menceritakan kembali isi fabel melalui 

penerapan media video animasi pada siswa kelas VII A SMP Unismuh 

Makassar tahun ajaran 2020/2021. Teknik Pengumpulan data yang 

digunakan adalah lembar pengamatan keterlaksanaan pembelajaran, tes 

hasil belajar, lembar observasi aktivitas siswa dan angket respons 

siswa. Hasil penelitian meenunjukkan bahwa Skor rata-rata Posttest 

86,65 lebih besar dari pada skor rata-rata pretest 42,78 dengan standar 

deviasi masing-masing pretest 14,028 dan posttest 10,575. Hasil 

tersebut juga diperoleh peningkatan hasil belajar siswa setelah 

penerapan media video animasi dimana aktivitas siswa mencapai 

kriteria aktif dan respons siswa menunjukkan positif rata-rata 

persentasenya adalah 97,80. 

 

Skripsi penulis dengan skripsi Ibma Yunita memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaan terletak pada penggunaan media animasi fabel, 

relevansi yang sama dalam efektivitas media pembelajaran, kegiatan 

penelitian dilakukan secara daring, penelitian menggunakan 
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pendekatan pra-eksperimen pretest-posttest design,  jenis penelitian 

kuantitatif,  hasil analisis deskriptif. 

 

Adapun, perbedaan pada penelitian Ibma Yunita berfokus pada 

keterampilan menyimak dan berbicara bahasa Indonesia sedangkan 

penulis berfokus pada keterampilan menyimak bahasa Prancis, 

Perbedaan yang terakhir penelitian ini adalah lokasi dan tempat 

penelitian yang berbeda. 

 

 

2.7.Kerangka Berfikir 

 

Keterampilan menyimak merupakan salah satu dari empat aspek 

keterampilan berbahasa. Keterampilan menyimak sangat diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari karena digunakan setiap orang untuk mendengar 

setiap harinya. Dalam pembelajarannya, sering ditemukan beberapa 

kendala seperti siswa kesulitan dalam memahami bahasa asing. Agar 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Maka diperlukan teknik 

pembelajaran yang efektif, tepat dan menarik. Penggunaan media 

pembelajaran dapat mempermudah siswa dalam belajar, mestimulus daya 

pikir dan imajiansi. Peserta didik untuk ditingkatkan dan dikembangkan. 

 

Media animasi fabel dapat menjadi sebuah alternatif penggunaan media 

pembelajaran dan pemanfaatan fasilitas sekolah. Media ini tidak hanya 

menarik namun mudah digunakan. Siswa dapat belajar dalam kemampuan 

menyimak dan mempelajari kebudayaan Prancis khususnya yang 

dilakukan secara lisan. Siswa dilatih utuk fokus mendengarkan bahan 

simakan untuk dapat memahami isi pesan yang didengarkan. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media animasi fabel untuk 

pembelajaran keterampilan menyimak. Video Animasi merupakan salah 

satu media hiburan yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran, 

pembelajaran kosakata dan menuangakan hikmah yang diambil pada video 

tersebut. Materi pembelajaran yang dikemas melalui video animasi 
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bertokoh fabel lebih sederhana dan menarik. Siswa dapat belajar tanpa 

terhalang jarak, bisa belajar dari mana dan kapan saja dengan cara yang 

menyenangkan. Penggunakan media animasi diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas belajar siswa. 

 

 

2.8.Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas maka dapat 

dirumuskan hipotesis dalam penelitian sebagai berikut : 

 

2.8.1. Hipotesis Nol 

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam video animasi fabel 

Bahasa Prancis pembelajaran  keterampilan menyimak 

(compréhension orale) siswa kelas X SMA Negeri 1 Terusan Nunyai. 

 

2.8.2. Hipotesis Alternatif 

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam media pembelajaran video 

animasi fabel Bahasa Prancis dalam  keterampilan menyimak 

(compréhension orale) siswa kelas X SMA Negeri 1 Terusan Nunyai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1.Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan 

metode eksperimen. Sugiyono (2016: 107) mendefinisikan penelitian 

eksperimen sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

dikendalikan. Oleh sebab itu, penelitian eksperimen digunakan dalam 

penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh terhadap perlakuan. 

Perlakuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah video animasi fabel 

dalam keterampilan menyimak bahasa Prancis bagi siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Terusan Nunyai. Pendekatan kuantitatif digunakan agar semua gejala 

yang diobservasi dapat diukur dan diubah dalam bentuk angka-angka sehingga 

memungkinkan digunakan analisis statistik.  

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre-

experimental dengan bentuk One-Group Pretest-Posttest Design. Sugiyono 

(2016: 111)  mengkonsepkan desain penelitian tersebut sebagai berikut: 

 

Tabel 2. One-Group Pre-test-Posttest Design 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

E O1 X O2 

 

Keterangan : 

E : Kelas eksperimen 

X : Perlakuan dengan menonton video animasi fabel 

O1 : Nilai Pretest 

O2 : Nilai Posttest 
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Subjek penelitian terdiri dari satu kelas yakni kelas eksperimen. Kelas 

eksperimen diberi perlakuan (treatment) dengan video animasi fabel bahasa 

Prancis. Pada tahap awal digunakan pretest untuk mengetahui tingkat 

penguasaan kemampuan menyimak bahasa Prancis siswa. Kemudian kelas 

eksperimen akan dikenakan perlakuan (treatment) menggunakan video 

animasi fabel bahasa Prancis dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu kelas 

eksperimen akan diukur untuk kedua kalinya yang disebut posttest. 

 

 

3.2.Variabel Penelitian 

 

Sugiyono (2016: 60) mendefinisikan variabel penelitian adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehigga, diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Hatch dan Farhady (dalam Sugiyono, 2016: 60) 

mengemukakan bahwa variabel adalah atribut seseorang, atau obyek, yang 

mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek 

dengan obyek lain.  Penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu variabel bebas 

atau variabel X (independent variable) dan variabel terikat atau variabel Y 

(dependent variable). Video animasi fabel sebagai variabel bebas. Sedangkan 

keterampilan menyimak bahasa Prancis sebagai variabel terikat.  

 

 

Gambar  2. Hubungan antar variabel penelitian 

Keterangan: 

X : Variabel bebas adalah video animasi fabel 

Y : Variabel terikat adalah keterampilan menyimak bahasa Prancis 

 

 

 

 

 

 

 

X Y 
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3.3.Tempat dan Waktu Penelitian 

 

3.3.1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Terusan Nunyai, Kabupaten 

Lampung Tengah.  

3.3.2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester kedua tahun ajaran 2019/2020 

yaitu bulan Maret-April 2020. 

 

3.4.Ruang Lingkup Penelitian 

 

3.4.1. Subjek Penelitian   

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Terusan Nunyai. 

 

3.4.2. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah video animasi fabel pada keterampilan 

menyimak Bahasa Prancis siswa kelas X SMA Negeri 1 Terusan Nunyai. 

 

3.5.Populasi dan Sampel Penelitian 

 

3.5.1. Populasi 

Sugiyono (2016: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. 

Dengan demikian, populasi dari penelitian ini adalah siswa peminatan 

kelas X SMAN 1 Terusan Nunyai yang berjumlah 226 siswa yang terbagi 

dalam tujuh kelas MIA yang mengambil mata pelajaran bahasa Prancis. 

 

3.5.2. Sampel 

Sugiyono (2016: 81) mendefinisikan sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Oleh karena itu, 

teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah simple random 

sampling. Teknik ini digunakan karena tiap kelas atau individu dalam 
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populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. 

Sehingga, peneliti akan memilih 1 sampel kelas melalui cara tersebut 

diperoleh kelas X MIA 2 sebagai kelas eksperimen. 

 

Tabel 3. Sampel penelitian 

No Kelas Jumlah siswa 

1 X MIA 2 31 

 Jumlah 31 Siswa 

 

3.6.Prosedur Penelitian 

 

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

3.6.1. Tahap Pra eksperimen 

a. Melakukan Observasi ke lokasi sekolah sebagai tempat penelitian. 

b. Penentuan sampel penelitian. 

c. Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

d. Membuat instrumen penelitian yang akan diuji. 

e. Menyiapkan video animasi fabel yang akan digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

3.6.2. Tahap Eksperimen 

a. Pemberian pretest atau tes awal sebelum melakukan treatment. 

b. Melaksanakan treatment atau perlakuan.  

c. Pemberian posttest atau tes akhir setelah melakukan treatment. Hal 

ini agar diketahui hasil pencapaian kemampuan menyimak bahasa 

Prancis siswa yang telah diberi perlakuan video animasi fabel. 

3.6.3. Tahap Pasca Eksperimen 

Tahap ini merupakan akhir eksperimen. Pada tahap ini hasil pretest dan 

posttest dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik 

menggunakan SPSS dan membuat kesimpulan atas penelitian yang telah 

dilakukan sehingga hasil perhitungan tersebut dapat diketahui hasil dan 

dapat menjawab hipotesis. 
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3.7. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes. Tes 

digunakan sebagai alat penilaian dalam pendidikan yang mempunyai peranan 

penting dalam mengukur prestasi hasil belajar.  

 

Tes dilakukan sebanyak 2 kali, tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pretest dan posttest. Pretest dilakukan sebelum diberikan perlakuan 

(treatment), tujuannya untuk mengukur kemampuan awal siswa. Adapun, 

Posttest digunakan untuk mengukur kemampuan akhir siswa yang dilakukan 

setelah perlakuan (treatment). Hal ini agar diketahui hasil pencapaian 

kemampuan menyimak bahasa Prancis siswa yang telah diberi perlakuan 

video animasi fabel. 

 

 

3.8. Instrumen Penelitian 

 

3.8.1. Penetapan Instrumen Penelitian 

 

Dalam kegiatan penelitian, diperlukan instrumen untuk memperoleh data 

bagi peneliti saat melakukan pengumpulan data di lapangan. Sugiyono 

(2016: 148) mengungkapkan instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. 

Adapun instrumen yang digunakan penelitian ini adalah bentuk tes 

objektif. Istilah ini disebut sebagai istilah tes jawaban pendek, tes benar-

salah (vrai au faux test) dan test uraian. Menurut Sudijono (2011: 107) 

menjelaskan tes objektif bentuk benar-salah merupakan salah satu bentuk 

tes objektif dimana butir-butir soal yang diajukan dalah tes hasil belajar itu 

berupa penyataan (statement), pernyataan mana ada yang benar atau salah. 

Maka, kriteria penilaian diperoleh dari jumlah jawaban benar dari soal 

yang disediakan.  
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Berikut adalah kisi- kisi soal tes dan silabus yang digunakan dalam 

keterampilan menyimak bahasa Prancis. Kisi-kisi diperuntukkan kelas X, 

berikut tabel kisi-kisi soal dan silabus kurikulum 2013 revisi 2016 mata 

pelajaran Bahasa Prancis pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4. Kisi-kisi soal tes keterampilan menyimak bahasa Prancis 

Variabel  Sub 

Variabel  

Indikator  Jumlah Soal 

Video Animasi 

Fabel Dalam 

Keterampilan 

Menyimak 

Bahasa Prancis 

Tema: 
Presenter 

Quelqu’un. 

Menyimak video 

animasi fabel 

berdasarkan dialog  

cerita tersebut.  

10 Soal 

 

Tabel 5. Silabus Bahasa Prancis kelas X K-13 

3.2  Mencontohkan 

tindak tutur  

memperkenalkan diri 

(se présenter)   dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan 

pada teks interaksi 

lisan dan tulis. 

 

 

 

4.2 Menerapkan  

tindak tutur  

memperkenalkan diri 

(se présenter)  dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan 

yang benar dan  sesuai 

konteks. 

 

Teks interpersonal  lisan 

dan tulis untuk 

memperkenalkan diri (se 

présenter)    

 

ContoContoh: 

A: Bonjour! 

B: Bonjour! 

A: Je m’appelle Nicolas. 

Je suis journaliste. Alors 

toi? 

B: Je m’appelle Maia 

 

● Unsur kebahasaan 

(1) Kosa kata dan kata 

kerja terkait jati 

diri. 

(2) Pronom 

Personnels. 

(3) Adjectifs 

Possessifs. 

(4) Kata Tanya 

(5) Ucapan, tekanan 

kata, intonasi. 

(6) Ejaan dan tanda 

baca. 

 

 

● Menyaksikan, 

menyimak, 

meniru, dan 

berpartisipasi 

dalam interaksi 

yang melibatkan 

tindakan  

memberi dan  

meminta 

informasi terkait 

memperkenalkan 

diri (se 

présenter)  

dengan berfokus 

pada fungsi 

sosial, struktur 

teks, dan unsur 

kebahasaannya 

yang sesuai 

dengan konteks  

● Bertanya dan 

mempertanyakan 

hal-hal yang 

terkait dengan  

interaksi yang 

melibatkan 

tindakan  

memberi dan 
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meminta 

informasi terkait 

memperkenalkan 

diri (se 

présenter) 

dengan berfokus 

pada fungsi 

sosial, struktur 

teks, dan unsur 

kebahasaannya 

yang sesuai 

dengan konteks  

● Berlatih secara 

mandiri maupun 

dengan 

bimbingan guru 

untuk 

berinteraksi 

dalam memberi 

dan meminta 

informasi terkait 

memperkenalkan 

diri (se 

présenter) 

dengan orang-

orang di 

sekelilingnya. 

dengan berfokus 

pada fungsi 

sosial, struktur 

teks, dan unsur 

kebahasaannya 

yang sesuai 

dengan konteks  

● Mengidentifikasi 

persamaan dan 

perbedaan fungsi 

sosial, struktur 

teks, dan unsur 

kebahasaan 

terkait 

memperkenalkan 

diri (se 

présenter) dalam 

konteks yang 

berbeda (dalam 

hal topik, moda, 

dan  hubungan 
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fungsional antar 

penutur)  

● Melakukan 

tindakan terkait 

memperkenalkan 

diri (se 

présenter) 

dengan  tujuan  

tertentu yang 

berfungsi dalam 

kehidupan di 

sekolah dan 

masyarakat.  

 

3.8.2. Validitas Instrumen 

 

Sudjana (2004: 12), menyatakan bahwa validitas adalah ketepatan alat 

penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga benar-benar menilai apa 

yang harus dinilai. Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut 

dapat mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur validitas dengan 

ketepatan dengan alat ukur. Suatu instrumen dikatakan valid bila 

instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. 

Penelitian ini menggunakan validitas isi, validitas isi (content validity), 

yaitu validitas yang  dilakukan  dengan  membandingkan  antara  isi  

instrumen  dengan materi yang diajarkan (Sugiyono 2010: 182). Pengujian 

menggunakan validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara 

isi instrument dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. jadi, 

instrumen  dalam  penelitian  ini  disusun  berdasarkan  kompetensi  dasar 

bahasa Prancis  dan  indikator  keberhasilan  keterampilan menyimak 

bahasa Prancis yang tercakup dalam Kurikulum yang digunakan di 

sekolah .  

 

3.8.3. Reliabilitas Instrumen 

 

Menurut Sugiyono (2016: 173), instrumen yang reliabel adalah instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama. Suatu instrumen dikatakan reliabilitas 
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jika memberikan hasil yang tetap atau konsisten bila diberikan tes 

berulang kali. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa validitas 

dan reliabilitas digunakan untuk menguji keakuratan dari data hasil 

penelitian. Apabila nilai rata-rata posttest lebih baik dibandingkan dengan 

nilai-nilai pretest, maka instrumen tersebut dapat dipercaya. Meskipun 

hasil posttest lebih baik dari pretest, akan tetapi kenaikannya dialami oleh 

semua siswa, maka tes yang digunakan memiliki reliabilitas yang tinggi. 

 

Penelitian ini menggunakan rumus Cornbach-Alpha dengan bantuan 

program SPSS 20. Rumus Alpha Cronbach yaitu: 

        
 

   
  

      

  
  

 

Keterangan: 

r1.1 = reliabilitas tes 

p    = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q    = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 

Σpq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n = banyaknya / jumlah item 

S = standar deviasi dari tes 

 

Kemudian hasil perhitungan dari uji reliabilitas akan diperoleh kriteria 

penafsiran untuk indeks reliabilitasnya. Berikut tabel indeks reliabilitas.  

Tabel 6. Interpretasi Korelasi 

No Koefisien Reliabilitas Tingkat Reliabilitas 

1.  0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

2.  0,60 – 0,79 Kuat 

3.  0,40 – 0,59 Sedang 

4.  0,20 – 0,39 Rendah 

5.  0,00 –0,19 Sangat Rendah 

(Sumber: Sugiyono, 2016: 231) 
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3.9.Teknik Analisis Data Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kuantitatif. Data 

kuantitatif dianalisis menggunakan SPSS 20. Data  yang  diperoleh  dalam  

penelitian  ini  adalah  data  yang  berasal  dari  nilai pretest  yang 

merupakan  data awal,  nilai  posttest  yang merupakan  data  akhir. 

Setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data dengan rincian 

sebagai berikut: 

 

3.9.1. Uji Normalitas Sebaran 

Uji normalitas digunakan untuk mengkaji normal tidaknya sebaran data 

penelitian. Uji  normalitas menggunakan bantuan komputer  yaitu program 

SPSS 20. Kriteria  penentuan  pengambilan  keputusan  uji  distribusi  

normalitas  sebagai berikut. 

a. Tolak Ho apabila nilai sig < 0,05 berarti distribusi bersifat tidak 

normal. 

b. Terima Ho apabila nilai sig > 0,05 berarti distribusi bersifat normal. 

 

3.9.2. Uji Homogenitas Varians 

 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi yang memiliki varians yang homogen atau tidak homogen. 

Pengujian homogenitas tersebut dilakukan pada hasil pretest dan posttest 

dengan menggunakan program SPSS 20. Kriteria pengambilan 

keputusannya sebagai berikut: 

a. Tolak Ho apabila nilai sig < 0,05 berarti sampel mempunyai 

varians yang berbeda 

b. Terima Ho apabila nilai sig > 0,05 berarti sampel mempunyai 

varians yang sama. 
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3.9.3. Uji Peningkatan Hasil Belajar (N-gain) 

 

N-Gain adalah selisih antara nilai post test dan pretest. Uji Gain digunakan 

untuk menentukan peningkatan prestasi belajar siswa. gain menunjukkan 

peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep siswa setelah 

pembelajaran dilakukan  guru. 

<g>= 
              –             

              –             
 

Tinggi rendahnya gain yang dinormalisasi (N-gain) dapat dikategorikan 

sebagai berikut. 

a. Jika N-gain ≥ 0,7, maka N-gain yang dihasilkan termasuk kategori 

tinggi. 

b. Jika 0,7 > N-gain ≥ 0,3, maka N-gain yang dihasilkan termasuk 

kategori sedang. 

c. Jika N-gain < 0,3, maka N-gain yang dihasilkan termasuk kategori 

rendah. 

 

3.9.4. Uji-t 

 

Uji-t dilakukan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu variabel dengan 

suatu konstanta tertentu atau nilai hipotesis. Data yang diperoleh ini 

dianalisis menggunakan program SPSS 20. 

 

3.9.5. Uji Hipotesis Statistik 

 

Hipotesis statistik atau yang sering disebut hipotesis nol (H0) merupakan 

hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel 

bebas (X) dan variabel (Y). Pengujian hipotesis ini menggunakan paired 

samples test dengan bantuan program SPSS 20 tujuannya untuk menguji 

perbedaan rata-rata dari dua kelompok data atau sampel yang independen.  

Cara mengetahui hasilnya yaitu dengan melihat nilai (probabilitas) yang 

ditunjukan oleh nilai sig (2-tailed) dengan kriteria uji pengambilannya 

yaitu sebagai berikut. 

a. Terima H0 apabila nilai sig >0,05 tidak ada perbedaan yang signifikan. 
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b. Terima Ha apabila sig <0,05 ada perbedaan yang signifikan. 

 

3.10. Prosedur Penelitian 

 

3.10.1. Tahap Perencanaan 

Tahap pertama yang peneliti lakukan sebelum melakukan pra-eksperimen 

terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

instrumen atau bahan ajar. Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa 

hal, yaitu peneliti  berkonsultasi dengan dosen dan guru mata pelajaran 

mengenai kesesuaian media dengan materi pembelajaran menyimak 

bahasa Prancis untuk kelas X yang terdapat dalam silabus. Kedua, 

Sebelum diberi perlakuan, terlebih dahulu dipersiapkan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan eksperimen seperti persiapan instrumen, 

rencana persiapan pelaksanaan pembelajaran (RPP), serta persiapan materi 

atau bahan ajar, peneliti menentukan dan menyusun seluruh instrument 

yang dibutuhkan dengan memberikan uji coba istrumen penelitian dan 

memberi tes awal (pretest) pada kelompok eksperimen. Untuk mengetahui 

tingkat prestasi siswa dalam keterampilan menulis bahasa Prancis sebelum 

diberi perlakuan oleh peneliti. Pembelajaran bahasa Prancis secara daring 

ini menggunakan media Video melalui Gawai masing-masing siswa yang 

dibagikan di aplikasi Whatsapp secara interaktif yang diterapkan kepada 

siswa kelas X MIA 2 . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan menyimak bahasa Prancis siswa.  Selain itu, 

penelitian ini juga bertujuan untuk melihat peningkatan  keterampilan 

Compréhension Orale dengan menggunakan video animasi fabel. Data 

dalam penelitian ini meliputi data skor tes awal dan data skor tes akhir 

kemampuan menyimak bahasa Prancis. Data skor tes awal diperoleh dari 

hasil pretest dan data skor akhir diperoleh dari hasil postest. 

 

Pertama peneliti melakukan perkenalan kepada para siswa secara daring 

bersama guru mata pelajaran bahasa Perancis menggunakan pesan audio 

perkenalan dengan bahasa Prancis melalui whattsapp tentang identitas dan 

jati diri peneliti. Kemudian peneliti melakukan tanya jawab kepada siswa 

yang terdapat dalam setiap audio tersebut untuk mengetahui pemahaman 
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siswa sebelum melakukan kegiatan tes. Kemudian pertemuan selanjutnya, 

kelas diberikan pretest keterampilan menyimak bahasa Prancis. Setelah 

dilakukan pretest kemudian diberi perlakuan dengan menggunakan 

beberapa 2 video animasi bertokoh binatang sebanyak yang dikirimkan di 

kelompok kelas diskusi setelah itu tanya jawab dan siswa menceritakan 

ulang dan menyimpulkan cerita tersebut. 

 

 

3.10.2. Tahap Pelaksanaan  

a. Pre-test 

Pretest merupakan tes awal yang dilakukan untuk mengetahui 

pengetahuan awal siswa pada keterampilan menyimak bahasa Prancis 

dengan tema “Se Presenter Quelqu’un” 

b. Treatment 

Pelaksaan yang diberikan adalah pembelajaran keterampilan 

menyimak bahasa Prancis dengan menggunakan media animasi video 

Peppa Pig. 

c. Posttest  

Posttest merupakan tes yang diberikan untuk mengetahui pencapaian 

peningkatan hasil menyimak bahasa Prancis setelah diberi perlakuan 

treatment. 

 

3.10.3. Tahap Pasca Eksperimen 

Tahap ini merupakan tahapan akhir atau tahap penyelesaian penelitian. 

Data yang diperoleh dari tes awal dan tes akhir dihitung secara statistik 

yang kemudian dibuat kesimpulan. 



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya serta mengacu pada rumusan masalah, maka simpulan dari 

penelitian ini adalah senagai berikut: 

a. Media animasi video fabel efektif digunakan dalam pembelajaran dalam 

pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Prancis siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Terusan Nunyai.  

b. Media animasi video fabel dapat meningkatkan kemampuan menyimak 

bahasa Prancis siswa. 

 

5.2. Saran  

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam upaya meningkatkan 

keterampilan menyimak bahasa Prancis ini diharapkan dapat memberikan 

hasil yang bermanfaat. Adapun beberapa saran yang ingin disampaikan 

adalah:  

a. Guru, diharapkan dapat lebih inovatif dan kreatif menerapkan media 

pembelajaran yang menyenangkan untuk menarik perhatian siswa agar 

siswa tidak jenuh dan bosan sehingga memacu siswa agar lebih aktif, salah 

satunya yaitu dengan menggunakan video animasi fabel. 

b. Siswa, diharapkan berpatipasi aktif dan lebih konsentrasi pada saat proses 

belajar mengajar terutama pada saat pembelajaran menyimak, karena 

dalam pembelajaran menyimak membutuhkan konsentrasi yang sangat 

tinggi agar siswa dapat menerima dengan baik pembelajaran yang telah 

diberikan oleh guru.  
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c. Sekolah, diharapkan dapat memfasilitasi peneliti lain untuk melakukan 

penelitian-penelitian agar lebih memperkaya pembelajaran yang dapat 

diterapkan di sekolah untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. 

d. Bagi peneliti lainnya diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

acuan dan referensi dalam melakasanakan penelitian yang sejenis. 

e. Bagi peneliti selanjutnya disarankan mengontrol penggunaan gawai dari 

satu siswa antar siswa lain. 
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