
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah 

Standar Proses. Standar Proses adalah Kriteria mengenai pelaksanaan 

pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. 

Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar 

dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem 

kredit semester.  

  

Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran 

untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses  

perencanaan pembelajaran meliputi Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi 

(SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan 
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pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan 

kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). 

Komponen-komponen RPP adalah 1. Identitas mata pelajaran yang meliputi 

satuan pendidikan, kelas, semester, program-program keahlian, mata pelajaran 

atau tema pelajaran, jumlah pertemuan. 2. Standar Kompetensi adalah kualifikasi 

kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas 

dan/atau semester pada suatu mata pelajaran. 3. Kompetensi Dasar merupakan 

sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran 

tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 

4. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau 

diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang 

menjadi acuan penilaian mata pelajara. 5. Tujuan pembelajaran menggambarkan 

proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan 

kompetensi dasar. 6. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang 

relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

pencapaian kompetensi. 7. Alokasi waktu. 8. Metode pembelajaran. 9. Kegiatan 

pembelajaran. 10. Penilaian hasil belajar dan Sumber belajar. Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun untuk setiap KD yang dapat 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru pada satuan pendidikan 

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas,dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis siswa. Namun yang terjadi di lapangan, hal ini belum 

dilaksanakan sepenuhnya oleh sebagian guru mata pelajaran Bahasa Inggris di 

beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lampung Barat. Guru cenderung 

lebih memilih mengunduh RPP yang banyak tersebar di internet dengan cara copy 

paste dari RPP yang sudah ada sebelumnya, tanpa memperhatikan kesesuaian 

unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya dengan karakter siswa di satuan 

pendidikan masing-masing.                    

                               

Fakta ini didukung juga oleh hasil penelitian Nur Arifah Drajati (2009:6), 

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sampai di tingkat mana  

keprofesionalan guru dalam mempersiapkan proses pembelajaran. Berdasar 

penelitian yang diselenggarakan penulis menghasilkan beberapa temuan, yaitu: 

1. Umumnya para guru masih menyusun silabus, RPP dengan teknik copy 

paste, yang berarti mereka belum menyusun silabus, RPP yang efektif dan 

efisien berdasar keperluan dan kondisi mereka sendiri. 
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2. Meskipun mereka mengaku memiliki RPP, namun ketika proses 

pembelajaran siswanya diobservasi, semua guru tidak membawa RPP 

dengan alasan tertinggal di rumah. 

3. Dari analisis RPP yang diperoleh ternyata terdapat perbedaan antara apa 

yang dituliskan dengan apa yang diimplementasikan di kelas.  

4. Dalam melakukan evaluasi/assesmen, umumnya guru menggunakan tes 

secara tertulis, sehingga tes hanya berorientasi ke ranah kognitif, hanya 

beberapa guru yang menggunakan rubrik untuk assesmen.  

 

Kenyataan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar guru Bahasa Inggris belum 

mampu dalam membuat RPP yang baik seperti yang diamanatkan oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, dalam proses pelaksanaannya, 

pembelajaran Bahasa Inggris hendaknya berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa, agar siswa 

mampu memiliki kompetensi yang baik dalam berbahasa Inggris. 

 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kemampuan berbahasa Inggris 

merupakan keharusan di era komunikasi dan globalisasi saat ini. Untuk itu, 

pelajaran bahasa Inggris di SMP/MTs berfungsi untuk penyerapan dan 
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pengembangan diri siswa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 

dan pengembangan hubungan antar bangsa.  

 

Sebagaimana pembelajaran bahasa pada umumnya, pembelajaran Bahasa Inggris 

juga memiliki keterampilan berbahasa yang tersusun secara hirarki yang harus 

dikuasai. Susunan ini diawali dengan keterampilan menyimak (listening skill), 

kemudian diikuti dengan keterampilan berbicara (speaking skill), lalu berturut-

turut diikuti oleh keterampilan membaca (reading skill), menulis (writing skills). 

Keterampilan ini harus dikuasai oleh siswa agar mereka memiliki kompetensi 

berbahasa Inggris secara lebih menyeluruh tanpa mengenyampingkan pentingnya  

komponen Bahasa Inggris (english componens) yaitu kosa kata (vocabulary), 

pengucapan kata (pronunciation), dan tata bahasa (structure) yang baik.  

 

Keterampilan berbahasa membutuhkan penguasaan kosa kata yang memadai. 

Penguasaan kosa kata yang memadai itu menentukan kualitas orang seorang 

dalam berbahasa, tanpa pengetahuan yang cukup tentang kosa kata Bahasa 

Inggris, siswa tidak akan mampu menyampaikan atau menerima pesan secara 

efektif. Pernyataan ini diperkuat oleh Natianal Institute Literacy (2006:126) 

bahwa, Pembelajaran kosa kata harus dilakukan secara efektif, yaitu pembelajaran 

kosa kata secara kontekstual, pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

komunikasi, pembelajaran yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari, dan 

dilaksanakan secara aktif, kreatif, dan menyenangkan. 
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Berdasarkan teori di atas, penguasaan kosa kata sangat penting bagi siswa bahasa 

asing, Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di Indonesia menuntut peserta didik 

untuk memiliki penguasaan kosa kata secara tidak langsung dalam pembelajaran 

Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Secara langsung melalui memori 

(memorization) atau tidak langsung melalui konteks, maka diperlukan metode, 

strategi dan mediayang sesuai dan efektif dalam pembelajaran bahasa Inggris. 

 

Lebih lanjut Wilkins (1993) dalam Nurzaman (2004:89) menyatakan “Without 

grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be 

conveyed”. Berdasarkan pernyataan ini dapat diambil kesimpulan bahwa kita 

dapat menyampaikan ide dan gagasan secara efektif bila menguasai kosa kata dari 

bahasa yang akan kita gunakan. Kosa kata adalah jumlah seluruh kata dalam suatu 

bahasa dan juga kemampuan kosa kata yang dikuasai dan digunakan seseorang 

dalam berbicara dan menulis. Dari peryataan tersebut, jadi kosa kata memiliki 

fungsi yang sangat penting dalam membentuk bahasa untuk berkomunkasi 

sebagai panduan untuk memasuki suatu bahasa agar pembelajar dapat 

mendefinisikan, menjelaskan, dan menterjemahkan pengetahuan dengan 

menggunakan bahasa melalui kemampuan kosa kata. 

 

Proses pembelajaran vocabulary, sering kurang mendapat perhatian cukup dari 

guru di kelas karena beberapa hal, antara lain kurangnya kemampuan guru dalam 

metodology, fluency, pronunciation dan diction. Vocabulary dibutuhkan 

seseorang untuk kegiatan sehari-hari, seperti memberi arahan, memberi informasi, 
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mencari informasi, dan sebagainya. Kondisi seperti ini pada akhirnya 

menyebabkan kurangnya kompetensi siswa dalam berkomunikasi dalam Bahasa 

Inggris.  

 

Berdasarkan pengalaman belajar mengajar di SMPN 1 Belalau Lampung Barat, 

fasilitas yang telah disediakan pada sekolah tersebut laboratorium komputer, 

selain itu ditunjang oleh tenaga pengajar yang sesuai dengan bidangnya. Tetapi 

pada kenyataannya, masih terdapat permasalahan pembelajaran pada penguasaan 

kosa kata siswa yang masih rendah bahwa selama proses pembelajaran siswa 

sangat pasif dan banyak mengeluh karena munculnya rasa tidak percaya diri, 

selain karena kurangnya penguasaan kosa kata, pelafalan kata, dan penguasaan 

tata bahasa yang mereka miliki, kesempatan yang diberikan pun tidak 

memberikan mereka ruang gerak untuk bisa mengeksplorasi kemampuan mereka. 

Sehingga pada akhirnya mereka mengalami banyak kesulitan dalam mengerjakan 

tugas-tugasnya   khususnya pada tahun pertama proses kegiatan belajar mengajar. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil akhir pembelajaran kosa kata (vocabulary) dengan 

ceramah. Tabel nilai hasil ulangan harian siswa kelas VIII SMPN I Belalau 

semester ganjil 2013-2014 yang berasal dari dua kelas berikut menunjukkan 

bahwa sebanyak 76,6% siswa mencapai nilai di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) pada KD tersebut, dengan nilai KKM adalah 69.  
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Tabel 1.1 Tabel Kemampuan Awal Siswa Kelas VIII A dan VIII B dalam 

Penguasaan Vocabulary  

No Interval Nilai Jumlah Siswa Persentase   (%) Ketuntasan 

1 ≤ 50 10 15,6 Belum tuntas 

76,6% 
2 51-59 17 26,6 

3 60-68 15 34,4 

4 ≥ 69 22 34,4 Tuntas 34,4% 

Jumlah 64 100  

Sumber  : Buku nilai harian guru Bahasa Inggris SMPN 1 Belalau 

Dengan demikian, pembelajaran dengan metode ceramah seperti ini sangat tidak 

efektif bila diterapkan dalam mencapai tujuan KD tersebut. Seharusnya 

pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas,dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. 

 

Selain data di atas, pembelajaran bahasa Inggris masih cenderung berpusat pada 

guru dengan penggunaan metode konvensional. Siswa cenderung tidak 

memberikan perhatian yang cukup pada pembelajaran kosa kata, sebagai contoh, 

siswa sulit dalam penguasaan kosa kata (vocabulary), siswa masih mengalami 

kesalahan dalam pengucapan (pronunciation), dan strategi pembelajaran yang 

mereka peroleh kurang bervariasi. 

 

Pada saat pelaksanaan penelitian SMPN I Belalau belum menggunakan kurikulum 

2013 sehingga penelitian masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan, guru dituntut untuk kreatif dan inovatif. Guru harus mampu mencari 

satu teknik pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Prinsip 
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PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Interaktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) 

harus dilaksanakan. Guru bukan lagi merupakan sosok yang ditakuti dan bukan 

pula sosok otoriter, tetapi guru harus menjadi seorang fasilitator dan motor yang 

mampu memfasilitasi dan menggerakkan siswanya untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan yang mereka butuhkan.  

 

Begitu pula dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Dengan memanfaatkan film 

berbahasa Inggris diharapkan proses pembelajaran penguasaan vocabulary  

bisa berlangsung aktif, efektif, dan menyenangkan. 

 

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya perubahan pembelajaran cara lama yang 

berfokus pada guru (teacher-centered) menjadi pembelajaran yang berpusat pada 

aktifitas siswa (student-centered) melalui pembelajaran bahasa Inggris berkualitas 

dengan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai.  

 

Pemanfaatan film berbahasa Inggris siswa berkesempatan mengembangkan 

kemampuan mengamati segala benda yang sedang terlibat dalam proses, serta 

dapat  menciptakan suasana yang menyenangkan selama proses pembelajaran, 

menimbulkan minat dan semangat belajar siswa, disamping dapat pula dijadikan 

media pembelajaran kosa kata (vocabulary), pengucapan (pronunciation) dialog 

Bahasa Inggris sebagai alat untuk membetulkan ucapan yang salah tanpa 

menimbulkan rasa malu di pihak siswa yang belajar. Siswa lebih mudah 
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memahami apa yang dipelajari, proses pembelajran lebih menarik, siswa 

dirangsang untuk aktif mengamati dan mencoba untuk melakukannya sendiri. 

 

Permasalahan lain terkait dengan evaluasi yakni adanya kenyataannya bahwa 

selama ini penilaian hasil pembelajaran hanya sebatas melihat writing skill siswa 

secara menyeluruh dalam mengungkapkan setiap tugas yang diberikan tanpa 

dirinci dan dinilai pada setiap aspeknya. Peneliti sebagai guru di kelas belum 

melakukan penilaian hasil pembelajaran berdasarkan aspek-aspek penilaian dalam 

mengevaluasi kemampuan vocabulary siswa.  

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba memberikan penyelesaian masalah 

atau solusi dengan memanfaatkan film berbahasa Inggris dalam meningkatkan 

penguasaan vocabulary siswa. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas VIII.A 

dan VIII.B pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan peneliti 

sendiri sebagai pengajarnya.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut.  

1. Rendahnya nilai Bahasa Inggris siswa dilihat dari nilai prestasi belajar Bahasa 

Inggris.  

2. Guru belum mampu merencanakan peningkatan kemampuan Bahasa Inggris 

yang tetuang dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
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3. Dalam media pembelajaran belum memanfaatkan media film untuk 

meningkatkan kemampuan kosa kata Bahasa Inggris. 

4. Keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris belum maksimal. 

  

1.3. Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian tindakan kelas ini dibatasi dengan pemanfaatan film 

berbahasa Inggris sebagai upaya peningkatan penguasaan vocabulary siswa. 

  

1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka rumusan 

permasalahannya adalah: 

1. Bagaimana langkah-langah mendesain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dengan memanfaatkan film berbahasa Inggris yang tepat guna 

meningkatkan penguasaan vocabulary siswa?  

2. Bagaimana proses pembelajaran vocabulary dengan menggunakan film 

berbahasa Inggris yang tepat sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa? 

3. Bagaimana instrumen evaluasi penguasaan vocabulary? 

4. Apakah terdapat peningkatan vocabulary dengan menggunakan film berbahasa 

Inggris? 
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1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan mutu proses dengan cara: 

1. Mendesain RPP menggunakan film berbahasa Inggris yang tepat agar dapat 

meningkatkan penguasaan vocabulary siswa. 

2. Mendeskripsikan proses pembelajaran vocabulary dengan memanfaatkan film 

berbahasa Inggris untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

3. Mendeskripsikan instrumen evaluasi. 

4. Mendeskripsikan peningkatan vocabulary. 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak yang memerlukannya, 

sebagaimana yang diuraikan pada bagian berikut ini. 

1.6.1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini mengembangkan konsep, teori, prinsip dan prosedur 

dalam teknologi pendidikan tentang penggunaan media khususnya film berbahasa 

Inggris untuk meningkatkan penguasaan kosa kata (vocabulary) Bahasa Inggris. 

 

1.6.2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Peneliti 

Memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan pembelajaran guna 

meningkatkan penguasaan vocabulary siswa dalam pembelajaran Bahasa 
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Inggris dengan menggunakan film berbahasa Inggris. Serta mengukur 

penguasaan vocabulary siswa dengan menggunakan sistem evaluasi yang baik. 

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan profesionalisme peneliti serta dapat 

digunakan sebagai informasi dasar penelitian selanjutnya.  

 

2. Guru 

a. Dapat dipergunakan untuk menyusun program peningkatan efektivitas 

pembelajaran Bahasa Inggris. 

b. Dapat memberikan masukan kepada guru untuk selalu menggunakan 

metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menarik. 

c. Memiliki gambaran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses 

pembelajaran dengan menggunakan film berbahasa Inggris.  

 

3. Siswa 

a. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam meingkatkan penguasaan kosa kata 

Bahasa Inggris. 

  

4. Sekolah 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan bemanfaat dalam perbaikan dan 

peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Inggris di SMPN 1 Belalau, 

khususnya menggunakan film berbahasa Inggris dalam proses pembelajaran 

vocabulary. 


