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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pembelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum 2013 telah 

dirancang berbasis teks.  Setidaknya ada 13 jenis teks yang ada dalam kurikulum 

2013 SMP sederajat. Semua jenis-jenis teks tersebut menuntut siswa agar dapat 

produktif menghasilkan sebuah tulisan. Menulis termasuk aspek kegiatan 

berbahasa yang dianggap sulit. Hal ini dikeluhkan oleh banyak peserta didik baik 

di pendidikan dasar, menengah, mahasiswa dan bahkan mereka yang telah 

menamatkan pendidikan di  perguruan tinggi pun mengeluhkan sulitnya menulis. 

Hal ini sangat relevan dengan hasil survei dari PISA (Programme for 

International Student Assessment) yang dikeluarkan oleh Organisation for 

Economic Cooperation and Development (OECD) yang menjelaskan bahwa 

kompetensi anak Indonesia dalam hal tulis-menulis masih berada di belakang 

negara-negara lainnya, dimana Indonesia menduduki peringkat 60 dari 72 negara 

yang disurvei.  

Sebagai bagian dari  keterampilan, menulis harus terus dilatih. Sebab, 

tidak ada keterampilan yang didapat tanpa adanya latihan. Selain latihan,  faktor 

penting dalam menulis adalah adanya pengetahuan penulis tentang apa yang 

ditulisnya. Untuk itu pengalaman serta membaca sangat berperan penting dalam 

menulis.  

Dalam kurikulum 2013 jenis tulisan yang termasuk sulit untuk ditulis oleh 

siswa adalah menulis teks eksposisi, sebab teks ekposisi memiliki struktur 

penulisan yang berbeda dari struktur teks pada umumnya. Teks eksposisi 
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termasuk dalam Kompetensi Dasar 3.6 dan 4.6 yang mulai diajarkan pada jenjang 

SMP/MTs sederajat, tepatnya di kelas VIII semester 1. Contoh teks eksposisi 

dapat ditemukan di lingkungan sehari-hari seperti esai, editorial, karya ilmiah, 

makalah, skirpsi dan lain-lain.  

Jika ditinjau dari aspek kegunaanya teks eksposisi memiliki peranan yang 

besar dalam hal menulis ranah akademik, karena rata-rata pelajar atau bukan 

pelajar dituntut untuk dapat menulis teks jenis ini.  Oleh karena itu, penting sekali 

mengajarkan teks eksposisi secara detail kepada siswa, agar pemahaman siswa 

terhadap teks eksposisi dapat terkemas dengan baik, yang akan berdampak pada 

hasil tulisannya yang baik pula. Untuk harapan demikan perlu adanya suatu media 

yang mampu menjelaskan konsep teks eksposisi secara jelas, tidak setengah-

setengah dalam memberikan informasi dan jika perlu media tersebut harus 

menyenangkan bagi siswa.   

Namun, kenyataannya saat peneliti mewawancarai guru Bahasa Indonesia 

yang mengajar di kelas VIII. Peneliti menemukan minimnya penggunaan media 

pembelajaran di SMPN 15 Muaro Jambi. Guru hanya menggunakan media buku 

LKS saat mengajar, tanpa adanya variasi sumber belajar lain. Informasi dalam 

buku LKS yang terbatas ditambah dengan tampilan buku LKS yang 

membosankan, membuat siswa merasa kurang bersemangat dalam belajar. Untuk 

itu, peneliti merasa perlu mengembangkan media pembelajaran yang dapat 

memotivasi siswa dalam menulis teks eksposisi. Media tersebut berupa 

multimedia interaktif.  

 



3 
 

 

Menurut Aloraini (2012) penggunaan mulitimedia dalam pendidikan 

merupakan cara efektif untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik. Junaidu 

(2008) mengatakan kemampuan seseorang hanya bisa mengingat 15% dari apa 

yang mereka dengar, 25% dari apa yang mereka lihat, tetapi mereka mengingat 60 

persen dari apa yang mereka berinteraksi. Manfaat multimedia juga dikemukan 

oleh Cairncross dan Mannion (2001) multimedia memiliki potensi untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas tinggi. Elemen-elemen kunci 

dari banyak media, kontrol pengguna atas pengiriman informasi, dan interaktifitas 

dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran melalui penciptaan 

lingkungan belajar yang terintegrasi. Multimedia dapat digunakan dimana saja 

pada waktu dan tempat yang nyaman bagi mereka,  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif 

merupakan alternatif media yang sangat direkomendasikan karena multimedia 

merangkum tiga komponen sekaligus, yaitu aspek mendengar, melihat dan adanya 

interaksi. Selain itu, multimedia dapat diakses dimana saja, kapan saja dan dapat 

diputar berkali-kali.  

Tampilan multimedia yang peneliti kembangkan dikemas secara menarik 

agar siswa tidak merasa bosan saat belajar. Media dibuat dengan memperhatikan 

unsur kemudahan akses bagi praktisi. Dalam media tersebut terdapat menu latihan  

soal dan menu praktik menulis yang membantu siswa dalam menulis dan 

memahami teks eksposisi. Video pembelajaran dibuat dengan menggunakan 

aplikasi online Animaker. Kinemaster, dan aplikasi recording ASR. Multimedia 

interaktif yang peneliti kembangkan akan diujicobakan di kelas VIII A SMP 
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Negeri 15 Muaro Jambi, Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, 

Kabupaten Muaro Jambi.   

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pengembangan media pembelajaran menulis teks 

eksposisi berbasis multimedia interaktif? 

2. Bagaimana kelayakan  dan keefektifan media pembelajaran menulis teks 

eksposisi berbasis multimedia interaktif? 

3. Bagaimana kemenarikan dan kepraktisan media pembelajaran menulis teks 

eksposisi berbasis multimedia interaktif? 

1.3  Tujuan Pengembangan 

1. Untuk mengetahui proses pengembangan media pembelajaran teks 

eksposisi berbasis multimedia interaktif  

2. Untuk mengetahui kelayakan dan  keefektifan media pembelajaran teks 

eksposisi berbasis multimedia interaktif  

3. Untuk mengetahui kemenarikan dan kepraktisan media pembelajaran teks 

eksposisi berbasis multimedia interaktif  

1.4  Spesifikasi Pengembangan 

 Penelitian ini mengahasilkan multimedia interaktif menulis teks eksposisi untuk 

siswa kelas VIII SMP. Dalam multimedia ini terdapat empat menu utama yang dapat 

diklik oleh pengguna. Menu tersebut terdiri dari 1) Menu Pembelajaran, 2) Menu Profil, 

berisikan profil pengembang 3) Menu Petunjuk, berisikan informasi mengenai cara 

menggunakan multimedia interaktif  dan 4) Menu Character Building, berisikan sebuah 

kisah inspiratif yang dapat membangun nilai-nilai karakter dalam diri peserta didik.  
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Menu pembelajaran berisikan enam tombol pembelajaran, antara lain: 1) tombol 

ki & kd yang memuat kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran teks eksposisi 

yang diambil dari Permendikbud Nomor 24 tahun 2016. 2) tombol peta konsep 

pembelajaran memuat tujuan pembelajaran, peta konsep tersebut berisi (a) mengenali 

unsur-unsur teks eksposisi, (b) menyimpulkan isi teks eksposisi, (c) menelaah struktur 

teks eksposisi, (d) menyajikan teks eksposisi. 3) tombol materi pembelajaran yang 

penyusunannya berpedoman pada buku BSE (ebook) Bahasa Indonesia keluaran 

Kemendikbud  memuat tentang Semua komponen ini tersaji dalam bentuk video 

pembelajaran yang dikemas dalam menu materi pembelajaran. Video pembelajaran 

dibuat dengan menggunakan aplikasi online Animaker dan Kinemaster serta aplikasi 

ASR untuk merecord suara dengan jernih tanpa ada noise didalamnya. 4) tombol latihan, 

terdiri dari soal latihan berbentuk cari kata dan soal menganalisa yang mengajak perserta 

didik untuk dapat berlogika menentukan unsur kebahasaan yang tepat untuk mengisi kata-

kata kosong dalam  teks, menyunting ejaan dan tanda baca yang salah dalam teks, serta 

menyusun setiap paragraf menjadi paragraf yang padu. 5) tombol praktik menulis, 

memuat tentang soal pretest dan postest menulis teks eksposisi. 6) tombol daftar pustaka, 

berisikan daftar sumber referensi yang dipakai dalam pembuatan multimedia. 

Prosedur penggunaan media pembelajaran teks eksposisi berbasis 

multimedia interaktif adalah sebagai berikut: 

1. Pastikan arus listrik tersedia. 

2. Siapkan semua perangkat yang akan digunakan (laptop, proyektor, speaker 

dan layar proyektor (jika ada)). 

3. Pastikan program Microsoft Power Point telah terinstal di perangkat 

tersebut. 

4. Pastikan file Multimedia Interaktif telah di copy ke dalam laptop. 
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5. Sambungkan proyektor ke stop contact, lalu arahkan proyektor ke dinding 

atau layar proyektor, hidupkan proyektor dengan menekan tombol power 

pada proyektor, lalu atur kejelasan proyektor.  

6. Selanjutnya, hubungkan kabel proyektor ke laptop, sambungkan pula 

speaker ke laptop 

7. Kemudian pilih file Multimedia Interaktif di laptop, lalu tampilkan dengan 

tampilan slide show. 

8. Operasikan media dengan cara mengklik setiap tombol. 

1.5  Pentingnya Pengembangan  

• Bagi Guru 

1. Mempermudah guru dalam mengajarkan materi teks eksposisi. 

2. Menambah referensi media pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru 

selain buku. 

3. Menambah wawasan tentang media pembelajaran berbasis multimedia. 

• Bagi Sekolah  

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi sekolah, untuk dapat 

menggunakan multimedia pembelajaran  agar menarik minat belajar siswa. 

2. Mendorong inovasi bagi sekolah dalam pengembangan teknologi 

pendidikan. 

3. Mendorong adanya pengembangan lanjutan dalam penelitian sejenis. 

• Bagi Siswa 

1. Menambah referensi belajar yang dapat digunakan siswa untuk belajar 

mandiri. 

2. Membuat siswa lebih tertarik dan bersemangat untuk belajar. 
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• Bagi peneliti 

1. Penelitian ini dapat menambah pengalaman peneliti dalam pengembangan 

media pembelajaran berbasis komputer. 

2. Menambah dan meningkatkan wawasan peneliti sebagai calon pendidik. 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi yang dipakai dalam penelitian pengembangan ini adalah: 1) 

Multimedia interaktif dapat memotivasi siswa untuk belajar karena tampilannya 

yang menarik (bergambar dan berwarna) yang mecakup tiga komponen sekaligus 

yaitu aspek mendengar, melihat dan adanya interaksi (Junaidu, 2008); 2) 

Multimedia interaktif dapat dijadikan alternatif sumber belajar di sekolah 

khususnya pelajaran Bahasa Indonesia materi teks eksposisi, menurut Cairncross 

dan Mannion (2001) multimedia memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan 

belajar yang berkualitas tinggi. Sedangkan keterbatasan pengembangan dalam 

penelitian ini meliputi 1) penggunaan media yang bergantung pada kesediaan arus 

listrik, 2) materi yang dipaparkan hanya berorientasi pada materi teks eksposisi, 3) 

penggunaan audio (musik) hanya dipakai untuk materi pelajaran dan character 

building selebihnya menggunakan sound untuk mouse klik. 

1.7  Definisi Istilah 

1. Multimedia Interaktif : berasal dari dua kata multimedia yang berarti 

berbagai sarana dan interaktif yang dalam istilah komputer berarti  

keadaan yang ditandai dengan pertukaran percakapan dari masukan dan 

keluaran, seperti ketika pengguna memasukkan pertanyaan atau perintah 

dan sistem segera memberikan tanggapan. (KBBI Edisi V). 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif 

merupakan kumpulan dari banyak media yang penggunaanya dapat 

dikontrol sendiri oleh pengguna, dimana sistem akan menanggapi perintah 

dari pengguna.   

2. Layak : wajar, pantas, patut (KBBI Edisi V) 

Kelayakan : perihal layak (pantas, patut); kepantasan; kepatutan (KBBI 

Edisi V) 

3. Efektif : ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) (KBBI Edisi V) 

Keefektifan : keberhasilan (tentang usaha, tindakan); kemungkasan(KBBI 

Edisi V) 

4. Praktis : mudah dan senang memakainya (KBBI Edisi V) 

Kepraktisan : perihal (yang bersifat, berciri) praktis (KBBI Edisi V) 

5. Menarik : menyenangkan (menggirangkan, menyukakan hati karena 

indahnya, cantiknya, bagusnya dan sebagainya) (KBBI Edisi V) 

Kemenarikan : perihal menarik (KBBI Edisi V) 

 

 


