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Abstrak 

 

Nur Wahyuni Pengembangan Media Pembelajaran Menyusun Teks Biografi 

Berupa Film Animasi untuk Siswa Kelas X SMA/SMK, Skripsi, PBSI, FKIP UN 

PGRI Kediri, 2022. 

 

Kata kunci: media film animasi, menyusun teks biografi, siswa SMA/SMK. 

 

Dalam dunia pendidikan, khususnya bidang ilmu bahasa dan sastra 

Indonesia perkembangan teknologi merupakan bagian yang dirasakan sangat 

penting bagi proses pendidikan. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi 

diprediksi akan meningkat sesuai kebutuhan. Dunia pendidikan menyikapi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara positif untuk menunjang 

pembelajaran. Oleh karena itu agar pendidikan tidak tertinggal perlu adanya 

penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi terutama terhadap faktor-faktor pengajaran di sekolah. Salah satu faktor 

tersebut adalah media pembelajaran. 

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan peneliti, bahwa 

pembelajaran menyusun teks biografi di SMK Muhammadiyah 1 Kediri masih 

menggunakan metode ceramah dan menggunakan media yang monoton sehingga 

pembelajaran kurang menarik. Dalam penelitian ini dikembangkan media 

pembelajaran berupa video film animasi untuk membantu proses belajar 

menyusun teks biografi untuk kelas X SMA/SMK. 

Model pengembangan yang digunakan peneliti adalah R&D yang meliputi 

langkah –langkah berupa (1) potensi masalah, (2) mengumpulkan informasi, (3) 

desain produk, (4) validasi desain, (5) perbaikan desain, (6) uji coba produk, (7) 

revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) produksi masal 

namun pada penelitian ini hanya sampai pada langkah 9 karena langkah 10 

merupakan penelitian lanjutan dan berujung penerapan. 

Hasil penelitian adalah berdasarkan hasil validasi ahli materi dan 

praktisi/guru mendapat 84% masuk kategori valid boleh digunakan setelah revisi 

kecil. Berdasarkan hasil validasi ahli media dan praktisi/guru dari segi isi 95%, 

bahasa 89%, dan sajian 92% masuk kategori sangat valid. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah media film animasi dapat digunakan siswa dalam proses 

pembelajaran menyusun teks biografi untuk kelas X SMA/SMK. Hal ini 

dibuktikan dengan uji validasi media film animasi oleh ahli, praktisi/guru, dan 

siswa. Selain itu siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran karena 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan menggunakan media 

pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan perkembangan IPTEK merupakan bagian yang 

sangat penting dalam proses pendidikan. Seiring waktu, teknologi akan 

berkembang sesuai kebutuhan. Perkembangan IPTEK membawa perubahan 

yang signifikan dalam berbagai kehidupan. 

Dunia pendidikan merespon positif perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Oleh karena itu, agar 

pendidikan tidak ketinggalan, perlu dilakukan penyesuaian dengan 

perkembangan IPTEK, terutama faktor pedagogik di sekolah. Salah satunya 

literasi media. Heinich yang dikutip oleh Arsyad (2011:4) media pembelajaran 

merupakan perantara yang menyampaikan pesan/informasi yang mengandung 

tujuan pendidikan antara guru dan siswa. 

Sehubungan dengan pandangan tersebut, Kustandi & Sutjipto (2011: 9) 

media pembelajaran ialah alat yang bisa membantu proses belajar mengajar 

yang berfungsi memperjelas makna pesan tujuan dapat tercapai. 
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Media belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan keterampilan belajar guna 

merangsang motivasi belajar. 

Kegiatan pembelajaran dipimpin oleh guru dan siswa. Penguasaan 

materi oleh siswa tidak dapat diharapkan dalam waktu yang singkat, tetapi 

memerlukan pengulangan agar siswa bisa memahami materi. Maka dalam 

proses pembelajaran, guru harus melakukan sesuatu agar siswa mengulang 

pembelajaran. 

Iskandarwassid (2011: 136) menunjukkan tanpa ada motivasi belajar 

maka proses pembelajaran kurang berhasil. Pada kenyataannya banyak siswa 

yang kurang tertarik untuk mempelajari materi tersebut karena materi tersebut 

sulit. Dengan demikian, guru harus mengatur materi ajar sedemikian rupa 

sehingga memotivasi siswa untuk mempelajarinya. 

Di antara faktor penentu keberhasilan belajar siswa adalah kelengkapan 

media pembelajaran yang dimiliki oleh sebuah sekolah. Peranan media sangat 

penting dalam pembelajaran. Pendidik professional bukan dituntut hanya 

menguasai materi melainkan juga melakukan inovasi pengembangan dan 

pemanfaatan media pembelajaran agar tidak membosankan dan menarik 

perhatian siswa.   

Kehadiran media dirasa sangat penting untuk menunjang proses 

pembelajaran. Media pembelajaran berupa film animasi merupakan media 

yang digunakan dalam proses pembelajaran. Film mudah diakses manusia dari 

bioskop, tv, VCD (Visual Compact Disk), dan Internet. Film digunakan untuk 
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kebutuhan menyampaikan ide, pesan atau kenyataan, karena dimensinya yang 

unik. 

Soetopo (2013:12) animasi memiliki arti gerakan gambar atau video, 

seperti gerakan orang yang melakukan kegiatan. Munir (2012:18) animasi 

yakni representasi gabungan teks, gambar, dan media suara ke dalam satu 

aktivitas gerakan. Oleh karena itu, animasi merupakan gabungan dari beberapa 

gambar yang menjadi suatu gerakan yang diproses komputer. 

Animasi tergolong media audiovisual. Oleh karena itu, dapat dilihat 

bahwa film animasi ialah gambar yang diproyeksikan sehingga tampak hidup. 

Media film adalah media yang memahami peran audio dan visual penonton. 

Media memiliki plot serta karakter yang memainkan film. Cerita disertai 

dengan animasi dan tulisan agar penyampaiannya lebih jelas. 

Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 ialah pembelajaran berbasis 

teks maksudnya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan sesuai dengan teks 

yang diajarkan dan struktur untuk memahami semua jenis teks, konten, dan 

bahasa. Teks tersebut dapat berupa tertulis atau lisan (Kemendikbud, 2013: 3). 

Salah satu keterampilan dasar mata pelajaran bahasa Indonesia untuk 

SMA/SMK kelas X yakni menulis teks biografi yang disebutkan dalam KD 

4.15, dimana siswa dapat menyusun teks biografi dari tokoh. Dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum Berbasis Teks 2013, keterampilan dasar 

yang harus dikuasai siswa, termasuk yang diterapkan pada keterampilan 

menulis. 
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Kualitas pembelajaran menulis teks biografi oleh siswa masih rendah. 

Disebabkan oleh dua faktor yaitu guru dan siswa. Berdasarkan hasil observasi 

diketahui guru belum menggunakan metode inovatif dalam kegiatan 

pembelajaran. Guru lebih banyak menggunakan metode ceramah untuk 

menyampaikan materi pembelajaran dan menggunakan media yang kurang 

menarik. Hal ini mengakibatkan tidak adanya interaksi guru dan siswa, 

sehingga siswa tidak berpartisipasi secara antusias dalam pembelajaran. 

Sedangkan faktor siswa meliputi kurangnya minat dan motivasi siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Siswa tidak mampu menulis kalimat sesuai 

struktur sintaksis yang baik dan benar. Siswa tidak memerhatikan kaidah 

kebahasaan saat menulis teks biografi. 

Media pembelajaran yang lama yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran menyusun teks biografi masih memiliki beberapa kekurangan 

dan kelemahan. Kekurangan dari segi isi/materi yakni sumber/acuan yang 

digunakan kurang lengkap. Selain itu dari segi bahasa yang digunakan dalam 

media pembelajaran masih menggunakan bahasa yang belum sesuai kaidah 

kebahasaan dan penjelasan yang ada didalam media masih terlalu panjang 

sehingga siswa masih kesulitan untuk memahami pesan yang ada dalam media. 

Sedangkan kekurangan dari segi sajian tampilan pada media pembelajaran 

masih monoton karena tidak ada gambar pendukung dan disajikan dalam 

bentuk tulisan saja. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengembangkan 

media yang lama agar lebih baik dan sempurna.  
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Penelitian pengembangan media film animasi sedikit dilakukan. 

Namun, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan dan dari penelitian 

tersebut diperoleh manfaat untuk memperbaiki pembelajaran menyusun teks 

biografi. Penelitian pengembangan sudah dilakukan secara luas dalam banyak 

keterampilan bahasa dan sastra Indonesia, dan hasil penelitian tersedia. Berikut 

adalah penelitian-penelitian sebelumnya yaitu Utomo (2009), Afrianti (2011), 

Bismo Prasetyo dan Imam Baehaqie (2017), Sa'adah (2015) penelitian terkait 

untuk diulas.  

Salah satu penelitian tersebut adalah Utomo (2009) berjudul 

Pengembangan Media VCD Persiapan Membacakan Puisi Melalui Teknik 

Relaksasi Untuk Siswa SMA. Utomo menghasilkan sebuah produk berupa VCD 

yang bisa digunakan sebagai media membaca puisi. Penelitian Utomo memiliki 

kesamaan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dihasilkan dan bidang 

kajian bahasa dan sastra Indonesia. Perbedaannya terletak pada bahan ajar atau 

materi pembelajarannya. Penelitian Utomo menggunakan bahan ajar atau 

pembelajaran puisi melalui teknik relaksasi untuk siswa SMA. 

Selanjutnya, penelitian Afrianti (2011) yang berjudul Pengaruh 

Penggunaan Media Film Pendek terhadap Kemampuan Menulis Cerpen Siswa 

Kelas X SMAN 2 Pare Tahun Ajaran 2011/2012. Persamaan penelitian Afrianti 

dengan penelitian ini penggunaan film sebagai media ajar. Perbedaannya 

terletak pada materi didaktik, Afrianti berfokus pada penulisan cerpen 

sedangkan penelitian ini berfokus pada teks biografi.  
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Sehubungan dengan penelitian ini ada penelitian Bismo Prasetyo dan 

Imam Baehaqie (2017) yang berjudul Pengembangan Media Video Animasi 

untuk Pembelajaran Memproduksi Teks Laporan Hasil Observasi. Persamaan 

penelitian Bismo Prasetyo dan Imam Baehaqie dengan penelitian ini adalah 

produk yang dihasilkan. Sedangkan perbedaan terletak pada bahan ajar atau 

materi pembelajaran, penelitian Bismo Prasetyo dan Imam Baehaqie pada 

memproduksi teks laporan hasil observasi sedangkan penelitian ini pada 

menyusun teks biografi. 

Selanjutnya, penelitian oleh Sa’adah (2015) yang berjudul 

Pengembangan Media Pembelajaran Menyusun Teks Cerita Biografi Berupa 

Film Pendek Yang Bermuatan Nilai Karakter Untuk Peserta Didik Kelas VIII 

SMP. Persamaan terletak pada materi atau bahan ajar yaitu tentang teks 

biografi. Sedangkan perbedaan terletak pada media yakni pada Sa’adah media 

film pendek, pada penelitian ini film animasi.  

Memperhatikan kebutuhan dan keunggulan media ajar yang diuraikan 

di atas, maka dikembangkan media ajar menulis teks biografi sesuai kurikulum 

tahun 2013. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengembangkan media 

ajar menulis teks biografi berupa film animasi untuk siswa kelas X SMA/SMK. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dimungkinkan untuk 

mengidentifikasi faktor penghambat dalam pembelajaran teks biografi, yaitu 

internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari siswa faktornya adalah (1) 

kurangnya minat, motivasi untuk mengikuti pembelajaran, (2) kurangnya 
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pemahaman terhadap bahan ajar menyusun teks biografi, (3) siswa masih 

belum memahami cara menulis teks biografi. Faktor eksternal berasal dari guru 

(1) belum mengadopsi metode pengajaran inovatif, (2) guru membutuhkan 

sarana pembelajaran yang menarik, (3) sarana pembelajaran yang telah 

digunakan guru sejak lama memiliki kekurangan dan kelemahan. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana mengembangkan media 

pembelajaran menulis teks biografi berbentuk film animasi untuk siswa kelas X 

SMA/SMK. Secara rinci masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah deskripsi pengembangan media pembelajaran menyusun 

teks biografi berupa film animasi dilihat dari segi isi/materi untuk peserta 

didik kelas X SMA/SMK? 

2) Bagaimanakah deskripsi pengembangan media pembelajaran menyusun 

teks biografi berupa film animasi dilihat dari segi bahasa untuk peserta 

didik kelas X SMA/SMK? 

3) Bagaimanakah deskripsi pengembangan media pembelajaran menyusun 

teks biografi berupa film animasi dilihat dari segi sajian untuk peserta 

didik kelas X SMA/SMK? 

D. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian terdiri dari tujuan 

umum dan khusus. Secara umum, penelitian “Pengembangan media 

pembelajaran menyusun teks biografi berupa film animasi untuk siswa kelas X 
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SMA/SMK” ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan media 

ajar. Pembelajaran menulis teks biografi siswa kelas X SMA/SMK. 

Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan gambaran media pembelajaran menyusun teks 

biografi berupa film animasi untuk peserta didik kelas X SMA/SMK 

dari aspek isi/materi. 

2) Mendeskripsikan gambaran media pembelajaran menyusun teks 

biografi berupa film animasi untuk peserta didik kelas X SMA/SMK 

dari aspek bahasa. 

3) Mendeskripsikan gambaran media pembelajaran menyusun teks 

biografi berupa film animasi untuk peserta didik kelas X SMA/SMK 

dari aspek sajian. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah suatu sistem atau cara menyelesaikan 

penelitian. Sistematika penulisan sebagai berikut. 

1. Bab I Pendahuluan 

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan pengembangan, dan sistematika penulisan yang 

dimaksudkan untuk menunjukkan cara pengorganisasian karya tulis. 

2. Bab II Landasan Teori 

Dalam bab ini berisi sumber mengenai konsep, prnsip, atau teori 

sebagai landasan memcahkan masalah atau dalam mengembangkan produk 

yang sesuai kebutuhan.  
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3. Bab III Metode Pengembangan 

Berisi tentang model pengembangan, prosedur pengembangan, 

lokasi dan subyek penilitian, uji coba model / produk, validasi model / 

produk, instrument pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

4. Bab IV Deskripsi, Interpretasi, dan Pembahasan 

Berisi tentang penjabaran dari hasil analisis, perbaikan, dan validasi 

pengembangan media agar sesuai kebutuhan. 

5. Bab V Simpulan, Implikasi, dan Saran 

Merupakan bagian penutup skripsi yang berisi mengenai kesimpulan 

dari hasil penelitian, implikasi dari hasil penelitian yang diperoleh, dan 

harapan peneliti akan adanya saran untuk penyempurnaan media   

6. Daftar Pustaka  

Pada bagian daftar pustaka berisi sumber dan informasi yang 

digunakan penelitian. Daftar pustaka disusun secara alfabetis.  

7. Lampiran 

Berisi dokumen yang berkaitan selama proses penelitian. Mulai dari 

awal melakukan penelitian hingga penelitian selesai. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penilitian ini terdiri atas manfaat secara teoritis dan 

praktis. Secara rinci sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan wawasan dan menambah informasi kepada guru 

tentang pembelajaran teks biografi. Produk media pembelajaran yang 
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dihasilkan dalam penelitian ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia khususnya media pembelajaran 

teks biografi. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat membawa inovasi dan pengetahuan dalam 

pembelajaran teks biografi menggunakan media film animasi sehingga 

pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, manfaat praktis pembelajaran 

“Pengembangan media pembelajaran menyusun teks biografi berupa film 

animasi untuk siswa kelas X SMA/SMK” adalah sebagai berikut. 

a. Bagi siswa, media film animasi ini bisa mendorong siswa untuk 

menyukai pembelajaran menulis teks bografi dan mempermudah siswa 

memahami materi pembelajaran menulis teks biografi.  

b. Bagi guru, media film animasi dapat digunakan sebagai sarana untuk 

menyampaikan materi ajar teks biografi sehingga hasil belajar peserta 

didik dapat meningkat. 

c. Bagi peneliti lain, temuan dan produk penelitian bisa digunakan acuan, 

dikembangkan lagi, dan dapat lebih focus, interaktif, komprehensif 

seiring perkembangannya, serta adaptasi terhadap kurikulum yang 

berlaku. Dapat  meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia, khususnya kemampuan menulis teks biografi.
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