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MOTTO 

 

1. “...Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon 

kepadaku,...” (QS. Al-Baqarah (2): 186) 

2. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga 

mereka mengubah diri mereka sendiri” (QS. Ar-Ra’d: 11) 

3. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 286) 

4. “Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita.” (QS.Ath-

Taubah: 40) 
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ABSTRAK 

Aris Kriswanti. 2018. Efektivitas Penggunaan Media Audio-Visual Terhadap 

Pembelajaran Wawancara Ditinjau dari Kemampuan Memahami Bacaan 

(Penelitian pada Siswa  Kelas VIII di SMP Negeri 3 Mojotengah Wonosobo 

Tahun 2017/2018).Tesis Program Studi Pendidikan Bahasa, Program Pasca 

Sarjana. Universitas Widya Dharma Klaten. 2018. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Mojotengah Wonosobo 

Tahun 2017/2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1)apakah terdapat 

perbedaan nilai pembelajaran wawancara pada kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Mojotengah tahun ajaran 2017/2018, 

(2) apakah terdapat perbedaan  nilai pembelajaran wawancara pada siswa yang 

nilai memahami bacaan tinggi dan rendah siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 

Mojotengah tahun ajaran 2017/2018, (3) apakahterdapat interaksi antara 

penggunaan media audio-visual dan kemampuan memahami bacaan. Populasi 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII sebanyak 94 siswa.  Sedangkan sample 

penelitian sebanyak 48 siswa yang diambil dengan teknik purposive sampling. 

Instrumen untuk mengumpulkan data adalah tes kemampuan memahami bacaan, 

pre-test dan post-test pembelajaran wawancara. Sebelum penelitian dilaksanakan, 

peneliti memberikan tes kemampuan memahami bacaan untuk membandingkan 

kemampuan siswa dalam memahami bacaan dan hasil pembelajaran wawancara. 

Hasil tes kemampuan memahami bacaan digunakan untuk membagi kriteria tinggi 

dan rendah. Selanjutnya diberikan pre-test untuk mengukur kemampuan siswa 

sebelum diberikan treatment (perlakuan). Setelah itu, siswa diberi post-test. Data 

yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan anova dua jalan 

sel tak sama.  

Hasil post-test menunjukkan bahwa 1)Nilai dari FA hitung lebih besar dari 

pada FA tabel(15202,16> 4,064). Artinya terdapat perbedaan nilai pembelajaran 

wawancara pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 3 Mojotengah tahun ajaran 2017/2018. 2) Nilai FB hitung lebih besar dari 

pada FB tabel(608,06> 4,064). Hal ini berarti terdapat perbedaan  nilai pembelajaran 

wawancara pada siswa yang nilai memahami bacaan tinggi dan rendahsiswa kelas 

VIII di SMP Negeri 3 Mojotengah tahun ajaran 2017/2018. 3) Nilai FAB hitung lebih 

besar dari pada FAB tabel(39732,53> 4,064). Hal ini menunjukkan terdapat interaksi 

antara penggunaan media audio-visual dan kemampuan memahami bacaan. 

Hasil penelitian ini menawarkan rekomendasi bagi guru dan siswa untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media audio-visual. 

Selain itu, rekomendasi bagi peneliti berikutnya di bidang yang sama ditawari 

hasil temuan dari penelitian ini sebagai masukan.  

 

 

Kata Kunci: Media Audio-Visual, Pembelajaran Wawancara, Kemampuan 

Memahami Bacaan.  
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ABSTRACT 

Aris Kriswanti. 2018. Effectiveness of Audio-Visual Media Usage To Interview 

Learning Viewed from Ability to Comprehend Readings (Research on Grade VIII 

Students in SMP Negeri 3 Mojotengah Wonosobo Year 2017/2018). Thesis of 

Language Education Program, Graduate Program. Widya Dharma University 

Klaten. 2018. 

 

 

This research was conducted at SMP Negeri 3 Mojotengah Wonosobo 

Year 2017/2018. The purpose of this research is to know: (1) is there any 

difference of learning value of interview in experiment class with control class of 

student of class VIII at SMP Negeri 3 Mojotengah academic year 2017/2018, (2) 

is there difference of value of learning of interview to student which value 

comprehension reading high and low grade VIII students in SMP Negeri 3 

Mojotengah 2017/2018 academic year, (3) whether there is interaction between 

the use of audio-visual media and the ability to comprehend the reading. The 

population of this study are students of class VIII of 94 students. While the 

sample research of 48 students taken with purposive sampling technique. 

Instruments for collecting data are tests of reading comprehension skills, pre-test 

and post-test learning interviews. Before the study was conducted, the researcher 

gave the reading comprehension ability test to compare the students' ability in 

understanding the reading and the result of the interview learning. The reading 

comprehension test results are used to divide the high and low criteria. 

Furthermore, it is given a pretest to measure students' ability before being given 

treatments. After that, students are given post-test. Data obtained in the study 

were analyzed using anova of two different cell paths. 

Post-test result shows that 1) The value of FA count is greater than FA 

table (15202,16> 4,064). This means that there is a difference in the value of 

interview learning in the experimental class with the class control class VIII in 

SMP Negeri 3 Mojotengah 2017/2018 academic year. 2) The FB value is greater 

than the FB table (608,06> 4,064). This means there are differences in the value 

of learning interviews on students who value the reading high and low grade VIII 

students in SMP Negeri 3 Mojotengah 2017/2018 academic year. 3) The FAB 

value is bigger than the FAB table (39732,53 > 4,064). This shows there is an 

interaction between the use of audio-visual media and the ability to that 

comprehend the reading. 

The results of this study offer recommendations for teachers and students 

to carry out learning activities using audio-visual media. In addition, 

recommendations for subsequent researchers in the same field were offered the 

findings of this study as input. 

  

 

Keywords: Audio Visual Media, Interview Learning, Ability to That Comprehend 

Readings. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Maju atau tidaknya suatu negara ditentukan oleh sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia  yang berkualitas dan produktif dapat mendorong suatu 

negara maju pesat dalam perkembangan ilmu dan teknologi.  Pendidikan 

merupakan strategi untuk menciptakan sumber daya manusia. Sistem pendidikan 

yang baik dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan 

demikian pendidikan merupakan ujung tombak kemajuan suatu bangsa. 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 merupakan undang-undang 

yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu pertimbangan 

diterbitkannya undang-undang tersebut adalah bahwa sistem pendidikan nasional 

harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, 

serta relevansi dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan 

sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga 

perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan. Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan didefinisikan 

sebagai usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
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negara. Sementara Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 3 ayat 6 

bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dimana dalam 

proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu 

membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik 

(Peraturan PemerintahNomor 19 tahun 2005). Undang-Undang RI Nomor 20 

Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tersebut merupakan 

dasar penyelenggaraan pendidikan. 

Dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

produktif, seorang guru yang profesional selalu memperbaiki kualitas 

pembelajaran agar siswa dapat mencapai hasil yang baik. Guru mempunyai 

kedudukan sebagai tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

termasuk pendidikan anak usia dini (Buchory, 2012: 93). Hal ini dilakukan oleh 

seorang guru dengan berbagai strategi pembelajaran. Namun demikian, 

keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh guru saja. Faktor keadaan 

keluarga, lingkungan, dan media pendidikan juga sangat berpengaruh. 

Media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap 

yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan 

siswa (Danim, 2013: 7). Peran media menjadi sangat penting karena sesuai 

tuntutan masyarakat yang makin besar terhadap pendidikan serta kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, membuat pendidikan tidak mungkin dikelola hanya 
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dengan melalui pola tradisional. Di samping itu, pola tersebut tidak sesuai lagi 

dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. 

Pendapat tersebut sejalan dengan Sudjana (2014: 99) bahwa alat peraga 

dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan 

proses belajar-mengajar yang efektif. Alat peraga memegang peranan yang 

penting karena dengan alat peraga, bahan atau materi pembelajaran dapat dengan 

mudah dipahami oleh siswa. Dari beberapa jenis media pembelajaran (alat 

peraga), media audio-visual merupakan media yang paling menarik. Hal ini 

disebabkan media ini dapat dilihat dan didengar sehingga lebih berkesan terhadap 

siswa.  

Keberadaan media  pendidikan dapat mempertinggi proses  belajar  siswa  

dalam pengajaran. Dengan adanya media pembelajaran diharapkan dapat 

mempertinggi hasil belajar (Harjanto, 1997: 243). 

Pada kenyataannya, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru lebih 

sering melalui pola tradisional/konvensional. Guru tidak selalu memanfaatkan 

media pendidikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor tersebut antara 

lain penguasaan guru terhadap media pendidikan dan media pendidikan yang ada 

di sekolah tidak seimbang dengan jumlah kelas atau rombongan belajar (rombel). 

Keterbatasan guru terhadap penguasaan media pembelajaran 

menyebabkan pemanfaatan media pembelajaran menjadi tidak optimal sehingga 

hasil belajar siswa juga tidak maksimal. Keterbatasan media pembelajaran yang 

dimiliki sekolah menyebabkan tidak semua kelas memperoleh kesempatan yang 

sama dalam pemanfaataannya. Sehingga dimungkinkan adanya perbedaan hasil 
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belajar pada siswa yang  mendapat  kesempatan menggunakan media 

pembelajaran dengan siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran. 

Hasil wawancara dengan guru kelas VIII SMP Negeri 3 Mojotengah 

diketahui bahwa guru tersebut tidak selalu menggunakan media pembelajaran. 

Proses pembelajaran lebih menekankan pada metode ceramah. Hal ini karena 

keterbatasan media pembelajaran yang ada di SMP Negeri 3 Mojotengah seperti 

LCD (liquid crystal display). Hasil ulangan harian pertama (UH 1) siswa kelas 8 

rata-ratanya baru mencapai 75,63. Sementara KKM yang telah ditetapkan di 

sekolah untuk kelas 8 adalah 76. Hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

adalah materi wawancara. Wawancara termasuk aspek keterampilan berbicara. 

Dari keempat keterampilan berbahasa, keterampilan berbicara merupakan 

keterampilan yang dominan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai yang 

disampaikan Nurjamal (2017: 24) bahwa tiada hari tanpa berbicara. Kenyataan ini 

berlaku umum, bagi setiap orang, di mana pun, kapan pun, dan apa pun 

profesinya. Melalui keterampilan tersebut, informasi dapat dengan mudah 

diperoleh. Informasi inilah yang nantinya akan dimanfaatkan dalam berbagai 

aktivitas. Proses belajar mengajar materi wawancara di sekolah memberikan bekal 

kepada siswa dalam memperoleh informasi secara baik.  

Hal itu menunjukkan betapa pentingnya materi tersebut diajarkan kepada 

siswa sebagai bagian dari keterampilan berbicara. Pada kenyataannya memang 

keterampilan berbicara sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari dibanding 

keterampilan membaca dan menulis. Musaba (2016: 4) mengemukakan bahwa 
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salah satu kemampuan berbahasa  yang sangat perlu dikuasai oleh seseorang 

adalah kemampuan berbicara. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa budaya lisan 

atau berbicara lebih dominan daripada budaya membaca dan menulis. 

Herdiansyah (2015: 25) mengemukakan bahwa proses wawancara sering 

dilakukan oleh banyak orang setiap harinya tanpa mereka sadari. Pendapat 

tersebut memberikan gambaran kepada pembaca bahwa wawancara sebenarnya 

hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari walaupun tidak disadari. 

Selain itu pendapat tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya materi ini 

untuk diberikan kepada siswa sebagai penguatan, mengingat tujuan utama 

wawancara adalah memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan. Hal ini 

sesuai yang disampaikan Herdiansyah (2015: 27-28) bahwa segala bentuk  

komunikasi dua arah yang memiliki tujuan akan komunikasi yang dilakukan 

merupakan wawancara. Tujuan utamanya adalah mendapatkan data hasil 

wawancara. 

Kendala yang dihadapi guru pada proses belajar mengajar materi 

wawancara bervariasi. Kendala pada tahap persiapan yaitu salah satunya peserta 

didik masih kesulitan dalam merumuskan pertanyaan yang sesuai dan detail untuk 

menggali informasi secara mendalam. Kendala pada tahap pelaksanaan yaitu 

peserta didik masih kesulitan dalam beretika wawancara. Kendala pada tahap 

laporan yaitu salah satunya siswa kesulitan dalam menyusun dan menyampaikan 

laporan hasil wawancara sesuai kaidah kebahasaan. 

Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia 

pengampu  siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Mojotengah diketahui kendala yang 
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dihadapi siswa pada materi wawancara adalah kesulitan membuat daftar 

pertanyaan untuk berwawancara sehingga pertanyaan yang akan digunakan terlalu 

sedikit. Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dapat menggali informasi secara 

mendalam.  Selain itu siswa merasa malu sehingga sulit pada saat berwawancara.  

Keterampilan berbicara bagi sebagian siswa juga merupakan materi 

pembelajaran yang dianggap sulit. Pendapat tersebut memang wajar karena 

keterampilan ini akan dikuasai seseorang jika sering  latihan. Jika seseorang 

jarang latihan tentu saja keterampilan berbicara juga tidak akan berkembang. 

Dengan latihan, seseorang mengetahui kekurangan yang ada pada dirinya. Dengan 

demikian, orang tersebut dapat memperbaiki pada saat berbicara berikutnya.  

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Semi (2007: 3) yang 

menyatakan sebuah keterampilan tentu tidak akan diperoleh apabila tidak melalui 

proses pelatihan. Dengan demikian seseorang akan semakin terampil apabila 

semakin sering melakukan pelatihan. Seseorang yang sering melakukan pelatihan 

akan memperoleh banyak pengalaman. Dengan pengalamannya tersebut, 

seseorang dapat mengevaluasi diri serta dapat meningkatkan keterampilannya. 

Solusi yang tepat sangat diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut. 

Salah satu alternatif untuk mengatasi kendala tersebut adalah penggunaan media 

pembelajaran karena media pembelajaran merupakan alat-alat bantu yang 

berfungsi memberikan pengalaman yang lebih nyata, memotivasi siswa, dan 

memudahkan pemahaman daya ingat siswa dalam proses pembelajaran (Wati, 

2016: 2).  

Hal    senada    juga     dikemukakan    oleh    Tatang   (2012: 101)    yang 
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 mengemukakan bahwa pengembangan suatu media pembelajaran hendaknya 

diupayakan untuk memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh media tersebut dan 

berusaha menghindari hambatan yang muncul dalam pembelajaran. Dengan kata 

lain pemanfaatan kelebihan pada media pembelajaran merupakan solusi untuk 

mengatasi hambatan dalam pembelajaran.  

Media sebagai alat bantu pembelajaran beraneka ragam. Salah satunya 

adalah media audio-visual. Media ini menampilkan unsur suara dan unsur gambar. 

Media ini akan memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara sehingga akan 

membentuk karakter yang sama dengan objek aslinya. Dengan demikian media 

audio-visual dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang 

peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka (Wati, 2016: 16).  Media audio-visual 

juga dapat memberikan informasi autentik dalam berbagai bidang kehidupan dan 

konsep yang sama pada setiap orang sehingga dapat memperluas pergaulan, 

pengenalan, pemahaman tentang orang, cara bergaul, dan adat istiadat.  

Penggunaan media audio visual sebagai alternatif dalam mengatasi 

kendala pembelajaran juga didukung beberapa penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Andreasen (2009), Haryoko (2009), Purwono (2014), Asmara 

(2015), Barone (2016), Silitonga (2016), dan Ananda (2017). Penelitian tersebut 

menyimpulkan penggunaan media audio-visual berdampak positif terhadap 

pembelajaran.  

Media audio-visual yang dapat dimanfaatkan  pada  pembelajaran  materi  

wawancara di SMP Negeri 3 Mojotengah adalah video  yang  akan  diproyeksikan 

melalui seperangkat alat LCD (liquid crystal display). Dengan video pembelajaran 
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 tersebut, siswa dapat memperoleh gambaran tentang panduan kegiatan 

wawancara, bagaimana menggali informasi secara mendalam, dan bagaimana 

etika berwawancara. Dengan demikian hasil belajar diharapkan dapat maksimal. 

Media audio-visual berupa video memiliki kelebihan dibandingkan 

media yang lain. Beberapa kelebihan video antara lain menarik perhatian, 

sebagian besar penonton dapat memperoleh informasi dari ahli atau spesialis, 

demonstrasi yang sulit bisa disiapkan dan direkam sebelumnya, dapat diputar 

berulang-ulang, keras dan lemahnya suara dapat diatur, guru dapat mengatur 

penghentian gerakan gambar, saat penyajian ruang tidak perlu digelapkan (Wati, 

2016: 62). 

Hamdani (2011: 254)  juga menegaskan tentang kelebihan dari video 

antara lain sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif, guru akan selalu 

dituntut untuk kreatif inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran, mampu 

menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar atau video 

dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan 

pembelajaran, mampu menimbulkan rasa senang selama proses PBM berlangsung 

sehingga memotivasi siswa dan tujuan pembelajaran dapat maksimal, mampu 

memvisualisasikan materi yang sulit dijelaskan, media penyimpanan yang relatif 

gampang dan fleksibel. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut sudah selayaknya 

media audio-visual berupa video dimanfaatkan dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Keterampilan berbahasa ada 4  yaitu  menyimak,  berbicara, membaca, dan  

menulis. Keempat keterampilan tersebut memiliki hubungan yang erat  dan  saling 
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 terkait satu sama lain sehingga keempat keterampilan tersebut disebut catur 

tunggal. Hal ini seperti yang dikemukakan Nurjamal (2017: 4) sebagai berikut: 

 Keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut pada kenyataannya 

berkaitan erat satu sama lain. Artinya, aspek yang satu berhubungan erat 

satu sama lain. Artinya, aspek yang satu berhubungan erat dan 

memerlukan keterlibatan aspek yang lain, tidak bisa tidak. Karena 

hubungannya yang berkelindan alias sangat erat itulah, maka keempat 

aspek keterampilan berbahasa itu lazim disebut catur tunggal keterampilan 

berbahasa atau empat serangkai keterampilan berbahasa. 

 

Pendapat senada juga dikemukakan Tarigan (2008: 1) yang menyatakan 

bahwa keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen yaitu keterampilan 

menyimak (listening skills), keterampilan berbicara (speaking skills), 

keterampilan membaca (reading skills), dan keterampilan menulis (writing skills). 

Setiap keterampilan memiliki hubungan yang erat dengan tiga keterampilan 

lainnya dengan cara yang beraneka ragam. Keempat keterampilan tersebut pada 

dasarnya merupakan suatu kesatuan, merupakan catur tunggal. 

Aspek keterampilan berbahasa membaca dan berbicara memiliki hubungan 

yang erat. Seseorang dapat lancar berbicara apabila menguasai materi 

pembicaraan (Nurjamal 2017: 24). Untuk menguasai materi pembicaraan, 

seseorang  dapat memperoleh informasi melalui membaca.  Dengan kata lain, jika 

seseorang memamahami bacaan berarti orang tersebut menguasai materi sehingga 

orang tersebut dapat berbicara dengan lancar dan terarah. 

Dalam dunia pendidikan aktivitas membaca merupakan hal yang sangat 

penting. Membaca diajarkan mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Aktivitas membaca selalu ada dalam setiap tema pembelajaran. Namun demikian, 

pada kenyataannya kemampuan memahami bacaan tiap siswa berbeda-beda. Ada 
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siswa yang kemampuan memahami bacaannya tinggi, ada siswa yang kemampuan 

memahami bacaannya rendah. Siswa yang sering berlatih membaca, kemampuan 

memahami bacaan akan lebih baik dari pada siswa yang kurang berlatih. 

Kemampuan memahami bacaan jika didefinisikan perkata sesuai dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut. Kemampuan berasal dari kata 

mampu. Menurut Alwi (2005: 707) kemampuan merupakan kesanggupan, 

kecakapan, kekuatan. Sedangkan memahami didefinisikan mengerti benar (akan), 

mengetahui benar (Alwi, 2005: 811). Bacaan diartikan (buku dsb) yang dibaca. 

Berdasarkan definisi perkata tersebut kemampuan memahami bacaan dapat 

didefinisikan sebagai kesanggupan untuk mengerti atau mengetahui benar yang 

dibaca. Mengetahui yang dibaca dalam hal ini tidak hanya yang tersurat atau 

tertulis saja, melainkan juga yang tersurat. 

Berdasarkan perbedaan kemampuan memahami bacaan tersebut siswa 

dapat dikelompokkan menjadi 2 kriteria yaitu tinggi dan rendah. Kriteria tersebut 

digunakan sebagai dasar dalam meninjau hasil pembelajaran wawancara dalam 

penelitian ini. Hal ini terkait bahwa seseorang yang banyak membaca akan 

menguasai informasi lebih banyak. Informasi yang diperoleh melalui membaca 

merupakan modal bagi seseorang agar mudah berbicara atau berkomunikasi. 

Dengan kata lain, semakin banyak membaca semakin mudah seseorang untuk 

berbicara atau berkomunikasi. Hal ini sesuai yang disampaikan Nurjamal (2017: 

4). 

Hal  ini  juga  terkait  pendapat  Tampubolon (2015: 6) bahwa kedudukan 

Bahasa  tulis  dalam  pendidikan   formal   memegang   peranan  penting. Dengan 
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demikian kemampuan membaca siswa akan sangat diperlukan karena arus 

informasi tentang berbagai pengetahuan semakin deras. Informasi pengetahuan 

yang diperoleh dari membaca menjadi modal untuk memperoleh pengetahuan 

berikutnya, khususnya dalam penelitian ini adalah pembelajaran wawancara.  

Peran penting kemampuan memahami bacaan dalam dunia pendidikan 

tersebut menjadi sorotan para peneliti. Berbagai penelitian dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan memahami bacaan. Penerapan metode, teknik, bahkan 

media juga dilakukan untuk meningkatkan kemampuan memahami bacaan.  

Dari uraian tersebut, ada tiga hal yang menjadi perhatian peneliti yaitu 

penggunaan media audio-visual, pembelajaran wawancara, dan kemampuan 

memahami bacaan. Ketiga hal tersebut merupakan variabel penelitian. Hasil 

pembelajaran wawancara merupakan variabel dependen (variabel terikat). 

Sedangkan penggunaan media audio-visual dan kemampuan memahami bacaan 

merupakan variabel independen (variabel bebas). Oleh karena itu,  dalam 

menyusun tesis ini peneliti tertarik mengambil judul penelitian ”Efektivitas 

Penggunaan Media Audio-Visual terhadap Pembelajaran Wawancara Ditinjau dari 

Kemampuan Memahami Bacaan (Penelitian pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 

Mojotengah Wonosobo Tahun Ajaran 2017/2018)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah-masalah yang dapat 

teridentifikasi antara lain: 

1. Rata-rata  nilai  Ulangan  Harian 1  siswa  kelas  VIII   masih  75,63  dengan  di 
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 bawah KKM yang telah ditentukan yaitu 76; 

2. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih melalui pola 

tradisional/konvensional; 

3. Guru tidak selalu memanfaatkan media pendidikan; 

4. Jumlah media pembelajaran di sekolah tidak seimbang dengan rombel (kelas); 

5. Hasil pembelajaran materi wawancara pada siswa kelas VIII yang masih 

dibawah KKM; 

6. Guru tidak menggunakan media audio-visual dalam pembelajaran materi 

wawancara; 

7. Siswa banyak mengalami hambatan dalam merumuskan pertanyaan yang detail 

dan dapat menggali informasi secara mendalam; 

8. Siswa belum menguasai etika berwawancara; 

9. Siswa kurang berlatih membaca untuk meningkatkan kemampuan memahami 

bacaan siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah yang terpapar di atas, peneliti memperoleh 

gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya 

keterbatasan waktu dan kemampuan, maka peneliti memandang perlu memberi 

batasan masalah. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat dilaksanakan secara jelas 

dan terfokus. 

Dari  9  identifikasi  masalah  tersebut,  penelitian  ini memfokuskan pada  

beberapa  objek saja. Objek yang menjadi fokus penelitian ini adalah analisis hasil  
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pembelajaran wawancara kelas eksperimen dan kelas kontrol, analisis nilai 

kemampuan memahami bacaan kelas eksperimen dan kelas kontrol, serta analisis 

interaksi antara penggunaan media audio-visual dengan kemampuan memahami 

bacaan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah diuraikan pada sub 

bab sebelumnya, peneliti memfokuskan penelitian pada beberapa permasalahan. 

Perumusan masalah pada penelitian ini, adalah:  

1. Apakah terdapat perbedaan nilai pembelajaran wawancara pada kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 

Mojotengah tahun ajaran 2017/2018? 

2. Apakah terdapat perbedaan  nilai pembelajaran wawancara pada siswa yang 

nilai memahami bacaan tinggi dan rendah siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 

Mojotengah tahun ajaran 2017/2018? 

3. Apakah terdapat interaksi antara penggunaan media audio-visual dan 

kemampuan memahami bacaan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini 

dengan mengacu pada perumusan masalah antara lain:  

1. Untuk  mengetahui  apakah  terdapat  perbedaan nilai pembelajaran wawancara  

pada  kelas  eksperimen dengan kelas kontrol siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 
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 Mojotengah tahun ajaran 2017/2018; 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan  nilai pembelajaran wawancara 

pada siswa yang nilai memahami bacaan tinggi dan rendahsiswa kelas VIII di 

SMP Negeri 3 Mojotengah tahun ajaran 2017/2018; 

3. Untuk mengetahui apakahterdapat interaksi antara penggunaan media audio-

visual dan kemampuan memahami bacaan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi keilmuan yang bermanfaat 

dalam dunia pendidikan mengenai efektivitas penggunaan media audio-

visual terhadap hasil belajar materi berwawancara ditinjau dari kemampuan 

memahami bacaan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding, pertimbangan, 

dan pengembangan bagi penelitian selanjutnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Dapat meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia 

2) Dapat meningkatkan keterampilan berbicara khususnya berwawancara  

3) Dapat meningkatkan kompetensi siswa 
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b. Bagi guru 

Manfaat  penelitian ini,  bagi guru, yaitu: 

1) Memberikan informasi kepada guru tentang penggunaan media audio- 

visual terhadap proses belajar mengajar. 

2) Memberikan informasi kepada guru tentang efektivitas  penggunaan 

media pembelajaran terhadap hasil belajar. 

3) Memberikan masukan bagi guru dan calon guru untuk menambah variasi 

media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

bahasa Indonesia. 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pihak sekolah mengenai pentingnya penggunaan media pembelajaran untuk 

membantu dan meningkatkan kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia. 

Dengan demikian pihak sekolah diharapkan lebih memperhatikan dan 

melengkapi media pembelajaran yang ada di sekolahnya. 

d. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan pengalaman dalam 

penelitian dan sebagai pemikiran awal guna melakukan penelitian lanjutan. 

 

 

 

 

 



103 
 

103 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dan analisis data 

penelitian sebagaimana telah tertulis dalam BAB IV, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan terdapat terdapat perbedaan nilai pembelajaran 

wawancara pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 3 Mojotengah tahun ajaran 2017/2018. Nilai dari FA hitung  lebih  besar 

dari pada FA tabel  (15202,16 > 4,064). Itu berarti penggunaan media audio-visual 

berpengaruh terhadap hasil pembelajaran wawancara. 

2. Hasil penelitian juga menunjukkan perbedaan  nilai pembelajaran wawancara 

pada siswa yang nilai memahami bacaan tinggi dan rendah siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 3 Mojotengah tahun ajaran 2017/2018. Nilai FB hitung  lebih besar 

dari pada FB tabel  (608,06 > 4,064). Dengan demikian siswa yang kemampuan 

memahami bacaan tinggi hasil pembelajaran wawancara juga tinggi. Begitu pula 

sebaliknya siswa yang kemampuan memahami rendah hasil pembelajaran 

wawancara juga rendah. 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat interaksi antara penggunaan media 

audio visual dan kemampuan memahami bacaan. Nilai FAB hitung  lebih besar dari 

pada   FAB tabel    (39732,53  >  4,064).  Antara  penggunaan   media  audio-visual  

dan  kemampuan  memahami   bacaan   terdapat    interaksi  dalam    pembelajaran  
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wawancara.  

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan nilai 

pembelajaran wawancara antara kelas eksperimen yang menggunakan media 

audio visual dan kelas kontrol yang tidak menggunakan media audio visual 

melahirkan beberapa implikasi penelitian berikutnya. Hasil penelitian 

berikutnya akan menambah referensi baru dalam khasanah penelitian dan 

keilmuan. 

Adanya perbedaan nilai pembelajaran hasil belajar wawancara pada 

kelompok kemampuan memahami bacaan tinggi dengan kelompok kemampuan 

memahami bacaan rendah memberikan gambaran untuk penelitian berikutnya 

tentang pentingnya kemampuan memahami bacaan terhadap hasil pembelajaran. 

Hal ini disebabkan kemampuan memahami bacaan memberikan input 

pengetahuan bagi siswa. 

Kedua variabel bebas yaitu penggunaan media audio visual dan 

kemampuan memahami bacaan mimiliki interaksi dalam pembelajaran. 

Keduanya memiliki kontribusi untuk hasil pembelajaran yang lebih baik. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan implikasi tersebut, peneliti mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru 
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a. Penggunaan media audio-visual sangat disarankan bagi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran karena dengan peggunaan media pembelajaran 

daya serap siswa lebih tinggi sehingga hasil pembelajaran juga akan lebih 

baik. 

b. Kemampuan memahami bacaan merupakan hal yang penting karena 

memberikan input pengetahuan bagi siswa. Input pengetahuan tersebut 

memberikan daya dukung pada hasil pembelajaran berikutnya sehingga 

hasilnya akan lebih baik. Dengan demikian guru diharapkan melatih 

kemampuan memahami bacaan siswa agar lebih baik. 

c. Para guru hendaknya menyadari bahwa penggunaan media audio visual, 

kemampuan memahami bacaan, dan hasil pembelajaran wawancara masih 

perlu ditingkatkan. Oleh karena itu perlu perencanaan yang lebih baik untuk 

meningkatkan ketiga variabel tersebut. 

2. Sekolah 

Sekolah hendaknya juga menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung 

kegiatan pembelajaran agar hasil pembelajaran menjadi lebih baik.  
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