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BAB II 

TINJAUN TEORETIS 

 

A. Motivasi Belajar 

Pengaturan belajar individu yang baik ternyata tidak cukup untuk meraih 

kesuksesan dalam studi. Motivasi belajar dipandang sebagai faktor lain yang 

berpengaruh lebih besar pada hasil akhir studi karena sebaik apapun pengaturan 

belajar individu yang dimiliki seseorang tidak akan berhasil tanpa adanya sesuatu 

yang mendorong untuk melakukannya, dalam konteks ini yang dimaksudkan 

adalah motivasi belajar (Paris, Lipson, dan Wixson dalam Darmawati, 2009). 

Motivasi merupakan proses yang mendasar dan merupakan salah satu unsur 

yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Motivasi berasal dari kata “movere” 

dalam bahasa latin yang berarti “bergerak” atau “menggerakkan”. Menurut 

Simamora (2006:456), motivasi merupakan sebuah dorongan psikologis yang 

mengarahkan seseorang untuk meraih sebuah tujuan. Lebih lanjut dia mengatakan 

bahwa motivasi merupakan dorongan yang hanya melibatkan fisik dan mental, 

namun juga melibatkan dua sisi, yaitu gerakan dan motif. Sebuah gerakan dapat 

dilihat secara visual, tetapi sebuah motif harus melalui analisis dan sebuah 

simpulan. Motif sering diartikan sebagai sebuah kebutuhan, dorongan, keinginan, 

atau impuls di dalam individu. Motif muncul dan mempertahankan aktivitas serta 

menentukan arah umum dari perilaku seseorang. Dapat disimpulkan bahwa motif 

merupakan pemikiran yang dapat memunculkan dorongan, pencapaian sebuah 

Efektivitas Penggunaan Media..., Heriyati, Program Pascasarjana UMP, 2017



11 
 

kebutuhan, dan keinginan, sehingga motif tidak dapat dilihat tetapi dapat diamati, 

dianalisis dan disimpulkan dari gejala-gejala yang diperlihatkan.  

Sardiman (2006: 83), mendefinisikan motivasi sebagai sebuah faktor yang 

mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Lebih lanjut 

Sardiman mengatakan bahwa motivasi dapat diamati melalui ciri-ciri yang 

mungkin dimunculkan, yaitu: 

1. tekun menghadapi tugas, 

2. ulet menghadapi kesulitan, 

3. menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, 

4. mempunyai orientasi ke masa depan, 

5. lebih senang bekerja mandiri, 

6. cepat bocan pada tugas-tugas yang rutin, 

7. dapat mempertahankan pendapatnya, 

8. tidak pernah mudah melepaskan hal yang sudah diyakini. 

 

Motivasi sendiri sangatlah penting karena motivasi adalah hal yang 

menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung  perilaku seseorang, agar belajar 

dengan giat dan antusias mencapai hasil optimal. 

Winkel dalam Darmawati (2009), menjelaskan bahwa motivasi belajar 

merupakan keseluruhan mencapai tujuan. Motivasi dapat menentukan baik 

tidaknya mencapai tujuan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar demi sehingga semakin besar motivasinya 

akan semakin besar kesuksesan yang diraih. 

Motivasi sangat dibutuhkan sebagai tenaga penggerak yang ada didalam diri 

individu untuk melakukan sesuatu, dengan kata lain motivasi pada dasarnya 

berfungsi sebagai pendorong usaha dalam pencapaian prestasi. Mahasiswa yang 

mempunyai motivasi belajar yang tinggi maka prestasi yang diperoleh akan lebih 
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baik pula, sebaliknya apabila motivasi belajar yang rendah dan merasa dirinya 

bosan dan malas belajar maka prestasi belajarnya akan menurun.  

Motivasi dapat dikatakan sebagai sebuah fungsi dari faktor yang ada dalam 

dirinya (intrinsik) dan faktor dari luar (ekstrinsik). Faktor dalam diri adalah 

minatnya terhadap bidang ilmu yang dipelajarinya serta orientasinya mengikuti 

kuliah sedangkan faktor di luar dirinya adalah dosen, bobot materi kuliah, metode 

pembelajarannya, kondisi dan ruangan kuliahnya, serta fasilitas lainnya.  

Faktor dari dalam diri merupakan faktor yang berasal dari dalam individu 

itu sendiri. Apabila dalam diri sudah ada sebuah dorongan yang kuat untuk 

melakukan sesuatu maka faktor dari luar seperti apapun dapat dihadapi. Hal ini 

juga berarti locus of kontrol individu tersebut lebih dominan dari internal diri.  

 

1. Teori-teori Motivasi 

a. Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 

Maslow mendasarkan konsep hirarki kebutuhan pada dua prinsip: 

1) Kebutuhan-kebutuhan manusia dapat disusun dalam suatu hirarki dari 

yang terendah sampai yang tertinggi, seperti:  

a) kebutuhan fisologis, misalkan makanan, minuman, perumahan, 

b) kebutuhan keamanan dan rasa aman, misalkan perlindungan dan 

stabiltas, 

c) kebutuhan sosial, misalkan persahabatan, perasaan memiliki, dan 

diterima dalam kelompok, kekeluargaan, asosiasi, 
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d) kebutuhan harga diri, misalkan status atau kedudukan, kepercayaan diri, 

pengakuan reputasi dan prestasi, apresiasi, kehormatan diri, 

penghargaan, 

e) kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri, misalkan penggunaan 

potensi diri, pertumbuhan, pengembangan diri. 

b. Teori Clyton Alderfer (Teori “ERG”) 

Teori Clyton Alderfer dikenal dengan akronim “ERG”, yang berasal dari 

tiga istilah, yaitu: 

E : Existence (kebutuhan akan eksistensi) 

R : Relatedness (kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain) 

G : Growth (kebutuhan akan pertumbuhan). 

Dari dua teori motivasi tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

menusia memiliki motivasi karena adanya kebutuhan yang tidak lepas dari kodrat 

manusia. Kebutuhan akan fisik, seperti haus, lapar, dan seks. Kebutuhan rasa 

aman, kasih sayang, harga diri, dan mengaktualisasikan diri. Dengan kebutuhan 

ini manusia termotivasi untuk memenuhinya. Manusia tidak hanya sekadar 

memenuhi kebutuhan tersebut. Ada kebutuhan lebih dari itu, yaitu kebutuhan 

mengaktualisasikan diri, eksistensi, harga diri, dan kebutuhan prestasi. 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut akan terpenuhi jika dalam diri manusia ada 

motivasi yang tinggi. 

Dalam dunia pendidikan, motivasi sangat diperlukan karena dapat 

mendorong peserta didik untuk mencapai tingkat kompetensi tertentu. Motivasi 

dapat dimunculkan dengan menggunakan media, metode, dan model 
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pembelajaran yang digunakan. Motivasi belajar dapat meningkatkan akutalisasi 

diri dan prestasi belajar. Saat ini motivasi belajar peserta didik mulai harus 

mendapat perhatian khusus karena sudah pada taraf memprihatinkan. 

Perkembangan teknologi dan pergaulan mempengaruhi peserta didik dalam 

kesadaran akan kebutuhan memperoleh ilmu dalam proses belajar mengajar. 

 

2. Komponen Motivasi Belajar 

Motivasi belajar itu sendiri memiliki tiga komponen (Pintrich dan Groot 

dalam Darmawanti, 2009), yaitu: 

a. Percaya Diri 

Motivasi tinggi akan ditandai dengan rasa percaya diri yang tinggi, sehingga 

ada perasaan mampu untuk melakukan. Ketika seseorang yakin bahwa dia mampu 

melakukan sesuatu maka akan meningkatkan usaha untuk melakukan sesuatu. 

Kepercayaan diri dibangun dari dalam individu maupun dari keyakinan dengan 

membandingkan orang lain (teman sekelas/seangkatan). 

b. Nilai Intrinsik 

Dorongan untuk melakukan sesuatu memerlukan dorongan intrinsik, yang 

berasal dari dalam individu. Dorongan ini berupa perasaan senang dengan materi 

perkuliahan, suasana kelas yang menyenangkan, maupun tugas-tugas menantang 

yang diberikan dosen, sehingga dapat meningkatkan kemampuan. 

c. Tingkat Kecemasan 

Satu komponen lainnya adalah tingkat kecemasan dari seorang individu. 

Komponen ini berpengaruh karena tingkat kecemasan dapat mempengaruhi 
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keinginan atau dorongan seseorang melakukan sesuatu. Kecemasan yang 

dimaksud adalah perasaan cemas atau takut terhadap hasil belajar atau prestasi 

belajar yang ditimbulkan dari test atau evaluasi yang dilakukan oleh guru. 

 

B. Kemampuan Menulis Dialog Berpasangan 

1. Kemampuan Menulis 

Menulis merupakan suatu bentuk komunikasi berbahasa (verbal) yang 

menggunakan simbol-simbol tulis sebagai mediumnya (Yunus dkk, 2013: 1.3). 

Sebagai sebuah ragam berkomunikasi, menulis memiliki empat unsur: 1) penulis 

sebagai penyampai pesan; 2) pesan atau sesuatu yang disampaian; 3) saluran atau 

medium berupa lambing-lambang bahasa tulis seperti rangkaian huruf atau 

kalimat dan tanda baca; serta 4) penerima pesan (pembaca). Lebih lanjut  Yunus 

dkk.  menjelaskan bahwa  menulis berfungsi dan bertujuan untuk: 1) fungsi 

personal (ekspresi pikiran, perasaan, dan sikap penulis); 2) fungsi instrumental 

(mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain); 3) fungsi interaksional (menjalin 

hubungan sosial); 4) fungsi informatif (menyampaikan informasi, termasuk ilmu 

pengetahuan); 5) fungsi heuristik (belajar dan memperoleh informasi); dan 6) 

fungsi estetis (mengungkapkan dan memenuhi rasa keindahan). Dalam menulis, 

terdapat sembilan proses berpikir, yaitu mengingat, menghubungkan, 

mengorganisasikan, membayangkan, memprediksi, memonitor atau memantau, 

menggeneralisasikan, menerapkan, dan mengevaluasi. 

Menurut para ahli psikolinguistik, menulis merupakan suatu aktivitas 

kompleks. Yunus dkk (2013: 1.4) menjelaskan bahwa kompleksitas menulis 
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terlatak pada tuntutan kemampuan mengharmoniskan berbagai aspek, seperti 

pengetahuan tentang topik yang dituliskan, kebiasaan menata isi tulisan secara 

runtut dan mudah dicerna, wawasan dan keterampilan meracik unsur-unsur bahasa 

sehingga tulisan menjadi enak dibaca, serta kesanggupan menyajikan tulisan yang 

sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan. Sebagai dasar seorang penulis 

harus memiliki beberapa hal sebagai berikut: 

a. mendengar, melihat, dan membaca yang baik; 

b. memilih, memilah, mengolah, mengorganisasikan, dan menyimpan 

informasi yang diperolehnya secara kritis dan sistematis; 

c. menganalisis sebuah persoalan dari berbagai perspektif; 

d. memprediksi karakter dan kemampuan pembaca; serta 

e. menata tulisan secara logis, runtut, dan mudah dipahami. 

 

Menulis juga dapat mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas (Yunus 

dkk., 2013: 1.6). Menurutnya, untuk dapat menghasilkan tulisan yang menarik, 

enak dibaca maka apa yang dituliskan harus ditata sedemikian rupa sehingga 

logis, sistematis, dan tidak membosankan. Untuk dapat menghasilkan tulisan 

seperti itu, maka seorang penulis harus memiliki daya inisiatif dan kreativitas 

yang tinggi.  

Menulis selain mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, juga dapat 

menumbuhkan keberanian dan percaya diri (Yunus dkk., 2013: 1.6). Yunus dkk. 

menganalogikan menulis seperti mengemudi kendaraan. Orang yang telah 

mengetahui seluk beluk mengemudi mobil, bahkan sudah memiliki SIM, tidak 

serta merta ia dapat mengemudikan mobil. Ia perlu keberanian dan menepis 

berbagai kekhawatiran, seperti kekhawatiran salah menginjak gas, menyerempet 

atau menabrak orang atau kendaraan lain, serta mati mesin di tengah jalan. 

Demikian juga dengan menulis, begitu banyak kekhawatiran dan bayangan buruk 
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menghinggapi kepala seorang penulis, sehingga butuh keberanian untuk 

menghilagkan segala kekhawatiran yang muncul.  

Selain itu, menulis juga mendorong kebiasaan serta  memupuk kemampuan 

dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi. Dengan 

kemampuan tersebut, seorang penulis menjadi peka terhadap gejala/fenomena 

yang tengah menjadi fokus kebanyakan orang. Selain itu, dengan kepekaan 

terhadap gejala/ fenomena juga dapat menimbulkan sikap kritis dan analitis. 

Dengan kecerdasan seperti itu, seorang penulis menjadi pribadi yang lengkap 

sebagai seorang akademisi yang mengetahui gejala dan dapat memunculkan ide-

ide kreatifnya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi saat ini. 

 

2. Tahapan dalam Proses Menulis 

Proses menulis melalui beberapa tahapan , yaitu perencanaan, menulis, 

revisi, dan tulisan akhir, seperti terlihat pada gambar 2.1 berikut ini. 

 

 

Gambar 2.1 Tahapan Menulis 

Proses awal yang harus dilewati sebagai seorang menulis adalah 

merencanakan. Pada tahapan ini, penulis merencanakan jenis tulisan, tema, dan 

sebagainya. Setelah direncanakan dengan matang, tahap berikutnya adalah 

menulis. Pada tahap ini, penulis mengaplikasikan dan mengembangkan semua hal 

yang telah dirancang sebelumnya. Tahap selanjutnya merevisi, dalam tahapan ini 

penulis melakukan pengecekan ulang untuk mengetahui dan memperbaiki 

Perencanaan Menulis Revisi  Tulisan 

Akhir 
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kesalahan penulisan. Tahap akhir adalah terbentuknya tulisan akhir yang sudah 

sempurna karena sudah melewati tahap revisi. 

Proses menulis tingkat sekolah dasar berbeda dengan proses menulis tingkat 

menengah. Para proses menulis tingkat sekolah dasar masing dalam bentuk 

sederhana, hanya mengaplikasikan pemikiran sederhana mereka dalam bentuk 

tulisan. Tahap edit/perbaikan tulisan bisa dilakukan oleh siswa dengan didampingi 

guru kelas. Kompleksitas keterampilan menulis pun masih sederhana dengan 

kriteria penilaian yang sederhana, misalkan hanya pada struktur, penulisan kata, 

dan pemilihan kata saja. Berbeda dengan proses menulis tingkat menengah 

dengan kompleksitas yang lebih rumit, kriteria penilaian juga lebih luas tidak 

hanya pada struktur, penulisan dan pemilihan kata saja, tetapi sudah mencapai 

tingkat keruntutan penyampaian gagasan, kelogisan dan sebagainya. 

Dalam menulis dalam bentuk apa pun harus memperhatikan kata, bentuk 

kata, dan kalimat. Penulisan huruf, kata, tanda baca, dan konvensi tata tulis lainya 

juga harus memperhatikan aturan-aturan dalam tata bahasa baku bahasa 

Indonesia. Kalimat-kalimat disusun atau dirangkai sehingga terbentuk paragraf-

paragraf (Mulyati dkk., 2011: 5.4). Berikut ini pembahasan lebih detail aspek 

pemilihan kata, kalimat, dan penggunaan ejaan. 

a. Pemilihan kata 

Pemilihan kata erat hubungannya dengan sinonim. Dalam bahasa Indonesia, 

banyak kata yang memiliki sinonim katanya. Hal yang dijadikan persoalan adalah 

ketepatan pemilihan kata karena sehubungan dengan nilai rasa dan 

peruntukannya. Perhatikan contoh berikut ini. 
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1) Rencana pembangunan di kawasan Bandung Utara kembali 

dipersoalkan 

2) Rencana pembangunan di kawasan Bandung Utara kembali 

dipermasalhkan (Mulyati, 2011: 5.4). 

 

Kedua kalimat tersebut sama-sama membahas tentang rencana 

pembangunan di kawasan Bandung Utara. Perbedaan kedua kalimat tersebut pada  

pemilihan katanya, yaitu kalimat (1) menggunakan kata dipersoalkan, sedangkan 

kalimat (2) menggunakan kata dipermasalahkan. Kedua kata tersebut memiliki 

makna yang sama sehingga keduanya bersinonim. Jika dilihat lebih lanjut, kata 

dipermasalahkan dirasa lebih tepat dibandingkan dipersoalkan karena terkesan 

lebih halus dan lebih profesional. Hal tersebut dikarenakan kalimat (1) dan (2) 

merupakan kalimat yang terbentuk dalam situasi resmi sehingga pemilihan 

katanya juga harus menyesuaikan dengan situasi yang melatarbelakanginya. 

Selain kata-kata bersinonim, dalam menulis juga harus memperhatikan kata 

berantonim, denotasi, konotasi, kata umum, kata khusus, kata konkret, kata 

abstrak, kata popular, dan kata kajian. Semua hal tersebut dijadikan pertimbangan 

dalam pemilihan kata karena jika salah memilih kata akan merusak tujuan 

penulisan.  

b. Penulisan Kalimat 

Penulisan kalimat erat hubungannya dengan kalimat efektif. Dalam 

karangan ilmiah mutlak harus menggunakan kalimat efektif, tetapi berbeda 

dengan penulisan yang bersifat naratif dan puitis. Sebuah kalimat dapat dikatakan 

kalimat efektif jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 
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1) Unsur subjek dan predikat 

Dalam sebuah kalimat efektif sekurang-kurangnya terdapat unsur subjek dan 

predikat. Kedua bagian kalimat tersebut harus dapat terbaca dengan mudah oleh 

pembaca. Peletakan subjek dalam kalimat juga mempengaruhi keterbacaan 

kalimat oleh pembaca. Pemakaian kata/frasa/klausa sebagai predikat juga harus 

tegas dan lugas, hal tersebut sehubungan dengan bentuk kalimat aktif dan pasif. 

2) Kehematan 

Sebuah kalimat efektif juga memperhatikan kehematan pemakaian kata agar 

tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penulis dengan pembaca. Perhatikan 

contoh berikut ini. 

a) Ini sangat relevan dengan kurikulum KBK yang sedang digalakkan. 

b) Target yang ditetapkan terlalu tinggi sekali. 

c) Para guru-guru mengalami kesulitan, dalam mendesain silabus. 

 

Ketiga kalimat tersebut tidak memenuhi kehemtatan sebuah kalimat efektif 

karena beberapa alasan. Pada kalimat (a), pemakaian kata kurikulum berlebihan 

karena pada kalimat tersebut sudah menggunakan singkatan KBK (Kurikulum 

Berbasis Kompetensi), jika kata kurikulum dihilangkan tidak mengubah makna 

kalimat tersebut. Pada kalimat (b), pemakaian kata terlalu dan sekali memiliki 

makna yang sama tetapi digunakan secara bersama-sama sehingga menimbulkan 

kalimat tidak efektif, seharusnya memilih salah satunya saja. Pada kalimat (c), 

pemakaian kata para dan guru-guru juga bermakna sama karena menyebutkan hal/ 

benda lebih dari satu sehingga jika digunakan keduanya menjadi tidak efektif, 

gunakan salah satunya saja agar menjadi kalimat efektif. Berikut ini perbaikan 

ketiga kalimat tersebut. 
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a) Ini sangat relevan dengan KBK yang sedang digalakkan. 

b) Target yang ditetapkan terlalu tinggi, atau Target yang ditetapkan  tinggi 

sekali 

c) Para guru mengalami kesulitan, dalam mendesain silabus, atau Guru-

guru mengalami kesulitan, dalam mendesain silabus 

 

3) Kesejajaran 

Syarat lain sebuah kalimat  efektif adalah kesejajaran bentuk. Perhatikan 

contoh berikut ini. 

a) Materi pelajaran dikembangkannya dengan baik dan menyajikannya 

dengan penuh kepercayaan diri. 

b) Materi pelajaran dikembangkannya dengan baik dan disajikannya dengan 

penuh kepercayaan diri. 

 

Kalimat (a) memiliki subjek materi pelajaran dan dua buah predikat, yaitu 

dikembangkannya dan menyajikannya. Perhatikanlah kedua kata kerja yang 

menduduki fungsi predikat tersebut, yang satu berawalan di- dan yang satunya 

lagi berawalan me-, jadi keduanya tidak memiliki kesejajaran bentuk, sehingga 

kalimat tersebut bukanlah kalimat efektif. Berbeda dengan kalimat (b) yang 

memiliki subjek materi pelajaran dan dua predikat dikembangkan dan 

disajikannya. Kedua predikat berawalan di-, jadi kalimat tersebut memenuhi 

syarat kesejajaran bentuk sehingga dapat disebut kalimat yang efektif. 

4) Kevariasian 

Variasi pemilihan kata dan struktur kalimat dalam menulis mempengaruhi 

mutu tulisan. Variasi pemilihan kata bisa menggunakan variasi pronominal, 

sinonim, antonim, kalimat (aktif dan pasif), konotatif, denotatif, dan istilah-istilah 

popular. 
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5) Penekanan 

Syarat lain yang digunakan sebagai bentuk kalimat efektif dengan 

menggunakan penekanan. Penekanan pada kalimat bisa dilakukan dengan cara 

meletakkan bagian yang tekankan pada awal kalimat atau akhir kalimat, selain itu 

penekanan juga bisa dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang selalu 

ditekankan di tiap bagian. 

c. Penggunaan ejaan 

Dalam menulis, seorang penulis juga harus mematuhi konversi di bidang 

ejaan yang berlaku. Ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dapat dilihat pada buku 

Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Berikut ini aspek-aspek EYD yang sangat 

penting dalam menulis. 

1) Pemenggalan kata 

Pemenggalan kata sepertinya sesuatu yang gampang bagi sebagian orang, 

tetapi masih sering dijumpai kesalahan-kesalahan dalam pemenggalan kata. 

Ketika seorang penulis memenggal kata harus memperhatikan beberapa hal 

sebagai berikut. 

a) Jika di tengah kata terdapat dua vokal berurutan maka pemenggalan 

katanya di antara kedua vokal tersebut. 

b) Jika di tengah kata terdapat vokal dan konsonan maka pemenggalan kata 

dapat dilakukan sebelum konsonan. 

c) Jika di tengah kata terdapat dua konsonan maka pemenggalan dilakukan 

di antara konsonan tersebut. 

d) Jika di tengah kata terdapat tiga konsonan atau lebih maka pemenggalan 

suku katanya, antara lain di antara konsonan pertama dan kedua. 

e) Imbuhan berupa awalan dan akhiran pada prinsipnya diperlakukan 

sebagai satu suku kata bila dipenggal (Mulyati, 2011: 5.17-5.18). 
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2) Penulisan kata depan 

Menulis kata depan dalam frasa atau kalimat sebetulnya cukup sederhana, 

yaitu selalu dipisahkan dari kata yang mengikutinya. Kesalahan yang kadang-

kadang terjadi adalah penulisan imbuhan di-, ke-, dari-, dan pada-. Penulisan 

keempat kata depan tersebut kadang tertukar dengan penulisan imbuhan. Jika 

pemakaian di-, ke-, dari-, dan pada- menunjukkan tempat maka penulisannya 

harus dipisah dengan kata dasarnya karena keempatnya berkedudukan sebagai 

kata depan. Sedangkan di-, ke-, dari-, dan pada-, yang tidak menunjukkan tempat, 

penulisannya digandeng dengan kata dasarnya, karena keempatnya berkedudukan 

sebagai imbuhan. 

3) Pemakaian tanda baca 

Pemakaian tanda baca merupakan unsur kebahasaan yang sulit dilakukan. 

Anggapan tersebut ada karena masih banyak pemakian tanda baca yang salah 

dalam tulisan siswa. Berikut ini beberapa peraturan yang harus dilakukan dalam 

pemakaian tanda baca. 

a) Tanda Baca Titik (.) 

Tanda titik digunakan untuk: 

(1) Mengakhiri suatu kalimat. 

Contoh:  

Hari ini aku akan pergi ke tempat nenek. 

 

(2) Digunakan untuk penanda angka atau huruf pada bagan, ikhtisar ataupun 

bagan. 

Contoh: 

A. Penggunaan Tanda Baca Sesuai EYD 
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1. Penggunaan Tanda Titik 

2. Penggunaan Tanda Koma 

3. Penggunaan Tanda Tanya, dst. 

 

(3) Digunakan untuk memisahkan jam, menit, dan detik dalam penunjuk 

waktu. 

Contoh: 

Semalam aku tidur pukul 22.00 wib.  

 

(4) Digunakan dalam penulisan daftar pustaka untuk memisahkan nama 

penulis, tahun, judul buku, dan lain – lain. 

Contoh:  

Nugraha, Aria. 2015. Panduan Menggunakan Tanda Baca Sesuai EYD. 

Bandar Lampung: Bintang Pustaka. 

 

(5) Digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya dalam 

penulisan angka. 

Contoh: 

Bencana Tsunami itu menelan 24. 000. korban jiwa. 

 

(6) Digunakan dalam penulisan singkatan. 

Contoh: 

Yth. Ibu Kepala SMAN 2 Bandar Agung 

 

b) Tanda Baca Koma (,) 

Tanda baca koma digunakan sebagai : 

(1) Memisahkan kata, atau frasa dalam pemeriaan atau perincian. 

Contoh :  

Ibu membeli macam-macam sayuran seperti kangkung, bayam, wortel, 

dan lobak. 

 

(2) Digunakan untuk memisahkan induk kallimat dan anak kalimat pada 

kalimat mejemuk setara. 

Contoh :  
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Aku ingin membeli sepeda baru, tetapi ibu tidak mengizinkannya. 

 

(3) Memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. 

Contoh : 

Karena hari ini hujan, aku tidak berangkat ke sekolah. 

 

(4) Digunakan setelah konjungsi antar kalimat seperti oleh karena itu, 

namun, jadi, dengan demikian, dan sebagainya. 

Contoh : 

Oleh karena itu, aku harus rajin belajar. 

 

 

(5) Memisahkan kata seru atau penyeru 

Contoh : 

Wah, indah sekali pemandangan itu. 

 

 

(6) Digunakan untuk memisahkan kalimat langsung dan kalimat pengiring. 

Contoh :  

Ibu berkata, “Ambilkan baju itu!” 

 

 

(7) Digunakan untuk pemisah nama tempat, jalan, nama kota, dan 

nama provinsi pada penulisan alamat. 

Contoh :  

Aku bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Tanjung Bintang, Bandar 

Lampung, Lampung. 

 

(8) Digunakan untuk memisahkan nama yang dibalik susunannya pada daftar 

pustaka. 

Contoh : 

Nugraha, Aria. 2015. Panduan Menggunakan Tanda Baca Sesuai EYD. 

Bandar Lampung: Bintang Pustaka. 

 

(9) Pemisah nama orang denga gelar yang dimilikinya. 
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Contoh : 

Aria nugraha, S.Pd., M,Pd 

 

(10) Mengapit suatu keteranga tambahan di dalam kalimat. 

Contoh: 

Bapak presiden kita, Jokowi Widodo, sedang berulang tahun hari ini. 

 

 

(11) Pemisah unsur kalimat yang berupa keterangan yang terletak di awal 

kalimat. 

Contoh : 

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terimakasih. 

 

c) Tanda Titik Dua (:) 

Tanda baca titik dua digunakan sebagi : 

(1) Mengakhiri sebuah kalimat yang memiliki pemeriaan. 

Contoh :  

Kami mengunjungi beberapa tempat di Pulau Bali : Tanah Lot, Pantai 

Kuta, Sanur, dan Tanjung Benoa. 

 

(2) Dipakai setelah kata atau frasa yang memerlukan pemeriaan. 

Contoh : 

Nama  : Aria Nugraha 

Umur  :  22 tahun 

 

(3) Dipakai dalam dialog atau naskah drama. 

Contoh :  

Ibu : “Mau kemana kamu Budi?” 

Budi : “Aku ingin pergi main, Bu!” 

 

(4) Digunakan dalam penulisan jilid atau nomor halaman, bab atau ayat 

dalam kitab, judul suatu karangan, dan nama kota dan penerbit pada 

daftar pustaka. 

Contoh : 

Surah Al fatiha: 3 
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Nugraha, Aria. 2015. Panduan Menggunakan Tanda Baca Sesuai EYD. 

Bandar Lampung:  Bintang Pustaka. 

 

d) Tanda Seru (!)  

Tanda seru digunakan untuk : 

(1) Mengakhiri kalimat Perintah. 

Contoh : Tutup pintu itu! 

(2) Mengakhiri kata seruan 

Contoh : Merdeka! 

e) Tanda Petik (“…”) 

Tanda petik digunakan untuk : 

(1) Menandakan kutipan langsung pada kalimat. 

Contoh :  

Pancasila ke-5 menyatakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia”. 

 

(2) Menunjukan judul puisi, buku, atau karangan. 

Contoh : 

Puisi “Aku” adalah karya terbaiknya. 

 

(3) Menunjukan istilah ilmiah, asing atau kata dan frasa yang tidak dikenal. 

Contoh :  

Model celana yang sedang populer saat ini adalah “cutbrai”. 

 

3. Keterampilan Menulis Dialog 

Dialog adalah “karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara 

dua tokoh atau lebih.” Sedang sederhana merupakan sebuah istilah yang “tidak 

banyak seluk-beluknya (kesulitan dsb); tidak banyak pernik; lugas”. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa dialog merupakan karya tulis yang disajikan dalam bentuk 
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percakapan antara dua tokoh atau lebih secara lugas, yang dilakukan melalui tanya 

jawab tentang suatu permasalahan sehingga tidak menimbulkan banyak kesulitan. 

Walaupun terkadang tidak membuahkan hasil sesuai yang diinginkan. Dialog 

dalam kehidupan sehari-hari berfungsi sebagai sarana penyampai pesan kepada 

orang lain. Dengan dialog, seseorang dapat mengungkapkan perasaan yang sedang 

dia rasakan kepada orang lain. Dalam praktik pelaksanaannya dialog tidak hanya 

dilakukan oleh dua orang, tetapi dialog juga dapat dilakukan oleh lebih dari dua 

orang. Penulisan dialog tidak secara serta-merta dituliskan, akan tetapi dalam 

menulis dialog harus mengikuti langkah-langkah yang ada.  

 

1. Unsur-unsur yang Terdapat dalam Dialog  

Unsur-unsur dalam dialog sama halnya dengan unsur-unsur pada drama. Sri 

Hapsari (2009) menjelaskan mengenai unsur-unsur dialog. Adapun unsur-unsur 

dialog yaitu: 

a. Tema merupakan suatu ide/ gagasan/dasar cerita. Melalui sebuah tema 

dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita atau percakapan;  

b. Tokoh atau pemain yang berperan dalam cerita. Tokoh dilihat dari 

watak terdapat tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis;  

c. Latar merupakan bagian dari cerita yang menjelaskan waktu dan tempat 

kejadian ketika tokoh mengalami peristiwa. Latar terbagi menjadi dua, 

yaitu latar sosial (berupa waktu, suasana, dan bahasa) dan latar fisik 

yang berupa benda-benda sekitar tokoh (rumah, pakaian, dan lain-lain);  

d. Alur adalah tahapan cerita yang bersambungan. Alur meliputi: alur 

maju/ lurus, alur mundur, alur sorot balik, dan alur gabungan;  

e. Amanat adalah pesan atau sisipan nasihat yang disampaikan melalui 

tokoh dan konflik dalam suatu cerita. 

 

Dari uraian dapat disimpulkan dalam menulis dialog perlu diperhatikan 

unsur-unsur yang terkandung di dalamnya meliputi tema yang menjadi gagasan 

utama dalam menulis dialog. Selain itu perlu diperhatikan juga tokoh dalam 
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dialog yang akan dibuat. Latar, alur dan amanat juga menjadi unsur penting dalam 

penulisan dialog. Dengan adanya amanat diharapkan pembaca dialog bisa 

mengambil hikmah/pelajaran yang terkandung dalam dialog yang dibaca. 

2. Teknik Menulis Dialog 

Penulisan dialog tidak dituliskan secara serta-merta, menulis dialog harus 

mengikuti langkah-langkah yang ada. Suyatno (2008) menjelaskan langkah-

langkah menulis dialog sebagai berikut:  

a) Menentukan masalah atau topik yang akan diperbincangkan dalam 

percakapan;  

b) Menentukan tokoh-tokoh yang akan melakukan percakapan;  

c) Memperhatikan tanda baca yang diperlukan dalam penulisan teks 

percakapan;  

d) Menyusun butir-butir dialog. Butir-butir dialog adalah pokokpokok 

yang akan dibicarakan dalam dialog;  

e) Mengembangkan butir-butir dialog.  

Dalam penulisan dialog ada beberapa yang perlu diperhatikan. Cara menulis 

dialog adalah sebagai berikut:  

a) Pemakaian tanda titik dua (:), diletakkan setelah nama tokoh; 

b) Pemakaian tanda petik (“), digunakan untuk mengapit kalimat langsung 

yang diucapkan tokoh;  

c) Penulisan huruf kapital serta tanda baca yang lain. 

Dapat disimpulkan teknik dalam penulisan dialog sederhana adalah 

menentukan permasalahan yang diperbincangkan dalam dialog yang akan dibuat, 

setelah itu dilanjutkan dengan menentukan tokoh dalam dialog yang akan dibuat 

serta perwatakannya. 

Penggunaan tanda baca dalam penulisan dialog sederhana juga perlu 

diperhatikan dalam penulisannya di antaranya penulisan tanda titik dua (:), tanda 
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petik dua (“), dan pemakaian huruf kapital.Setelah itu dilanjutkan dengan 

menyusun butir-butir dialog, dan dilanjutkan dengan mengembangkan butir-butir 

dialog tersebut menjadi dialog utuh. 

 

C. Media Flashplayer dalam Pembelajaran 

Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memiliki apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya (Daryanto, 2013: 51). 

Sebagai contoh multimedia interaktif adalah pembelajaran interaktif, aplikasi 

games, dan lain-lain. 

Media flashplayer salah satu pengembangan multimedia interaktif dalam 

pembelajaran. Media flashplayer dalam pembelajaran menyediakan aplikasi untuk 

penyampaian materi dalam pembelajaran. Beberapa aplikasi yang dijadikan 

alternatif sebagai media pembelajaran, yaitu game menyusun potongan gambar, 

memasang warna, mencari pasangan, menangkap bola, tebak gambar, pencarian 

benda, belajar bahasa, teka-teki, mencari perbedaan, dan lain-lain. Media flash 

player merupakan gabungan konsep pembelajaran dengan teknologi audiovisual 

yang mampu menghasilkan fitur-fitur baru yang dapat dimanfaatkan dalam 

pendidikan. Pembelajaran berbasis multimedia dapat menyajikan materi pelajaran 

yang lebih menarik, tidak monoton, dan memudahkan penyampaian. Peserta didik 

dapat mempelajari materi pelajaran tertentu secara mandiri dengan komputer yang 

dilengkapi program multimedia. 
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Beberapa manfaat dari penggunaan media flasplayer dalam pembelajaran 

adalah sebagai berikut. 

1. Membangkitakan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bersifat konseptual, 

sehingga  mengurang kesalahpahaman siswa dalam mempelajarinya. 

2. Meningkatkan minat siswa untuk materi pelajaran. 

3. Memberikan pengalaman-pengalaman nyata yang merangsang aktivitas 

diri sendiri untuk belajar. 

4. Dapat mengembangkan jalan pikiran yang berkelanjutan. 

5. Menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah didapat 

melalui materi-materi yang lain dan menjadikan proses belajar mendalam 

dan beragam (Munir, 2013: 10). 

 

Berdasarkan manfaat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuatan media 

pembelajaran diperlukan untuk proses pelaksanaan pembelajaran dan proses 

berpikir siswa. Manfaat positif dari penggunaan media flashplayer sebagai bagian 

integral pengajaran di kelas adalah sebagai berikut: 

1. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajar yang melihat 

atau mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama. 

2. Pengajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai 

penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. 

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar 

dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, 

umpan balik, dan penguatan. 

4. Lama waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat untuk 

mengantarkan pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup 

banyak dan kemungkinannya dapat diserap oleh siswa. 

5. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan 

6. Pengajaran dapat diberikan kapan dan dimana diinginkan. 

7. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap 

proses belajar dapat ditingkatkan. 

8. Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif,dalam proses belajar 

mengajar (Munir, 2013: 14). 

 

Media flashplayer sebagai multimedia pembelajaran juga memenuhi format 

multimedia pembelajaran pada umumnya, yaitu ada tutoraial, drill dan praktise, 

simulasi, percobaan atau eksperimen, dan permainan (Daryanto, 2013: 54-56). 

Format tutorial merupakan multimedia pembelajaran yang dalam penyajian 
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materi dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan 

oleh guru atau instruktur. Format drill dan prantise melatih pengguna sehingga 

mempunyai kemahiran di dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaan 

terhadap suatu konsep. Format simulasi menyajikan sebuah aplikasi yang 

mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi didunia nyata. Format percobaan 

atau eksperimen disajikan sama dengan format simulasi, tetapi disajikan untuk 

keperluan eksperimen pada  praktikum di laboratorium. Dan format permainan 

menyajikan permainan yang mengacu pada proses pembelajaran dan dengan 

program multimedia berformat ini diharapkan terjadi aktifitas belajar sambil 

bermain. 

 

D. Model Bermain Peran  

1. Pengertian Model Bermain Peran 

Selain media, model pembelajaran juga merupakan komponen penting 

untuk mendukung sistem pembelajaran. Pemilihan model juga tidak sembarangan 

karena harus menyesuaikan dengan kompetensi apa yang harus dikuasai oleh 

siswa. Analisis kompetensi penting dilakukan untuk mengetahui hakikat 

kompetensi yang diajarkan sehingga dengan analisis tersebut dapat membantu 

untuk menentukan model pembelajaran yang dipilih. 

Model pembelajaran itu sendiri adalah bentuk pembelajaran yang tergambar 

dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, 

model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.Seperti kemampuan menulis dialog 

berpasangan juga harus menggunakan model yang dapat mendukung ketercapaian 
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kompetensi yang diajarkan. Peneliti mencoba menggunakan model bermain peran 

untuk membantu siswa menguasai komptensi menulis dialog berpasangan. 

Model pembelajaran bermain peran sama kedudukannya seperti model 

pembelajaran yang lain, yaitu untuk mempermudah siswa memahami materi yang 

diajarkan agar kompentsi yang dibebankan kepada meraka mudah diraih. Menurut 

Uno (2014: 25),  metode pembelajaran bermain peran harus berdasarkan pada, 

pertama dibuat berdasarkan asumsi bahwa sangtlah mungkin menciptakan analogi 

otentik ke dalam situasu permasalahan kehidupan nyata, kedua bahwa bermain 

peran dapat mendorong siswa  mengekspresikan perasaaannya dan bahkan 

melepaskan, ketiga bahwa proses psikologi melibatkan sikap, nilai, dan keyakinan 

kita serta mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan spontan yang disertai 

analisis. 

Dalam model pembelajaran bermain peran, mengarahkan siswa pada 

kesadaran meraka tentang peran di keluarga, sekolah, lingkungan bermain, dan 

sosial masyarakat.Meraka dibawa pada situasi kesadaran masing-masing dalam 

kehidupan memainkan sesuatu yang dinamakan peran. Selain itu, siswa juga 

dibawa pada situasi menyadari akan peran orang lain dalam kehidupan yang 

berhubungan dengan dirinya ataupun tidak secara langsung. Dengan demikian, 

dengan model ini siswa menjadi mampu menempatkan diri pada peran masing-

masing sesuai dengan situasi dan tempat peristiwa dengan pikiran dan 

perasaannya yang juga mempertimbangkan pikiran dan perasaan orang lain. 

Lebih lanjut, Uno (2014: 26),   model pembelajaran bermain peran bertujuan 

membantu siswa menemukan jati diri di dunia sosial dan memecahkan dilema 
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dalam kelompok. Artinya, melalui bermain peran siswa belajar menggunakan 

konsep peran, menyadari adanya peran-peran yang berbeda serta memikirkan 

perilaku dirinya dan perilaku orang lain.  

 

2. Prosedur Pembelajaran Model Pembelajaran Bermain Peran 

Menurut Uno (2014: 26), keberhasilan model pembelajaran bermain peran 

tergantung pada kualitas permainan peran (enactment) yang diikuti dengan 

analisis terhadapnya. Di samping itu tergantung pula pada persepsi siswa tentang 

peran yang dimainkan terhadap situasi yang nyata. Dengan pemahaman ini, jika 

seorang guru menerapkan model pembelajaran bermain peran, persiapan benar-

benar harus matang, selain media pendukung, siswa juga harus disiapkan dengan 

baik. Persiapkan media aplikatif dengan pemahaman siswa tentang prosedur 

model pembelajaran bermain peran. 

Prosedur model pembelajaran bermain peran terdiri dari sembilan langkah, 

yaitu: 

1) Langkah pertama pemanasan, pada tahap ini guru memperkenalkan kepada 

siswa tentang permasalahan yang mereka sadari sebagai suatu hal yang bagi 

semua orang perlu mempelajari dan menguraikannya. Langkah selanjutknya 

dari langkah pemanasan adalah menggambarakan permasalahan dengan jelas 

disertai contoh yang bisa muncul dari imajinasi siswa ataupun sengaja 

disediakan oleh guru.  
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2) Langkah kedua memilih pemain (partisipan), pada tahap ini siswa dan guru 

membahas karakter dari setiap pemain dan menentukan siapa yang akan 

memainkannya.  

3) Langkah ketiga menata panggung, pada tahap ini guru mendiskusikan dengan 

siswa di mana dan bagaimana peran itu akan dimainkan. Apa saja kebutuhan 

yang diperlukan. Penataan panggung bisa sederhana maupun kompleks. 

4) Langkah keempat guru menunjuka beberapa siswa sebagai pengamat, pada 

tahap ini pengamat juga harus aktif dalam perannya. 

5) Langkah kelima permainan dimulai, pada tahap ini permainan peran 

dilaksanaan secara spontan atau terkonsep. Jika permainan peran sudah telalu 

keluar dari jalur yang seharusnya, guru harus dapat menghentikannya. 

6) Langkah keenam guru bersama siswa mendiskusikan permaian tadi dan 

melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan. 

7) Langkah ketujuh permainan peran ulang, pada tahap ini dilakukan setelah ada 

evaluasi terhadap permaian peran sebelumnya. 

8) Langkah kedelapan melaksanakan diskusi yang lebih ditekankan pada arah 

evaluasi realitas tentang mengepa demikian? Maksudnya ini sebuah bentuk 

evalusi terhadap pelaksanaan permainan peran yang keluar dari jalur yang 

seharusnya. 

9) Langkah kesembilan siswa diajak untuk berbagi pengalaman tentang tema 

permainan peran yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan membuat 

kesimpulan. 

Efektivitas Penggunaan Media..., Heriyati, Program Pascasarjana UMP, 2017



36 
 

Pada penelitian ini, siswa tidak dituntut untuk memperagakan dialog 

berpasangan yang dibuatnya. Siswa hanya diwajibkan merancang dialog 

berpasangan antara dua orang atau lebih dengan mempertimbangkan peran 

masing-masing tohoh yang diciptakannya. Tokoh dipilih sesuai dengan tema yang 

sudah ditentukan oleh guru.  

 

E. Media Fleshplayer dengan Model Bermain Peran 

1. Pengertian Media Interaktif 

Media interaktif merupakan media yang digunakan guru untuk membantu 

menyampaikan informasi kepada siswa. Media interaktif untuk sekarang ini lebih 

banyak melibatkan sistem komputer. Teknologi komputer menciptakan media 

yang dapat menumbuhkan interaksi antara siswa dengan media pembelajaran 

dengan satu tujuan memudahkan penyampaian pesan atau materi. 

Menurut Arsyad (2014: 33), pada dasarnya teknologi berbasis komputer 

menggunakan layar kaca untuk menyajikan informasi kepada siswa. berbagai 

jenis aplikasi teknologi berbasis komputer dalam pembelajaran umumnya dikenal 

sebagai pembelajaran dengan bantuan komputer. Aplikasi tersebut apabila dilihat 

dari cara penyajian dan tujuan yang ingin dicapai meliputi: 1) tutorial (penyajian 

materi secara bertahap), 2) latihan untuk membantu siswa menguasai materi yang 

telah dipelajari sebelumnya, 3) latihan mengaplikasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang baru dipelajari, 4) dan sumber yang dapat membantu siswa 

menambah informasi dan pengetahuannya sesuai dengan keingginan masing-
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masing.  Beberapa tujuan yang dapat dicapai siswa tersebut diharapkan dapat 

memotivasi belajar siswa sehingga dapat berimbas pada prestasi belajar siswa. 

 

2. Program Flashplayer untuk Media Pembelajaran Interaktif 

Era teknologi telah membawa pengaruh besar dalam sistem pengajaran di 

Indonesia. Guru semakin sering menggunakan beberapa aplikasi sebagai media 

dalam sistem pembelajaran. Salah satu yang banyak digunakan adalah 

program/aplikasi animasi flashplayer. Aplikasi flashplayer termasuk dalam 

teknologi aplikasi multimedia. Menurut Munir (2013: 39) mengatakan bahwa 

aplikasi multimedia merupakan aplikasi yang dirancang serta dibangun dengan 

menggabungkan elemen-elemen seperti teks/dokumen, suara, gambar, animasi, 

dan video. Pemanfaatan dari aplikasi multimedia dapat berupa company profile, 

video untuk tutorial, e-learning, maupun computer based training.  

Pemakaian multimedia flashplayer akan membantu siswa menjadi aktif dan 

kreatif dalam belajar, dan menjadikan guru sebagai fasilitator yang memberikan 

kemudahan kepada siswa untuk belajar bukan sebagai pemberi perintah/instruksi 

kepada siswa. Sebagai sebuah media yang fleksibel, multimedia flashplayer dapat 

digunakan pada sekolah formal maupun nonformal. Selain itu juga dapat 

digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Pemakaian multimedia 

ini bagi siswa SD sangat menarik dibandingkan dengan pembelajaran dengan 

media yang konvensional. Hal tersebut dikarenakan perkembangan pengetahuan 

siswa tentang teknologi sudah semakin tidak ketinggalan. 

Menurut Munir (2013: 41) ada beberapa contoh aplikasi multimedia yang 

bisa digunakan dalam pembelajaran. 
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1) Kamus multimedia elektronik 

Apliaksi dengan menggabungkan pemakaian kata, audio, video, grafik, 

dan animasi untuk mengartikan kata. 

2) Eksperimen 

Pemakaian video dan animasi dalam proses ujicoba atau eksperimen. 

3) Simulasi proses kerja 

Simulasi sebuah aktivitas yang dibantu dengan animasi, audio, dan 

video membawa siswa seolah-olah dibawa pada situasi yang 

sebenarnya. 

4) Bahan sejarah 

Gambaran sejarah dapat direkayasa dengan konsep gambar, animasi 3D 

dan sebagainya. 

5) Sumber rujukan elektronik 

Ensiklopedi, tutorial interaktid, buku elektronik, dan sebagainya 

dijadikan sebagai rujuan elektronik bagi siswa untuk menemukan 

informasi yang diinginkan. 

6) Pendidikan permainan dan hiburan 

Permainan yang dirancang mengacu pada proses pembelajaran dengan 

harapan siswa belajar sambil bermain sehingga mereka menjadi 

terhibur. 

 

Dalam multimedia interaktif flashplayer memiliki lima komponen utama 

dalam interaktif, yaitu teks, grafis, video, dan animasi. Program ini 

menggabungkan antara kelimanya untuk mendukung interaktivitas dalam proses 

pembelajaran. Menurut Munir (2013: 112), interaktivitas disebut juga sebagai 

interfacedesign atau humanfactordesign. Interaktivitas dapat dibagi menajadi dua 

macam struktur, yaitu struktur linear dan struktur non linear. Struktur linear 

menyediakan satu pilihan situasi kepada pengguna, sedangkan struktur non linear 

terdiri dari berbagai macam pilihan kepada pengguna. 

Green dan Brown dalam (Munir, 2013: 112) pun menjelaskan, terdapat 

beberapa metode yang digunakan dalam menyajikan multimedia, yaitu: 

1) berbasis kertas (paper-based), contoh: buku, majalah, brosur, 

2) berbasis cahaya (light-based), contoh: slide shows, transparansi, 

3) berbasis suara (audio-based), contoh: CD player, tape rekorder, dan 

radio, 

4) berbasis gambar bergerak (moving-image-based), contoh: televisi, VCR, 

dan film, 

5) berbasis digital (digitally-based), contoh: komputer. 
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Gambar 2.2 berikut menggambarkan interaksi yang bersumber dari 

multimedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Interaktivitas sebagai Pusat Aplikasi Multimedia 

Adanya interaktivitas dan fitur interaktif dalam aplikasi multimedia telah 

menjembatani interaksi antara komputer dan pengguna. Kunci timbulknya 

interaktivitas yaitu ada pemberdayaan pengguna dalam menggunakan aplikasi  

multimedia sehingga dapat mengontrol isi dan aliran informasi (Voughn dalam 

Munir, 2013: 112). Demikian juga dalam pembelajaran menulis dialog 

berpasangan dengan menggunakan media flashplayer berbantuan perangkat 

komputer dapat meningkatkan interaktivitas karena aplikasi pada media 

flashplayer dirancang untuk aktivitas aktif siswa dalam proses pembelajaran.  
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3. Perangkat Lunak Pendukung Adobe Flash CS6 

Adobe flash merupakan program animasi berbasis vector, yang telah banyak 

di gunakan oleh para animator untuk membuat berbagai animasi. Sekarang ini 

program adober flash pro CS6 telah mampu mengolah teks maupun objek dengan 

efek tiga dimensi sehingga tampak lebih menarik. Istilah-istilah dalam adobe 

flash: 

1) Animasi : Suatu gerakan objek gambar atau teks yang diatur sedemikian rupa 

sehingga kelihatan bergerak, 

2) ActionScript : Suatu perintah yang diletakkan pada suatu keyframe atau objek 

sehingga frame atau objek tersebut akan menjadi interaktif, 

3) Scene : Scene / Stage yaitu layar yang digunakan untuk menyusun objek-

objek baik berupa teks maupun gambar, 

4) Properties : Panel yang menampilkan perintah dari suatu perintah yang lain, 

5) Movie Clip : Suatu animasi yang dapat digabungkan dengan animasi atau 

objek yang lain, 

6) Frame : Bagian dari layer yang digunakan untuk mengatur pembuatan 

animasi, 

7) Keyframe : suatu simbol berbentuk lingkaran kecil yang digunakan untuk 

membatasi suatu gerakan animasi, 

8) Timeline : Bagian lembar kerja yang menampilkan layer dan frame, 

9) Masking : Perintah yang digunakan untuk menghilangkan isi dari suatu layer 

dan isi layer tersebut akan tampak saat animasi dijalankan, 
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10) Layer : Sebuah nama tempat yang digunakan untuk menampung satu gerakan 

objek, sehingga jika ingin membuat gerakan lebih dari satu objek sebaiknya 

diletakkan pada layar yang berbeda. Berikut ini beberapa tampilan menu 

adobe flash 

4. Rancangan Aplikasi Flashplayer dengan Model Bermain Peran 

Rancangan aplikasi flashplayer dalam pembelajaran menulis dialog dengan 

model bermain peran dirancang untuk tiga pertemuan tatap muka dengan aktivitas 

yang berbeda-beda tiap pertemuan tatap muka. Berikut ini disajikan gambar 

aplikasi tiap pertemuan. 

 

Gambar 2.3 Halaman Depan Media Pembelajaran Flashplayer 

Pada halaman depan berisi identitas media yang terdiri dari judul aplikasi, 

penulis, dan tombol mulai untuk memulai menggunakan aplikasi. Disain latar 

belakang tampilan dibuat dengan warna cerah dengan tampilan animasi yang 

dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi awal siswa, sehingga membuat siswa 
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semakin penasaran untuk membuka lebih lanjut aplikasi tersebut. Tampilan 

halaman selanjutnya dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut ini. 

 

Gambar 2.4 Halaman Pilihan Kegiatan Tiap Pertemuan 

Pada halaman ini, siswa dihadapkan pada pilihan untuk memilih salah satu 

peremuan dengan kegitan yang berbeda-beda. Sebelum memulai kegitan ditiap 

pertemuan, penulis juga menyediakan kata-kata motivasi dan petunjuk pemakaian 

aplikasi. Halaman selanjutnya dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut ini. 
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Gambar 2.5 Halaman Depan Pertemuan 1 

Pada halaman depan pertemuan 1 hanya berisi petunjuk untuk langkah 

selanjutnya dan tombol “mulai” untuk memulai kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan 1. Halaman berikutnya, halaman kegiatan pada pertemuan 1 yang 

dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut ini. 

 

Gambar 2.6 Kegiatan Pertemuan 1 
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Pada halaman ini, siswa diminta untuk memperhatikan contoh dialog 

berpasangan dalam bentuk video. Siswa diminta untuk mengamati bentuk dialog, 

peran tokoh masing-masing, dan struktur yang harus ada dalam tiap teks dialog. 

Pemilihan dialog yang berlatar belakang situasi dan lingkungan sekolah untuk 

membangun konteks awal siswa dalam mengamati peran tokoh yang dekat dengan 

mereka. Selain mengamati peran, siswa juga diminta untuk memberikan 

pendapatnya tentang adegan yang ada dalam video tersebut. Hal ini dimaksudkan 

untuk menggali empati dan simpati siswa dengan apa yang dialami oleh tokoh 

dalam video tersebut. Halaman berikutnya kegiatan pertemuan 2, berikut ini 

gambaran halaman kegiatan 2 pada gambar 2.7 . 

 

Gambar 2.7 Halaman Awal Pertemuan  2 

Pada halaman ini, sama dengan halaman awal tiap  pertemuan yang berisi 

petunjuk dan tombol “mulai” untuk memulai proses pembelajaran pertemuan 2. 

Halaman berikutnya merupakan aplikasi untuk pertemuan 2 sebagai berikut. 
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Gambar 2.8 Kegiatan Pertemuan 2 

Pada pertemuan dua siswa diajak untuk menyusun pazel atau rangkaian 

kalimat-kalimat dialog yang diacak. Siswa mencoba menempatkan kalimat-

kalimat tersebut agar menjadi dialog berpasangan yang baik, jika siswa berhasil 

menyusun dialog dengan baik akan muncul dialog yang sebenarnya dalam bentuk 

animasi. Perhatikan gambar 2.9 berikut ini. 

Efektivitas Penggunaan Media..., Heriyati, Program Pascasarjana UMP, 2017



46 
 

 

Gambar 2.9 Bentuk Dialog Asli 

 

Gambar 2.10 Halaman Awal Pertemuan 3 

Seperti halnya pada pertemuan 2, pertemuan 3 terdiri dari halaman awal dan 

halaman kegiatan pertemuan 3. Pada pertemuan 3, siswa diminta untuk 

memperhatikan gambar-gambar situasi dialog yang berbeda-beda. Setelah 

memperhatikan dengan saksama, siswa diminta untuk menyusun dialog yang 

mungkin terjadi dengan mempertimbangkan situasi, tokoh, dan tempat kegiatan 
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berdialog tersebut. Dialog berpasangan yang dihasilkan oleh siswa dijadikan 

penilaian untuk kemampuan menulis dialog berpasangan. Sebagai gambaran, 

perhatikan gambar 2.11 berikut ini. 

 

Gambar 2.11 Kegiatan Pertemuan 3 

 

Gambar 2.12 Halaman Terakhir atau Penutup 

Perangkat lunak yang diperlukan untuk membuat aplikasi ini antara lain:  

(a) Microsoft Windows XP atau Windows 7 sebagai Sistem Operasi. 

(b) Adobe Flash Professional CS6 sebagai software untuk membuat 

aplikasi. 
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(c) Java  ™  Runtime  Environment  1.6  (biasanya  sudah  tersedia  di  OS/ 

Included). 

 

 

F. Pembelajaran dan Komponen-Komponennya 

Pembelajaran didefinisikan oleh aliran kognitif sebagai cara guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar dapat mengenal dan 

memahami apa yang sedang dipelajari. Menurut aliran Gestalt, pembelajaran 

adalah usaha guru untuk memberikan materi pelajaran, sehingga siswa mudah 

mengaturnya menjadi suatu gestalt (pola bermakna), Aliran humanistik 

mengartikan pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. Sedangkan menurut aliran behavioristik, pembelajaran adalah 

usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan atau stimulus (Darsono 2000: 24-25). 

Pembelajaran sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang melibatkan 

berbagai komponen antara lain komponen guru, siswa, materi, sumber belajar, 

media pembelajaran, metode dan lain sebagainya. Interaksi antar komponen-

komponen tersebut menentukan keberhasilan pengajaran yang dilaksanakan oleh 

seorang guru. Pengajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan pada diri 

peserta didik. Perubahan tersebut dalam arti dapat menumbuh kembangkan 

potensi-potensi yang dimiliki peserta didik sehingga peserta didik dapat 

memperoleh manfaatnya secara langsung dalam perkembangan pribadinya. 
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Keberhasilan dari pembelajaran bahasa Indonesia bukan sekedar harapan 

dari guru bahasa Indonesia saja. Tetapi harapan tersebut dapat menjadi kenyataan 

apabila sang guru mampu mengkoordinasikan seluruh komponen-komponen yang 

ada sehingga terjadi perubahan terhadap peserta didik. Menurut Light and Cox 

dalam Sudarmin (2007:12) menyatakan ada lima hal utama yang perlu diperbaiki 

dalam pembelajaran bahasa agar harapan sang guru menjadi kenyataan yaitu (a) 

hafalan menjadi pemahaman, (b) pemahaman menjadi kemampuan, (c) 

kemampuan menjadi keinginan untuk melakukan, (d) keinginan untuk melakukan 

menjadi secara nyata melakukan, dan (e) secara nyata melakukan menjadi dalam 

proses berubah. Maka melaui penelitian dimana suatu pembelajaran berbasis 

inkuiri diterapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan didukung adanya 

media CD interaktif sebagai penunjang keberhasilan pembelajaran sehingga 

diharapkan terjadi perubahan pada diri peserta didik baik dari segi kognitif, 

afektif, psikomotorik dan kemampuan berfikir kreatifnya. 

 

G. Penelitian Relevan 

Penelitian tentang kemampuan menulis dialog sederhana sudah banyak 

dilakukan oleh peneliti lain. Tiap peneliti mengambil objek yang sama dengan 

cara mengatasi atau meningkatkan kemampuan yang berbeda-beda, diantaranya  

Penelitian oleh Cristian Wahyu Lasut tahun 2014 tentang Peningkatan 

Keterampilan Menulis Dialog Sederhana dengan Menggunakan Model 

Cooperative Learning pada Siswa kelas VA di SD Negeri 1 Airmadidi Kecamatan 

Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Menunjukkan hasil bahwa kemampuan 

Efektivitas Penggunaan Media..., Heriyati, Program Pascasarjana UMP, 2017



50 
 

menulis siswa meningkat dengan mendapatkan tingkat ketuntasan memuaskan 

dan maksimal. Ini dikarenakan menggunakan model yang tepat dalam 

pembelajaran menulis dialog sederhana. Model pembelajaran Cooperative 

Learning dapat memberikan peningkatkan keterampilan menulis dialog sederhana 

siswa SD Negeri 1 Airmadidi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, 

Provinsi Sulawesi Utara.  

Selain objek penelitian tentang keterampilan menulis dialog sederhana, ada 

juga peneliti yang menerapkan perlakuan dengan menggunakan media 

flashplayer. Rony Kurniawan Pratama tahun2015 juga melakukan penelitian yang  

berjudul Pengembangan Multimedia Adob Flashplayer 10 untuk Pembelajaran 

Keterampilan Menulis Teks Eksposisi bagi Siswa Kelas VII SMP. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengembangkan multimedia adobe flashp layer 10 dalam 

keterampilan menulis teks eksposisi bagi siswa SMP Kelas VII. Gambaran awal 

penggunaan media pembelajaran menulis teks eksposisi selama ini masih kurang 

maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan multimedia Adob 

flashplayer layak untuk mengajarkan keterampilan menulis teks eksposisi. 

  Penelitian relevan di atas  berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan 

terletak pada jenis penelitian dan kompetensi menulis yang diteliti. 

 Penulis menggunakan media flashplayer dengan model bermain peran pada 

keterampilan menulis dialog berpasangan di SD.  

 

H. Kerangka Pikir 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian dan teori yang 

mendasar, maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan pada pada 

gambar 2.13 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan alur pikir peneliti yang dijadikan skema 

pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar 

belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pikir ini peneliti menjelaskan masalah 

pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori 

dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

Menulis Dialog 

Sederhana 

Siswa Kelas V Gugus Dewantara 

Kecamatan Patikraja 

Perlakuan untuk Peningkatan motivasi 

Belajar dan Hasil Belajar 

Media Flashplayer Model Bermain Peran 

Motivasi Belajar 

Hasil Belajar 
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   Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, di mana variabel X yaitu media 

flashplayer dengan model bermain peran sebagai variabel independent (variabel 

bebas), variabel Y1 yaitu motivasi belajar sebagai variabel dependent 1 (variabel 

terikat), dan Y2 kemampuan menulis dialog berpasangan sebagai variabel 

dependent 2 (variabel terikat). Berikut ini kerangka berpikir yang dipaparkan 

dalam bentuk bagan atau gambar. 

Penggunaan media flashplayer dengan model bermain peran memotivasi 

belajar siswa dalam meningkatkan kemampuan menulis dialog berpasangan. 

Siswa kelompok eksperimen dengan pembelajaran menggunakan media 

flashplayer dengan model bermain peran mempunyai motivasi belajar lebih baik 

dibandingkan dengan motivasi belajar kelompok kontrol. 

Penggunaan media flashplayer dengan model bermain peran berpengaruh 

secara signifikan terhadap kemampuan menulis dialog berpasangan. Kemampuan 

menulis dialog berpasangan siswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan 

dengan kemampuan menulis dialog berpasangan kelompok kontrol, 

Penggunaan metode flashplayer dengan model bermain peran diduga efektif 

terhadap motivasi belajar dan kemampuan menulis dialog berpasangan. 

 

I. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dan masih harus 

dibuktikan kebenarannya (Sugiyono, 2009: 64). Hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  
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H1 : Pemakaian media flashplayer dengan model bermain peran efektif 

terhadap motivasi belajar dan kemampuan menulis dialog berpasangan 

pada siswa kelas V Gugus Dewantara kecamatan Patikraja. 

Ho 

 

: Pemakaian media flashplayer dengan model bermain peran  terhadap 

motivasi belajar dan kemampuan menulis dialog berpasangan pada siswa 

kelas V Gugus Dewantara kecamatan Patikraja. 
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