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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Kemajuan ilmu penge tahuan dan teknologi telah berpengaruh terhadap 

penggunaan alat-alat bantu mengajar di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga 

pendidikan lainnya. Sekolah-sekolah yang sudah maju dan mampu telah 

menggunakan alat-alat tersebut sebagai alat bantu mengajar, sehingga 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan kemajuan teknologi, 

perkembangan pendidikan di sekolah semakin lama semakin mengalami 

perubahan dan mendorong berbagai usaha perubahan.  

Pendidikan di sekolah-sekolah kita telah menunjukkan perkemba ngan 

pesat pada bidang kurikulum, metodologi, peralatan dan penilaian. Begitu 

juga, telah terjadi perubahan pada bidang administrasi, organisasi, personil 

(SDM), dan supervisi pendidikan. O leh karena itu, secara keseluruhan dapat 

dikatakan bahwa perubahan yang terjadi merupakan pembaharuan dalam 

sistem pendidikan yang menyangkut semua aspek atau komponen yang ada.  

Sekarang ini, pembelajaran di sekolah mulai disesuaikan dengan 

perkembangan teknologi informasi, sehingga terjadi perubahan dan pergeseran 

paradigma pendidikan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi 

khususnya internet, mempercepat aliran ilmu pengetahuan yang menembus 

batas-batas dimensi ruang, birokrasi, kemapanan, dan waktu. Program-progam 

internet bukan hanya menampilkan data dan inf ormasi yang dapat 
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ditransmisikan dengan kecepatan tinggi, tetapi juga ilmu pengetahuan yang 

dapat diakses secara cepat oleh penggunanya. Kemampuan, kecepatan, 

kesempatan untuk mengakumulasi, mengolah, menganalisis, mensintesa data 

menjadi informasi yang ke mudian menjadi ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat, sangatlah penting artinya dalam dunia informasi saat ini. Tentu 

saja, kondisi ini berpengaruh pada kebiasaan dan budaya pendidikan yang 

dikelola dan dilakukan selama ini (Sanaky, 2009: 1-2). 

Adanya media pembelajaran memerlukan suatu pengelolaan agar dapat 

terorganisir dengan baik. Pengelolaan atau yang lebih dikenal dengan istilah 

manajemen pada mulanya belum dapat dikatakan sebagai teori karena teo ri 

harus terdiri atas konsep-konsep yang secara sistematis dapat menjelaskan dan 

meramalkan apa yang akan terjadi dan membuktikan ramalan itu berdasarkan 

penelitian. Setelah beberapa zaman dipelajari, manajemen telah memenuhi 

persyaratan sebagai bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha 

memahami mengapa dan bagaimana orang-orang bekerja sama.  

Dalam proses manajemen terdapat fungsi-fungsi pokok yang 

ditampilkan oleh seorang manajer atau pemimpin, yaitu perencanaan 

(planning ), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading ), dan 

pengawasan (controlling). Oleh karena itu manajemen diartikan sebagai 

proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan atau 

mengawasi supaya organisasi dengan segala aspek agar tujuan organisasi 

tercapai secara efektif dan efisien (Rohiat, 2008: 1-2). 
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Melalui proses komunikasi, pesan dapat diterima, diserap, dan dihayati 

penerima pesan, maka agar tidak terjadi kesalahan dalam proses komunikasi, 

perlu digunakan sarana yang dapat membantu proses komunikasi. Dala m 

pembelajaran di kelas, sarana/fasilitas alat yang digunakan untuk 

memperlancar komunikasi pembelajaran disebut dengan media pembelajaran. 

Adapun komponen yang terdapat dalam proses komunikasi tersebut adalah 

pesan, sumber pesan, aluran atau media dan penerima pesan, adalah 

komponen-komponen proses komunikasi (Sanaky, 2009: 10).  

Dalam proses pembelajaran, jika dikaitkan dengan komponan 

komunikasi di atas, maka komponen yang terdapat pada aktivitas atau proses 

pembelajaran pada prinsipnya sama dengan komponen komunikasi, artinya 

pada proses pembelajaran telah menjalankan fungsi komunikasi tersebut. 

Komponen yang terdapat dalam pembelajaran sebagai komunikasi adalah 

pengajar dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi pesan (komunikator), 

pembelajar sebagai penerima pesan (komunikan), materi pelajaran sebagai 

pesan, alat bantu pembelajaran sebagai saluran atau media pembelajaran 

adalah umpan balik yang manifestasinya berupa pertanyaan, jawaban dan 

persilangan pendapat, baik dari pembelajar maupun dari pengajar. Pengajar 

perlu mengetahui dasar-dasar komunikasi dan keterampilan dasar mengajar 

dalam proses pembelajaran. Seorang pengajar biasanya mampu berkomunikasi 

secara baik dengan siapapun, baik dengan pembelajarnya, maupun dengan 

sesama koleganya (Sanaky, 2009: 10).  

Proses komunikasi dan komunikan tidak terlepas dari bahasa sebagai 

sumber penyampaian pesan. Orang pada umumnya tidak merasakan bahwa 
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menggunakan bahasa merupakan suatu keterampilan yang luar biasa rumitnya. 

Pemakaian bahasa terasa lumrah karena memang tanpa diajari oleh siapapun 

seorang bayi akan tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan bahasanya. Dari 

umur satu sampai dengan satu setengah tahun seorang bayi mulai 

mengeluarkan bentuk-bentuk bahasa yang telah dapat kita identifikasikan 

sebagai kata. Ujaran satu kata ini tumbuh menjadi ujaran dua kata dan 

akhirnya menjadi kalimat yang komplek menjelang umur empat atau lima 

tahun (Dardjowidjojo, 2005: 91). 

Pemakaian ragam bahasa perlu penyesuaian antara situasi dan fungsi 

pemakaian. Hal ini sebagai indikasi bahwa kebutuhan manusia terhadap 

sarana komunikasi bermacam-macam. Untuk itu, kebutuhan sarana 

komunikasi bergantung pada situasi pembicaraan yang berlangsung. Dengan 

adanya keanekaragaman bahasa di dalam masyarakat, kehidupan bahasa 

dalam masyarakat dapat diketahui, misalnya berdasarkan jenis pendidikan atau 

jenis pekerjaan seseorang, bahasa yang dipakai memperlihatkan perbedaan 

(Nasucha, dkk, 2009: 11-12). 

Untuk menentukan materi pembelajaran, pengajar sebaiknya 

melibatkan pembelajar secara langsung dan berdiskusi untuk bersepakat 

menentukan materi pembelajaran yang akan diajarkan, agar dapat mencapai 

tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Aktivitas yang dilakukan 

dalam penuangan pesan berupa materi pengajaran adalah mengenal pasti 

berbagai sumber pengetahuan yang akan dituangkan, mempertimbangkan 

kelemahan dan kekuatan sumber pembelajaran yang dikenal dan kemudian 
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pesan berupa isi pelajaran tersebut dapat dituangkan pengajar dengan 

menggunakan simbol-simbol komunikasi (Sanaky, 2009: 12). 

Pembelajaran bilingual merupakan bentuk pembelajaran dengan 

menggunakan dua bahasa berbeda , yaitu pembelajaran dengan menggunakan 

Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pembelajaran bilingual dilakukan untuk 

menjembatani siswa mempelajari materi pelajaran yang tersedia dalam bahasa 

Inggris, atau mengkomunikasikan materi pelajaran yang dipelajari dalam 

Bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris. Pembelajaran bilingual dimaksudkan 

untuk membantu peserta didik mempelajari materi pelajaran yang tersedia 

dalam bahasa Inggris bagi siswa yang sehari-hari menggunakan Baha sa 

Indonesia. 

Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa yang digunakan dalam 

komunikasi keilmuan secara internasional. Penggunaan bahasa Inggris dalam 

mempelajari atau mengkomunikasikan ilmu pengetahuan, termasuk salah satu 

tujuan pembelajaran bahasa Inggris yang dikenal dengan pembelajaran bahasa 

Inggris untuk tujuan khusus (English for Specific Purposes, ESP). Dalam hal 

ini, pembelajaran bahasa Inggris berkaitan erat dengan karakteristik ilmu 

pengetahuan yang dipelajari peserta didik. Oleh karena itu, karakteristik 

bidang studi menjadi bagian penting dalam pengembangan model 

pembelajaran bilingual.  

Menurut National Association for Bilingual Education, pembelajaran 

bilingual pada dasarnya berarti pembelajaran yang dilakukan dengan dua bahasa 

oleh guru atau siswa untuk berbagai tujuan kegiatan sosial dan pembelajaran. 
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Selanjutnya, konsep bilingual diartikan sebagai pendekatan pembelajaran di kelas 

dengan tujuan. 1) Pembelajaran bahasa Inggris, 2) Penunjukkan pencapaian 

akademik, 3) Pengkulturasian imigran pada masyarakat baru, 4) Melindungi 

kelompok bahasa minoritas dan warisan budaya, 5) Memfasilitasi penutur bahasa 

Inggris untuk mempelajari bahasa kedua, 6) Mengembangkan sumber belajar 

nasional, atau 7) Kombinasi-kombinasi dari tujuan di atas (Subagia, 2010: 1-2). 

Saat ini SMA Batik 1 Surakarta , merupakan salah satu sekolah rintisan 

standart Internasional. Status RSBI di SMA Batik 1 Surakarta  tentu 

memerlukan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat 

memberikan pelayanan pembelajaran yang terbaik, diantaranya adalah media 

pembelajaran. SMA Batik 1 Surakarta saat ini sedang mengembangkan 

kegiatan pembelajaran untuk kelas sains (biologi, fisika, kimia dan 

matematika) dengan model bilingual.  

Pembelajaran bilingual ini dilaksanakan sejak tahun 2009 yang saat itu 

kepala sekolahnya dijabat oleh Bapak Drs. H. Literzet Sobri, M.Pd. Motivasi 

SMA Batik 1 menyelenggarakan pembelajaran dengan bilingual adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan ISO 9001. Berdasarkan 

penuturan beliau penerapan tersebut didukung oleh semua guru. Selain 

dukungan dari guru-guru tersebut, secara kualitatif hal-hal yang diperlukan 

dalam penyelenggaran pembelajaran bilingual telah dipenuhi SMA Batik 1 

Surakarta.  
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Penerapan pembelajaran bilingual merupakan salah satu upaya SMA 

Batik 1 Surakarta dalam menjembatani penguasaan sumber materi yang 

berasal dari bahasa asing (Bahasa Inggris). Pembelajaran bilingual juga 

dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan kebiasaan ataupun tradisi 

komunikasi siswa dengan Bahasa Inggris. Kualifikasi unsur penyelenggaran 

pembelajaran bilingual yang telah dipenuhi SMA Batik 1 Surakarta tersebut 

diantaranya adalah e-learning, lab bahasa, kurikulum, sertifikat akreditasi 

sekolah, kualitas SDM yang memadai. 

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimanakah 

kelengkapan sarana prasarana media dalam pembelajaran bilingual yang 

digunakan SMA Batik 1 Surakarta . Pembelajaran bilingual merupakan 

pembelajaran yang dilakukan dengan dua bahasa. Pembelajaran bilingual ini 

memerlukan sarana dan prasarana yang lebih banyak daripada pembelajaran 

dengan satu bahasa saja. Artinya, proses menuju sekolah berstandart 

internasional dalam pembelajaran bilingual memerlukan adanya tambahan 

sarana dan prasarana yang sesuai dengan materi yang diajarkan.  

Sarana prasarana bilingual dalam bahasa Indonesia misalnya 

memerlukan laboratorium bahasa, kurikulum yang sesuai dan kompetensi 

guru. Pada kompetensi gurupun, proses pembelajaran bilingual menuntut guru 

agar dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan dua bahasa. Hal ini 

menjadi tantangan bagi guru untuk dapat berbahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris.  
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Berdasarkan beberapa permasalahan dalam penelitian di atas, penulis 

merancang judul “Pengelolaan Media Pembelajaran Bilingual (Studi Situs di 

SMA Batik 1 Surakarta)”. 

 
B. Fokus Penelitian  

Mengacu pada latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian 

ini adalah “Bagaimanakah pengelolaan media pembelajaran bilingual di SMA 

Batik 1 Surakarta?” Fokus tersebut dijabarkan menjadi tiga subfokus. 

1. Bagaimanakah karakteristik penerapan media pembelajaran bilingual pada 

pembelajaran sains di SMA Batik 1 Surakarta ? 

2. Bagaimanakah karakteristik interaksi guru dan siswa dengan media 

pembelajaran bilingual di SMA Batik 1 Surakarta? 

3. Bagaimanakah karakteristik pengawasan media pembelajaran bilingual di 

SMA Batik 1 Surakarta? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Dilihat dari fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan karakteristik penerapan media pembelajaran bilingual 

pada pembelajaran sains di SMA Batik 1 Surakarta; 

2. Mendeskripsikan karakteristik interaksi guru dan siswa dengan media 

pembelajaran bilingual di SMA Batik 1 Surakarta; 

3. Mendeskripsikan karakteristik  pengawasan media pembelajaran bilingual 

pada pembelajaran sains di SMA Batik 1 Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat baik teoritis maupun 

praktis. 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam 

mengembangkan teori-teori tentang media pembelajaran bilingual pada 

tenaga pendidik.  

b. Sebagai pengembangan teori-teori mengenai media pembelajaran dan 

pembelajaran bilingual.  

2. Secara praktis  

a. Bagi siswa, diharapkan mampu meningkatkan penguasaan bahasa yang 

dalam hal ini adalah penerimaan materi pembelajaran secara bilingual. 

b. Bagi pendidik, meningkatkan kualitas berbahasa pendidik melalui 

media pembelajaran bilingual. 

 
E. Daftar Istilah 

1. Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, 

pengorganisasian, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala 

aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. 

2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat digunakan 

oleh guru dalam membantu tugas kependidikannya  untuk memudahkan 

pemahaman siswa terhadap kompetensi yang harus dikuasai, materi yang 

harus dipelajari dan dapat mempertinggi hasil belajar  
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3. Pembelajaran Bilingual  

Pembelajaran bilingual adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan 

menggunakan dua bahasa oleh individu yang sama , sehingga terjadi 

perubahan tingkah laku pada siswa dan memperoleh pengetahuan baru 

berdasarkan waktu dan usaha yang telah dilakukan. 


