
ABSTRACT 

 

 

 Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis bermaksud untuk melakukan suatu 

penelitian untuk mengetahui keefektifan penggunaan teks Inggris sewaktu menonton film 

sebagai suatu alat bantu dalam mengajar bahasa Inggris. Penggunaan film sebagai suatu 

alat bantu pengajaran saat ini sudah bisa diterima secara cukup luas seiring dengan 

perkembangan teknologi. Akan tetapi penggunaan teks Inggris sebagai alat bantu 

pengajaran bahasa Inggris sebagai media bantu yang lebih lanjut belumlah umum.  

 Penulis memilih topik ini karena dirasakan bahwa topik ini belum umum dan 

cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut. Seiring dengan perkembangan teknologi, 

masyarakat umum semakin dapat menikmati hiburan dengan lebih modern. Penggunaan 

awal teks dalam film dimaksudkan agar masyarakat luas dapat menikmati hiburan film 

dan mengerti maksudnya dalam bahasa asalnya ( bilingual subtitle ). Seiring kemajuan 

teknologi, kita dapat memilih teks mana saja yang dikehendaki bila kita menggunakan 

DVD. Salah satu fitur yang cukup menarik adalah adanya penggunaan teks Inggris 

walaupun kita menonton film berbahasa Inggris. Hal ini yang memacu keingintahuan 

penulis sejauh mana murid-murid yang sedang belajar bahasa Inggris dapat mengerti isi 

keseluruhan ataupun detil dari suatu film yang menggunakan teks bila dibandingkan yang 

tanpa dengan menggunakan teks.  

 Penulis berharap bila hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi para tenaga 

pengajar bahasa Inggris ataupun bahkan menjadi acuan untuk mendapatkan suatu metode 

baru dalam mengajar bahasa Inggris. 
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