
BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahasa berperan penting dalam pendidikan karena merupakan alat komunikasi

dan pengantar dalam mengirimkan pesan-pesan pendidikan dan ilmu

pengetahuan. Demikian juga halnya dengan Bahasa Inggris dan sistem

pembelajarannya. Pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah berguna sebagai

wahana pengembangan diri pembelajar; baik dalam keilmuan, teknologi, maupun

seni. Dengan menggunakan Bahasa Inggris sebagai alat komunikasi secara verbal

maupun non verbal dan didukung oleh berbagai sumber belajar yang ada,

pembelajar diharapkan dapat mengembangkan dirinya dalam menjawab

kebutuhan zaman. Menguasai lebih dari satu bahasa asing, terutama Bahasa

Inggris, akan membuka kesempatan bagi pembelajar untuk mengetahui sesuatu

lebih banyak hal daripada seseorang yang hanya menguasai satu bahasa.  Hal ini

terjadi karena banyak informasi terbaru tentang suatu ilmu pengetahuan,

teknologi, seni dan informasi lainnya yang masih tersimpan dalam bahasa aslinya

dan belum diterjemahkan ke dalam  Bahasa Indonesia. Oleh karena itu,

pemerintah menempatkan Bahasa Inggris sebagai salah satu mata pelajaran wajib

di lembaga formal dan informal mulai dari awal sekolah, sekolah menengah
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sampai dengan pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Kurikulum

2013.

Kurikulum 2013 menempatkan pentingnya peran Bahasa Inggris dalam

menyampaikan gagasan melebihi batas negara Indonesia dan menyerap gagasan

dari luar yang dapat digunakan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Dalam hal

ini, kurikulum 2013 menekankan pentingnya keseimbangan kompetensi sikap,

pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian kompetensi lulusan SMK

diharapkan mampu menjadi cerminan bangsa yang berkontribusi aktif dalam

pergaulan dan peradaban dunia.

Pada implementasi Kurikulum 2013, kemampuan berbahasa Inggris dibentuk

melalui pembelajaran berkelanjutan; dimulai dengan meningkatkan kompetensi

pengetahuan jenis, kaidah dan konteks suatu teks, dilanjutkan dengan kompetensi

keterampilan yang menyajikan suatu teks tulis dan lisan baik terencana maupun

spontan dengan pelafalan dan intonasi yang tepat, dan bermuara pada

pembentukan sikap kesantunan berbahasa dan menghargai keindahan bahasa.

Pemerintah kemudian menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) melalui

Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,

pengetahuan, dan keterampilan. Secara rinci Standar Kompetensi Lulusan SMK

dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 1.1 Standar Kompetensi Lulusan SMK/MAK

DIMENSI KUALIFIKASI KEMAMPUAN

Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman,

berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung-jawab

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa

dalam pergaulan dunia.

Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan

metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak

fenomena dan kejadian.

Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif

dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari

yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

Selanjtnya SKL tersebut dijabarkan ke dalam bentuk Kompetensi Inti (KI),

kemudian dijabarkan lagi ke dalam bentuk Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi

Inti dan Kompetensi Dasar ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia melalui

Permendikbud  Nomor 60 tahun 2014. Kompetensi Inti merupakan tingkat

kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada

setiap tingkat kelas atau program yang menjadi dasar pengembangan KD.

Kompetensi Inti mencakup: sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan

keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata

pelajaran atau program dalam mencapai SKL. Kompetensi Dasar merupakan

tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran serta perkembangan
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belajar yang mengacu pada Kompetensi Inti dan diperoleh peserta didik melalui

proses pembelajaran.

Kompetensi Inti (KI) mencakup 4 hal yaitu: (1) menghayati dan mengamalkan

ajaran agama yang dianutnya, (2) menghayati dan mengamalkan perilaku jujur,

disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),

santun, responsif dan pro-aktif  dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi

atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam

pergaulan dunia, (3) memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah, dan (4) mengolah,

menalar,  dan menyaji  dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD) Bahasa Inggris yaitu: (1) mensyukuri kesempatan dapat

mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional

yang diwujudkan dalam semangat belajar, (2) menunjukkan perilaku jujur,

disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi

transaksional dengan guru dan teman, (3) menganalisis fungsi sosial, struktur teks,
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dan unsur kebahasaan dari teks pemaparan jati diri, sesuai dengan konteks

penggunaannya, dan (4) menyusun teks lisan dan tulis sederhana, untuk

memaparkan, menanyakan, dan merespon pemaparan jati diri, dengan

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, secara benar

dan sesuai dengan konteks (Permendikbud No.60/2014)

Kurikulum 2013 merumuskan hasil belajar dalam tiga taksonomi meliputi ranah

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembagian taksonomi hasil belajar ini

dilakukan untuk mengukur perubahan perilaku peserta didik baik selama proses

belajar maupun hasil belajar yang dirumuskan dalam aspek perilaku (behaviour)

tujuan pembelajaran. Sikap (affective domain) merupakan perilaku, emosi dan

perasaan dalam bersikap dan merasa. Pengetahuan (cognitive domain) merupakan

kapabilitas intelektual dalam bentuk pengetahuan atau berpikir. Keterampilan

(psychomotor domain) merupakan keterampilan manual atau motorik dalam

bentuk melakukan.

Ranah sikap dalam Kurikulum 2013 merupakan urutan pertama dalam perumusan

kompetensi lulusan, selanjutnya diikuti dengan rumusan ranah pengetahuan dan

keterampilan. Ranah sikap dalam Kurikulum 2013 yaitu pembentukan sikap

peserta didik diawali dari menerima (accepting), menjalankan (responding),

menghargai (valuing), menghayati (organizing/internalizing), mengamalkan

(characterizing/actualizing). Ranah pengetahuan yaitu perkembangan

kemampuan mental (intelektual) peserta didik dimulai dari C1 yakni mengingat

(remember) dimana peserta didik mengingat kembali pengetahuan dari
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memorinya. Tahapan perkembangan selanjutnya C2 yakni memahami

(understand) yang merupakan kemampuan mengonstruksi makna dari pesan

pembelajaran baik secara lisan, tulisan maupun grafik. Lebih lanjut tahap C3

yakni menerapkan (apply) yang merupakan penggunaan prosedur dalam situasi

yang diberikan atau situasi baru. Tahap lebih lanjut C4 yakni menganalisis

(analyse) yang merupakan penguraian materi ke dalam bagian-bagian dan

bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan antara satu sama lainnya

dalam keseluruhan struktur. Tingkatan taksonomi pengetahuan selanjutnya C5

yakni mengevaluasi (evaluate), merupakan kemampuan membuat keputusan

berdasarkan kriteria dan standar. Kemampuan tertinggi adalah C6 yakni berkreasi

(create), merupakan kemampuan menempatkan elemen-elemen secara bersamaan

ke dalam bentuk modifikasi atau mengorganisasi elemen-elemen ke dalam pola

baru (struktur baru). Ranah keterampilan pada Kurikulum 2013 ditata sebagai

berikut: mengamati (observing), menanya (questioning), mencoba

(experimenting), menalar (associating), menyaji (communicating), dan mencipta

(creating).

Kurikulum 2013 juga mensyaratkan langkah-langkah pembelajaran berisikan

pendekatan pembelajaran saintifik dan model pembelajaran yang sesuai dengan

karakteristik KD yang akan diajarkan. Langkah - langkah pembelajaran

berpendekatan saintifik harus dapat dipadukan secara sinkron dengan langkah-

langkah kerja (syntax) model pembelajaran, dan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah

(scientific) yang bercirikan penonjolan dimensi (1) pengamatan, (2) penalaran, (3)

penemuan, (4) pengabsahan, dan (5) penjelasan tentang suatu kebenaran.
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Proses pembelajaran harus dilaksanakan dan dipandu dengan nilai, prinsip, atau

kriteria ilmiah. Lebih jauh disebutkan bahwa pembelajaran berkategori ilmiah

jika memenuhi kriteria sebagai berikut: (1)  substansi atau materi pembelajaran

berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau

penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng

semata, (2) penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa

terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran

yang menyimpang dari alur berpikir logis, (3) mendorong dan menginspirasi

siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi,

memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi

pembelajaran, (4) mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik

dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari substansi atau

materi pembelajaran, (5) mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami,

menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam

merespon substansi atau materi pembelajaran, (6) berbasis pada konsep, teori, dan

fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan, dan (7) tujuan pembelajaran

dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya.

Kurikulum 2013 juga mengembangkan 3 model pembelajaran utama yang

diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial serta

mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah: model

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning), model Pembelajaran

Berbasis Projek (Project Based Learning), dan model Pembelajaran Melalui

Penyingkapan/Penemuan (Discovery/Inquiry Learning). Tidak semua model
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pembelajaran tepat digunakan untuk semua KD/materi pembelajaran. Model

pembelajaran tertentu hanya tepat digunakan untuk materi pembelajaran tertentu

pula. Demikian sebaliknya mungkin materi pembelajaran tertentu akan dapat

berhasil maksimal jika menggunakan model pembelajaran tertentu. Untuk itu guru

harus menganalisis rumusan pernyataan setiap KD, apakah cenderung pada

pembelajaran penyingkapan. atau pada pembelajaran hasil karya (Problem Based

Learning dan Project Based Learning),

Pada pembelajaran Bahasa Inggris, semua aspek pembelajaran (tujuan, materi,

proses pembelajaran, media, sumber, dan penilaian) diupayakan mendekati

penggunaan bahasa Inggris di dunia nyata di luar kelas. Dalam konteks tersebut,

unsur kebahasaan (tata bahasa dan kosa kata, termasuk pengucapan dan

penulisannya) lebih tepat dilihat sebagai alat, bukan sebagai tujuan: alat untuk

melaksanakan tindakan berbahasa secara benar, strategis, sesuai tujuan dan

konteksnya. Langsung ‘melakukan’ tindakan yang ingin dikuasai adalah cara yang

lebih alami. Belajar berterima-kasih dengan cara membiasakan diri berterima-

kasih, belajar bertanya dengan cara bertanya, belajar memuji dengan cara memuji,

belajar membaca koran dengan cara membaca koran, belajar membacakan cerita

dengan cara membacakan cerita, belajar menyunting surat dengan cara

menyunting surat, dan seterusnya. Learning by doing, dan terpusat pada peserta

didik.

Kenyataannya, penerapan Kurikulum 2013 di SMK Negeri 2 Metro yang sudah

dimulai pada semester pertama Tahun Pelajaran 2013/2014, nampaknya masih
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mencari formulasi yang tepat yaitu harus menyesuaikan dengan total jumlah jam

pembelajaran yang hanya 2 jam perminggu, mencari sumber belajar lainnya selain

guru, menyesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana sekolah dan

ketersediaan sumber daya pendukung proses pembelajaran lainnya. Dalam hal ini,

pemerintah telah menerjunkan tim-tim pendampingan sebagai salah satu upaya

menyukseskan implementasi Kurikulum 2013 sampai pada tingkat sekolah. Pada

akhir program pendampingan, peserta diharapkan dapat menerapkan Kurikulum

SMK 2013 sesuai konsep pengelolaan pembelajaran yang diamanatkan dalam

Kurikulum 2013 sebagai berikut: (1) Tersosialisasikannya Kurikulum 2013

kepada seluruh warga sekolah, mulai dari: rasional, elemen perubahan kurikulum

berdasarkan SKL, KI dan KD dengan berbagai pendekatan sampai dengan strategi

implementasi Kurikulum 2013, (2) Terlaksananya Kurikulum 2013 sesuai dengan

filosofi, konsep, kaidah, prinsip, makna, dan prosedur yang tercakup dalam

elemen perubahan kurikulum berdasarkan SKL, KI dan KD, (3) Tersusunnya

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan karakteristik dan tuntutan

Kurikulum 2013, (4) Terlaksananya budaya pembelajaran dengan pendekatan dan

strategi pembelajaran inovatif sebagaimana dituntut oleh Kurikulum 2013, dan (5)

Terlaksananya pendekatan dan strategi penilaian otentik sebagaimana

dipersyaratkan oleh Kurikulum 2013 (Direktorat PSMK, 2013)

Pada pendampingan yang sudah dilakukan, arahan bahwa pembelajaran sikap

(afektif) tidak diartikan bahwa guru di kelas harus mengajarkan suatu sikap

tertentu sehingga akan menyita waktu pembelajaran utama, tetapi pengamatan dan

penilaian sikap dapat dilakukan secara terintegrasi dengan mata pembelajarannya.
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Yang harus dilakukan adalah bahwa segala sumber belajar yang digunakan dapat

memberikan muatan nilai moral bagi para pembelajar sehingga akan

meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai luhur dalam berkehidupan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, tentu saja dibutuhkan kreatifitas yang tinggi dari

tenaga pendidiknya mengingat tidak hanya kognitif dan psikomotor yang harus

diberikan dalam pembelajaran di kelasnya, tetapi juga muatan sikap yang juga

membutuhkan keterampilan dan penilaian khusus dengan waktu pembelajaran

yang terbatas tentunya.

Mengacu pada pendekatan saintifik dalam pembelajaran, idealnya seorang guru

harus memiliki kreatifitas dan mampu merancang kegiatan pembelajaran yang

menyenangkan. Selain guru memiliki strategi pembelajaran, pemilihan media

pembelajaran juga mempunyai kontribusi dalam meningkatkan aktifitas siswa

dalam belajar. Pembelajaran yang dilakukan guru dengan media pembelajaran

yang tepat dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan

aktifitas, partisipasi dan rangsangan dalam belajar. Karenanya diharapkan guru

dapat mengubah paradigma pembelajaran konvensional yang selama ini

digunakan serta menyusun dan mengatur pembelajaran yang mendorong

keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Walaupun bukan merupakan

satu-satunya sumber belajar bagi para siswa, peran guru belum dapat

dikesampingkan. Guru sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Seorang

guru dapat membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru dapat

mempengaruhi siswanya untuk bersikap positif dalam kegiatan belajar mengajar.

Guru sebagai fasilitator menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif,
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menarik, menyenangkan, meningkatkan partisipasi siswa dalam proses

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar yang baik.

Selanjutnya, tingkat pencapaian Kompetensi Dasar (KD) pembelajaran Bahasa

Inggris SMK yang bertujuan membentuk perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan

bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional.  Sikap mental

yang diharapkan dapat terbentuk melalui pendekatan pembelajaran saintifik

nampaknya masih menjadi permasalahan tersendiri. Fakta dalam pengamatan

pendahuluan yang dilakukan dalam proses pembelajaran di SMK Negeri 2 Metro

menunjukkan bahwa kebanyakan siswa tidak lebih hanya sekedar menyimak dan

mendengarkan informasi ketika gurunya menjelaskan konsep-konsep materi.

Mereka memang terlihat memperhatikan dengan seksama, dan akan mengangguk

dan mengiyakan ketika ditanyakan kejelasan materi yang disampaikan.  Namun

ketika mereka diberi kesempatan untuk bertanya, hanya segelintir siswa saja

yang menunjukkan antusias untuk bertanya. Ketika guru memberikan soal-soal

latihan pada akhir pembelajaran, ternyata hanya sebagian kecil saja yang dapat

menjawab dengan benar. Apabila guru meminta siswa memberikan contoh

persoalan yang berkaitan dengan materi, kebanyakan siswa juga lebih cenderung

mengikuti contoh yang diberikan oleh guru apa adanya, tanpa mengasah

pikirannya dengan memodifikasi ataupun memberi contoh persoalan yang lain.

Selain itu, apabila guru mengadakan tanya jawab pada materi yang telah

diajarkan, para siswa cenderung terdiam saja, ada juga beberapa siswa yang mau

menjawab pertanyaan guru, namun mereka lebih senang menjawabnya bersama-

sama, atau ada siswa yang ingin menjawab sendiri tetapi dengan suara pelan
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bahkan hampir tidak kedengaran; alasan malu jika menjawab salah, selalu

menjadi alasannya.  Sebagian siswa juga nampak bersikap cuek dan masa bodoh

(ignorance), sedikit bermalas-malasan, mengobrol, menganggu teman, dan

sebagainya.  Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi siswa dalam

pembelajaran Bahasa Inggris ternyata masih rendah.

Selain itu, motivasi pembelajar untuk mencapai prestasi menjadi juga menjadi hal

yang sulit dilakukan. Fakta lainnya menunjukkan bahwa jika diperintahkan untuk

mengerjakan tugas, banyak siswa yang hanya mengandalkan kemampuan

temannya yang pandai, kemudian mereka hanya meniru dan mencontek pekerjaan

siswa tersebut. Jika ditugaskan untuk diskusi dengan temannya agar lebih cepat

dan mudah dalam mengerjakan tugas tersebut, mereka cenderung kurang mau

bekerjasama.  Sebagian besar siswa lebih senang menyerahkan sepenuhnya

tanggung jawab pengerjaan tugas kepada teman yang mereka anggap bisa dan

mampu; anggota kelompok lain bertindak hanya sebagai pelengkap saja.

Permasalahan yang muncul adalah sebagian besar siswa belum dapat

menunjukkan kompetensi dengan baik sesuai kriteria ketuntasan yang ditetapkan

ketika guru meminta mereka mempraktekkan kemampuan berbicara Bahasa

Inggris. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan

berbahasa Inggris dan keterlibatan mental, emosi dan pikiran siswa. Padahal

seharusnya semua pengetahuan, keterampilan, mental, emosi dan pikiran itu dapat

digunakan oleh para siswa untuk menyokong pencapaian tujuan pembelajaran
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mereka.  Berikut ini adalah hasil pengamatan pra-penelitian untuk melihat tingkat

partisipasi aktif siswa saat dilakukan proses pembelajaran sebagai berikut :

Tabel 1.2 Rekapitulasi Keaktifan Siswa Kelas XI TPHP-1

No
Aspek partisipasi
pembelajar

Rata-Rata
Skala

Keaktifan
(1-4)

Konversi
Nilai

Deskripsi

1. Mendengarkan 2,7 67,2 Cukup aktif

2. Mencatat 2,2 53,9 Tidak aktif

3. Bertanya 2,0 50,0 Sangat Tidak aktif

4. Menjawab 2,1 53,1 Tidak Aktif

5. Mengkritisi 2,0 50,0 Sangat Tidak Aktif

6. Mengerjakan tugas 3,0 75,0 Sangat Aktif

7. Berdiskusi 2,3 57,0 Tidak Aktif

8.
Memperhatikan
tugas

3,0 75,0 Sangat Aktif

9. Latihan soal 3,0 75,0 Sangat Aktif

Rata-rata 2,5 61,8 Keaktifan di bawah rata-rata

Sumber : Data Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris tentang penilaian
keaktifan siswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris di Kelas XI
TPHP-1 berjumlah 32 siswa.

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa siswa berpatisipasi sangat aktif dalam

pembelajaran pada aspek mengerjakan tugas, memperhatikan tugas dan

melakukan latihan soal.  Alasan yang dikemukakan siswa adalah ketiga hal

tersebut berkaitan dengan nilai yang akan dicapai sehingga harus berlaku aktif.

Selanjutnya, siswa cukup aktif dalam mendengarkan penjelasan guru, namun

tidak aktif dalam mencatat, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan dalam

berdiskusi.  Malas mencatat karena materi sudah ada di buku pelajaran adalah

alasannya. Sedangkan kegiatan bertanya dan mengkritisi pembelajaran siswa

sangat tidak aktif karena alasan malu mengemukakan pendapat. Secara
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keseluruhan rata-rata keaktifan siswa dalam pembelajaran berada pada skala 2,5

pada kategori keaktifan di bawah rata-rata, sedangkan guru mengharapkan

siswa seyogyanya berada pada skala minimal 3,0 yang artinya cukup aktif

berpartisipasi dalam pembelajaran.

Pra penelitian juga dilakukan pada kelas yang lain yaitu XI TPHP-2 yang

berjumlah 34 siswa. Hasil penilaian keaktifan siswa juga digambarkan pada tabel

berikut ini:

Tabel 1.3 Rekapitulasi Keaktifan Siswa Kelas XI TPHP-2

No
Aspek partisipasi
pembelajar

Skala
Keaktifan

(1-4)

Konversi
Nilai

Deskripsi

1. Mendengarkan 2,2 51,5 Keaktifan sangat rendah

2. Mencatat 2,2 55,3 Keaktifan sangat rendah

3. Bertanya 2,3 53,8 Keaktifan sangat rendah

4. Menjawab 2,12 54,5 Keaktifan sangat rendah

5. Mengkritisi 2,0 50,0 Keaktifan sangat rendah

6. Mengerjakan tugas 2,0 50,8 Keaktifan sangat rendah

7. Berdiskusi 2,0 50,0 Keaktifan sangat rendah

8. Memperhatikan tugas 2,0 50,0 Keaktifan sangat rendah

9. Latihan soal 2,0 50,0 Keaktifan sangat rendah

Rata-Rata 2,1 51,6 Keaktifan sangat rendah

Sumber : Data Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris tentang penilaian
keaktifan siswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris di Kelas XI
TPHP-2 berjumlah 33 siswa.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat keaktifan siswa dalam

pembelajaran berada pada skala 2,1  nilai 51,6 dengan deskripsi keaktifan

sangat rendah.  Lebih lanjut, pembelajaran berbasis saintifik; yaitu siswa lebih

banyak melakukan elaborasi, eksplorasi dan konfirmasi, tidak nampak pada kelas
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tersebut. Kecenderungan yang nampak adalah pembelajaran konvensional dengan

‘komunikasi satu arah’ yaitu guru lebih mendominasi pembelajaran.

Tingkat partisipasi siswa yang rendah dalam pembelajaran juga berpengaruh

terhadap prestasi siswa pada domain kognitif dan psikomotorik. Tabel berikut ini

adalah rata-rata Nilai Ulangan Harian siswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris

pada kedua kelas tersebut.

Tabel 1.4 Rata-rata Nilai Kognitif Siswa XI TPHP (1 dan 2)

No Kelas / Jurusan
Rata-rata Nilai

Pengetahuan
(Skala 1-100)

% Ketuntasan

1 XI TPHP1 64,4 26%

2 XI TPHP2 62,1 23%
Sumber : Data Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris pada ulangan harian di

Kelas XI SMK Negeri 2 Metro TP 2014/2015.

Pada tabel tersebut di atas,  dengan standar kriteria ketuntasan minimal (KKM) ≥

70,00 pada tes kognitif, hanya 26% siswa di kelas XI TPHP-1 yang mencapai

ketuntasan tes pengetahuan, sedangkan kelas XI TPHP-2 hanya 23% siswa tuntas.

Padahal standar mutu bidang kurikulum menargetkan ≥85% siswa dapat mencapai

KKM ≥70,00 pada kompetensi yang dipelajarinya.  Maka dapat kita simpulkan

bahwa ketercapaian Kompetensi Dasar 3 (KD-3) tentang kemampuan

menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks

pemaparan jati diri, sesuai dengan konteks penggunaannya pembelajar terdeteksi

masih pada level yang sangat rendah.
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Selanjutnya adalah Kompetensi Dasar 4 (KD-4) pembelajaran Bahasa Inggris

Kelas XI SMK yang menitikberatkan pada pencapaian kompetensi pembelajar

dalam menyusun teks lisan dan tulis sederhana, untuk memaparkan, menanyakan,

dan merespon pemaparan jati diri, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur

teks, dan unsur kebahasaan, secara benar dan sesuai dengan konteks.  Dalam hal

ini ranah psikomotorik yang menjadi pokok pembahasan. Untuk pencapaian KD-4

ini, penerapan beberapa metode dan instrumen penilaian sudah diberikan kepada

pembelajar untuk mengukur tingkat kemampuan mereka dalam keterampilan aktif

(active skills) pembelajaran Bahasa Inggris yaitu menulis dan berbicara.

Tabel berikut ini merupakan rekapitulasi ‘rubric of speaking’ yang

menggambarkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi aktif berbicara

menggunakan Bahasa Inggris sebagai berikut:

Tabel 1.5 Rekapitulasi Keterampilan Berbicara (Rubric of Speaking)

No Kelas/
Jurusan

Rata-rata Nilai dalam Aspek Berbicara
(skala 1-5) Rata-Rata

Pron. Voc. Gram. Flue. Comp.

1 XI / TPHP 1 2,22 1,61 1,89 1,59 2,15 1,89

2 XI / TPHP 2 2,24 1,61 1,80 1,61 2,16 1,88

Rata-Rata 2,23 1,61 1,85 1,6 2,16 1,89

Sumber : Data Guru Nilai Praktik Berbicara dalam Bahasa Inggris di Kelas XI
TPHP SMK Negeri 2 Metro TP. 2013/2014

Standar ketuntasan yang dipergunakan dalam ‘rubric of speaking’ tersebut adalah

≥3,00, yaitu penilaian berbicara menggunakan Bahasa Inggris secara aktif dinilai

cukup baik apabila kemampuan pengucapan, pengembangan kosakata,

penggunaan struktur bahasa, kelancaran berbicara dan pemahaman konteks bahasa
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para siswa berada pada standar ≥3,00. Tabel  di atas menunjukkan bahwa

kemampuan berbicara para siswa di kelas XI TPHP-1 berada pada skala 1,89

dengan kategori keterampilan berbicara di bawah rata-rata.  Demikian juga

pada kelas XI TPHP-2 yang berada pada skala 1,88 yang juga termasuk dalam

kategori di bawah rata-rata.

Memperhatikan data yang diperoleh pada pra-penelitian tersebut, tentu saja tidak

dapat secara langsung menyalahkan salah satu pihak dalam permasalahan ini,

terutama faktor guru yang sering menjadi sorotan utama. Mengapa guru menjadi

sorotan utama? Tentu saja ini terjadi karena guru berperan sangat peting dalam

proses pembelajaran; mulai dari desain, pelaksanaan, sampai dengan penilaian dan

evaluasi pembelajaran.

Berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas XI di SMK

Negeri 2 Metro, dapat dilihat bahwa proses pembelajaran masih dilakukan

dengan cara yang amat sederhana, yaitu menggunakan urutan sebagai berikut:

(a) menjelaskan objek mata pelajaran, (b) memberikan contoh-contoh materi

pelajaran yang sudah dijelaskan, (c) meminta siswa untuk bertanya apabila belum

jelas mengenai materi yang baru dijelaskan, (d) memberi tugas berupa soal-soal,

(e) memberi nilai pada tugas yang sudah dikerjakan siswa.

Mengacu pada pendekatan saintifik (ilmiah) berdasarkan Kurikulum 2013, maka

proses pembelajaran tersebut  masih belum memenuhi standar pembelajaran yang

diharapkan yaitu melalui pendekatan scientifik, siswa melatih diri untuk selalu

melakukan kegiatan: (1) observasi, (2) bertanya, (3) menggunakan nalar/logika,
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(4) berkomunikasi tentang apa yang dipelajari, dan (4) melakukan eksperimen

sehingga akan berkembang pada diri siswa sikap yang kreatif dan inovatif.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba dan mengembangkan model

pembelajaran kooperatif yaitu dengan menggunakan kombinasi ‘linguistic and

communicative games’ yang tujuannya adalah keakuratan struktur berbahasa dan

keaktifan berkomunikasi. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

menggunakan permainan, diharapkan partisipasi belajar siswa lebih meningkat;

yang tidak aktif menjadi lebih aktif.  Selain itu, juga untuk mengetahui perubahan

pada partisipasi belajar dan hasil belajar siswa, seperti pendapat dibawah ini

bahwa:

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di
dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong
kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut
bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan
bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-
pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut
bertanggung jawab atas kelompok itu (Dwiningrum 2011: 50).

Rendahnya hasil belajar disebabkan oleh belum aktifnya keikutsertaan atau

partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan juga disebabkan oleh masih kurangnya

penguasaan konsep-konsep materi yang diajarkan karena metode pembelajaran

kurang efektif.  Pemerintah sering mensosialisasikan model-model pembelajaran

bagi para guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran mereka; salah satunya

adalah model pembelajaran kooperatif. Menurut Eggen and Kauchak (1996: 279)

dalam Trianto (2009: 59) tentang pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut:

Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi
pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk
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mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah
usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa, dengan
pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam
kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi,
dan belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya.

Menurut pengertian di atas, disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif

melibatkan siswa untuk berkolaborasi, meningkatkan partisipasi, memfasilitasi

siswa dengan pengalaman, dan memberi kesempatan pada siswa untuk

berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang, meningkatkan kinerja

siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas akademiknya, dan memahami serta

menguasai konsep-konsep materi  pelajaran yang dipelajarinya.

Menurut Raharjo (2007: 4), model pembelajaran kooperatif mengandung

pengertian bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kegiatan

kooperatif siswa secara individual mencari hasil yang menguntungkan bagi

seluruh anggota kelompoknya. Jadi, belajar kooperatif adalah pemanfaatan

kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa bekerja bersama

untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam

kelompok tersebut.

Pembelajaran kooperatif menggunakan permainan komunikatif merupakan model

pembelajaran yang dirancang berdasarkan buku ‘Beginners Communication

Games’ karya Jill Hadfield (1999). Hal ini merupakan implementasi dari

teknologi pembelajaran yaitu permainan tersebut disusun sesuai dengan

kebutuhan pembelajar yaitu: (1) untuk level pemula dengan target bahasa yang
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dibatasi, (2) tidak terlalu rumit bagi pemula, (3) dilengkapi cara membangun

masalah dan (4) permainan yang sesuai dengan pembelajar remaja.

Untuk manajemen kelas pada aktifitas pembelajaran dengan menggunakan

metode ini, siswa diperlakukan dalam beberapa aktifitas seperti tandem, aktivitas

kelompok kecil, ataupun aktivitas kelas berdasarkan target bahasa dan pola

permainan yang akan dilakukan.  Penyusunan furnitur di dalam kelas juga akan

mempengaruhi sukses tidaknya penerapan metode ini, namun dianjurkan

menggunakan susunan ‘bentuk U’ di kelas karena memerlukan fleksibilitas yang

tinggi.  Sedangkan untuk manajemen sumber belajar, diperlukan sejumlah media

kertas yang diperbanyak dengan cara mengkopinya.  Tidak tertutup kemungkinan

akan menuntut keluangan waktu bagi guru untuk mengkopi bahan ajar dan

memotongnya dalam bentuk yang kecil.  Untuk menghindari menumpuknya siswa

kertas hasil pembelajaran, guru dapat mengumpulkan kembali media tersebut dan

menggunakannya pada kelas yang lain.

Pendekatan yang dilakukan pada penggunaan model pembelajaran kooperatif

menggunakan permainan komunikatif ini adalah belajar sambil bermain untuk

memudahkan pemahaman siswa pada konsep-konsep materi pelajaran yang

diberikan. Dengan demikian diharapkan siswa mau berusaha sendiri, siswa

merasa bertanggung jawab dengan tugasnya, serta menambah kegembiraan dan

meningkatkan antusias belajar siswa, yang semuanya akan mengarah pada

peningkatan partisipasi belajar siswa. Pembelajaran menggunakan permainan

komunikatif ini juga merupakan salah satu pembelajaran yang didesain dan
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dipadukan dengan model pembelajaran kooperatif, diangkat dari permainan atau

hiburan yang menyenangkan dan menantang bagi pembelajar, dan keberhasilan

atau kegagalannya menjadi pengalaman yang akan terekam dalam benak mereka

untuk waktu yang relatif lebih lama daripada sekedar menghafal biasa. Proses

pengalaman dari setiap kejadian dalam model pembelajaran ini, kemudian

menjadi bahan analisis dan pengambilan keputusan dalam evaluasi pembelajaran.

Sesuai dengan dasar pemikiran dan permasalahan tersebut, maka perlu adanya

pemecahan masalah dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang akhir-akhir ini

telah menjadi trend untuk dilakukan oleh guru sebagai upaya pemecahan masalah

dan peningkatan kualitas pembelajaran di kelasnya.

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:3) bahwa PTK merupakan suatu pencermatan

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan

terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Selanjutnya juga dipaparkan bahwa

PTK disarankan sebagai kegiatan pengembangan profesi karena merupakan

laporan dari kegiatan nyata yang dilakukan para guru di kelasnya dalam upaya

meningkatkan mutu pembelajaran (Suhardjono, 2010; 9).  Selain itu juga bahwa

banyak inovasi baru terutama dalam praktik pembelajaran yang memerlukan

verifikasi maupun penerapan (misalnya metode pembelajaran saintifik pada

Kurikulum 2013).   Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan adalah merapkan

pembelajaran menggunakan permainan komunikatif untuk meningkatkan

kemampuan berbicara Bahasa Inggris untuk siswa kelas XI di SMK Negeri 2

Metro pada Tahun Pelajaran 2014/2015.
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1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul dalam

berbicara menggunakan Bahasa Inggris pada pembelajaran di kelas yaitu :

a. Partisipasi siswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris yang masih rendah.

b. Kemampuan siswa menganalisis unsur kebahasaan belum sesuai dengan

target keterampilan kognitif.

c. Kemampuan siswa berbicara menggunakan Bahasa Inggris masih rendah.

d. Metode pembelajaran berbicara menggunakan Bahasa Inggris belum mampu

meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran terutama keterampilan

aktif dalam berbahasa.

e. Kreatifitas guru dalam mengembangkan metode pembelajaran berbicara

menggunakan Bahasa Inggris yang mengedepankan keterampilan aktif siswa

belum dilakukan secara optimal.

f. Perencanaan pembelajaran berbicara menggunakan Bahasa Inggris dengan

mengedepankan keterampilan aktif siswa belum didesain dengan baik.

g. Penilaian otentik dan evaluasi pembelajaran berbicara menggunakan Bahasa

Inggris yang mengedepankan keterampilan aktif siswa kurang komprehensif.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah desain pembelajaran dengan permainan komunikatif dapat

meningkatkan partisipasi aktif siswa sehingga berpengaruh pada penguasaan



23

pengetahuan berbahasa dan keterampilan berbicara menggunakan Bahasa

Inggris siswa Kelas XI di SMK Negeri 2 Metro?

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan permainan komunikatif dapat

meningkatkan partisipasi aktif siswa sehingga berpengaruh pada penguasaan

pengetahuan berbahasa dan keterampilan berbicara menggunakan Bahasa

Inggris siswa Kelas XI di SMK Negeri 2 Metro?

3. Bagaimana sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran yang otentik melalui

permainan komunikatif yang dilakukan pada pembelajaran Bahasa Inggris di

kelas XI di SMK Negeri 2 Metro?

4. Bagaimana peningkatan pengetahuan berbahasa dan kemampuan berbicara

berbahasa Inggris setelah menggunakan permainan komunikatif pada siswa

Kelas XI di SMK Negeri 2 Metro?

1.4 Tujuan Penelitian Tindakan

Selanjutnya dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendesain pembelajaran melalui permainan komunikatif yang dapat

meningkatkan partisipasi aktif siswa sehingga berpengaruh pada penguasaan

pengetahuan berbahasa dan keterampilan berbicara menggunakan Bahasa

Inggris siswa Kelas XI di SMK Negeri 2 Metro?

2. Menganalisa pelaksanaan permainan komunikatif untuk meningkatkan

partisipasi aktif siswa sehingga berpengaruh pada penguasaan pengetahuan

berbahasa dan keterampilan berbicara menggunakan Bahasa Inggris siswa

Kelas XI di SMK Negeri 2 Metro?
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3. Menganalisa proses penilaian otentik dan evaluasi pembelajaran

menggunakan permainan komunikatif pada pembelajaran Bahasa Inggris

Kelas XI di SMK Negeri 2 Metro.

4. Menganalisa peningkatan kemampuan berbahasa dan keterampilan berbicara

pada pembelajaran Bahasa Inggris menggunakan permainan komunikatif

pada siswa Kelas XI di SMK Negeri 2 Metro.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kegunaan

teoritis dan kegunaan praktis/empiris.

A. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah mengembangkan konsep, teori,

prinsip dan prosedur teknologi pendidikan yaitu menyajikan permainan

komunikatif dalam pembelajaran Bahasa Inggris

B. Secara Praktis/Empiris.

Kegunaan penelitian secara empirik pada dasarnya dikelompokkan menjadi tiga

yaitu bagi guru, bagi siswa, dan bagi sekolah.

Bagi Guru Bahasa Inggris

1) Memberi masukan bagi guru Bahasa Inggris dalam menerapkan model-model

pembelajaran terutama model pembelajaran berbasis permainan komunikatif

di dalam kelas.

2) Meningkatkan kualitas prosedur penilaian dan alat evaluasi yang digunakan

untuk mengukur proses dan hasil belajar siswa.
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3) Meningkatkan kompetensi guru dalam mengatasi masalah pembelajaran yang

menjadi tugas utamanya.

4) Meningkatkan sikap profesionalisme guru.

Bagi Siswa

1) Meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris.

2) Meningkatkan pengetahuan berbahasa dan keterampilan berbicara dalam

pembelajaran Bahasa Inggris.

3) Meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Bahasa Inggris

Bagi Sekolah

1) Meningkatkan atau perbaikan kualitas penerapan kurikulum.

2) Sebagai bahan pertimbangan bagi kepala sekolah untuk melakukan kajian

bagi guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran dikelas.

3) Untuk memberikan kontribusi baik, dalam peningkatan proses pembelajaran

di masa yang akan datang.


