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Abstract 

 
This study aims to apply the method of language learning,  named 
Community  Language Learning (CLL) in Speaking I subject, to increase 
students' competences to speak with CLL method, as well as to study the 
response of students towards learning Speaking I with CLL method. The 
subject of this study are all students of English Education Program in 2010 
class A, with 38 people. The method used is a classroom action research 
method that consists of two cycles. Data were obtained through 
quantitative and qualitative  which consists of the initial condition for the 
students’ cognitive abilities, students’ learning outcomes (cognitive, 
affective, and psychomotor), and the results of analysis of students’ 
questionnaires. As the result, it is obtained that the rate of learning 
outcomes through the number of students who successfully achieve the 
targets has been increased: 94.73% with an A and B and 86% of students 
showed interest, and responses against CLL method. Based on the results 
of this study, it is concluded that learning Speaking I with CLL method 
can improve learning outcomes of students, and it is also recommended to 
conduct further research and the CLL method can be used as an alternative 
learning for lecturers who teach skills courses in an effort to improve 
student learning outcomes.  
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Dalam upaya meningkatkan mutu lulusan, khususnya kompetensi berbicara 

mahasiswa, program studi Pendidikan Bahasa Inggris telah melakukan berbagai 
kebijakan salah satunya adalah kebijakan menambah kredit mata kuliah Skills, 
diantaranya mata kuliah Speaking I dan Speaking II, yaitu dari bobot 2 SKS menjadi 4 
SKS yang  telah dimulai pada tahun ajaran 2007/2008. Dengan adanya perubahan ini, 
tentunya diharapkan program studi Pendidikan Bahasa Inggris dapat meningkatkan 
mutu lulusannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman penulis, jumlah jam ataupun 
pertemuan bukanlah satu-satunya jawaban dari penyelesainan masalah ini.  

Hal ini terlihat dari tetap rendahnya kompetensi berbicara mahasiswa  pada mata 
kuliah Skill berseri, Speaking II. Ini merupakan suatu prestasi yang belum bisa 
dibanggakan, karena mahasiswa yang memilih Program studi Pendidikan Bahasa 
Inggris seharusnya sudah memiliki kompetensi berbahasa Inggris jauh diatas rerata 
yang telah diperoleh. Banyak faktor/alasan yang menyebabkan hal ini terjadi, beberapa 
diantaranya merupakan faktor psikologis seperti kurang percaya diri, rasa malu, takut 
membuat kesalahan bila berbicara, dan lain sebagainya.  

Dalam kenyatan penyelengaraan mata kuliah Speaking I belum maksimal. Hal ini 
dapat dilihat dari proses belajar mengajar yang berlangsung pada mata kuliah Speaking 
II. 

Untuk itu dalam rangka meningkatkan hasil belajar mahasiswa program studi 
Pendidikan Bahasa Inggris sesuai dengan tujuan pembelajaran dirasakan perlu untuk 
mengupayakan model pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga dapat mendukung 
kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan program studi Pendidikan Bahasa Inggris 
sebelumnya. 

Belajar bahasa Inggris tentu mempelajari aspek-aspek dan fungsi-fungsi bahasa 
tersebut serta mempelajari semua keterampilan yang ada pada bahasa itu. Kompetensi 
berbicara adalah salah satu keterempilan berbahasa yang dikembangkan dalam 
pengajaran bahasa disamping menyimak, membaca, dan menulis. Dalam proses belajar 
bahasa biasanya dimulai dengan urutan menyimak, membaca, dan menulis. Pelajaran 
berbicara berada pada urutan kedua dalam konteks lebih luas karena kemampuan 
berbicara sangat dibutuhkan bagi upaya meraih ilmu pengetahuan dan teknologi, 
bagaimana memberikan informasi sebaik-baiknya, merupakan latihan penalaran dan 
mengungkapkan gagasan lisan, dan sebagai satu proses belajar yang memerlukan 
pemikiran karena di dalamnya mahasiswa  harus  mengetahui bagaimana menyusun 
kalimat yang utuh dan bertautan sesuai dengan kaidah-kaidah. Selain itu keterampilan 
berbicara tidak lepas dari kegiatan. 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, banyak faktor penyebab kesulitan 
yang dialami pembelajar untuk meraih suatu keterampilan berbahasa namun kesuliatan 
tersebut  akan terkikis tahap demi tahap apabila dalam proses pembelajaran 
mempertimbangkan faktor-faktor seperti: kemampuan mahasiswa, motivasi, minat 
belajar,  kemampuan dosen menguasai dan menyampaikan materi, bahan ajar, alat, 
strategi mengajar, dan lain sebaginya, sehingga terjadi interaksi yang seimbang antara 
pengajar dan pembelajar serta proses pembelajaran yang  optimal. 

Faktor-faktor tersebut juga diakui oleh Dahlan (2000) bahwa’berhasil atau 
tidaknya suatu pembelajaran disebabkan oleh…cara mengajar, cara belajar, penguasaan 
materi oleh dosen/guru, peralatan, dan…’. Untuk itu status dan kapasitas seorang dosen  
sangat menentukan proses pembelajaran terhadap mahasiswa.  Dosen yang memiliki 
kompetensi tinggi tentang bahasa Inggris tentu akan mampu melaksanakan proses 
pembelajaran dengan baik. 
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Raimes and Wilkins (1983) juga telah membuktikan bahwa keberhasilan 
pembelajaran tergantung pada teknik/strategi yang digunakan guru/dosen. Dosen harus 
bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi pembelajar sehingga tidak 
membosankan, karena musuh utama keberhasilan mengajar adalah kebosanan (hasil 
riset pada sekolah-sekolah Britania dan Cambridge dalam Harmer (2003)). 

Berdasarkan kenyatan diatas penulis berupaya menciptakan PBM yang menarik, 
menantang, efektif, efisien, yang dapat memotivasi mahasiswa untuk aktif, kreatif 
dalam kelompok maupun sendiri, dapat berpikir analitis dan kritis, dapat berkomunikasi 
secara bebas terkendali. Pembelajaran diberikan dengan cara yang menarik, bervariasi, 
multi arah dan lebih berpusat pada pembelajar (student- centered learning). 

Kebutuhan utama bagi mahasiswa-mahasiswa calon guru dalam berbicara adalah 
keterampilan dalam mendeskripsikan sebuah objek, orang, atau peristiwa dalam wacana 
deskriptif, naratif, ekspository, anecdote, dan seterusnya. Kebijakan Program Studi 
yang menetapkan kurikulum keterampilan berbahasa berbasis genre digunakan sebagai 
pedoman dalam penelitian ini. Pendekatan produk, pendekatan proses, dan pendekatan 
genre dilakukan secara bersamaan. Penelitian ini secara khusus mengkaji peningkatan 
kompetensi berbicara mahasiswa dalam genre description, narration, explanation, dan 
discussion dengan desain pembelajaran CLL. Pembelajaran yang mengguanakan 
metode CLL diasumsikan dapat memotivasi mahasiswa dalam berbicara menggunakan 
Bahasa Inggris. Dalam metode ini mahasiswa dianggap sebagi whole person yang dapat 
mengekpresikan/mengungkapkan ide dan perasaannya secara laluasa tanpa memikirkan 
kesalahan-kesalahan struktur  ataupun tata bahasa yang akan muncul  ketika dia 
berbicara. Selanjutnya setelah mengikuti mata kuliah Speaking I mahasiswa memiliki 
modal dasar yang cukup  sehingga dia dapat lebih berani berbicara tanpa ada perasaan 
gugup dalam dirinya. Hal ini tentu akan membangun kepercayaan diri yang kuat dan 
memudahkannya untuk mengikuti mata kulaih lanjutan. 

 
KONSEP PENGEMBANGAN DAN TINJAUAN TEORITIK 

 
Penelitian ini dilakukan jurusan Bahasa dan Sastra Inggris FBS UNIMED, dan 

yang menjadi subyek penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi pendidikan 
Bahasa Inggris  angkatan 2010 kelas A yang berjumlah 38 orang. 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 
dua siklus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara quantitatif dan qualitatif yang 
terdiri dari kondisi awal siswa untuk kemampuan kognitif , hasil belajar siswa (koqnitif, 
afektif, dan psikomotrik), hasil analisis kuesioner siswa. Pengambilan data dilakukan 
dengan cara: 
a.    Data tentang kondisi awal siswa diambil dari nilai test diagnostik. 
b. Hasil belajar siswa diperoleh dari pemberian evaluasi (tes lisan) kepada siswa. 

Penilaian afektif dan psikomotorik diperoleh dari pengamatan melalui lembar 
observasi.  

c.    Data analisis kuesioner diperoleh melalui lembar kuesioner.  
 

Prosedur penelitian dilakukan dalam dua siklus, dimana tiap tiap siklus  terdiri 
dari 4 pertemuan. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan,  yaitu: Perencanaan Tindakan, 
Pelaksaaan Tindakan, Observasi dan Evaluasi, dan Refleksi,serta tindak lanjut untuk 
siklus berikutnya.Ada dua indikator yang digunakan seebagai tolak ukur keberhasilan 
penelitian tindakan kelas ini, pertama indikator dampak (outcomes) dimana yang 
digunakan adalah persentase nilai C, D, dan E  secara keseluruhan.   

Tabel 1: Indikator Keberhasilan penelitian 
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Baseline Midline/setelah 

akhir siklus I 

Final line/setelah akhir 

siklus II 

C+D+E C+D+E C+D+E 
% % % 
41,06 34,06 25,06%, 

 
Metode untuk memperoleh indikator kerja di atas adalah melalui penentuan  

baseline Speaking I  yang diambil dari  rata-rata ED-PHKI 2007. Sedangkan indikator 
yang kedua adalah indikator proses. Indikator proses yang diharapkan adalah: 
1. menurunnya kualitas dan kuantitas kesalahan mahasiswa dalam berbicara (Speaking 

I)  yang disajikan dalam bentuk persentase,  
2. meningkatnya daya  berpikir kritis, analitik, menantang dan kompetitif mahasiswa, 
3. meningkatnya motivasi dan independensi dalam pembelajaran Speaking I, dan   

meningkatnya persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran Speaking I  melalui 
metode CLL. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian 

Hasil penelitian  ini meliputi hasil penelitian pada pelaksanaan siklus I dan siklus 
II. Paparan hasil penelitian tindakan yang diperoleh akan dikemukakan pada ulasan 
berikut: 

Pada siklus I dilaksanakan dalam 4 pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan 
untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa. Untuk itu, tes diagnostik 
diberikan.Pemberian tes ini dilaksanakan oleh peneliti dan dosen pengampu mata kuliah 
Speaking I. Pada tes ini, peserta diarahkan untuk membaca teks sebanyak kurang lebih 
150 kata dan direkam (teks terlampir). Setelah beberapa kali rekaman didengar, maka 
dosen membuat daftar kesalahan dalam beberapa kategori. Kategori yang dimaksud 
yaitu: 
1. Stress (tekanan) dan ritme  
2. Intonasi 
3. Pronunciation (lafal) 
4. Fluency (kefasihan) 

 
Setelah dilakukan tes diagnostik, maka didapatkan hasil kemampuan awal dari 

mahasiswa  sebagai berikut: nilai tertinggi (A) yang dicapai oleh 5 orang mahasiswa, 
yang mana mahasiswa-mahasiswa tersebut  dinilai fasih dalam membacakan teks yang 
disediakan, mengucapkan kalimat dengan lafal yang benar, intonasi yang benar, serta 
stress dan ritme tepat.  Nilai terendah (D) adalah 25 dari 2 orang mahasiswa, karena 
mahasiswa tersebut dinilai  tidak fasih dalam membacakan teks, mengucapkan kalimat 
dengan lafal yang tidak benar, serta intonasi, stress dan ritme yang tidak tepat. Adapun 
rata-rata tes diagnostik adalah 59,46 (E). Dari tes diagnostic ini dapat disimpulkan 
bahwa masih banyak mahsiswa yang belum dpat mengucapkan kata dalam bahasa 
Inggris dengan fasih, lafal, intonasi, stress dan ritme tepat. 

Kemudian dilakukan kegiatan di Siklus I yang terdiri dari 4 pertemuan. Di setiap 
pertemuan dilakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan terhadap semua kegiatan 
proses pembelajaran baik terhadap mahasiswa maupun dosen. Pengamatan ini ditulis 
dalam lembar observasi. Wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan data/informasi 
tentang pendapat mahasiswa mengenai pembelajaran metode CLL dalam mata kuliah 
Speaking I. 
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Dari hasil tes kemampuan Speaking mahasiswa pada siklus I ini, didapat nilai 
tertinggi (A) yang dicapai oleh 6 orang mahasiswa, yang mana mahasiswa-mahasiswa 
tersebut  dinilai menghasilkan percakapan yang lancar, lafal benar, tenses benar, dan 
mudah dimengerti.  Nilai terendah (C) adalah dari 8 orang mahasiswa, karena mereka 
dinilai  kurang lancer dalam percakapan, lafal ada kesalahan, tenses ada kesalahan, dan 
agak sulit dimengerti. Adapun rata-rata tes pada siklus I adalah 72,97. Siklus I 
dirasakan belum dapat mencapai target indikator keberhasilan, maka dilaksanakan 
Siklus II.  

Pada dasarnya materi tindakan siklus II berbeda dengan tindakan siklus I, namun 
teksnya sama. Oleh karena itu, proses tindakannya tetap mengacu pada tujuan yang 
sama. Dengan demikian tindakan siklus II ini boleh dikatakan sebagai lanjutan atau 
mempermantap hasil tindakan siklus I. Konsekuensinya, tindakan ini tetap 
menggunakan semua kelengkapan yang sudah setelah terlebih dahulu direvisi dan 
dimodifiksi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPP. Dalam pelaksanaan 
tindakan ini, data dari tindakan siklus I ditetapkan sebagai data dari tindakan. 

Dari hasil tes kemampuan Speaking mahasiswa pada siklus II ini, didapat nilai 
tertinggi (A) yang dicapai oleh 25 orang mahasiswa. Nilai terendah (C) berasal dar 1 
orang mahasiswa, karena mereka dinilai  kurang lancar dalam percakapan, lafal ada 
kesalahan, tenses ada kesalahan, dan agak sulit dimengerti. Adapun rata-rata tes pada 
siklus II ini  adalah 82.24. 

 
Pembahasan  

Dari hasil penelitian ini di dapat data hasil belajar koqnitif mahasiswa sebelum 
dan sesudah diterapkan metode CLL sebagai berikut: nilai rata-rata tes siswa sebelum 
diterapakan metode CLL adalah 59,46, dan setelah diterapkan metode CLL meningkat 
menjadi 72.97 pada siklus I dan 90,79 pada siklus II. Persentase mahasiswa yang 
mendapat nilai A,B,C dan D dapat dilihat dari table berikut: 

 

Tabel 2: Rekapitulasi Hasil Tes Mahasiswa Sebelum Penelitian Dan Akhir  

               Siklus I dan II  

 
No. Hasil  

tes  

Data Awal  Siklus I  Siklus II  

1. A 5 org   = 13,16% 6 org = 15,79% 25 org = 65.78% 
2. B 8 org = 21,05% 24 org = 63,15% 12 org = 31,58% 
3. C 23 org= 60,52 % 8 org =21,05% 1 org = 5.26% 
4. D 2 org   = 5,26% 0 0 
5. E 0 0 0 

 
Dari table di atas data dilihat  hasil belajar kognitif siswa pada siklus I belum 

memenuhi indicator keberhasilan sehingga dilanjutkan pada Siklus II. Pada siklus II ini  
sudah memenuhi indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian yaitu sekurang-
kurangnya 25,06% dari keseluruhan siswa yang ada di kelas tersebut memperoleh nilai 
C,D, E. Pada hasil penelitian ini didapatkan hanya 5,26% mahasiswa yang mendapatkan 
nilai C,D,E tersebut. 

Lembar kuesioner juga digunakan untuk mengetahui ketertarikan dan tanggapan 
siswa terhadap pembelajaran dengan metode CLL. Analisis persentase setiap 
pernyataan, dapat dilihat  pada lampiran.  

Dari tabel Hasil Analisis Kuesioner Mahasiswa menunjukkan adanya minat, 
ketertarikan dan tanggapan yang bagus dari mahasiswa, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa ketertarikan mahasiswa terhadap metode CLL sangatlah positif/tinggi. 
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Pada prinsipnya seluruh rangkaian proses penelitian dengan menggunakan metode 
CLL ini adalah membantu mahasiswa untuk berani berbicara dalam bahasa Inggris 
tanpa ada rasa malu atau takut, juga membantu mereka  melihat makna suatu teori atau 
bahan pelajaran dalam hal ini adalah Genre, dengan cara mengkaitkan konsep materi 
pelajaran dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Bertitik tolak dari pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada 
uraian terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Penelitian tindakan kelas sangat efektif untuk mengubah cara mengajar dan cara 

belajar mahasiswa oleh karena itu, bila ada masalah kelas dihadapi oleh dosen 
hendaknya diselesaikan melalui tindakan kelas. 

2. Pembelajaran dengan metode CLL dapat meningkatkan pelaksanaan pembelajaran 
yang dilakukan dan hasil belajar mahasiswa khususnya pada mata kuliah Speaking 
I. 

3. Angka peningkatan hasil belajar telah terbukti melalui jumlah mahasiswa yang 
berhasil mencapai target yaitu: 94,73% dengan nilai A dan B. 

4. 86 % mahasiswa menunjukkan adanya minat, ketertarikan dan tanggapan  terhadap 
metode CLL. 

 

Saran  

Melalui temuan penelitian tindakan ini, disarankan: 
1. Dosen Speaking hendaknya mendesain pembelajaran yang mengacu kepada 

keaktifan mahasiswa baik intelektual, emosional, dan sosial melalui metode CLL, 
atau metode lain yang bermanfaat,  agar mahasiswa dapat mencapai tujuan secara 
optimal. 

2. Mahasiwa hendaknya berusaha menyatakan etos kerja dalam proses pembelajaran 
yang sedang dilakukannya, agar dapat memiliki pemahaman yang tajam dan luas 
akan materi kuliah yang sedang diikutinya. 

3. Hendaknya, ada penelitian lanjutan yang dapat memberi konstribusi bagi 
peningkatan profesional dosen naupun peningkatan hasil belajar mahasiswa yang 
lebih baik lagi, sehingga kualitas pendidikan semakin terjangkau sesuai dengan 
tuntutan konsumen khususnya, perkembangan iptek umumnya. 

4. Pembelajaran dengan metode CLL dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran 
bagi dosen mata kuliah bidang keterampilan dalam upaya meningkatkan hasil 
belajar mahasiswa.  
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