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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action research) yang
berjudul Meningkatkan Ketrampilan Berbicara (Speaking) Mahasiswa dengan
Menggunakan Self-Made Video on Tourism pada Semester III Program Diploma III
Bahasa Inggris FKIP Universitas Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi apakah penggunaan self-made video olt tourism dapat
meningkatkan kemampuan berbicara mahasiswa program Diploma III Bahasa
Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Subjek
penelitian ini terdiri dari 19 mahasiswa yang terbagi menjadi 10 mahasiswa
perempuan dan 9 mahasiswa laki-laki. Hasil penelitian ini secara umum
menur{ukkan bahwa penggunaan selfmade video on tourism dapat meningkatkan
kemampuan berbicara mahasiswa semester III program Diploma III Bahasa tnggris
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Selain itu
berdasarkan hasil wawancara, terbukti bahwa mahasiswa merasa senang belajar
dengan menggunakan metode ini, menjadi lebih percaya diri dalam berbicara
berbahasa Inggris dan mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak mengenai
potensi dan objek wisata yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu.
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Alhamdulilla[ puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
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BAB I
PENDAIIULUAII

A. Latar Belakang Masalah

Ketrampilan berbicara dalam bahasa Inggis merupakan salah satu
ketampilan yang sangat penting untuk dikuasai oleh seorang pembelajar bahasa.

Hal ini terbukti dengan adanya persepsi di masyarakat bahwa seseorang itu
dianggap pintar berbahasa Inggns bila ia mampu berbicara dalam bahasa Inggris
dengan lancar. Selain itu hal ini senada dengan ur (1996) yang mengatakan
diantara empat kekampilan berbahas4 ketrampilan berbicara dianggap sebagai
ketrampilan yang paling penting. Namun biasanya didaram kelas speaking sering
terjadi partisipasi mahasiswa rendah dan mereka tidak mau berbicara karena
takut membuat kesalahan, kekurangan kosakata untuk digunakan atau malu
ditertawakan oleh temannya.

Hal inipun terjadi di kelas speaking II mahasiswa semester rI program D_
III bahasa Inggris yang terdiri da/_ 19 orang pada semester genap tahun ajaran
2010/2011 ini yang mana peneliti adalah pengampu mata kuliah tersebut.
Kemamp'ran berbicara mereka sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil
ujian speaking mereka yang sangat rendah pada saat ujian tengah semester yang
peneliti lakukan tanggal 13 April 20ll kemarin. Diantara 19 orang mahasiswa
tersebut 47Yo mendapatkan nilai antara o0-69 atau setara nilai c, 2l%
mendapatkan nilai antara 7a-79 atau setara nilai B dan hanya 2lyo yang
mendapatkan nilai diatas 80 atau setara nilai A. Berdasarkan kondisi diatas, maka
diperlukan shategi mengajar, metode atau media yang lebih baik dalam mengajar
ketrampilan berbicara (Spe aking).

Salah satu media yang dapat digunakan adalahmedia video. video terah
digunakan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas dalam waktu yang
cukup lama. Thomas Edison adalah pembuat video yang pertamakali digunakan
sebagai media pengajaran di dalam kelas pada tahun 19l l yang berjudul ,Minute

Man' (Lever-Duft, McDonald, and Mizeil:zaa3). semeqiak itu video seiring
dengan perkembangan teknologi digunakan di dalam kelas untuk proses belajar
dan mengajar.



Dalam konteks penelitian ini video tersebut bukanlah video yang telah
jadi yang bisa di dapat dan internet tetapi video yang dibuat sendiri sehingga

kemampuan berbicara mahasiswa memang benar-benar ditampilkan dan materi
tersebut benar-benar ask (authentic) dan sesuai dengan keadaan di lingkungan

mahasiswa itu sendiri yaitu di hovinsi Bengkulu yang memiliki banyak potensi

wisata baik wisata sejarah (benteng Malborough dan Rumah sukarno), alam
(pantai panjang, kebun teh dan danau), kuliner (kue bay tat, lempuk dan terong
ungu) dan wisata budaya (tabot dan dol). Potensi wisata ini dapat di manfaatkan

sebagai bahan untuk mengajar ketrampilan berbicara (speaking) mahasiswa
dengan meminta mereka membuat video tersebut secara berkelompok (dua

orang). untuk membuat video yang baik maka tehnik membuat video yang baik
akan disampaikan kepada mahasiswa terlebih dahulu pada awal perkuliahan

nanti.

Teknik membuat video ini perlu diketahui oleh mahasiswa agar video
yang mereka buat menjadi menarik dan dapat menyampaikan pesan yang ingin
disampaikan melalui video tersebut. Selain itu untuk suara video bila suara tidak
terdengar jelas maka mahasiswa dapat menyulih suara untuk video itu dan
mengeditnya. Format video dibuat dalam format MPEG (Motion pictures Experts
Group) agar hasilnya baik dan jelas.

B. Rumusan Masalah dan pemecahannya

Berdasarkan pendahuluan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan

penelitian ini adalah: *Sejauh mana self_made video on

memperbaiki ketrampilan berbicara mahasiswa semester III
bahasa Inggris Inggris Universitas Bengkulu?

tourism dapat

program D-III

Pemecahannya

Rendahnya kemampuan berbicara mahasiswa program D-III bahasa
Inggris yang kemungkinan besar disebabkan karena takut membuat kesalahan,

kekurangan kosa kat4 dan malu bila diperhatikan oleh teman sekelasnya. Hal ini
dapat diperbaiki dengan cara menugaskan mahasiswa membuat video sendiri
tentang objek pariwisata khususnya pariwisata di Bengkulu dengan



menggunakan handphone atau kamera digital yang bukan lags barung langka

dikalangan mahasiswa saat ini. Membuat video sendiri akan memotiyasi mereka

menampilkan yang terbaik dan menyiapkan diri dengan baik karena harus

mempresentasikan videonya di depan kelas. Pemilihan tema pariwisata ini juga

sangat tspat kwena sejalan dengan misi program DItr bahasa Inggris yang

lulusannya diharapkan salah satunya bekerja di dunia pariwisata dan perkantoran.

Mahasiswa nantinya akan diberikan tugas membuat video secara berkelompok

(dua orang) dan kemudian mempresentasikan video mereka di dalam kelas dan

akan ditanya oleh temannya. Cara ini selain membuat mereka familiar dengan

teknologi, menumbuhkan keakraban sesama mereka juga memaksa mereka harus

mampu berbicara dalam bahasa Inggrs ketika mempresentasikan video yang

telah mereka buat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana

penggunaan self-made video on tourism dapat meningkatkan kemampuan

berbicara mahasiswa semester trr program D-trI bahasa Inggris Inggris
Universitas Bengkulu.

D. Manfaat Ilasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. dosen bahasa Ingsrs, terutama yang mengajar ketrampilan berbicara

(speaking) sebagai informasi tentang efektifitas penggunaan self-made video

on tourism dapat meningkatkan kemampuan berbicara mahasiswa.

b. mahasisw4 agatr dapat menggunakan cara ini sebagai salah satu cara untuk

meningkatkan kemampuan berbicara mereka.

c. lembag4 yaitu peningkatan mutu lulusan D-III bahasa lnggris yang

professional, memiliki kemampuan bahasa yang baik dan siap memasuki

dunia kerja.


